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Piotr BIRECKI*

KONFLIKTY O KOŚCIOŁY POMIĘDZY KATOLIKAMI 
A PROTESTANTAMI W PRUSACH KRÓLEWSKICH 

I KSIĄŻĘCYCH W I POŁOWIE XVII WIEKU

Słowa kluczowe:  Prusy Królewskie, Prusy Książęce, XVII wiek, potop szwedzki, Tatarzy, 
protestantyzm, katolicyzm, kontrreformacja

Key Words:  Royal Prussia, Ducal Prussia, XVII Century, Swedisch deluge, Tatars, 
Protestantism, Catholicism, Counter-reformation

Schlüsselwörter:  Königlische Preussen, Herzogliche Preussen, 17. Jahrhundert, Swedische 
Sintflut, Tataren, Protestantismus, Katholicismus, Gegenreformation

Ojczyzno tęskliwa, zalewaj się łzami, 
Wspomnijcie Prusacy, co się działo z wami 
W roku tysiąc sześćset pięćdziesiątym szóstym, 
Kiedy różne wojska leżały jak mostem. 
Naród nieznajomy jak orzeł przyleciał 
Z pogańskich krainów, wszystko poźreć zechciał. 
W niewinne granice niespodzianie wkroczył, 
Bystrym koniem na nie ogromnie przyskoczył.
Tam wsie, domy, zboża i gumna palili, 
Poniekąd kościoły w popiół obrócili, 
Szaty, konie sobie i pieniądze zbiwszy, 
Tylko szczerą nędzę w Prusiech zostawiwszy. 
Okrutnie natenczas Tatar postępował, 
Będzie się temu świat potomny dziwował.

„O wtargnieniu tatarskim do Prus”,  
pastor Tomasz Molitor z Różyńska

Sam pan Kmicic, mając w sercu niemało dzi-
kości, dał jej folgę zupełną i choć własnych 
rąk we krwi bezbronnych nie walał, przecie 
patrzył z zadowoleniem na płynącą. Na duszy 

* Prof. UMK dr hab. Piotr Birecki – adiunkt w Zakładzie Sztuki Średniowiecznej i Nowożytnej 
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu; specjalizuje się w sztuce 
Prus Królewskich i Wschodnich oraz w sztuce protestanckiej XIX wieku; autor monografii: Sztuka 
luterańska na ziemi chełmińskiej od 2 poł. XVI do 1 ćw. XVIII w. (Warszawa 2007); Ewangelickie 
budownictwo kościelne w Prusach Zachodnich (Toruń 2014).
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10 PIOTR BIRECKI

zasię był spokojny i sumienie nic mu nie wy-
rzucało, bo była to krew niepolska i w dodat-
ku heretycka, więc nawet sądził, że miłą rzecz 
Bogu, a zwłaszcza świętym Pańskim czyni (…) 
Dlatego co wieczora spokojnie odmawiał róża-
niec przy blasku płonących osad niemieckich, 
a gdy krzyki mordowanych zmyliły mu rachunek, 
tedy zaczynał od początku, aby duszy grzechem 
niedbalstwa w służbie bożej nie obciążyć”.

„Potop”, H. Sienkiewicz

Te dwa przykłady wzięte z literatury XVII i XIX wieku są refleksami wydarzeń 
jakie miały miejsce w Prusach Książęcych w czasie potopu, kiedy to do tego ewan-
gelickiego państwa wkroczyły wojska polskie i tatarskie. Są pamiątką prześla-
dowań, jakie stały się udziałem tamtejszych protestantów. Z kolei osiedlony pod 
koniec XVI wieku w Toruniu zakon jezuicki doświadczać miał ataków ze strony 
protestantów, skoro zdecydował się po latach opowiedzieć o tym przy pomocy de-
koracji emblematycznej, którą wykonał Jakub Willant na ścianach nowego gmachu, 
który zaczęto wznosić w mieście pod koniec XVII wieku. Dekoracja, oparta na wy-
danym w 1640 roku dziele Imago Primi Saeculi Societatis Iesu przedstawiała m.in. 
emblemy z lemmami: Societas frustrat calumniis infamatur („Towarzystwo nada-
remnie zniesławione oskarżeniami”) czy Persecutio Societatem ornat („Prześlado-
wanie zdobi Towarzystwo”) wyraźnie wskazywała na liczne doświadczenia zakonu 
w protestanckim mieście, który najpierw zajął odzyskany z rąk ewangelików ko-
ściół świętych Janów, a następnie „pracował” nad odzyskaniem kościoła Mariac-
kiego i kościoła św. Jakuba, odpowiednio na Starym i Nowym Mieście. Niestety 
kroniki toruńskie nie przynoszą nam precyzyjniejszych informacji, czy dekoracje 
kolegium to tylko część propagandowego teatrum jezuickiego, czy prześladowania 
te były rzeczywiste. Poniżej zobaczymy, że konflikty o kościoły toczone przez kato-
lików i ewangelików oraz wymierne straty ponoszone w czasach wojen ze Szweda-
mi przez obie chrześcijańskie konfesje owym teatrum już nie były1.

Wiek XVII w Prusach, a szczególnie w Prusach Królewskich był okresem inten-
sywnej walki o zwrot świątyń katolikom, utrzymaniem ich w rękach przez protestan-
tów, oraz, gdy ci ostatni je tracili, przenosinami wspólnot ewangelickich do ratuszy lub 
budynków prywatnych. Sytuacja wyznaniowa ewangelików wyglądała bardzo zróżni-
cowanie. W Prusach Królewskich, szczególnie na terenach wiejskich ich południowej 
części następowała coraz szybsza zmiana przynależności konfesyjnej kościołów po-
katolickich. Z kolei duże ośrodki miejskie, takiej jak Elbląg, Gdańsk i Toruń, tworzące 
silne kościoły miejskie skutecznie chroniły swoje, leżące na terenach wiejskich parafie 
oraz broniły jakiegokolwiek dostępu do mniej lub bardziej eksponowanych miejskich 
budynków kościelnych leżących na ich otoczonym murami obronnymi obszarze2.

1 M. Górska, Emblematyczna dekoracja fasad Kolegium Jezuitów w Toruniu (1701). Anty-
protestancki program według Imago Primi Saeculi Societatis Iesu (1640), „Zapiski Historyczne”, 
t. LXXIV, 2009, s. 7 i nast. Oczywiście w artykule niniejszym pokazana została tylko część wyda-
rzeń mających miejsce w obu częściach Prus.

2 Szeroko na ten temat P. Birecki, Sztuka luterańska na ziemi chełmińskiej, Warszawa 2007.
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Już w 1597 roku toruńscy protestanci opuścili parafialny kościół pw. św. 
Janów na Starym Mieście, w Grudziądzu kościół pw. św. Mikołaja, a w Brodnicy 
ewangelicką przynależność konfesyjną utracił kościół pw. św. Katarzyny. W 1612 
roku biskup Maciej Konopacki uzyskał nawet u króla dekret umożliwiający burze-
nie kościołów ewangelickich a Jan Kuczborski starał się o wyrzucenie z Żuław pa-
storów ewangelickich na podstawie uzyskanego od Zygmunta III Wazy specjalnego 
dekretu. Starał się też o zwrot sprzętów liturgicznych znajdujących się w świeckich 
rękach oraz o poprawę stanu zachowania poszczególnych świątyń. Rosnąca siła 
kontrreformacji wspieranej przez tego króla powodowała, że o kościoły wiejskie 
toczono nieustanne spory a luteranie z Brodnicy, Grudziądza i Nowego Miasta Lu-
bawskiego, przegrywając je, przenosili swe nabożeństwa do sal ratuszy miejskich, 
kamienic mieszkalnych lub do magazynów zbożowych. Niestety tu byli nękani 
przez co gorliwszych katolików, kiedy to nie tylko przeszkadzano ewangelikom 
w ich niedzielnych nabożeństwach, ale również zdarzało się, jak w Grudziądzu, że 
byli oni bici szablami przez miejscowych szlachciców3.

Zbrojnym konfliktem i rękoczynami wobec pastora zakończyło się zajęcie przez 
szlachtę chełmińską kościołów w podtoruńskim Grębocinie i Rogowie. Kłótnie po-
między członkami obydwu wyznań słychać było przy łańcuchu, którym przegra-
dzano dzisiejszą ul. Żeglarską w Toruniu blokując przejście procesji Bożego Ciała 
przez Stary Rynek. W tym czasie duże parafie protestanckie pomagały mniejszym 
płacić kary zasądzane prze sądy biskupie za np. nieoddawanie czci Matce Boskiej. 
Przykładowo parafia ewangelicka w Nowym Stawie na początku XVII wieku ka-
rana była grzywnami pieniężnymi i próbą uwięzienia „heretyków”, w Lichnowach 
Wielkich w 1608 roku chłopi zostali ukarani 200 talarami węgierskimi kary za wy-
budowanie protestanckiej kaplicy a predykanta wygnano grożąc mu 500 talarami 
węgierskimi sądowej kary w razie jego nieuzgodnionego powrotu. Owe 500 talarów 
zapłacono, ale za sprowadzanie predykantów ewangelickich na pogrzeby mieszkań-
ców tejże miejscowości4. Również pruscy kalwiniści bronili swego stanu posiadania 
np. kościoła w Sztumie, który chroniła rodzina Czemów, dbali o ukryty dom modli-
twy w Elblągu oraz o te znajdujące się w mieszkaniach prywatnych. Niestety wraz 
ze śmiercią patrona najczęściej wygasało wsparcie wyznaniowe, czego przykładem 
jest śmierć Fabiana Czemy, budowniczego kościoła kalwińskiego w Jordankach, 
który wkrótce po jego śmierci rozebrano, a część cegieł trafiła na budowę kościoła 
w Dzierzgoniu5.

3 W 1623 roku do pomieszczeń zboru wdarli się uzbrojeni szlachcice Jerzy Kobilski, Jan 
Koziczkowski, Jan Wąglikowski i Michał Bączkowski, raniąc i bijąc uczestników zgromadzenia, 
zob. X. Froelich, Geschichte des Graudenzer Kreises, Danzig 1884 cz. II, s. 44.

4 P. Birecki, Ratusze świątyniami protestanckimi na ziemi chełmińskiej, w: Kościół imienia 
Żłóbka Chrystusa (Kripplein Christi) we Wschowie na tle procesu konfesjonalizacji w krajach Euro-
py Środkowej, red. P. Klint, M. Małkus, K. Szymańska, Wschowa 2012, s. 153 – 169; M. Józefczyk, 
Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, t. I: Synteza dziejów, Malbork 2012, s. 23,170 i 202. 
Chłopi odmówili odbudowy kościoła w Lasowicach Wielkich podpalonego albo przez nich albo 
przez żołnierzy szwedzkich.

5 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 26 – 27; W. Krasiński, Zarys dziejów 
reformacji, t. II, wyd. J. Bursche, Warszawa 1905, s. 248.
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W Prusach Książęcych po utworzeniu w 1525 roku pierwszego luterańskiego 
państwa w Europie i ustanowieniu księcia Albrechta Hohenzollerna (Albrechta von 
Brandenburg-Ansbach) summus episcopus całego organizmu kościelnego w Pru-
sach Książęcych, w rękach parafian ewangelickich znalazła się większość gotyckich 
kościołów katolickich, które przez kolejne wieki służyły im za miejsce modlitwy. 
Ochrona państwa pozwoliła na uchronienie ich od jakichkolwiek działań kontrre-
formacyjnych oraz od przejmowania ich przez katolików, którzy nie mieli na tym 
obszarze własnej organizacji kościelnej. Katolicka pozostawała jedynie Warmia, za-
praszając w XVII i XVIII wieku do swych kościołów pielgrzymkowych wiernych, 
także z intencją przyciągnięcia części członków wyznania ewangelickiego6.

Największe zmiany we własności budynków kościelnych zaszły na północnych 
terenach Prus Królewskich po inwazji wojsk Gustawa II Adolfa w 1626 roku. Była 
ona częścią planu utworzenia przez szwedzkich Wazów z Morza Bałtyckiego domi-
num maris Baltici, wiążąc się z rozszerzaniem wpływów protestantyzmu na podbija-
nych terenach, tworzeniem własnych, luterańskich struktur kościelnych w Malborku 
i Elblągu i z późniejszą, planowaną likwidacją struktur administracyjnych Kościoła 
katolickiego poprzez zniszczenie świątyń tego wyznania, rabunkiem bibliotek i ar-
chiwów kapituły we Fromborku wraz z księgozbiorem Mikołaja Kopernika, biblio-
teki kolegium jezuickiego w Braniewie oraz wykluczeniem wpływów tego zakonu 
na Pomorzu7. Elementem eliminacji wpływów Kościoła katolickiego była także 
grabież wyposażenia świątyń tego wyznania. Apetyty Szwedów były duże, o czym 
świadczy myśl o demontażu ołtarza głównego w Pelplinie podziwianego osobiście 
4 września 1626 roku przez szwedzkiego króla i to mimo świadomości, że pędz-
lem Hermana Hana jest tam przedstawiony jego polityczny wróg, kuzyn Zygmunt 
III Waza. Paradoksalnie chciwi okupanci rabując ołtarze, dzwony, obrazy, naczynia 
liturgiczne oraz archiwalia i książki z bibliotek dowiadywali się wiele o polskiej 
kulturze, która przenikała w ten sposób na teren Skandynawii8.

Wkraczające do Prus Królewskich wojska szwedzkie spowodowały w Pomeza-
nii ucieczkę większości księży katolickich i przekazywanie przez oficerów predy-
kantom luterańskim opuszczonych świątyń. Predykanci ci byli już obecni w wielu 
parafiach, pracując w kaplicach prywatnych, dworach lub w adaptowanych do celów 
modlitewnych budynkach gospodarczych. Symbolicznym wydarzeniem, które roz-
poczęło zmianę przynależności wyznaniowej wielu świątyń katolickich był osobiste 

6 J. Małłek, Powstanie i rozwój kościołów ewangelickich w Prusach Książęcych (1525 – 1657), 
Prusach Brandenburskich (1657 – 1701) i Prusach Wschodnich Królestwa Pruskiego (1701 – 1817), 
w: 500-lecie Reformacji. Z dziejów kościołów ewangelickich w dawnych Prusach Królewskich 
i Książęcych, T. II, Tereny dawnych Prus Książęcych, red. G. Jasiński, J. Kłaczkow, P. Birecki, To-
ruń 2017, s. 35 – 79.

7 E. G. Kerstan, Elbings evangelische Kirche bis zur Preussischen Besitznahme der Stadt, El-
bing 1918, s. 15; I. Hoppe, Geschichte des ersten Schwedisch-Polnischen Krieges in Preussen, Leip-
zig 1887, s. 608.

8 J. Małłek, Stosunki kulturalne Polski i Litwy z państwami skandynawskimi w późnym średnio-
wieczu i czasach nowożytnych (1385/1397 – 1795), w: Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej w dialogu 
z Europą. Hermeneutyka wartości, T. I: Wśród krajów Północy. Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej 
wobec narodów germańskich, słowiańskich i naddunajskich: mapa spotkań, przestrzenie dialogu, 
red. M. Hanusiewicz-Lavelle, Warszawa 2015, s. 86 – 88.
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rozbicie siekierą przez Gustawa II Adolfa zamka do drzwi świątyni parafialnej św. 
Jana w Malborku9. Nastąpiło to wkrótce po wylądowaniu 5 lipca 1626 roku wojsk 
szwedzkich w Pilawie, ograbieniu Braniewa, nałożeniu na miasto kontrybucji i wy-
wiezieniu tutejszej biblioteki jezuickiej do Szwecji10. Z leżącego na kierunku prze-
marszu wojsk ograbionego Dzierzgonia wywożono nawet zdemontowane nagrobki. 
Była to smutna zapowiedź tego, co będzie działo się w Rzeczypospolitej podczas 
szwedzkiego potopu, który „wleje się” do Rzeczypospolitej za kilkanaście lat11.

Posuwająca się w głąb Prus Królewskich armia szwedzka najpierw zniszczyła, 
zdewastowała lub okradła 23 (z 64 istniejących) wiejskie budynki kościelne w die-
cezji pomezańskiej i chełmińskiej, w tym te w Bystrzu, Lichnówkach, Borętach, 
Górznie, Sztumskiej Wsi, Gościszewie, Koniecwałdzie, Koślince i w Palczewie, 
w którym wizytatorzy odnotowali sprofanowaną świątynię pozbawioną obrazów. 
Kościół w Lasowicach, przed zwróceniem go katolikom w 1636 roku spalono 
w niewyjaśnionych okolicznościach, a kościół w podtczewskim Lisewie ucierpiał 
podczas polskiego ostrzału artyleryjskiego skierowanego w stronę obozu Szwedów 
i jeszcze po potopie był pozbawiony jakiegokolwiek wyposażenia12. Z kolei całą 
wieś, kościół w Żuławce Sztumskiej, już po przejęciu przez luteranów spalili do 
fundamentów żołnierze austriaccy wspomagający Polaków w walce z wojskami 
Gustawa II Adolfa. Podobna rzecz stała się ze wspomnianym kościołem w Gości-
szewie, o którym wizytatorzy napisali, że: „Ani wioski ani kościoła już nie ma. Wy-
posażenie znalazło się w kościele malborskim”. Zdaniem katolickich wizytatorów 
kilka świątyń, jak te w Bągarcie, Pietrzwałdzie, Nowej Wsi, Szropach, Dąbrówce 
Malborskiej czy w Krzyżanowie miało zostać zdewastowanych przed luterańskich 
predykantów, ale nie wiadomo kto i w jakim zakresie miał je zdewastować13.

Poza tym w rękach protestantów znalazł się kościół św. Jana w Malborku, po-
dobnie jak kościoły (zwane przez katolików synagogami) w Kościeleczkach (choć 
Jan i Marcin z Lubeki pracowali w nim pod koniec XVI wieku), Starej Kościelnicy, 
Gnojewie, Miłoradzu, Mątowach Wielkich, Kraśniewie, Marynowach, Lichnowach, 

9 Przyjmuje się, że z tego kościoła korzystali żołnierze szwedzcy, bowiem malborscy luteranie 
woleli pragmatycznie gromadzić się w kościele św. Jerzego, wiedząc, że losy wojny są zmienne. 
M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 110.

10 Szerzej A. Szorc, Kolegium jezuickie w Braniewie i jego księgozbiór, Olsztyn 1998.
11 W samym Dzierzgoniu ewangelicy w latach 1604 – 1626 modlili się w ratuszu, potem w cza-

sie I wojny szwedzkiej przeszli do kościoła parafialnego a potem znowu wrócili do ratusza. Gdy ten 
spłonął, przeszli do prywatnych pomieszczeń będących własnością gospodarza o nazwisku Giołd, 
zob. A. Szorc, Dzierzgoń. Od początku do dni naszych 1248 – 1998, Dzierzgoń 1998, s. 85; M. Jó-
zefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 214.

12 M. Józefczyk, Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, t. I: Synteza dziejów, Mal-
bork 2015, s. 158; B. Schmid, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Westpreussen, Der Kreis 
Marienburg, Berlin 1919, s. 265. Uszkodzeniu uległa też wieża kościoła ewangelickiego w samym 
Tczewie, zob. K. Kossarzecki, Prusy Królewskie, w: M. Nagielski, K. Kossarzecki, Ł.A. Przybytek,  
Haratym, Zniszczenia szwedzkie na terenie Korony w okresie potopu 1655 – 1660, Warszawa 2015, 
s. 86.

13 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 167, 179 – 180 i 283. Autor wspomina, 
że srebra kościoła w Borętach zastawiono w Gdańsku. Dzwony z Żuławki Sztumskiej sprzedano do 
Elbląga, zob. też M. Józefczyk, Z dziejów… w XVIII wieku, op. cit., s. 186; A. Szorc, Dzierzgoń… 
op. cit., s. 108.
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Lignowach, Świerkach, Stalewie, Szymankowie, Ostaszewie, Jezierniku, Fiszewie, 
Cyganku i w Nowym Stawie, który choć popadał stopniowo w ruinę, stał się w 1624 
roku miejscem pochówku żony kaznodziei Jana Polickiego14. Opuszczony kościół 
w Pogorzałej Wsi obsadzili aż do potopu szwedzkiego predykanci Cholerius, a na-
stępnie Fabricius i Michael Albinus a kościół w Fiszewie, po ucieczce proboszcza 
Pawła Janowicza przejął predykat Bartłomiej Canhaltus, który następnie pracował 
w wzniesionym mu przez elblążan kościele (czyli synagodze). Niektóre z tych ko-
ściołów po opuszczeniu ich przez pastorów uznano za zdewastowane, ale nie należy 
tego łączyć z duchownymi luterańskimi a z żołnierzami wojsk szwedzkich i bran-
denburskich15.

Jednocześnie Gustaw II Adolf zarządził budowę nowych kościołów w miej-
scowościach dotychczas ich pozbawionych, a w których pastorzy odprawiali nabo-
żeństwa w domach prywatnych, budynkach gospodarczych lub dworach starostów. 
Były to budynki wznoszone zazwyczaj z wykorzystaniem konstrukcji szkieletowej 
lub całkowicie drewniane. W 1627 roku powstał kościół w Jeziorze, w 1629 roku 
w Pręgowie (w 1647 roku zbudowano pastorowi, Georgowi Schebeliusowi plebanię 
z salą modlitwy), po 1635 roku w Lichnowach Wielkich (tu z wykorzystaniem mate-
riału z rozebranej katolickiej kaplicy) a w 1637 roku wzniesiono kościół w podmal-
borskich Kończewicach, w których pracował predykant Józef Lebbenus pracujący 
także w Mątowach Wielkich16.

Armia szwedzka pozostawiła nie tylko liczne zniszczenia w substancji kościel-
nej ale także i pochówki żołnierskie jak te przy kościele św. Mikołaja w Elblągu, 
szwedzkim kościele garnizonowym, którym zagwarantowano nienaruszalność 
miejsc pochówkowych17. W tym kościele złożono m.in. Franciszka B. von Thurn 
generała majora w służbie szwedzkiej, zmarłego 14 października 1628 roku w Brod-
nicy. Wzniesiono mu stosowny pomnik przedstawiający alabastrową figurę śpią-
cego, acz dzierżącego miecz żołnierza, obok zawieszając tarczę, chorągiew, hełm, 
szpadę i włócznię. Dwadzieścia lat później do luterańskiego kościoła pofranciszkań-
skiego w tym samym mieście trafiły zwłoki kalwinisty Gerharda Dönhoffa, który 
bronił skutecznie Torunia podczas oblężenia szwedzkiego w 1629 roku. Co ważne, 
w dokumencie rozejmu ze Starego Targu, który Dönhoff przywiózł do Elbląga za-

14 Polickiego na tym stanowisku zastąpił w 1631 roku kapelan wojsk szwedzkich Burhard Bau-
mannus z Brunszwiku, który od 1636 aż do 1657 prowadził nabożeństwa w nowostawskim ratuszu. 
Podczas II wojny szwedzkiej pastor ten objął także kościół parafialny, a gdy zmarł w 1657 roku, 
jego miejsce zajął Wawrzyniec Fischer ojciec i Wawrzyniec Fischer syn, zob. M. Józefczyk, Z dzie-
jów… w XVIII wieku, op. cit., s. 174.

15 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 146 i 239; M. Józefczyk, Z dziejów… 
w XVIII wieku, op. cit., s. 238.

16 Kolejne budowy zarządzili oficerowie szwedzcy w XVIII wieku. Powstały kościoły w Sta-
rym Polu (wcześniej pastor przebudował tu warzelnię piwa na dom modlitwy), Jasnej i Stalewie. 
Gdańszczanie wznieśli kościół ewangelicki w Tujsku. Przebudowano kościoły w Lubieszewie i Ma-
rynowach a przebudowę w Lasowicach Wielkich, w których pastor pracował w spichlerzu wstrzy-
mał biskup Teodor Potocki. W szachulcowym kościele w Pręgowie przed Schebeliusem pracował 
dawny kapelan szwedzki Christian Wulst. Pastorów utrzymywali tutejsi chłopi, zob. M. Józefczyk, 
Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 167; M. Józefczyk, Z dziejów… w XVIII wieku, op. cit., 
s. 26 – 27.

17 K. Ogier, Dziennik podróży do Polski (1635 – 1636), Gdańsk 2019, s. 7 – 28.
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warto zapisy o pozostawieniu kościołów katolickich w stanie sprzed wojny oraz 
pozostawieniu w nich całego dotychczasowego wyposażenia: naczyń liturgicznych, 
dzwonów i ksiąg parafialnych18.

Szczęśliwie wojna nie dotarła do wielu leżących na południu miast pruskich, 
które obroniły się przed Szwedami, ale w tych kilku przez nich zdobytych, przeka-
zywano świątynie miejscowym luteranom. Przykładem jest tu obrabowana przez 
Szwedów Brodnica, w której kościół św. Katarzyny miejscowi luteranie objęli 
w swe posiadanie w latach 1628 – 162919.

Po ogłoszeniu polsko-szwedzkiego rozejmu Gustaw Adolf ze swymi wojskami 
ruszył na większy, zachodnioeuropejski teatr działań wojennych, jakim były zma-
gania wojny trzydziestoletniej, zmierzając w stronę swojego przeznaczenia – bitwy 
pod Lützen, w której zginął 16 listopada 1632 roku. Sytuacja w Prusach Królewskich 
powoli wracała do normy, a obydwa wyznania dokonywały przeglądu swego stanu 
posiadania, co ze strony katolickiej prowadziło do roszczeń finansowych i material-
nych oraz nakładania kar finansowych m.in. na chłopów odmawiających odbudowy 
świątyń katolickich. Prusy Królewskie poważnie ucierpiały. Biskupi chcieli jak naj-
szybciej obsadzić opuszczone parafie, które miały być przejmowane przez predy-
kantów protestanckich przybywających ze Śląska i Pomorza. I mieli częściowo ra-
cję, bowiem parafię w Lisewie objął pochodzący właśnie ze Śląska Piotr Clausewitz 
a po nim Jan Borneman z Brandenburgii. W Szawałdzie pracowali Richard Eccardi 
z Miśni, Piotr Benthelis z Pomorza Zachodniego oraz Tobiasz Fabritius z Frankfurtu 
nad Odrą, w Królewie Jan Lebbeus pochodzący z dzisiejszego Pomorza Zachodnie-
go, w Cyganku Martin Schmechelius z Norymbergi a w Krzyżanowie pastorem był 
wybitny znawca medycyny Eliasz Zeidler (ze Śląska?)20. Część pastorów zmieniała 
tylko miejsce pracy, jak następca Alberta Aretiusa, pastor Szymon Arlet, który opu-
ściwszy kościół w Starej Kościelnicy po odejściu wojsk okupacyjnych przeniósł się 
do domu-kaplicy wzniesionej specjalnie dla jego posługi w tej samej miejscowo-

18 A. Boldt, Das Begräbnis des Grafen Franziskus Berhard von Thurn in der Nicolaikirche zu 
Elbing am 11 Mai 1629, w: „Altpreussische Monatsschrift”, red. R. Reicke, E. Wichert, 21, 1884, 
s. 678 – 680; I. Hoppe, op. cit., s. 178. Podczas zdobycia miasta sprofanowano i okradziono zwłoki 
Anny Wazówny złożone na zamku w Brodnicy. Potem rekatolicyzacją miasta zajęła się specjalna 
komisja prześladując miejscową parafię ewangelicką, zob. G. Ojcewicz, Brodnicka grabież grobu 
Anny Wazówny, czyli Polsko-szwedzkie losy złotej bransolety. Nowa wersja wydarzeń, w: Nie tylko 
brodnickie tajemnice Anny Wazówny, red. H. Bobińska, G. Ojcewicz, A. Saar-Kozłowska, Szczytno 
2018, 39 – 67; M. Józefczyk, Elbląski kościół św. Mikołaja w czasie I wojny szwedzkiej 1626 – 1636, 
SE 9, 2008, s. 7 – 28.

19 A. Hartwig, Geographisch-Historische Landes-Beschreibung [...], Druckts und verlegts Jo-
hann David Zäncker, Königsberg 1722, s. 168; M. Józefczyk, Z dziejów… w XVIII wieku, op. cit., 
 s. 60. Nie wiadomo, czy wizytatorzy zbyt pochopnie nie oskarżali luteranów o profanacje i dewa-
stacje świątyń, które zaniedbywali sami katolicy; zob. też H. Plehn, Geschichte des Kreises Stras-
burg in Westpreussen, Leipzig 1900, s. 149.

20 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 55 – 59, 178 – 208 i 250 – 251. Śląski 
pastor Jakub Reichmann pracował m.in. w Borętach, przenosząc się z kościoła do dawnej gorzelni, 
w której odprawiał nabożeństwa. Zastąpił on pastora Oswalda Gallusa, który odprawiał nabożeń-
stwa w sali nad plebanią. W Zwierznie pracował Georg Severus z Nowego Miasta Opolskiego a po 
nim Kaspar Dresserus z Frankonii.
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ści albo pastor Burhard Bartmann, który z kościoła w Nowym Stawie przeniósł się 
w 1636 roku do tutejszego ratusza21.

Najgorsze nadeszło jednak podczas potopu szwedzkiego 1655 – 1661, kiedy to 
władca Szwecji Karol X Gustaw znowu podjął próbę budowy luterańskiej organi-
zacji kościelnej w Prusach Królewskich. Zaczął od powołania konsystorza zw. co-
sistorium palatinatus Elbigensis, na jego siedzibę wyznaczając zabraną znowu ka-
tolikom elbląską świątynię św. Mikołaja22. Kolejny raz doszło do zmian własności 
budynków, które czy to na całych Żuławach czy poza nimi ponownie przejmowali 
protestanci. Niestety część wiejskich budynków kościelnych zarówno katolickich 
jaki i ewangelickich nie uniknęła mniej lub daleko idących zniszczeń. Zaczęły się 
ucieczki duchownych. W miastach przed Szwedami chronili się nie tylko księża 
katoliccy, ale również i pastorzy luterańscy, których dobra były rabowane na równi 
z katolickimi23.

Spłonął luterański kościół w Jasnej, pozostający pod opieką rodziny Gulden-
stern, a gdy odbudował go Władysław Kazimierz Guldenstern, wtedy w 1668 
roku odebrał go proboszcz katolicki, zmuszając innowierców do budowy innego 
budynku przeznaczonego na nabożeństwa. Ogień podłożono pod katolicki kościół 
w Starym Targu, w którym proboszcz Pokrzywnicki zdążył ukryć pod posadzką 
średniowieczne naczynia liturgiczne, które odnaleziono dopiero w 1905 roku. Ko-
ściół w Rozgarcie rozebrano, naczynia liturgiczne zastawiając u kupców elbląskich, 
te z Postolina wydano Szwedom, którzy w tym samym czasie z Kalwy zabrali dzwo-
ny kościelne a pacyfikał, dwa kielichy i duża monstrancja trafiły z Fiszewa do Elblą-
ga, zastawione przez tamtejszego witryka kościoła Szymona Ludwiga24.

Ponieważ potop szwedzki objął teraz całą południową część Prus Królewskich, 
w rękach Szwedów i z tego powodu w rękach luteranów znalazły się m.in. kościoły 
Grudziądza i Brodnicy, które żołnierze szwedzcy obrabowali realizując maksymę, że 
wojna musi wyżywić się sama. Przy okazji uszkodzili brodnicką oraz leżące woko-
ło inne katolickie świątynie. Obrabowali kościoły Chełmna i okradli lub częściowo 
zniszczyli parafialną bibliotekę. Na spłatę kontrybucji przeznaczono srebrne wota 
z chełmińskiej fary. Okupując Toruń spalono leżące pod jego murami ewangelickie 
kościoły św. Jerzego i św. Katarzyny oraz katolicki pw. św. Wawrzyńca25. Staromiejska 
świątynia pw. św. Janów po zdobyciu Torunia została przejęta przez załogę szwedzką 
i przekazana ewangelikom, ale ci profilaktycznie ją zamknęli i nie organizowali w niej 

21 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 151.
22 Ch. Ed. Rhode, Presbiteriologia Elbigensis. Die evangelischen Geistlichen in Kirchenkreis 

Elbing von 1555 bis 1883 und Nachträgen bis 1945, red. W. Hubatsch, Hamburg 1970, s. 273.
23 A. Hartwig, op. cit., s. 87.
24 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., 122, 234; M. Józefczyk, Z dziejów… 

w XVIII wieku, op. cit., s. 192 – 220; B. Schmid, Die Bau- und Kuntsdenkmäler der Provinz West-
preussen, Kreis Stuhm, Danzig 1909, s. 247 – 259. Dzwony zabrano także z kościoła zamkowego 
w Malborku, który Szwedzi okradli i poważnie zdewastowali podczas I wojny polsko-szwedzkiej, 
samo wnętrze przekształcając w magazyn żywności.

25 Oczyszczono w ten sposób dojście do murów obronnych. Taka sama sytuacja miała miejsce 
w Gdańsku, gdzie spalono ewangelicki kościół Zbawiciela oraz jezuicki Nawiedzenia Najświęt-
szej Marii Panny na Nowych Szkotach, zob. literatura cytowana przez M. Kossarzeckiego op. cit., 
s. 75 – 77.
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nabożeństw. Kaznodzieje Schönwald i Müller otrzymali nakaz od Rady, aby nie ata-
kować w kazaniach załogi szwedzkiej obecnej w mieście podczas potopu, co zresztą 
było przyczyną późniejszych oskarżeń władz Torunia o jej proszwedzką postawę26.

Przez morze transportowano ogromne ilości rabowanych dóbr kultury i sztuki, 
w tym obrazów, gobelinów, posagów, ksiąg, rękopisów i archiwaliów. W ich rabo-
waniu uczestniczyli wyspecjalizowani fachowcy, zdający sobie sprawę z wartości 
wywożonych przedmiotów. Z Prus Królewskich do Szwecji trafić miały zbiory zaj-
mujące 7 statków: Scherin Rosenhane kierował do składnicy w Elblągu książki po-
chodzące z 10 bibliotek, w tym z Braniewa i szerzej z Warmii, Kartuz, Torunia (z nie-
go także zdeponowane liczące kilka tysięcy tomów księgozbiory jezuickie z Łucka 
i Ostrorogu), i Grudziądza, skąd wywieziono je m.in. do Tistad, Torp, Uppsali, Sztok-
holmu i Greifswaldu. Rabunkiem biblioteki i dokumentów archiwalnych Malborka 
kierował królewski lekarz Jan Lagercron. Z Chojnic do Szwecji trafiła biblioteka 
Daniela Techeusa. Jeśli nie kradziono prywatnych zbiorów, to w ogniu palono archi-
wa prywatne odkrywane w dworach: akty nadań, dokumenty sądowe i kontrakty27.

Gdy Szwedzi ustępowali z Prus, na początku 1658 roku wojska dowodzone 
przez Jana Sapiehę spaliły w odwecie kościół w podtoruńskim Górsku, ale też i ob-
rabowały katolicki Golub, w którym wcześniej Szwedzi z kościoła wynieśli wszyst-
kie ukryte tam przez golubskich mieszczan domowe, uznane za cenne naczynia28. 
Polskie i cesarskie oddziały pod dowództwem Jerzego Lubomirskiego podpaliły 
wraz z całym wyposażeniem i księgami parafialnymi urządzony w grudziądzkim 
ratuszu kościół ewangelicki. Oszczędzono świątynię pw. św. Mikołaja, mimo iż 
czasowo (od 16 lipca 1656 do 29 sierpnia 1659 roku) należała ona do tutejszych lu-
teranów. Ci, tak na marginesie, mocno doświadczeni szwedzkim uciskiem założyli 
w mieście nawet protestancką, propolską tajną partię! Na nic się to zdało. Kościół 
ratuszowy wprawdzie szybko odbudowano, ale musiano sprzedać ukrytą wcześniej 
część naczyń liturgicznych by pokryć związane z tym wydatki29. Po odejściu Szwe-
dów zaczęły się nowe problemy wyznaniowe w Toruniu, bowiem w odwecie za 
neutralną lub proszwedzką postawę wobec najeźdźców ewangelicy stracili w 1660 
roku kościół św. Jakuba, ich najważniejszy kościół na Nowym Mieście30. Katolikom 
oddano kościół św. Jana, z którego zabrano wcześniej piszczałki organowe z prze-
znaczeniem na przetopienie na kule. Świątynię uznano przez to za sprofanowaną 
i biskup chełmiński Adam Kos dokonał jej powtórnej konsekracji31.

Katolicy też ponieśli straty w substancji materialnej, co było efektem wrogiej 
postawy Szwedów wobec kościołów, klasztorów i kolegiów, które rabowano bez 

26 J. E. Wernicke, Geschichte Thorns aus Urkunden, Dokumenten und Handschriften bearbeitet 
von dr J. E. Wernicke, Zweiter Band: die Jahre 1531–1840 umfassend, Thorn 1842, s. 211 – 276; 
P. Birecki, Sztuka protestancka… op. cit., s. 106; M. Kossarzecki, op. cit., s. 50.

27 M. Kossarzecki, op. cit., s. 46 – 47 i 73.
28 J. E. Wernicke, op. cit., s. 213. Podobnie obrabowano Gniew zabierając nie tylko biżuterię, 

ale również naczynia liturgiczne z miejscowego kościoła, zob. M. Kossarzecki, op. cit., s. 78.
29 P. Birecki, Sztuka protestancka…, op. cit., s. 157.
30 P. Birecki, Kościół pw. św. Jakuba świątynią protestancką Nowego Miasta Torunia, w: Dzieje 

i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu, red. K. Kluczwajd, Toruń 2010, s. 245 – 257.
31 T. Nowak, Oblężenie Torunia w roku 1658, „Roczniki TNT”, 1936, T. 43, s. 204 – 205.
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żadnych hamulców. Rozebrano zabudowania i klasztor św. Ducha w Toruniu, spa-
lono benedyktynkom świątynię (pod tym samym wezwaniem) i klasztor w Gru-
dziądzu. Tu też obrabowano i zdewastowano kolegium jezuickie wywożąc z niego 
cenny księgozbiór. Z Torunia wydalono jezuitów i dominikanów. Poza tym wiele 
kościołów miejskich (jak m.in. w Pelplinie, Starogardzie Gdańskim, Kościerzynie, 
Świeciu, Lęborku, Tucholi, Kowalewie Pomorskim, Lisewie i Chojnicach) i wiej-
skich tego wyznania (Nawra, Wlewsk, Orzechowo) zostało w całości lub częściowo 
zrujnowanych, ograbionych ze złotnictwa i dzwonów oraz utraciło, podobnie jak 
podczas pierwszej wojny ze Szwedami, zastawiane u pożyczkodawców w Malbor-
ku, Gdańsku, Elblągu i Toruniu naczynia liturgiczne. Oczywiście zastawiano je ce-
lem uregulowania nałożonych przez Szwedów często nieznośnie wysokich kontry-
bucji, które np. miały uchronić budynki przed ich podpaleniem. Czasem udawało 
się, jak w przypadku kościoła w Krasnej Łące ukryć złotnictwo przed szwedzkim 
żołdactwem, czasem wywieźć i ukryć argentaria jak z kilku świątyń chełmińskich 
i pomezańskich do depozytów ulokowanych w Toruniu i w Płocku, u Niemojewskich 
w Waplewie, a czasem zakopać, jak w podchełmińskim Sarnowie, by po śmierci pro-
boszcza podczas potopu już ich nie odnaleźć. Proboszcz malborski Herman Weiher, 
z którym, tak na marginesie duchowni mieli sporo problemów, nie chciał zdradzić 
swemu biskupowi gdzie ukrył naczynia z podległych mu żuławskich świątyń. Jan 
Kruszyński w Nawrze leżącej koło Chełmży zabrał z podległego mu kościoła na-
czynia liturgiczne by wykupić nimi z rąk szwedzkich szlachciankę Jarochowską32.

Lęk przed wojną społeczność katolicka pokazała na malowidłach pochodzących 
z latach 30. XVII wieku z kościoła w Nowym Mieście Lubawskim przedstawia-
jącym Matkę Boską chroniącą miasto swym płaszczem przed atakiem Szwedów 
i lisowczyków. Niestety dwadzieścia lat później Szwedzi stanęli w tym mieście 
i niestety je zrujnowali. Ich pobyt skończył się w Prusach Królewskich zubożeniem 
całego ewangelickiego i katolickiego społeczeństwa przetrzebionego przez przy-
wleczone przez wojska szwedzkie choroby oraz głód prowadzący nawet do kani-
balizmu. Naraził ewangelików na reakcję ze strony Kościoła katolickiego i władz 
Rzeczypospolitej, mimo, że w zapisach traktatu pokojowego w Oliwie zapisano 
ochronę prawną ewangelików. Chwiejna równowaga konfesyjna została ostatecznie 
utracona, rozpoczął się regres protestantyzmu w Polsce, ograniczając jakże płod-
ny dla kultury religijnej, „szorstki dialog” obydwu konfesji. Dialog był oczywiście 
ważny, ale niemal niemożliwy do prowadzenia, jeśli jak pisano: „Kościoły wszędzie 
złupione, kapłani ze wszystkiego obrani, niektórzy pomęczeni, pozabijani okrut-
ną szubienicą na śmiercią” albo gdy ewangelickich pastorów wyganiano a parafian 
tego wyznania karano finansowo33.

32 M. Józefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 59 i 193; M. Józefczyk, Z dziejów… 
w XVIII wieku, op. cit., s. 217; J. Dygdała, Sz. Wierzchosławski, Nawra Kruszyńskich i Sczaniec-
kich. Studium z dziejów szlachty i ziemiaństwa ziemi chełmińskiej, Toruń 1990, s. 31; M. Kossarzec-
ki, op. cit., s. 52 – 53.

33 Art. II. 3. dawał przywilej budowy i odbudowy budynków publicznych, chroniąc kościoły 
ewangelickie, a w przypadku ich zniszczenia – do ich odbudowy, zob. W. J. Rudawski, Historja 
Polska, Petersburg i Mohylew 1855, s. 423 – 424. Nie przeszkodziło to ukarać grzywną luteranów 
żuławskich biskupowi katolickiemu za korzystanie z kościołów katolickich podczas potopu, M. Jó-
zefczyk, Z dziejów… w XVII wieku, op. cit., s. 118; M. Kossarzecki, op. cit., s. 45.
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Tymczasem w Prusach Książęcych sytuacja religijna ewangelików przez dłuż-
szy czas nie była tak skomplikowana jak w Prusach Królewskich a to z racji ich po-
litycznego i geograficznego oddalenia od nadwiślańskiego teatru wojennego. Wojna 
trzydziestoletnia oraz I wojna polsko-szwedzka oszczędziła elektorskie Prusy, a do-
piero druga wojna polsko-szwedzka w czasach panowania w Prusach Książęcych 
Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma I spowodowała wymierne straty material-
ne, w tym zniszczenie wielu kościołów jak i parafii. To najazd dokonany przez woj-
ska polsko-tatarskie odcisnął na nich swoje straszne wojenne piętno, co przedstawił 
pastor Tomasz Molitor w swojej pieśni o zniszczeniu kraju przez Tatarów. Teren 
Prus Książęcych najechał hetman litewski Wincenty Korwin Gosiewski, chcąc siłą 
zmusić Wielkiego Elektora do zerwania przymierza z Karolem X Gustawem, które 
miało powstrzymać m.in. rabunki szwedzkie w Prusach. Wyprawa polsko-tatarska 
była zemstą króla Jana Kazimierza za udział Elektora po stronie szwedzkiej w bi-
twie pod Warszawą w dniach 28 – 30 czerwca 1656 roku34.

W karnym najeździe Gosiewskiego brały udział nie tylko wojska polsko-li-
tewskie, ale również towarzyszące im oddziały tatarskie35, wspólnie niszcząc wie-
le heretyckich kościołów. Była to praktyka znana już z terenu Prus Królewskich, 
w którym wojska polskie brały odwet na wspólnotach ewangelickich za przyjęcie 
szwedzkiego wsparcia. Oddziały Gosiewskiego pokonały 8 października 1656 roku 
w bitwie pod Prostkami wojska pruskie i szwedzkie dowodzone przez Georga Fr. 
von Waldecka i Bogusława Radziwiłła. Bitwa ta otworzyła drogę wojskom polsko-
-litewsko-tatarskim do południowej części Prus i rozpoczęła atak na dobra elektor-
skie. Żołnierze doprowadzili do oblężenia i całościowego lub częściowego znisz-
czenia, jak się oblicza, 13 miast pruskich (w tym Dąbrówna, Ełku, Pisza, Olecka, 
Giżycka, Rynu, Pasymia, Działdowa i Wielbarka), 249 wiosek i spalenia 37 kościo-
łów ewangelickich36. Pożoga dotknęła kościoły parafialne m.in. w Białej Piskiej, 
Ełku, Grabniku, Kalinowie, Mieruniszkach, Mikołajkach, Nakomiadach, Olecku, 
Ostrykole, Pisanicy, Rynie, Świętajnie i Sterławkach Wielkich. Często o całkowi-
tym zniszczeniu budynku decydował materiał, z którego był zbudowany. Drewnia-
ny kościół w Wieliczkach spalono do fundamentów37.

34 G. Ad. von Mülverstedt, Zur Geschichte des Schwedisch-Polnischen Krieges in Preussen 
im J. 1656, „Neuen Preussischen Provinzional-Blätter” andere Folge, 1856, H. 9, s. 70 – 74; C. H. 
Hagen, Preussens Schicksale wärend die Schwedenkriege, w: „Beiträge zur Kunde Preussens”, 
H. 1, Königsberg 1819, s. 225 – 244; A. Kossert, Prusy Wschodnie. Historia i mit, Warszawa 2019, 
s. 77 – 79.

35 S. Augusiewicz, Najazdy tatarskie na Prusy Książęce (1656 – 1657): legendy i fakty, KMW 3, 
1995, s. 233 – 247; S. Augusiewicz, Najazd tatarski na Prusy Książęce w 1656 roku. Sienkiewiczow-
ska wizja – lokalna tradycja – przebieg – w świetle badań historycznych, Prace Naukowe Akademii 
im. Jana Długosza w Częstochowie, „Zeszyty Historyczne” T. XVI, 2017, a. 93 – 105.

36 Evangelische Zentralarchiv Berlin, Eichmeiden, Bestand 507, sygn. 4358, Chronik der Kir-
chengemeinde Eichmedien, Kreis Sensburg/Ostpreussen, k. 8. Tu również wzmianka, że Tatarzy 
spalili łącznie 37 kościołów w Prusach.

37 G. Chr. Pisanski, Nachricht von dem im Jahre 1656 geschehenen Einfalle der Tartaren in 
Preussen, Königsberg 1764, w: Mitteilungen der Literarische Gesselschaft Masovia 1902, Bd. VII, 
s. 1 i nast.; Ł. Guzowski, Dzieje miejscowości i kościoła w Wieliczkach, „Studia Ełckie” 13, 2011, 
s. 103.
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W Klusach, przed próbą spalenia kościoła, pod ołtarzem Tatarzy bezskutecznie 
szukali naczyń liturgicznych i pieniędzy, a od zniszczenia kościoła odwiodła ich 
opowieść pastora o świętości miejsca poświadczonego odciskami stóp diabła na le-
żącym przed budynkiem kamieniu. Oszczędzono kościół w Węgorzewie (budynek 
miał ochronić wizerunek Matki Boskiej), który obrabowano wywożąc pieniądze 
w srebrze i naczynia liturgiczne38. Do Pasymia, w którym oszczędzono tylko ko-
ściół, Tatarzy podeszli drogą do dziś zwaną Tatarskim Szlakiem, a rektor tutejszej 
szkoły podczas niszczenia miasta ocalił małego Christopha Hartknocha, przyszłego 
sławnego dziejopisarza pruskiego. Choć spalono same wsie w Cichach, Grabniku, 
Czernikach, Różyńsku i Kumielsku, przetrwały znajdujące się w nich kościoły.

Zginęło przy tym około 23 000 mieszkańców, wielu żywych zabrano w jasyr  
(w tym pastorów, którzy nie zdążyli uciec lub, co oczywiste, nie zostali zamordo-
wani na miejscu) i sprzedawano nawet w Konstantynopolu jak np. w przypadku 
Marianny von Lehndorff, uprowadzonej na Krym i do Konstantynopola, w którym 
zakończyła swój żywot. Kolejne tysiące mieszkańców Prus Książęcych zmarły 
w wyniku głodu i zarazy39. To wojska Gosiewskiego przywlekły z sobą ową zarazę, 
powodującą dalsze straty wśród tutejszej ludności. W konsekwencji tych strat zaist-
niała konieczność osadzania w Prusach setek nowych osadników, którzy doprowa-
dzili do daleko idącej wymiany ludnościowej i rozpłynięcia się dawnych pruskich 
mieszkańców w nowym, wieloetnicznym żywiole40.

Większość zniszczonych kościołów ewangelickich w Prusach Książęcych po 
ustąpieniu wojsk Gosiewskiego została odbudowana lub na nowo wyposażona, choć 
jeszcze przez dziesięciolecia widać było w Prusach ślady tamtejszych walk. Także 
w sztuce, choćby w dekoracjach np. ambony w kościele w Wieliczkach, pojawi-
ły się tatarskie twarze a przywołany już pastor Molitor z Różyńska, upamiętniony 
w swym kościele całopostaciowym portretem, ratując się ucieczką z parafii ułożył 
pieśń „O wtargnieniu tatarskim do Prus”. Zamieszczono ją w jednym z pruskich 
kancjonałów, traktując ów najazd jako bożą karę za grzechy. W obawie przed ko-
lejnymi najazdami i w celu ich uniknięcia, stworzono nawet specjalne modlitwy 
podobne tym, przeciw najazdom tureckim41.

Wyjątkowym zabytkiem upamiętniającym te krwawe wydarzenia było nieza-
chowane do dziś epitafium rodziny Pedanusów, które zawieszono ok. 1657 roku na 
południowym filarze kościoła w Insterburgu (obecnie Czerniachowsk). Upamiętniło 
ono odpowiednią inskrypcją pastora Johanna Pedanusa zmarłego 22 września 1657 
roku i jego małżonkę Catharinę Waigikin. W umieszczonym w centrum epitafium 
obrazie przedstawiono starszego mężczyznę (wizerunki pastora i jego żony umiesz-
czono niżej, w medalionach) spoglądającego w stronę wyłaniającego się z chmur 

38 M. Toeppen, Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i historii pruskiej, według źródeł 
drukowanych i rękopiśmiennych, red. G. Jasiński, Olsztyn 1995, s. 225.

39 K. Piwarski, Dzieje Prus Wschodnich w czasach nowożytnych, Gdańsk  –  Bydgoszcz 1946, 
s. 332.

40 Ibidem, s. 231.
41 Kirchen- Gebet wieder den Türcken. In Königl. Pomerschen Regierung zu gebrauchen, Stet-

tin 1683, Druckts Daniel Starcke, Biblioteka UMK Toruń, sygn.: Ob. 8.III. 146; A. Kossert, op. cit., 
s. 79; E. Celińska, K. Wróblewska, Nad ikonografią polskich pastorów ewangelickich, w: KMW 
1969, z. 4, s. 479.
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anioła, trzymającego w rękach miecz wojny i bicz epidemii. Co ważne, w tle poka-
zano najazd Tatarów na Insterburg, uprowadzenie jasyru i paradę wozów wypełnio-
nych łupami. Co ciekawe epitafijna panorama miasta namalowana została z zamku 
biskupiego i przedstawiła nie tylko panoramę miasta, ale również kaplicę grobową 
i stary kościół w Georgenburgu42.

Niestety do dnia dzisiejszego na terenie Prus Książęcych nie przetrwało kilka 
epitafiów wojskowych w służbie pruskiej, walczących na frontach wojny 30-letniej 
lub służących w tym czasie Wielkiemu Elektorowi także w walkach ze Szwedami 
i Polakami na terenie Prus. W Młynarach znajdowało się epitafium generała lejt-
nanta Albrechta von Kalcksteina (1592 – 1667), zawieszone w niszy stropowej od 
strony północnej. Upamiętniło ono przeciwnika politycznego Fryderyka Wilhelma, 
którego osadzono w więzieniu w 1661 roku. Zanim to nastąpiło, Kalckstein walczył 
w szeregach księstwa Saksonii w wojnie 30-letniej i został mianowany generałem 
dywizji. Zbroję i chorągwie komemoratywne wyeksponował na swym epitafium 
w katedrze królewieckiej Andreas von Goldstein zmarły w 1653 roku oraz Naczelny 
Marszałek Prus Książęcych Ahaswer von Brandt w latach 1632 – 1654 (zm. 1654)43. 
W kościele św. Jerzego w Kętrzynie zawieszono epitafium kapitana Nicolausa Lan-
gericha (1610 – 1665), kapitana w regimencie piechoty Eulenburga oraz walczące-
go w Niderlandach i Afryce Wolfa Schenka zu Tautenburg (zm. 1649). W koście-
le w Telmanowie [Didlacken] koło Insterburga spoczął Pierre de la Cave, generał 
major broniący Pilawy przed Szwedami, fundator nie tylko samego kościoła, ale 
i własnego epitafium datowanego na ok. 1679 rok zdobionego licznymi panopliami, 
które zawieszono za ołtarzem, na ścianie wschodniej44.

Patrząc od strony wyznaniowej, w krótkiej perspektywie przegranymi obydwu 
wojen polsko-szwedzkich byli zarówno protestanci jak i katolicy. Spory o kościoły, 
ich przejmowanie a następnie zwrot odbywały się nie bez animozji i wrogich ge-
stów, które pogłębiały podziały konfesyjne i przyspieszyły regres protestantyzmu 
w Prusach Królewskich. W czasach najazdu polsko-tatarskiego poważnie osłabiły 
polskojęzyczną społeczność Prus Książęcych ponieważ zaatakowano głównie ich 
południowe tereny, zamieszkane przez ludność polską. Podczas wojny szwedzkiej 
katolicy ponieśli poważne straty w północnych częściach diecezji pomezańskiej 
i chełmińskiej, a podczas potopu już na całym ich obszarze.

W dłuższej perspektywie w Koronie narastało przekonanie, że ewangelicy polscy 
są przedstawicielami obcych interesów (pomijając przy tym kolaborację katolików), 
wzmacniano kształtujący się stereotyp Polaka-katolika i Niemca-ewangelika. Woj-

42 A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, Litauen, H. V, Kö-
nigsberg 1895, s. 55; A. Ulbrich, Geschichte der Bildhauerkunst in Ostpreußen vom Ausgang des 16. 
bis in die 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts, H. 1 – 2, Königsberg 1926 – 1929, s. 201 – 202.

43 E. A. Hagen, Der Dom zu Königsberg in Preußen. Eine kirchen- und kunstgeschichtliche 
Schilderung. Beschreibung der Domkirche zu Königsberg und der in ihr enthaltenen Kunstwerke, 
H. II, Königsberg 1833, s. 128 – 136; R. Dethlefsen, Die Domkirche in Königsberg i. Pr. nach ihrer 
jüngsten Wiederherstellung, Berlin 1912, 55 i 70, Il. 65.

44 C. Beckherrn, Die St. Georgenkirche zu Rastenburg, w: „Altpreussische Monatsschrift”, red. 
R. Reicke, E. Wichert, 20 (1883), H. XX, s. 253 – 254; A. Boetticher, op. cit., s. 18 – 19; A. Ulbrich, 
s. 244 – 245.
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ny szwedzkie były także czasem wojny Korony z protestancką Szwecją co wzmogło 
tylko niechęć do ewangelicyzmu i zdynamizowało akcję rekatolicyzacyjną45.

Na mocy uchwały sejmowej z 1638 roku zamknięto ariańską Akademię w Ra-
kowie. Wydarzenie to uwiecznił w pałacu biskupim w Kielcach Tomaso Dolabel-
la dla biskupa Jakuba Zadzika, który oskarżył studentów Akademii o profanację 
krzyża. Wojska polskie spaliły podczas potopu protestanckie Leszno a w 1658 roku 
uchwalono wypędzenie arian z Rzeczypospolitej. W 1668 Sejm wprowadził karę 
śmierci za odstępstwo od katolicyzmu, a od roku 1673 obywatelstwo i nobilitację 
przyznawano wyłącznie katolikom. Wojny szwedzkie przyspieszyły pogarszanie się 
sytuacji wyznaniowej w Koronie i spowodowały, że coraz częściej za katastrofę po-
lityczną Rzeczypospolitej obwiniano tolerancję wobec polskich ewangelików.

KONFLIKTY O KOŚCIOŁY POMIĘDZY KATOLIKAMI A PROTESTANTAMI 
W PRUSACH KRÓLEWSKICH I KSIĄŻĘCYCH W I POŁOWIE XVII WIEKU

STRESZCZENIE

Artykuł niniejszy opowiada o świątyniach katolickich i kościołach ewangelickich, 
o które toczyły spory w XVII wieku podczas wojen szwedzkich. Władcy Szwecji Gustaw II 
Adolf oraz Karol X Gustaw prowadząc walki z Rzeczpospolitą w czasie I i II wojny polsko- 
-szwedzkiej zwanych potocznie wojną o ujście Wisły i potopem doprowadzili do wzmoc-
nienia konfliktu religijnego pomiędzy protestantami a katolikami. Jego skutkiem w Prusach 
Królewskich było, w zależności od wsparcia władzy, nie tylko wzajemne niszczenie czy 
odbieranie sobie budynków kościelnych ale również liczne rabunki i wywóz kościelnych 
dóbr kultury i wyposażenia liturgicznego do Skandynawii. W artykule autor omawia losy 
poszczególnych budynków, pracujących w nich pastorów oraz podaje przykłady strat. Ponie-
waż dopiero podczas potopu wojna polsko-szwedzka dotarła do Prus Książęcych w drugiej 
części artykułu omówione zostały działania wojsk polsko-litewsko-tatarskich, które chcąc 
zmusić do zerwania sojuszu Wielkiego Elektora Fryderyka Wilhelma I z Karolem X Gusta-
wem zniszczyły dziesiątki kościołów ewangelickich, spaliły wiele miast i miasteczek przy-
czyniając się do śmierci tysięcy ludzi. Na koniec wspomniano o pomnikach grobowych, 
upamiętniających biorących w wojnach żołnierzy. Konsekwencją wydarzeń I połowy XVII 
wieku było ostateczne zachwianie równowagi konfesyjnej i narastający, coraz bardziej wrogi 
stosunek do polskiego protestantyzmu.

45 Sł. Kościelak, Dzieje wyznaniowe w Prusach Królewskich w XVI – XVIII wieku, w: Pru-
sy Królewskie. Społeczeństwo, kultura, gospodarka 1454 – 1772, red. Ed. Kizik, Gdańsk 2012, 
s. 236 – 237; ibidem, Reformacja w małych miastach województwa pomorskiego. Próba podsumo-
wania, „Zapiski Historyczne”, 2005, T. LXX, z. 4, s. 51.
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THE CONFLICTS ABOUT CHURCHES BETWEEN CATHOLICS  
AND PROTESTANTS IN THE ROYAL AND DUCAL PRUSSIA  

IN THE FIRST HALF OF THE 17TH CENTURY

SUMMARY

This article presents the history of Catholic and Lutheran churches during Swedish wars 
in the south part of Baltic sea the 17th Century. The Swedish rulers Gustav II Adolf and Carl 
X Gustav when they were fighting with Polish Republic during the first and second Swedish-
-Polish wars (commonly called the war at the mouth of the Vistula river and Swedish deluge) 
led to the strengthening of the religious conflict between Protestants and Catholics. The re-
sult in the Royal Prussia was, depending on the support of the authorities’ power, not only 
destruction or the mutual receipt of church buildings but also numerous robberies and exports 
of church cultural goods and liturgical equipment to Scandinavia. In this article the author 
discusses the fate of the individual buildings, their pastors and gives examples of church war 
losses. In the second part of the article the author presents the war expedition of the Polish-
-Lithuanian-Tatar troops to Ducal Prussia to break the alliance of Frederic William, Elector 
of Brandenburg with Charles X Gustav of Sveden. The soldiers destroyed dozens of Lutheran 
churches, burned down many cities and towns, and contributed to the death of thousands of 
people. Finally, the author mentioned grave monuments commemorating soldiers taking part 
in the both wars. The result of those events in the mid-17th century was the final imbalance 
of confessional balance and the growing, increasingly hostile attitude toward Polish Protes-
tantim.

KONFLIKTE UM KIRCHEN ZWISCHEN KATHOLIKEN UND 
PROTESTANTEN IN KÖNIGLICH-PREUSSEN UND IM HERZOGTUM 

PREUSSEN IN DER ERSTEN HÄLFTE DES 17. JAHRHUNDERTS

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel schildert die Geschichte der katholischen und evangelischen 
Kirchen, die im 17. Jahrhundert während der schwedischen Kriege Gegenstand von Ausein-
andersetzungen waren. Die schwedischen Herrscher Gustav II. Adolf und Karl X. Gustav, die 
während des Ersten und Zweiten Polnisch-Schwedischen Krieges allgemein bekannt als Krieg 
um die Weichselmündung und Sintflut führten zu einer Verschärfung des religiösen Konflikts 
zwischen Protestanten und Katholiken. Seine Auswirkung im Königlich Preußen war, abhän-
gig von der Unterstützung der Machthaber, nicht nur die gegenseitige Zerstörung oder die 
gegenseitige Wegnahme von Kirchengebäuden, sondern auch zahlreiche Raubüberfälle und 
der Ausfuhr von kirchlichen Kulturgütern sowie liturgischen Ausstattungsgegenständen nach 
Skandinavien. In dem Artikel erörtert der Autor die Schicksale der einzelnen Gebäude, die 
in ihnen arbeitenden Pfarrer und gibt Beispiele für Verluste. Da der polnisch-schwedische 
Krieg erst während der Sintflut das Herzogtum Preußen erreichte, wurden im zweiten Teil 
des Artikels die Handlungen der polnisch-litauisch-tatarischen Armeen besprochen, die, um 
den Bruch des Bündnisses zwischen dem Großen Kurfürsten Friedrich Wilhelm I. und Karl 
X. Gustav zu erzwingen, Dutzende von evangelischen Kirchen zerstörten, viele Städte und 
Ortschaften niederbrannten und den Tod von Tausenden von Menschen verursachten. Zum 
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Schluss wurden die Grabdenkmäler erwähnt, die an die an den Kriegen beteiligten Soldaten 
erinnern. Infolge der Ereignisse in der ersten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts kam es zu 
einer endgültigen Störung des konfessionellen Gleichgewichts und zu einer wachsenden, 
zunehmend feindseligen Haltung gegenüber dem polnischen Protestantismus.
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UWAGI WSTĘPNE

Gdańsk, jeden z największych ośrodków produkcji i wymiany w zlewisku Morza 
Bałtyckiego, od średniowiecza skupiał na sobie uwagę kupiectwa i przedsiębiorców 
z Europy Zachodniej. Niemałą w tym rolę odegrało jego członkostwo w Związku 
Miast Hanzeatyckich. Po wojnie trzynastoletniej (1454 – 1466), gdy w ramach Ko-
rony Polskiej, a następnie Rzeczypospolitej Obojga Narodów (Polsko-Litewskiej) 
uzyskał szerokie przywileje samorządowe i handlowe, tendencja ta uległa zwielo-
krotnieniu. Od średniowiecza rozwijały się również kontakty gospodarcze pomię-
dzy Gdańskiem a Wyspami Brytyjskimi, które wielu mieszkańców Królestw Anglii 
i Szkocji skłaniały do zacieśnienia więzi familijnych i kooperacji z gdańszczanami. 
W rezultacie wielu Brytyjczyków, Anglików i przede wszystkim Szkotów, osiedlało 
się w mieście nad Motławą i jego najbliższym sąsiedztwie. W czasach nowożyt-
nych, gdy wraz z ruchem reformacji i w wyniku ogłoszenia w Anglii Aktu Supre-
macji do motywów ekonomicznych dołączyły też przesłanki religijne, w Gdańsku 

* Sławomir Kościelak – historyk, specjalista z zakresu historii nowożytnej i historii Kościoła, 
absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny w Instytucie 
Historii Uniwersytetu Gdańskiego, związany z tą uczelnią od 2002 roku. Tematyka badawcza: 
stosunki wyznaniowe w Gdańsku i Prusach Królewskich w XVI – XIX w., historia społeczna Pomorza, 
Wielkopolski i Kujaw, drogi awansu i regresu społecznego. Autor m.in. książek: Jezuici w Gdańsku 
od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk – Kraków 2003; Katolicy w protestanckim Gdań-
sku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012; http://orcid.org/0000 – 0001 – 5176 – 0622

1 Fragment artykułu dotyczący brytyjskich kalwinistów, prezbiterian i purytanów w Gdańsku 
w XVI – XVIII wieku, opublikowano w 2020 roku w języku angielskim w czasopiśmie „Saeculum 
Christianum”.
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obok nielicznych katolików z Wielkiej Brytanii zamieszkali też zapewne anglikanie, 
purytanie, najliczniej zaś szkoccy prezbiterianie. Schronienia szukali tu także okre-
sowo radykalni chiliaści i kwakrzy. Warto zatem dokonać podsumowania naszej do-
tychczasowej wiedzy na temat funkcjonowania w mieście nad Motławą wszystkich 
tych grup wyznaniowych we wskazanym w tytule artykułu okresie.

W dotychczasowych badaniach dużo uwagi poświęcano stosunkom i kontaktom 
gospodarczym pomiędzy Gdańskiem a Wyspami Brytyjskimi. Temu przede wszyst-
kim zagadnieniu poświęcona była jedna z pierwszych monografii brytyjskich, doty-
czących mieszkańców Szkocji osiedlających się w obu częściach Prus (Zachodnich 
i Wschodnich)2, chociaż jej autor nie zaniedbał również przedstawienia w ogólnych 
zarysach kościelnej problematyki, dotyczącej tego osadnictwa. Kwestiami gospo-
darczymi w odniesieniu do krajów brytyjskich zajmowali się także niektórzy ba-
dacze polscy (np. Maria Bogucka3, Zenon Guldon i Lech Stępkowski4). Problem 
kupieckiej społeczności brytyjskiego pochodzenia w Gdańsku w XVIII w. i transfe-
ru kultury angielskiej na ten obszar doczekał się ponadto w ostatnim czasie obszer-
nej monografii w języku niemieckim, autorstwa Almut Hillebrandt5. O angielskiej 
wspólnocie religijnej w Gdańsku pisała swego czasu, na sposób jednakże bardziej 
popularno-naukowy, Martha Dunsby, związana w okresie międzywojennym z angli-
kańską gminą w Wolnym Mieście Gdańsku6. Można żałować, że mając dostęp do ar-
chiwaliów tzw. Kościoła Angielskiego wykorzystała je w tak niewielkim, wręcz po-
bieżnym stopniu. Niestety, na skutek minionej wojny dokumenty te nie zachowały 
się, stąd nad kwestią preferencji wyznaniowych brytyjskich mieszkańców Gdańska 
w XVII – XVIII wieku można się obecnie pochylić jedynie w sposób pośredni, wy-
korzystując księgi metrykalne innych gdańskich związków wyznaniowych, a tak-
że okruchy informacji zawarte w innych dokumentach z tej epoki oraz w starszej 
literaturze przedmiotu. Rekonstruując obecność brytyjskich grup wyznaniowych 
w Gdańsku epoki nowożytnej warto jednakże sięgnąć również po powstałe w ostat-
nim czasie opracowania traktujące tę problematykę szerzej, w odniesieniu do całego 
wspólnego polsko-litewskiego państwa. W tej kategorii warto odnotować zwłasz-

2 T. A. Fischer, The Scots in Eastern and Western Prussia, Edinburgh 1903. Istotne uzupełnie-
nie dla tego tomu stanowi wydany mniej więcej w tym samym czasie zbiór dokumentów dotyczą-
cych kontaktów Szkotów z Polską w okresie nowożytnym: Papers Relating to the Scots in Poland 
1576 – 1793, ed. A. Francis Steuart, Edinburgh 1915.

3 M.in. M. Bogucka, Obcy kupcy osiedli w Gdańsku w pierwszej połowie XVII w., „Zapiski 
Historyczne”, 1972, t. 37, z. 2, s. 59 – 82; Taż, Scots in Gdańsk, w: Ships, Guns, Bibles in the North 
Sea and Baltic States, C. 1350-C. 1700, eds. A. I. Macinnes, T. Riis, and F. Pedersen, East Lothian 
2000, s. 39 – 46.

4 Z. Guldon, Żydzi i Szkoci w Polsce w XVI – XVIII wieku. „Studia i materiały”, Kielce 1990; 
Z. Guldon, L. Stępkowski, Ludność szkocka i angielska w Polsce w połowie XVII w., „Kwartalnik 
Historii Kultury Materialnej”, 1982, t. 2, s. 201 – 214.

5 A. Hillebrand, Danzig und die Kaufmannschaft grossbritannischer Nation. Rahmenbedin-
gungen, Formen und Medien eines englischen Kulturtransfers im Ostseeraum des 18. Jahrhunderts 
Frankfurt am Main 2009.

6 M. Dunsby, Die Englische Kirche in Danzig, „Mitteilungen des Westpreussischen Geschichts-
vereins”, 1932, Bd. 31, No. 1, s. 1 – 12.
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cza prace Anny Biegańskiej7 oraz monografię Petera Paula Bajera8. Specyficznym 
w skali tego miasta fenomenem pozostanie wzajemne przenikanie się kalwińskiej 
społeczności związanej z głównymi ośrodkami tego wyznania z grupą szkockich 
prezbiterian skupioną wokół tzw. Kościoła Angielskiego, nominalnie ufundowane-
go w początku XVIII w. dla anglikanów. Przedstawienie tego fenomenu jest również 
celem niniejszego artykułu.

RELIGIA PRZYBYSZÓW Z WYSP BRYTYJSKICH  
W DOBIE REFORMACJI

Pierwsi przybysze z Wysp Brytyjskich, którzy od XIV stulecia osiedlali się 
w Gdańsku, lub jego okolicach (jak np. Szkoci w kościelnych podgdańskich posia-
dłościach, noszących z tego powodu nazwy Stare Szkoty i Nowe Szkoty) byli z całą 
pewnością prawowiernymi katolikami. Jak świadczy o tym chociażby epizodyczna 
obecność w Gdańsku około 1433 r. – podczas ataku najemnych wojsk husyckich 
na miasto – angielskiej mistyczki, Margery Kempe, odwiedzającej mieszkających 
tutaj krewnych, były to osoby o głęboko rozwiniętej katolickiej wrażliwości reli-
gijnej9. Zamieszkali wewnątrz murów miejskich Szkoci dysponowali około 1475 r. 
w dominikańskim kościele św. Mikołaja na Głównym Mieście własnym ołtarzem, 
określanym mianem Ołtarza Szkockiego. Korzystali wówczas także z nabożeństw 
w klasztornym kościele św. Brygidy na Starym Mieście10.

Wraz z nastaniem reformacji sytuacja uległa znaczącemu skomplikowaniu, 
zwłaszcza, gdy ogłaszając Akt Supremacji i tworząc angielski kościół narodowy 
(1534) król Anglii, Henryk VIII, opowiedział się po stronie obozu protestanckiego, 
a radykalne nurty protestantyzmu po 1550 r. zawojowały Królestwo Szkocji. Już po 
otrzymaniu przywileju wyznaniowego (1557) Gdańsk broniąc swoich praw i wol-

7 A. Biegańska, Wielka emigracja Szkotów w Polsce, druga połowa XVI – koniec XVIII w. (pra-
ca doktorska, Uniwersytet Śląski, Katowice 1974), Taż, In Search of Tolerance: Scottish Catholics 
and Presbyterians in Poland, „Scottish Slavonic Review”, 1991, No. 17.

8 P. P. Bajer, Scots in the Polish-Lithuanian Commonwealth, 16th-18th Centuries: The Forma-
tion and Disappearence of an Ethnic Group, Leiden – Boston 2012. Zob. także: Britain and Po-
land – Lithuania. Contact and Comparison from the Middle Ages to 1795, eds. R. Unger, J. Basista, 
Leide – Boston 2008. Bajer przedstawił bardzo gruntowną analizę szkockiej społeczności w Gdań-
sku na tle dziejów tej nacji w całej Rzeczypospolitej, sięgając m.in. do ksiąg metrykalnych, za-
chowanych dokumentów jednostkowych i uwzględniając polską i niemiecką literaturę przedmio-
tu. Niniejszy artykuł rozszerza to wnikliwe, jednak z konieczności wprowadzające pewne skróty 
i uogólnienia studium o wątek związku kalwińskich gmin św. Piotra i Pawła oraz św. Elżbiety 
ze wspólnotą skupioną wokół nominalnie anglikańskiej Kaplicy Brytyjskiej. Istotne uzupełnienie 
w stosunku do ustaleń Bajera dotyczy także Brytyjczyków pośród społeczności katolickiej Gdańska 
oraz jego przedmieść, w tym tych osad podmiejskich, które należały do Kościoła katolickiego.

9 J. D. Fudge, Corollaries of Commerce between England and Gdańsk in the Fifteenth and 
Sixteenth Centuries,  w: Britain and Poland – Lithuania. Contact and Comparison from the Middle 
Ages to 1795, eds. R. Unger, J. Basista, Leiden – Boston 2008, 218 – 220. Zob. więcej: S. Sobecki, 
„The writyng of this tretys”. Margery Kempe’s Son and the Authoship of Her Book, „Studies in the 
Age of Chaucer”, 2015, vol. 37, s. 257 – 283. Innym przykładem takiego pobożnego szkockiego 
katolika był Thomas Gibson, pielgrzymujący po Europie i w 1470 r. powracający poprzez Gdańsk 
do swojego rodzinnego Dundee. Zob. P. P. Bajer, dz. cyt., s. 6.

10 M. Dunsby, dz. cyt., s. 1.
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ności gospodarczych często sięgał po obcych najemników, w tym osoby wywodzące 
się z Wysp Brytyjskich. Siedmiuset szkockich, reprezentujących kalwiński prezbi-
terianizm żołnierzy pod wodzą Wiliama Stuarta zostało wynajętych przez gdańsz-
czan w 1577 r. do obrony miasta przed atakiem króla polskiego Stefana Batorego11. 
Władze Gdańska oddały im do dyspozycji zabrane katolikom (postrzeganym jako 
potencjalni zwolennicy króla) dwa kościoły klasztorne, dominikański św. Mikoła-
ja i należący do Zakonu Zbawiciela (brygidek) św. Brygidy. Szkoccy kalwiniści 
usuwali z tych świątyń niektóre elementy katolickiego wyposażenia12. W obu tych 
kościołach potrzeby duchowe żołnierzy opatrywał przywieziony ze Szkocji pre-
zbiteriański duchowny, Patrick Grieg13. Wojna zakończyła się w grudniu 1577 r. 
kompromisową ugodą pomiędzy stronami konfliktu i wówczas klasztorne świątynie 
wróciły do poprzednich właścicieli. Śladem ówczesnej obecności szkockich żołnie-
rzy w Gdańsku stały się natomiast epitafia i nagrobki. O jednym z nich wspomina 
się w odniesieniu do naczelnej świątyni luterańskiej miasta, kościoła Mariackiego. 
Epitafium poświęcone było szkockiemu oficerowi, Robertowi Gurlay, który poległ 
w 1577 r. w obronie miasta14. Był on prezbiterianinem, jednak w tym czasie kalwi-
nizm był w Gdańsku oficjalnie zakazany15, stąd jego nagrobek trafił z konieczności 
w przestrzeń sakralną innego wyznania.

Tzw. druga (kalwińska) reformacja pojawiła się w Gdańsku w połowie lat 80. 
XVI w. i opowiedziało się wówczas za nią wielu kaznodziejów i pastorów podlegają-
cych gdańskiemu Ministerium Duchownemu. Na przełomie XVI – XVII w. kalwinizm 
zyskał poparcie większości miejskich elit, patrycjuszy, urzędników, ludzi wolnych 
zawodów, jednak masy i część wpływowych rodów patrycjuszowskich pozostały lu-
terańskie. Edykt króla Zygmunta III z 1612 r., nakazujący wybieranie członków Rady 
i Ławy tylko z grona katolików (co było i tak nierealne) oraz luteranów ugruntował 
przewagę tego ostatniego wyznania, jednak wpływów kalwinizmu nie wykorzenił. 
W okresie apogeum wpływów kalwiniści dysponowali duchownymi w niemal każ-
dym z gdańskich kościołów parafialnych i szpitalnych, jednak ostatecznie ostali się 
tylko przy dwóch ośrodkach – kościele św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu 
oraz kościele św. Elżbiety na Starym Mieście16. Spora część patrycjuszy nadal za-

11 M. Dunsby, dz. cyt., s. 1 – 2. Zob. także: P. P. Bajer, dz. cyt., s. 149.
12 Zgodnie z tym, co twierdzi Fischer, szkoccy najemnicy (ale także Holendrzy) byli obsługi-

wani przez kaznodzieję z kościoła św. Elżbiety, który prowadził nabożeństwa na sposób kalwiński. 
T. A. Fischer, dz. cyt., s. 128. Zob. też: S. Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku od drugiej 
połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk 2012, s. 66.

13 T. A. Fischer, dz. cyt., s. 126.
14 Tamże, s. 127. M. Dunsby, dz. cyt., s. 2. Zob. też: G. Frisch, Der Sankt Marien Pfarrkirchen 

in Danzig inwendige Abriss, wyd. K. Cieślak, wst. i komentarz na jęz. niemiecki C. Badstübner-Ki-
zik przy współpracy K. Cieślak i H. Nogossek, Gdańsk 1999, s. 220 – 221.

15 Rozumienia Eucharystii na sposób kalwiński kategorycznie zakazywała już tzw. Notula 
z 1562 r. Zob. B. O. Hovda, The Controversy over the Lord’s Supper in Danzig 1561 – 1567. Presence 
and Practice – Theology and Confessional Policy, Göttingen – Bristol 2018, s. 102.

16 M. G. Mȕller, Zweite Reformation und städtische Autonomie im Kȍniglichen Preussen. 
Danzig, Elbing und Thorn in der Epoche der Konfessionalisierung (1557 – 1660), Berlin 1997, 
s. 111 – 137. P. P. Bajer, dz. cyt., s. 240, błędnie napisał, że kościół św. Elżbiety stał się kalwiński już 
w 1547 r. Jest to jednak niemożliwe, w tym czasie w Gdańsku nikt jeszcze nie słyszał o kalwinizmie. 
Kalwińska Druga Reformacja rozpoczyna się w Gdańsku w 1586 roku.
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liczała się do zwolenników nauk Jana Kalwina i chętnie wspierała przyjmowanie 
w szeregi gdańskiego kupiectwa ludzi swojego wyznania. Taki układ sił uczynił 
Gdańsk miastem wielowyznaniowym, zwłaszcza, że i katolicy zachowali tu swoje 
marginalne początkowo wpływy. W takim środowisku religijnym dobrze mogli się 
czuć przybywający tu z Wysp Brytyjskich za interesami anglikanie i przede wszyst-
kim szkoccy prezbiterianie, którzy już wcześniej mieli tu swoich pobratymców.

Miasto o dominującym obliczu protestanckim, jakim był Gdańsk, prawie 
w ogóle natomiast nie przyciągało emigrujących z Anglii i Szkocji katolików. Do 
rzadkości należała tu udokumentowana obecność katolików angielskich i to najczę-
ściej obarczonych zadaniami o szczególnym charakterze. W 1578 r. przez pewien 
czas mieszkał w Gdańsku jezuita angielskiego pochodzenia, znakomity matema-
tyk i z tego powodu profesor wielu kolegiów tego zakonu, Jacob Bosgrave. Był 
on towarzyszem tajnej misji innego jezuity, specjalnego wysłannika papieskiego 
do Szwecji, Antonio Possevino. Ponieważ Bosgrave wykazał się niesubordynacją 
wobec przełożonego, Possevino nie zabrał go jednak do Sztokholmu17. Szkotem 
był natomiast inny jezuita, Robert Abercromby, w początku lat 80. XVI w. dorad-
ca biskupa włocławskiego, Hieronima Rozrażewskiego w sprawach gdańskich, 
w tym w sprawie ulokowania tam jezuickiego kolegium18. O Gdańsk musiał otrzeć 
się inny szkocki emigrant-katolik, szlachcic Patrick Gordon of Auchleuchries, na-
stępnie uczeń braniewskiego kolegium jezuitów19. Nie było natomiast żadnych 
Brytyjczyków pośród ponad 900 jezuitów, którzy przewinęli się przez placówkę 
gdańską Towarzystwa Jezusowego w Gdańsku od jej założenia w 1585 r. po kasatę 
zakonu w 1773 r.20. W 1689 r. świeżo odbudowane po zniszczeniach wojny polsko-
-szwedzkiej 1655 – 1660 r. kolegium jezuitów w podgdańskich Starych Szkotach 
oglądał Peter Fest, określony mianem kapelana króla Anglii (można się domyślać, 
że chodziło o kapelana wypędzonego w tym czasie z Anglii Jakuba II Stuarta)21. 
Wśród zwykłych gdańskich katolików domniemani Anglicy/Szkoci zaliczali się ra-
czej do rzadkości. W gronie stosunkowo dokładnie przebadanej przez piszącego te 
słowa populacji gdańskich katolików z lat 1608 – 1640 pośród około 2. 550 ustalo-
nych nazwisk zaledwie kilka mogłoby należeć do osób angielskiego pochodzenia 
(m.in. Jacob Byrd, Thomas Carr, Martinus Hull, Elisabeth, Regina i Thomas Law22).   

17 S. Kościelak, Jezuici w Gdańsku od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, Gdańsk – 
– Kraków 2003, s. 26.

18 Tamże, s. 27.
19 P. P. Bajer, dz. cyt., s. 135.
20 Zob. S. Kościelak, Skład osobowy Kolegium Gdańskiego OO. Jezuitów w Gdańsku 

(XVI – XVIII w.), Gdańsk, 2005. Prawdopodobnie jeden z pracujących w Gdańsku jezuitów miał jed-
nak szkockie korzenie. Nazywał się Krzysztof Bosuel, urodził się w Prusach Królewskich w 1608 r., 
ale jego ojciec miał pochodzić – według niektórych jezuickich katalogów – ze Szkocji. Krzysztof 
pracował w Gdańsku w latach 1641 – 1647, 1657 – 1661, 1676 – 1678. Zmarł tutaj w roku 1678. Zob. 
Tamże, s. 24; Zob. też R. Panfil, Jezuici w Malborku w XVII w. (praca doktorska, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2020), s. 144, gdzie domniemywano jego szkockiego pochodzenia.

21 Archivum Romanum Societatis Jesu, Pol. 56, f. 44v.
22 S. Kościelak, Rejestr katolików gdańskich pierwszej połowy XVII wieku. Problem przydat-

ności i wiarygodności ksiąg metrykalnych w badaniach nad stosunkami wyznaniowymi w dużym 
protestanckim ośrodku, „Textus et Studia”, 2015, nr 4 (4), s. 25 – 46.
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Natomiast w należącym do katolickich biskupów przedmieściu Stare Szkoty w spi-
sie mieszkańców (głów rodzin) z 1597 r. zawierającym łącznie 209 osób można 
znaleźć siedem brytyjsko brzmiących nazwisk. Pięć z nich – jak zapisano w wyka-
zie – należało do kalwinistów (Albinus Pikock, Sibertus Tomson, Nicolaus Rompell, 
Hermanus Potter, Franciscus Potter), jedno do luteranina (Petrus Hill), a jedno do 
menonity (Georgius Reddick). Ani jednego nazwiska tego rodzaju nie było nato-
miast pośród 96 katolików23.

KALWINIŚCI (PREZBITERIANIE) I ANGLIKANIE   
Z WYSP BRYTYJSKICH W GDAŃSKU   

PRZED UFUNDOWANIEM W 1707 R. KAPLICY BRYTYJSKIEJ 
(TZW. KOŚCIOŁA ANGIELSKIEGO)

Przybysze z Anglii i Szkocji, którzy na przełomie XVI i XVII w. pojawiali się 
w Gdańsku, mogli być anglikanami (bądź purytanami) z Anglii, jednak ponad wszel-
ką wątpliwość większą aktywność w osiedlaniu się tutaj nadal przejawiali szkoccy 
prezbiterianie. Według Theodora A. Fischera szkockie nazwiska pojawiały się w za-
pisach kościołów św. Piotra i Pawła i św. Elżbiety (jeszcze wówczas wcale nie koja-
rzonych z kalwinizmem) już od samego początku prowadzenia w nich rejestracji me-
trykalnej, to jest od około 1573 r.24. Szczegółowo przebadał ten problem Peter Paul 
Bajer, wykazując począwszy od 1590 r. nieustający wzrost w odnotowywaniu szkoc-
kich nazwisk w kościele św. Piotra i św. Pawła, a zatem w okresie, gdy kościół ten 
rzeczywiście znalazł się w gestii gdańskich ewangelików reformowanych. Progres 
ten trwał aż do połowy XVII w. (131 chrztów w latach 40., 126 w 50. XVII w.), by 
następnie ulec jednak pewnemu wyhamowaniu i obniżeniu do rzędu 50 – 60 chrztów 
(w ciągu dekady) na przełomie XVII i XVIII wieku25. Ta sama wzrostowa tendencja 
dotyczyła także drugiego z kalwińskich ośrodków w Gdańsku, kościoła św. Elżbiety. 
W latach 40. XVII w. w obu tych parafiach odnotowano zatem łącznie 242 chrzty 
oraz 78 ślubów zawartych z udziałem osób szkockiego pochodzenia26. Oczywiście 
nie można tych wszystkich osób uznać za stałych mieszkańców Gdańska. Według 
danych rezydentów angielskich w 1650 r. mieszkało w Gdańsku zaledwie 21 Szko-
tów i Anglików (głów rodzin)27, co jednak mogło być z kolei liczbą mocno zaniżo-
ną. Szkoci/prezbiterianie sięgali po obywatelstwo miejskie, czyniąc to zwłaszcza po 
1577 r. Nosili nazwiska, które powtarzały się w gdańskich księgach metrykalnych 
przez wiele pokoleń także i w późniejszym czasie (np. Murray). Niektórzy z nich 
ubiegając się o obywatelstwo powoływali się na swoje zasługi podczas wojny z Ba-

23 Archiwum Diecezjalne we Włocławku, ABKP, 12 (32), Akta biskupa Rozrażewskiego, 
f. 243 – 245.

24 T. A. Fischer, dz. cyt., s. 145.
25 P. P. Bajer, dz. cyt., s. 237.
26 Tamże, s. 242.
27 Tamże, s. 243.
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torym (Thomas Gregor, Thomas Griffin, Jacob Brown)28. W XVII w. do wyróżnia-
jących się mieszkańców/obywateli szkockiego/prezbiteriańskiego pochodzenia na 
podstawie wypisów z ksiąg metrykalnych obu kalwińskich kościołów w Gdańsku 
można było zaliczyć przedstawicieli rodzin Aidy, Buchan, Clark, Davidson, Forbes, 
Gourlay, Stuart i Turner (kościół św. Piotra i Pawła) oraz Anderson, Hamilton, Mor-
rison, Ramsey i Thomson (kościół św. Elżbiety)29. Wśród wielu udzielających się 
wówczas w tych gminach – także charytatywnie – szkockiego pochodzenia kupców 
na szczególną uwagę zasłużył Daniel Davidson (inna wersja jego nazwiska – Davis-
son), urodzony wprawdzie w Zamościu na południu Polski w 1647 r. (jego ojciec po-
chodził z Edynburga), ale następnie bardzo bogaty i wpływowy obywatel Gdańska. 
Był m.in. przewodniczącym zarządu Szpitala dla Ospowatych (niem. Pockenhaus) 
oraz starszym kalwińskiej gminy-parafii św. Piotra i Pawła. Umierając ustanowił fun-
dację i szereg legatów dla ubogich studentów kalwińskiego wyznania z Polski oraz 
wdów i sierot z Gdańska, która trwała także w XVIII w.30. Anglikanie w tym okresie 
wydają się być w Gdańsku niemal nieobecni. Pojedyncze osoby, rodziny mogły się 
wtapiać w lokalną społeczność luterańską/kalwińską lub szukać kontaktu i wsparcia 
u pobratymców prezbiteriańskiego pochodzenia ze Szkocji.

Tak rozbudowana społeczność szkocka/prezbiteriańska (szerzej – brytyjska), 
potrzebowała odpowiednio przysposobionych duszpasterzy i wykazywała skłon-
ność do zachowania pewnej autonomii w tym względzie. Około 1588 r. istniała 
w Gdańsku jakoby szkocka gmina reformowana, jednak nic nie wiadomo o loka-
lizacji jej kościoła/kaplicy31. Pojedynczy duchowni tego wyznania i nacji pojawili 
się w Gdańsku także w połowie XVII w. W 1639 r. był to Wiliam Guild ze szkoc-
kiego Aberdeen. Kilka dekad później (za rządów w Anglii i Szkocji króla Karola 
II Stuarta) przybył tu z kolei Jacob Brown, który później był odpowiedzialny za 
prowadzenie w Królewcu, na zlecenie Wielkiego Kurfirsta – Fryderyka Wilhelma 
Hohenzollerna (który sam również był wyznania kalwińskiego) gminy szkockiej 
w stolicy Prus Elektorskich32. Pomiędzy Gdańskiem, Elblągiem a Królewcem kur-

28 Fischer wyliczył w przybliżeniu setki szkockich nazwisk w tych dwóch kościołach pomię-
dzy 1573 a 1699 rokiem. Znalazł je również, jednak rzadziej w innych gdańskich kościołach, także 
w tych, które w późniejszym czasie bardziej kojarzone były z wyznaniem luterańskim. W jeszcze 
inny sposób kwestię tę ukazuje Almut Hillebrand. Stosownie do jej ustaleń pomiędzy 1700 a 1755 
w kościele św. Piotra i Pawła ochrzczono 66 dzieci z rodzin szkockiego pochodzenia. Zob. T. A. 
Fischer, dz. cyt., s. 43 – 44, 145, 193 – 198, 221 – 232. A. Hillebrand, dz. cyt., s. 207.

29 P. P. Bajer, dz. cyt., s. 245, 391 – 419.
30 T. A. Fischer, dz. cyt., s. 63. Por. M. Dunsby, dz. cyt., s. 9. Według niej zadaniem tej funda-

cji było kształcenie młodych Szkotów na teologicznych fakultetach szkół w Edynburgu i Lejdzie, 
tak aby mogli później mogli zostać kaznodziejami w ewangelicko-reformowanych wspólnotach 
w Polsce. O rodzinie Davidson zob. także A. Biegańska, Andrew Davidson (1591 – 1660) and his 
descendants, „Scottish Slavonic Review”, 1998, vol. 10, s. 7 – 18.

31 M. Dunsby, dz. cyt., s. 2.
32 Ephraim Praetorius nazywa go „Broen” i umieszcza jego działalność w nieokreślonym cza-

sie przed 1652 rokiem. Z kolei Dunsby, gdy referuje niezachowane obecnie dokumenty kościoła 
Angielskiego w Gdańsku, wskazuje na rok 1664, jako czas jego działalności i sugeruje, że być może 
głosił tu radykalne, kwakierskie idee. Fischer umieszcza go na dworze elektora około 1685 roku. 
Zob. E. Praetorius, Danziger Lehrer Gedachtnis, Danzig u. Leipzig 1760, s. 73. T. A. Fischer, dz. 
cyt., s. 140. M. Dunsby, dz. cyt., s 2. Zob. też P. P. Bajer, dz. cyt., s. 247.
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sował w tym czasie inny z kaznodziejów rodem z Wysp Brytyjskich, Samuel Ham-
mond, o którego wyznaniu (a nawet nacji) nic jednak bliżej nie wiadomo33.

W 1640 r. rezydent angielski w Gdańsku, Francis Gordon of Braco, negocjował 
z Radą Miejską możliwość pozyskania obszerniejszego miejsca (capacior locus) na 
potrzeby nabożeństw dla poddanych króla Anglii (i Szkocji) wymieniając m.in. Zielo-
ną Bramę lub sąsiedztwo miejskiej Strzelnicy na Nowych Ogrodach34. Wiemy i o nim, 
że musiał być prezbiterianinem, bowiem ożeniwszy się z gdańszczanką, Anną We-
gner, wszystkie swoje pięcioro dzieci ochrzcił w kościele św. Piotra i Pawła35. Wska-
zanych do duszpasterskiej posługi miejsc nie udało się pozyskać, wiadomo jednak, że 
od tego roku kupcy angielscy wynajęli na potrzeby swojej grupy zawodowej część po-
mieszczeń w kamienicy przy Szerokiej 16, zwanej później powszechnie Domem An-
gielskim, lub Anielskim i dysponowali tym lokum do 1690 r., często wykorzystując 
je także na miejsce spotkań modlitewnych i nabożeństw36. Można się tylko domyślać, 
że bardziej prezbiteriańskich (purytańskich), niż anglikańskich, nie znamy jednak 
nazwisk ówczesnych duchownych poza wyżej wymienionymi oraz wspomnianym 
przez Ephraima Praetoriusa pod rokiem 1652 Robertem Moilerem37. Od 1692 (1693) 
do 1712 r. kaznodzieją w Gdańsku był Thomas Burnet (Bournett), który nabożeństwa 
odprawiał w swoim prywatnym mieszkaniu przy ul. Mariackiej, w samym środku 
Głównego Miasta. Korzystano także z miejsca spotkań w jego domu na przedmieściu 
Żwirownia (Sandgrube)38. Był on szkockiego pochodzenia, jak wcześniej Guild, wy-
wodził się z Aberdeen, jednak jakiś czas pracował w Edynburgu39. Do szkockiej nacji 
zaliczał się także Alexander Becks, duchowny wykorzystujący do swojej pracy na 
rzecz ziomków swój dom prywatny przy ul. Za Murami (Hintergasse)40.

KAPLICA BRYTYJSKA (KOŚCIÓŁ ANGIELSKI) W GDAŃSKU 
W XVIII W., JEJ WYPOSAŻENIE I CHARAKTER  

POSŁUGI DUSZPASTERSKIEJ

Coraz ściślejsze związki gospodarcze między Gdańskiem a Anglią w początku 
XVIII w. zaowocowały podpisaniem umowy handlowej w 1706 r., której jednym 
z sygnatariuszy był rezydent angielski w Szwecji, reprezentujący interesy swego 
kraju także nad południowym Bałtykiem, John Robinson. Oprócz punktów dotyczą-
cych udogodnień w zakresie wymiany towarów zawierała ona także klauzulę doty-
czącą zaspokojenia potrzeb religijnych przybywających do Gdańska Brytyjczyków. 

33 M. Dunsby, dz. cyt., s. 3.
34 Ibidem, s. 2. A. Hillebrand, dz. cyt., s. 97.
35 P. P. Bajer, dz. cyt., s. 168. Francis Gordon był równocześnie przedstawicielem królestwa Danii 

w Gdańsku. W 1643 roku wrócił do Szkocji, do Aberdeen i tam zmarł. Zob. Dzieje przedstawicielstw Kró-
lestwa Danii w Gdańsku i Gdyni, red. Arnold Kłonczyński i Piotr Paluchowski, Pelplin 2019, s. 66 – 67.

36 Tamże. Zob. więcej: E. Barylewska-Szymańska, Dom Angielski, w: Encyklopedia Gdańska, 
Gdańsk 2012, s. 231.

37 E. Praetorius, dz. cyt., s. 73.
38 M. Dunsby, dz. cyt., s. 2.
39 Tamże, s. 7.
40 Tamże, s. 2.
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Miał być dla nich ustanowiony osobny kaznodzieja, zwolniony z miejskich podat-
ków (akcyzy), przewidywano jednakże, że nabożeństwa będzie sprawować w pry-
watnym domu41. Artykuł 9 tej umowy wyraźnie mówił, że ma to być duchowny 
anglikański42. Korzystna atmosfera we wzajemnych stosunkach tuż po dokonaniu 
tego aktu, jak również proklamowanie w maju 1707 r. unii realnej między Anglią 
i Szkocją skłoniły Brytyjczyków mieszkających nad Motławą do pójścia za ciosem 
i ufundowania za zgodą władz miejskich osobnej „kaplicy brytyjskiej” (The Greatt 
Brittans Chapell), zwanej też później w dokumentach Kościołem Angielskim (niem. 
Englische Kirche). Złożyło się na tę fundację około trzystu kupców, jednak najwięk-
sze kwoty wyasygnowali m.in. Szkoci Thomas Leslie oraz Samuel Ramsey43. Obaj 
często występowali na kartach zachowanej do naszych czasów księgi metrykalnej 
kalwińskiej gminy św. Piotra i Pawła na Starym Przedmieściu44. Kamienica, którą 
nabyto, mieściła się na Głównym Mieście, przy ul. Św. Ducha z dzisiejszym nume-
rem 80, w dawnym domu gildii szyprów45. Zgodnie z wpisem do księgi gruntowej 
Głównego Miasta władze miasta uznawały specyficzny charakter tego budynku – 
dla potrzeb sprawowania kultu i nabożeństw dla kupców brytyjskich46.

Niezwykle oszczędne i sprzyjające wyznaniowemu synkretyzmowi było wypo-
sażenie wewnątrz kaplicy. Znajdowały się w niej organy, ambona, a za ołtarz służył 
tak naprawdę tylko stół – za to rzeźbiony i pozłacany. Ściany kaplicy zdobiły herby 
Wielkiej Brytanii (Anglii i Szkocji) oraz dwa duże malowidła, przedstawiające Moj-
żesza z tablicami Dziesięciorga Przykazań oraz treść Wyznania Wiary i modlitwy 
Ojcze Nasz na tle wschodzącego słońca47. Takie ozdoby z pewnością nie narusza-
ły wrażliwości religijnej kalwinistów (gdyby korzystali z tej kaplicy), ale również 
nie mogły przeszkadzać wiernym – anglikanom. Również wykorzystywane przez 
wspólnotę srebra liturgiczne, odnotowane w 1812 r., a więc na koniec działalności 
brytyjskiej gminy religijnej, były typowe dla najprostszych czynności kościelnych 
i służyły udzielaniu chrztu (konew, czarka) oraz Wieczerzy Pańskiej (kielich)48.

Na oblicze wyznaniowe i swoistą kalwinizację Kościoła Angielskiego w Gdań-
sku w tym czasie rzutowała z pewnością postawa pracujących tu duchownych. Za-
prowadzono zasadę, że posługujący w Gdańsku brytyjscy duchowni powinni re-
prezentować na przemian obie brytyjskie nacje – po Szkocie powinien następować 
Anglik. Nie wydaje się jednak, aby konsekwentnie trzymano się tej zasady. Więk-
szość kaznodziejów Kościoła Angielskiego w Gdańsku wywodziła się ze Szkocji. 
Każdorazowo duchowni ci powinni byli dostosować się zwyczajów i rytu praktyko-
wanego w Gdańsku49, co również mogło prowadzić do zwiększenia wpływów kal-

41 M. Dunsby, dz. cyt., s. 3.
42 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 116.
43 M. Dunsby, dz. cyt., s. 3.
44 Archiwum Państwowe w Gdańsku [dalej: APG], 356/6: s. 3, 289, 297, 304, 306.
45 S. Kościelak, Kalwini w Gdańsku, w: Encyklopedia Gdańska, red. B. Śliwiński, Gdańsk 

2012, s. 434.
46 APG, 300,32/12, s. 131.
47 M. Dunsby, dz. cyt., s. 3.
48 Tamże, s. 11.
49 Tamże, s. 4.

ks_SE-2020_2.indb   35 2020-11-16   17:10:02



36 SŁAWOMIR KOŚCIELAK

wińskich. Nawet jeśli zakładano, iż mieli to być w pierwszej kolejności duchowni 
anglikańscy to prezbiteriańska ludność szkockiego pochodzenia, która w Gdańsku 
stanowiła większość brytyjskiej populacji, przyciągała przede wszystkim duchow-
nych swojego wyznania50. Już pierwszy użytkownik nowej kaplicy, wspomniany 
wcześniej Thomas Burnet musiał poczuwać się do bycia kalwinistą. W 1712 r., po 
jego śmierci, pochowano go z honorami w krypcie kalwińskiego kościoła św. Pio-
tra i Pawła na Starym Przedmieściu. Mowę pogrzebową wygłosił pastor tegoż ko-
ścioła, Stephan Wolters51. W latach 1714 – 1723 duchownym był tutaj Alexander 
Davidson, być może w prostej linii przedstawiciel zakorzenionej w Gdańsku rodzi-
ny o ewangelicko-reformowanym obliczu wyznaniowym52. Jeżeli nawet oficjalnie 
sprawował kult na sposób anglikański, co zdaje się sugerować relacja o Gdańsku, 
sporządzona za jego rządów, ale opublikowana w Londynie w 1734 r.53, to fakt, iż 
zaliczał się do jakobitów i nie chciał modlić się za króla Jerzego sprawił, że więk-
szość brytyjskiej kongregacji w Gdańsku odwróciła się odeń i wybrała – jak stwier-
dzało cytowane źródło – „Komunię z kalwinistami”54. Po jego śmierci sprowadzo-
no z Anglii do Gdańska Wiliama Bickertona (vel Bucketona), być może bardziej 
prawowiernego anglikanina, jednak nic bliżej nie wiadomo o jego wyznaniowych 
preferencjach. Gdy jednak ten w 1727 r. opuścił ziemie Rzeczypospolitej Polsko-
-Litewskiej55, w jego miejsce nastał Peter Hay, kaznodzieja w Brytyjskiej Kaplicy 
w l. 1727 – 176056, który nie wiadomo, czy był Szkotem, na pewno jednak był kalwi-
nistą. Był on w Gdańsku pierwszym żonatym brytyjskim duchownym, a ślub wziął 
w kalwińskim kościele Starego Miasta pw. św. Elżbiety57.

Po bardzo krótkiej służbie w Gdańsku dwóch kolejnych duchownych, Johna 
Tuckera (ok. 1762) oraz Joshui Kenworthy (1763) w październiku 1764 r. nastał tu 
Richard Jameson, kolejny Szkot, doktor teologii z Edynburga58, nauczyciel i wycho-
wawca Johanny Schopenhauer, o którym autorka Gdańskich wspomnień młodości, 
skądinąd luteranka, wypowiadała się zawsze w sposób ciepły i pełen szacunku59. 
W ocenie Almut Hillebrand był on duchownym anglikańskim60 jednak wydawane 

50 W kalwiński charakter duszpasterskiej posługi w tym kościele, jednak bez podania bliższych 
szczegółów nie wątpił również P. P. Bajer, dz. cyt., s. 245.

51 M. Dunsby dz. cyt., s. 7.
52 D. Weichbrodt geb. von Tiedemann (hrsg.), Patrizier, Bürger, Einwohner der Freien und 

Hansestadt Danzig in Stamm- und Namentafeln vom 14 – 18 Jahrhundert, Klausdorf-Schwentine 
1986 – 1992, vol. 1, s. 129; nie ma dowodów na to, że wywodził się z rodziny bogatych kupców 
z Edynburga, osiadłych później w Zamościu. Rodzina duchownego Aleksandra przybyła jednakże 
ze szkockiego Aberdeen. Zob. też P. P. Bajer, dz. cyt., s. 297.

53 A Particular Description of the City of Dantzick… by an English Merchant, lately Resident 
there, London 1734.

54 Tamże, s. 41.
55 E. Praetorius, dz. cyt., s. 73. M. Dunsby, dz. cyt., s. 7.
56 E. Praetorius, dz. cyt., s. 73.
57 M. Dunsby, dz. cyt., s. 7 – 8.
58 Tamże, s. 8.
59 J. Schopenhauer, Gdańskie wspomnienia młodości, przekł. T. Kruszyński, Gdańsk 2010, 

s. 42 – 44.
60 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 201.
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od 1743 r. gdańskie informatory personalne, drukowane co roku pod wspólną na-
zwą Das jetzt-lebende Danzig wyraźnie i jednoznacznie umieszczały i jego i jego 
poprzedników pośród kaznodziejów reformowanych (podobnie zresztą jak każdo-
razowego duchownego z tutejszej hugenockiej gminy francuskiej)61. Po zakończe-
niu swojej misji w Gdańsku w 1789 r. powrócił do ojczyzny, a zmarł w północno-
-wschodniej Anglii, w Newcastle. Jego następcą został od 1790 r. Wiliam Gardiner, 
również z tytułem doktora teologii. Za jego rządów Kościół Angielski w dalszym 
ciągu pozostawał w bliskich kontaktach i współpracy z kalwińskim kościołem św. 
Piotra i Pawła, czego dowodem były podejmowane wspólne akcje charytatywne 
na rzecz gdańskiego sierocińca (Findelhaus)62. Brytyjska społeczność w Gdańsku 
wydała także szereg pastorów (kaznodziejów), którzy zasilili duszpasterstwo w tra-
dycyjnych kościołach kalwińskich miasta. W kościele św. Piotra i Pawła byli to 
Jacob Buchan (1718 – 1776), Peter Jacob Buchan (1753 – 1814), syn poprzedniego, 
Franz Bellair (1762 – 1831), a także wybitny działacz oświeceniowy i propagator 
kultury angielskiej nad Motławą, Samuel Wilhelm Turner (1739 – 1806)63. W ko-
ściele św. Elżbiety czynni przez pewien czas byli wyżej wymienieni Peter Jacob 
Buchan i Franz Bellair.

BRYTYJSKA SPOŁECZNOŚĆ SKUPIONA WOKÓŁ KOŚCIOŁA 
ANGIELSKIEGO I KALWIŃSKICH PARAFII

Po ufundowaniu Kaplicy Brytyjskiej ogół członków brytyjskiej społeczności 
w Gdańsku nadal w głównej mierze wywodził się ze Szkocji i taki też – szkocki, 
prezbiteriański – charakter nadawał całej tej kolonii64. Faktyczny zarząd nad kaplicą 
i jej majątkiem sprawowało od trzech do pięciu zarządców kasy kościelnej (tzw. 
prowizorów). Oprócz nich powoływano jeszcze pięciu-sześciu zarządców brytyj-
skiej Kasy Ubogich (zwanych też diakonami lub starszymi Kościoła Angielskie-
go). Wśród owych starszych wymieniano nazwiska najszacowniejszych brytyjskich 
mieszkańców Gdańska, takich, jak Ramsey, Leslie, Gibsone, Kabrun, Maclean. Byli 
oni Szkotami i jednocześnie kalwinistami. Jednym z nich był np. Archibald Gibso-
ne, który z powodu swojego szkockiego pochodzenia posądzany był początkowo 

61 Można zacytować m.in. wydany niedawno drukiem Das jetzt-lebende Danzig. Anno 1777 w: 
Das Danziger Adressbuchwasen, von R. Wenzel, mit den Nachdrucken: Das jetzt-lebende Danzig. 
Anno 1777; Adressbuch des Koenigl.Westpreussischen See- und Handelsstadt Danzig und der com-
binierten Städte Stolzenberg für Jahr 1797; Adressbuch des Landeskreises Danzig 1888, Sonder-
schriften des Vereins für Familienforschung in Ost- und Westpreussen e.V. Nr 89, Hamburg 2004, 
s. 33. Co intersujące, podobna informacja w księdze adresowej z 1797 roku nie jest już tak jedno-
znaczna. Ibidem, s. 76. Inne XVIII-wieczne informatory personalne zob. Polska Akademia Nauk 
Biblioteka Gdańska, Uph. o. 4847 oraz Uph. o. 4848.

62 M. Dunsby, dz. cyt., s. 10.
63 L. Rhesa, Kurzgefasste Nachrichten von allen seit der Reformation an den evangeli-

schen Kirchen in Westpreussen angestellten Predigern, Königsberg 1834, s. 80 – 81. T. A. Fischer,  
dz. cyt., s. 137, wspomina młodszego z Buchanów, ale w pewnym momencie myli nazwisko Turner 
z Thompson. Tak czy owak obaj byli według niego Szkotami. O Turnerze i jego znaczeniu więcej 
u A. Hillebrand, dz. cyt., s. 239 – 307. Zob. także P. P. Bajer, dz. cyt., s. 296 – 297.

64 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 212.
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o sprzyjanie odsuniętym od tronu Anglii Stuartom i z tego powodu traktowany nie-
ufnie przez wierny dynastii hanowerskiej rząd w Londynie. Ostatecznie mianowano 
go jednak w latach 1724 – 1735 zastępcą rezydenta, a od 1735 do 1750 brytyjskim 
rezydentem (konsulem) w Gdańsku. Swoje dzieci zwykł chrzcić w kalwińskim ko-
ściele św. Piotra i Pawła, grupującym zamożniejszą część ewangelicko-reformowa-
nej społeczności Gdańska. Pod koniec życia, pomiędzy 1761 a 1779 r. był jednym 
z prowizorów Kościoła Angielskiego65. Szkockie i dobrze osadzone w kalwińskiej 
społeczności Gdańska były rodziny Clerck, Davidson, Maclean (ci ostatni silnie też 
powiązani z kalwińską gminą francuskojęzyczną, potomkami francuskich hugeno-
tów66). Na przełomie XVIII i XIX w. do wielkiego znaczenia w Gdańsku doszła 
armatorska, szkockiego pochodzenia rodzina Kabrun, której członkowie często ko-
rzystali z posługi sakramentalnej w kościołach kalwińskich św. Piotra i Pawła oraz 
św. Elżbiety67. Niektórzy z tych zaangażowanych w życie brytyjskiej wspólnoty 
zamożnych Szkotów/prezbiterian przenikali także do świeckich gremiów zarządza-
jących ogólnomiejską strukturą ewangelicko-reformowaną. W składzie organu do-
radczo-kontrolnego, tzw. Kolegium Trzynastu (Collegium der Dreyzehner) można 
było wyliczyć w XVIII w. m.in. Wilhelma Turnera, Georga i Wilhelma Moirów, 
Johanna Daniela Clercka68. Było to zatem doskonałe świadectwo asymilowania się 
różnorodnych etnicznie grup kalwińskiej społeczności miasta. Tych, którzy rzeczy-
wiście korzystali z Kaplicy Brytyjskiej musiało być bowiem w Gdańsku niewielu. 
Według wyliczeń Almut Hillebrand opartych na danych statystycznych z perio-
dyku Danziger Anzeigen w 22 przebadanych przez nią latach z okresu pomiędzy 
1749 a 1791 rokiem w Kościele Angielskim udzielono łącznie zaledwie 31 chrztów 
(średnio więc około 1,5 rocznie!), zawarto 11 ślubów (po 0,5 rocznie!) i dokonano 
1 pochówku (!)69. Byłaby to więc społeczność zaledwie kilku (kilkunastu) rodzin, 
która silniej identyfikowaliby swoją narodowość (brytyjskość), aniżeli wyznanie. 
Oczywiście przy obecnym stanie zachowania źródeł nie można wykluczyć, że to oni 
właśnie podkreślali w ten sposób swoją wyznaniową odmienność (jako anglikanie? 
a może jednak bardziej – jako angielscy purytanie?), jednak zarząd swojego kościo-
ła chętnie oddawali w ręce zamożnych, szkockich prezbiterian.

Większość tych szkockich kalwinistów charakteryzowała się tendencją do wta-
piania się w lokalną społeczność gdańskich obywateli. Spektakularne były ożenki 

65 A. Hillebrand, s. 207. Hillebrand przedstawiła dane z periodyku przechowywanego w Bi-
bliotece Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk – Wochentliche Danziger Anzeigen, ale ich nazwiska 
wspomniano także w informatorze gdańskim z 1777 roku. Pośród prowizorów kościoła byli także 
Adam Elliot i Michael Barstow. Oprócz wspomnianych wyżej osób brytyjska Kasa Ubogich była 
zarządzana także przez Johna Atkinsona, Wilhelma Theodora Houwensa oraz Henry’ego Simsona. 
Zob. Das Danziger Adressbuchwasen, s. 30.

66 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 210 – 221, 312.
67 Tamże, s. 312.
68 Szerzej na ten temat zob. S. Kościelak, Środowisko gdańskich kalwinistów w połowie XVIII 

wieku, w: Dysydenci czy decydenci? Protestanci w obu częściach Prus i Koronie w XVI – XVIII wie-
ku, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 129 – 154.

69 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 206. Ta ostatnia kwestia nie powinna dziwić. Brytyjczycy nie po-
siadali własnego cmentarza, dlatego korzystali z cmentarzy innych parafii, zwłaszcza zaś kalwiń-
skich miejsc pochówku.
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osób szkockiego (kalwińskiego) pochodzenia z przedstawicielami (przedstawiciel-
kami) najpoważniejszych gdańskich rodów patrycjuszowskich, nie zawsze kojarzo-
nych z kalwinizmem. Tak działo się już w XVII w., a jeden z najbardziej spektakular-
nych przykładów stanowił przypadek Szkota, Thomasa Gellatlay, który związawszy 
się przez ożenek w 1623 r. z przywódcami obozu kalwińskiego w Gdańsku – Zieren-
bergami (Czirenberg) zapoczątkował w mieście nad Motławą – po zniemczeniu na-
zwiska – ród Gellentinów, wkrótce również mających dostęp do władzy w mieście. 
Częściej jednak były to związki małżeńskie z luteranami (np. William Patterson, 
szkocki pułkownik w służbie miasta, który poślubił w 1664 r. córkę burmistrza, Ad-
riana von der Linde, lub wnuczka wspomnianego wyżej Daniela Davissona, Char-
lotta Konstancja Beata, która w 1783 r. poślubiła burmistrza i uczonego, Carla Frie-
dricha von Gralatha70). Ciekawy przykład przyciągnięcia do związków z angielską 
kolonią poprzez ożenek stanowili Uphagenowie, którzy wprawdzie byli pochodze-
nia niderlandzkiego, jednak kiedy Peter Uphagen, zamożny kupiec i armator ożenił 
się ze szkockiego pochodzenia panną Elizabeth Forret (ślub odbył się w kościele św. 
Piotra i Pawła), on sam zaczął łożyć na utrzymanie Kościoła Angielskiego w Gdań-
sku oraz jego duchownych71. Księgi metrykalne z kościołów św. Piotra i Pawła i św. 
Elżbiety świadczyły o tym, że Brytyjczycy mieszkający w Gdańsku wybierali dla 
swoich dzieci niemieckobrzmiące imiona, Ernst, Wilhelm, etc. Zdarzało się także, 
że Szkotów (Brytyjczyków) chowano też w kościołach luterańskich. Zaszczytu po-
chowania w kościele Mariackim oprócz wspomnianego wyżej kapitana Gourlay’a 
dostąpił np. w 1731 r. pułkownik Sinclair, od 1698 r. wysoki oficer w służbie Gdań-
ska72. Członkowie rodziny Kabrun korzystali natomiast z cmentarza przy kościele 
Zbawiciela (Salwator) na stokach Biskupiej Górki.

STOPNIOWY REGRES GMINY KOŚCIOŁA ANGIELSKIEGO 
W XIX W. I JEJ DOMNIEMANA ANGLIKANIZACJA

Już u progu wojen napoleońskich, prawdopodobnie na skutek krótkotrwałego 
zbliżenia francusko-pruskiego na przełomie 1805 i 1806 r, gmina brytyjska w Gdań-
sku zaczęła się chylić ku upadkowi. Kaznodzieja Gardiner opuścił miasto wraz z ro-
dziną jeszcze w 1806 r. i nikogo nowego nie powołano w jego miejsce73. W kil-
ka miesięcy później, w maju 1807 r. miasto opanowali Francuzi, będący z Anglią 
w stanie permanentnej wojny. Ustanowienie na mocy traktatu w Tylży Wolnego 
Miasta Gdańska doprowadziło do zerwania stosunków z Anglią oraz zaprowadze-
nia wymierzonej w handel z krajami Korony Brytyjskiej blokady kontynentalnej74. 
Brytyjczycy, którzy zostali w mieście, poszukali opieki duszpasterskiej w innych 
świątyniach miasta, przede wszystkim kalwińskich. Kaplicę Brytyjską najpierw na 

70 T. A. Fischer, dz. cyt., s. 112 – 113.
71 M. Dunsby dz. cyt., s. 7.
72 T A. Fischer, dz. cyt., s. 135.
73 M. Dunsby, dz. cyt., s. 10.
74 W. Zajewski, Stagnacja gospodarcza i eksploatacja finansowa Wolnego Miasta Gdańska,  

w: Historia Gdańska,  t. 3:2, red. E. Cieślak, Gdańsk 1993, s. 150 – 154.
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potrzeby swojego duszpasterstwa wynajmowali menonici, potem, w 1813 r., pod-
czas drugiego oblężenia, zamieniono ją w lazaret. Duszpasterstwo dla Brytyjczy-
ków po kilku nieudanych próbach reaktywacji w latach 20. XIX w. uległo odno-
wieniu w sposób trwały dopiero w 1845 r. i wydaje się, że odtąd była to już typowa 
anglikańska świątynia, podlegająca biskupowi Londynu i na przełomie XIX i XX w. 
powiązana z angielskim Domem Marynarza w Nowym Porcie (portowej dzielni-
cy Gdańska). Świadczyło o tym odnotowane dla 1914 r. wyposażenie jej wnętrza 
– oprócz znajdującego się tutaj niegdyś pozłacanego stołu należał do niego także 
krzyż i lichtarze na bliżej nieokreślonym ołtarzu75. Taki też obraz – anglikańskiej 
wspólnoty „od zawsze” – wykreowała w swoim artykule Martha Dunsby, której 
krewny Frank S. N. Dunsby, stał na czele wspomnianego wyżej angielskiego związ-
ku marynarskiego.

Czy zatem wszyscy osiedlający się w Gdańsku w XVII – XVIII w. Brytyjczycy 
byli prezbiterianami/purytanami? Z pewnością nie. Do grona Anglików-anglikanów 
zaliczali się na pewno niektórzy brytyjscy rezydenci, w tym wspomniany już John 
Robinson (zresztą bardziej konsul w Sztokholmie, niż Gdańsku)76. Byli jednak na 
tyle nieliczni, że albo dostosowywali się do preferencji wyznaniowych ogółu swojej 
wspólnoty, albo – sięgali po duszpasterstwo doraźne, w prywatnych domach. Angli-
kańskie nabożeństwa często odbywały się właśnie w rezydencjach gdańskich kon-
sulów. Być może zresztą pod rządami niektórych kaznodziejów brytyjskich w Ko-
ściele Angielskim duszpasterstwo anglikańskie brało w nim jednak górę. Z braku 
źródeł nie da się tego jednakże jednoznacznie potwierdzić.

BRYTYJSCY RADYKAŁOWIE – CHILIAŚCI I KWAKRZY 
W GDAŃSKU77

W 1600 r. zawitali do Gdańska wypędzeni z Anglii przez Elżbietę I chiliaści, 
głoszący rychły koniec świata. Przewodził im kaznodzieja i prorok, Thomas Le-
amer, kupiec angielski z Amsterdamu. Co ciekawe, wystąpili przeciwko chiliastom 
gdańscy arianie, którzy sami w Gdańsku byli prześladowani i musieli ukrywać swoją 
religijną tożsamość. Arianie zorganizowali całą serię pisemnych i ustnych polemik 
i dysput w mieście i poza nim przeciwko nowej, groźnej dla siebie grupie radykałów. 

75 M. Dunsby, dz. cyt., s. 12. Tego rodzaju wyposażenie, zwłaszcza krzyż, byłby nie do zaak-
ceptowania przez szkockich prezbiterianów. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich, t. VIII, red. B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1886, s. 304 informował 
jednakże o zamieszkujących w Nowym Porcie około 1868 roku 86 kalwinistach, co stawiałoby tę 
kwestię w ciekawym i w dalszym ciągu niejednoznacznym świetle!

76 A. Hillebrand, dz. cyt., s. 218. Nawet jeśli pominie się Gibsone’ów, którzy mocno zapuścili 
korzenie w gdańską społeczność, inni, na przykład James Bavington Jeffereys, byli także Szkotami 
i będąc w większości prezbiterianami wchodzili w związki z kalwińskimi rodzinami z Gdańska. 
Zob. tamże, s. 218 – 221.

77 Na ten temat więcej zob. S. Kościelak, Gdańsk XVI – XVIII wieku – bezpieczna przystań dla 
religijnych uchodźców? Z dziejów koegzystencji międzywyznaniowej w epoce nowożytnej, w: Od 
Exsilii do Exile. Przymus w Migracjach, red. A. Mazurkiewicz, „Studia Historica Gedanensia”, 
2014, vol. 5, s. 203, 205 – 206.
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Ostatecznie publiczna ariańska dysputa przeciwko chiliastom w granicach miejskiej 
jurysdykcji została rozpędzona przez miejskich pachołków, a Leamera wtrącono do 
więzienia – oskarżając go jednakże o przestępstwo pospolite – bigamię78. W póź-
niejszym czasie działał on na terenie Niderlandów, próbując wiązać się z grupą tam-
tejszych anabaptystów, posądzano go jednakże z kolei o ariański chiliazm79.

W drugiej połowie XVII w. pojawili się w okolicach Gdańska kwakrzy, tzw. 
„drżący”, zwani tak od sposobu mistycznego przeżywania kontaktu z Bogiem. 
Opuścili oni Anglię po 1660 r. na skutek restauracji w Anglii dynastii Stuartów. 
Przewodził im jeden z przywódców tej grupy wyznaniowej, Wiliam Ames. Był on 
wcześniej oficerem armii Cromwella, kaznodzieją i pisarzem religijnym. Poszuku-
jących spokojnego miejsca do zamieszkania kwakrów zachęcił do wyprawy nad 
Wisłę i Motławę dopiero co zawarty pokój oliwski (1660 r.), kończący wojnę Pol-
ski ze Szwecją i gwarantujący protestantom na terenie Prus Królewskich minimum 
praw do swobodnej egzystencji80. Ames zdołał nawiązać kontakt z zamieszkujący-
mi w Gdańsku menonitami, niektórzy z jego zwolenników mieli przeniknąć w ob-
ręb ścisłej miejskiej jurysdykcji, przede wszystkim znaleźli jednak lokum w posia-
dłościach kościelnych w Siedlcach i Starych Szkotach. Sam Ames został jednak 
z miasta wydalony, a przedtem zarekwirowano mu wszystkie religijne pisma, które 
ze sobą przywiózł81. Na kwakrów spadły prześladowania i to zarówno ze strony 
katolików, jak i protestantów.

Antykwakierskie ustawodawstwo nasiliło się zwłaszcza w latach 1677 – 1678, 
gdy przez miasto przetoczyły się spory o charakterze społecznym. Niechęć o cha-
rakterze religijnym – do grupy zupełnie odmiennej co do pryncypiów wiary – na-
łożyła się na niechęć o podłożu ekonomicznym – wobec grupy z powodu swojej 
programowej oszczędności i pracowitości niebezpiecznej na niwie gospodarczej 
konkurencji82. Doszło zatem nawet do utworzenia wspólnej luterańsko-katolickiej 
komisji, która w styczniu 1678 r. zajęła się oceną poglądów głoszonych przez za-
mieszkujących miasto radykałów religijnych różnych opcji. Działalność i obecność 
kwakrów, zwanych tu często entuzjastami (Enthusiasten), spotkała się z powszech-
nym potępieniem83. Dekret przeciwko arianom i kwakrom wydał 12 lutego 1678 r. 
przebywający wówczas w Gdańsku Jan III Sobieski84. W obronie kwakrów, „mi-
łujących pokój sąsiadów i braci w chrześcijańskiej wierze”, wystąpił wówczas do 
władz Gdańska – współzarządzających w tym czasie również podgdańską osadą-
-przedmieściem Siedlce (gdzie radykałowie ci zamieszkiwali w największej liczbie) 

78 J. Tazbir, Antytrynitaryzm w Gdańsku i okolicach, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce”, 
1976, t. 21, s. 63.

79 K. L. Sprunger, Dutch Puritanism: A History of English and Scottish Churches of the Neth-
erlands in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, „Studies in the History of Christian Thought”, 
vol. 31, Leiden 1983, s. 82.

80 M. Wajsblum, Quakers and Poland, 1661 – 1919, „The Polish Review”, 1966, vol. 11, No. 2, 
s. 12.

81 Tamże.
82 Tamże, s. 13.
83 S. Kościelak, Katolicy w protestanckim Gdańsku… dz. cyt., s. 170.
84 E. Cieślak, Obraz społeczeństwa gdańskiego i jego życia codziennego, w: Historia Gdańska, 

t. 3:1, red. E. Cieślak, Gdańsk 1993, s. 255.
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– bliżej nieznany William Gibson, być może krewny/przodek wymienionych już 
wyżej Aleksandra i Archibalda Gibsone’ów85. Mimo zatem różnych form walki z tą 
radykalną grupą wyznaniową, m.in. poprzez publikowanie przeciwko nim pisem-
nych polemik86, kwakrzy w Gdańsku zdołali się w stopniu podstawowym zorgani-
zować, przez kilka lat z rzędu począwszy od 1682 r. zwołując tu co roku potajemnie 
autonomiczne synody, osobno także dla kwakierek, co na kontynencie europejskim 
było swoistym ewenementem87. W 1689 r. Rada Miejska wydała jednakże kolejny 
edykt, zakazujący kwakrom wynajmowania w mieście i jego posiadłościach do-
mów, mieszkań, a nawet pomieszczeń na zebrania, a nakazujący zajmowane lokale 
natychmiast opuścić88. W ostatniej dekadzie XVII w. zaprzestano zatem organizo-
wania synodów, a sytuacja kwakrów w Gdańsku uległa dalszemu pogorszeniu i to 
mimo interwencji dyplomatycznych czynionych na ich rzecz z zewnątrz, m.in. przez 
nowego króla Anglii, Wilhelma III Orańskiego. Kwakrzy zaczęli masowo opusz-
czać obszar Prus Królewskich i przenosić się do brytyjskich kolonii w Ameryce 
Północnej (głównie do Pensylwanii). W 1721 r. umarł ostatni gdański kwakier89. 
Jeszcze jednak w 1728 r. według jezuickich danych nawrócono tu na katolicyzm 
jedną bliżej nieokreśloną kwakierkę.

PODSUMOWANIE

Z powodu braku odpowiednich źródeł, bezpośrednio świadczących o działalno-
ści brytyjskiej społeczności (zwłaszcza jej gminy skupionej wokół Kaplicy Brytyj-
skiej – tzw. Kościoła Angielskiego) precyzyjne ustalenie jej wyznaniowego charak-
teru jest niezwykle utrudnione. Dzięki nagromadzeniu szeregu dowodów pośrednich 
można się jednak domyślać, że byli to głównie szkoccy prezbiterianie, którzy nadali 
tej gminie kalwiński charakter. Bezpośrednio z Kościołem Angielskim wiązała się 
jednak mniejszość przybyszów z Wysp Brytyjskich, o czym świadczyły dane staty-
styczne z tzw. ruchu naturalnego, odnotowywanego systematycznie m.in. w gdań-
skiej prasie ogłoszeniowej. Większość tych szkockiego pochodzenia prezbiterian 
wtapiała się stopniowo w niemieckojęzyczną społeczność gdańskich kalwinistów, 
korzystając z dwóch głównych ośrodków tego wyznania w Gdańsku, kościoła św. 
Piotra i Pawła oraz św. Elżbiety. Społeczność Brytyjczyków, bardzo dobrze zorgani-
zowana i raczej zamożna, jednak bardzo nieliczna, uległa stopniowej anglikanizacji 
dopiero w XIX i XX wieku. Bardzo ważne na przestrzeni dziejów i odgrywające 
istotną rolę w dziejach religijnych gdańskiej społeczności Brytyjczyków okazały 

85 W. Gibson, Christliche Ansprache an die Obrigkeit in Dantzig und Schiedlitz wegen etlicher 
alldar verfolgen Christen, Amsterdam 1679. Zob. też A. Biegańska, The Learned Scots in Poland 
(From the Mid-Sixteenth to the Close of the Eighteenth Century, „Canadian Slavonic Review”, vol. 
XLIII, No. 1, March 2001, s. 7.

86 S. Kościelak, „Scrutator Veritatis”. Drukowane dysputy teologiczne w Gdańsku w drugiej po-
łowie XVII wieku, „Zapiski Historyczne”, 2003, t. 68, z. 2 – 3, s. 83–87.

87 M. Wajsblum, dz. cyt., s. 13.
88 E. Cieślak, Obraz społeczeństwa gdańskiego…, dz. cyt., s. 255.
89 M. Wajsblum, dz. cyt., s. 14.
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się zwłaszcza rodziny Davidsonów, Gibsone, Kabrunów, Macleanów. Wszystkie 
one wywodziły się ze Szkocji i wiązały się z wyznaniem kalwińskim. Epizodycznie 
natomiast w Gdańsku działały ugrupowania wywodzących się z Anglii religijnych 
radykałów, na początku XVII w. chiliaści, a na przełomie XVII i XVIII w. kwakrzy. 
Nie znalazłszy tu jednak korzystnych warunków do działania i egzystencji rychło 
Gdańsk opuściły. Niewielu tu także – ze względu na protestancki charakter miasta – 
osiadło brytyjskich (szkockich) katolików.

BRYTYJSKIE GRUPY WYZNANIOWE W GDAŃSKU  
W XVII – XVIII (XIX) WIEKU

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł przedstawia religijne aspekty funkcjonowania w Gdańsku społecz-
ności emigrantów z Wysp Brytyjskich, przede wszystkim Szkotów. O zaopatrzenie swoich 
potrzeb religijnych zabiegali oni już w średniowieczu, o czym świadczy istnienie kaplic i oł-
tarzy w niektórych z gdańskich kościołów. Po sukcesie reformacji osiedlali się w Gdańsku 
przede wszystkim szkoccy prezbiterianie. Do ich posługi sprowadzono duchownych z kraju 
macierzystego. Zarówno prezbiteriańscy duchowni jak i zamożna szkocka elita kupiecka 
tego wyznania zdominowała pozyskany w 1707 r. obiekt sakralny, tzw. Kościół Angiel-
ski. Tylko część zamieszkałych w Gdańsku prezbiterian identyfikowała się jednakże z tym 
obiektem – zgodnie z prawnymi ustaleniami, mającym charakter świątyni „etnicznej” – sy-
multanicznej z anglikanami. Większość Szkotów – zawierając związki familijne – wtapiała 
się powoli w społeczność miasta nad Motławą, korzystając z innych obiektów kalwińskich. 
Obok prezbiterian oraz śladowo występujących tu anglikanów i katolików próbowali osie-
dlić się w Gdańsku również angielscy radykałowie, chiliaści i kwakrzy, ale nieprzychylne 
im ustawodawstwo miejskie oraz akcje prewencyjne skutecznie uniemożliwiły ten transfer.

BRITISH RELIGIOUS GROUPS IN GDAŃSK  
IN THE 17TH–18TH (19TH) CENTURIES

SUMMARY

The article presents religious aspects of the functioning of the emigrant community from 
the British Isles in Gdańsk, especially the Scots. They strove for their religious needs from 
the Middle Ages, as evidenced by the existence of chapels and altars in some of Gdansk’s 
churches. After the success of the Reformation, mainly Scottish Presbyterians settled in 
Gdańsk. Clergy from their home country were brought to their service. Both Presbyterian 
clergy and the wealthy Scottish merchant elite (also Presbyterian) dominated the religious 
object obtained in 1707, the so-called English Church. However, only some of the Presbyteri-
ans living in Gdańsk identified with this object, which in accordance with legal arrangements 
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was having the character of an „ethnic” temple simultaneous with Anglicans. Most Scots 
slowly merged into the community of Gdańsk by creating family relationships was using 
other Calvinist objects. In addition to Presbyterians and few Anglicans and Catholics also 
English radicals like Chiliasts and Quakers tried to settle in Gdańsk but unfavourable city 
legislation and preventive actions effectively prevented this transfer.

BRITISCHE RELIGIÖSE GRUPPEN IN DANZIG  
IM 17. - 18. (19.) JAHRHUNDERT

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel stellt religiöse Aspekte der Funktionsweise der Gemeinschaft 
der Einwanderer von den Britischen Inseln, insbesondere der Schotten, in Danzig vor. Bereits 
im Mittelalter versuchten sie, für ihre religiösen Bedürfnisse zu sorgen, wie die Existenz 
von Kapellen und Altären in einigen der Kirchen in Danzig beweist. Nach dem Erfolg der 
Reformation ließen sich hauptsächlich schottische Presbyterianer in Danzig nieder. Geistli-
che aus ihrem Heimatland wurden ihnen zu Diensten gestellt. Sowohl der presbyterianische 
Klerus als auch die wohlhabende schottische Handelselite dieser Konfession dominierten 
das 1707 erworbene sakrale Objekt, die so genannte Englische Kirche. Allerdings identifi-
zierte sich nur ein Teil der in Danzig lebenden Presbyterianer mit diesem Objekt, das nach 
den gesetzlichen Regelungen den Charakter eines “ethnischen” Gotteshauses  - gleichzeitig 
mit den Anglikanern hatte. Die meisten Schotten, die familiäre Bindungen eingingen, fügten 
sich langsam in die Stadtgemeinde an der Mottlau ein und nutzten andere kalvinistische 
Einrichtungen. Neben Presbyterianern und vereinzelt hier auftretenden Anglikanern sowie 
Katholiken versuchten auch englische Radikale, Bekenner des Chiliasmus sowie Quäker, 
sich in Danzig niederzulassen, doch die für sie ungünstige Gesetzgebung und die präventiven 
Maßnahmen der Stadt verhinderten diesen Versuch wirksam. 
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Pretekstem do napisania artykułu jest upływająca w 2020 r. trzechsetna roczni-
ca nabycia Wilanowa przez Elżbietę Sieniawską. Wymienione w tytule kobiety to: 
kasztelanowa krakowska Elżbieta Sieniawska, jej córka Maria Zofia oraz pozostają-
ca na ich usługach ponad 30 lat zubożała szlachcianka Elżbieta z Kowalskich Druż-
backa. W tym kobiecym trio pierwsze skrzypce grała księżna Elżbieta. Urodziła się 
pod koniec 1668 lub na początku roku następnego w Końskowoli w rodzinie ma-
gnackiej skoligaconej z wieloma rodami senatorskimi. Matka, Zofia z Opalińskich, 
była córką marszałka nadwornego koronnego, znanego pisarza Łukasza Opalińskie-
go, słynną ze swych uzdolnień matematycznych i muzycznych oraz obycia na dwo-
rze królowej Ludwiki Marii Gonzagi1. Ojciec, Stanisław Herakliusz Lubomirski, 
w chwili zawierania małżeństwa w 1668 r. starosta spiski, w niedługim czasie został 
marszałkiem wielkim koronnym, czyli pierwszym ministrem Jana III Sobieskiego. 
Przejawiał zainteresowania sztuką, filozofią, astrologią, literaturą, sam również pi-
sał i przez współczesnych nazwany był Salomonem polskim2.

* Prof. zw. dr hab. Krystyna Stasiewicz – filolog, literaturoznawca. Należy do grona badaczy 
polskiej literatury i kultury XVII i XVIII wieku. Zajmuje się przede wszystkim twórczością 
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, Elżbiety Drużbackiej i Ignacego Krasickiego, a także 
problematyką tekstologiczno-edytorską. Zawodowo związana z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 
a później z UWM w Olsztynie.

1 A. K. Link-Lenczowski, B. Popiołek, Sieniawska z Lubomirskich Elżbieta Helena, w: PSB, 
t. XXXVII, Warszawa 1996, s. 90 – 96; B. Popiołek, Królowa bez korony. Studium z życia 
i działalności Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej (ok. 1669 – 1729), Kraków 1996. W artykule 
korzystaliśmy z najnowszych ustaleń wymienionych wyżej badaczy.

2 Zob. Stanisław Herakliusz Lubomirski – pisarz, polityk, mecenas, red. W. Roszkowska, 
Wrocław 1982; Stanisław Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, red. A. Karpiński, E. Lasocińska, 
Warszawa 2004; M. Karpowicz, Książę Stanisław Herakliusz Lubomirski i artyści, Warszawa 2012.
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Szczęśliwe dzieciństwo Elżbiety przerwała śmierć matki w 1675 r. Ojciec w rok 
później ożenił się z Elżbietą Denhoffówną. Dziewczynka początkowo prawdopo-
dobnie przebywała przy nim, później pojechała do Łańcuta do stryja Hieronima 
Augustyna Lubomirskiego, a od 1677 r. przez kilka lat przebywała w Warszawie 
na Pensji Panien Wizytek. Około 1680 r. pojawiła się na dworze Marii Kazimiery 
Sobieskiej, która w młodości wraz z jej matką była we fraucymerze Ludwiki Marii 
Gonzagi. Królowa polubiła marszałkównę, nauczyła ją bycia damą i miała duży 
wpływ na ukształtowanie jej osobowości. Wysoko urodzona panna, bogata, ener-
giczna, rozmowna, o dobrej prezencji była świetną partią. Za mąż wydano ją za 
starostę lwowskiego Adama Mikołaja Sieniawskiego, syna hetmana polnego koron-
nego Mikołaja Hieronima, jedynego spadkobiercę starego magnackiego rodu3. Mał-
żeństwo z marszałkówną zaaranżowano ze względów prestiżowo-majątkowych. 
Stanisław Herakliusz Lubomirski napisał do króla Jana III Sobieskiego: „skłoniłeś 
we mnie mocnym rozkazaniem swoim powolne serce i wolą, żem córkę moją […] 
w małżeństwo przyobiecał”4. Konkury trwały krótko. Uzgodnienia posagowe ze 
Stanisławem Herakliuszem Lubomirskim prowadził wuj Adama Sieniawskiego, Jan 
Prokop Granowski, ponieważ ojciec już nie żył. Marszałek dał duży posag jedy-
naczce. Ślub odbył się 6 VII 1687 r. w Warszawie, w kaplicy Władysława IV w ko-
legiacie pijarów. Udzielił go prymas Michał Radziejowski. Na uroczystości była 
królewska para. Ojciec Elżbiety napisał mowę poświęconą genealogii rodu Śrenia-
witów wywodzącego się od Janusa, którą wygłosił kanclerz wielki litewski Marcjan 
Ogiński5. Młodzi stali się właścicielami rozległych posiadłości w Krakowskiem, na 
Lubelszczyźnie, Mazowszu, Rusi Czerwonej, Podolu, a także nad Dźwiną i mieli 
rozdzielność majątkową.

Po ślubie małżonkowie pojechali do Brzeżan, głównej rezydencji Sieniawskich. 
I od tej pory rozpoczęły się między nimi niesnaski nasilające się z biegiem lat. Mło-
dzi słabo się znali, mieli odmienne zainteresowania, kontrastowe temperamenty. 
Sieniawski nie adorował żony, która tego od niego oczekiwała. Z przyjemnością 
za to oddawał się z przyjaciółmi zabawom przy kielichu. Elżbieta nudziła się w ru-
skich rezydencjach męża w Brzeżanach i Międzybożu, tęskniła za światowym ży-
ciem i wbrew woli Adama wyjeżdżała do Warszawy na dwór królewski i do swego 
ojca w Ujazdowie. W tych miejscach czuła się jak ryba w wodzie. Lubiła szybkie 
zmiany sytuacji, urozmaicone rozrywki. Zwracała na siebie uwagę swoimi strojami, 
modnymi perukami. Wielką przyjemność sprawiały jej tańce, gry w karty, palenie 
fajki, konwersacja. Na prośby męża o powrót do Brzeżan nie reagowała. Wykręcała 
się w różny sposób, najczęściej wymyślając rozmaite choroby. Pod koniec 1694 r. 
wybuchł skandal. Elżbieta wówczas już wojewodzina bełska, miała romans z sy-
nem hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jabłonowskiego, Janem Stanisła-
wem. Wiele osób zainteresowanych było rozdmuchaniem tej sprawy, m.in. Stefan 

3   A.K. Link-Lenczowski, Sztuka oświeconego Sieniawski Adam Mikołaj, w: PBS , t. XXXVII, 
s. 105–115. W artykule korzystaliśmy z ustaleń krakowskiego badacza zawartych w opracowanym 
przez niego biogramie.

4 Cyt. za: M. Kunicki-Goldfinger, Listy Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, w: Stanisław 
Herakliusz Lubomirski – twórca i dzieła, s. 49 – 50..

5 M. Karpowicz, Sztuka oświeconego sarmatyzmu, Warszawa 1986, s. 150.

ks_SE-2020_2.indb   48 2020-11-16   17:10:03



49DWIE PANIE SIENIAWSKIE I ICH KLIENTKA DRUŻBACKA...

Potocki, Hieronim Lubomirski. Niebagatelną rolę odegrał wuj Adama Sieniawskie-
go, Jan Prokop Granowski, który przechwycił korespondencję kochanków i oddał 
zdradzonemu mężowi6. Zapachniało rozwodem. Ojciec Elżbiety, wielki kobieciarz, 
rozumiał dobrze sytuację i prosił parę królewską o negocjacje przy godzeniu mał-
żonków. Sieniawski pozwolił żonie wrócić. W styczniu 1696 r. przyjechała z War-
szawy do Oleszyc, później do Lwowa i stąd w niedzielny wieczór, 29 stycznia, lisica 
napisała do męża list, w którym stwierdziła:

najmniej o tym trzeba pisać, co jest ani opisanego, ani wymówionego, niech 
od serca niemego akcyje nieme mówią, te więcej powiedzą niż usta i niż ręka 
wypisze. Ja tylko to, że mię tęskno moja panno bez ciebie, zaczym przyjeż-
dżaj prędko, żebym i ten honor miała służyć ci, ten gust patrzeć na cię i mó-
wić, nie pisać, że cię kocham nad to nawet, jako powinna z serca kochająca 
żona i dożywotnia sługa7.
W niedługim czasie kochliwa wojewodzina wdała się w kolejny gorący romans 

z młodszym o osiem lat Aleksandrem Sobieskim, ulubionym synem królowej. Kto 
wie, czy owocem tej grzesznej miłości nie była córka Maria Zofia, urodzona 15 IV 
1699 r. w Brzeżanach. Dziewczynka otrzymała imiona po królowej i matce Elżbiety. 
Nikt nie zgłaszał podejrzeń. Po dwunastu latach małżeństwa Sieniawski doczekał 
się upragnionego potomka. Wojewodzina w dwa miesiące później wyjechała na za-
proszenie ojca do Warszawy i Ujazdowa, a w połowie września mąż nadaremnie 
błagał, aby wróciła do domu. Z czasem nie reagował na zachowanie żony. Ale Elż-
bietę spotkał afront za strony pięknego Aleksandra. Królewicz w 1702 r. poznał 
we Wrocławiu byłą metresę króla Augusta II Sasa hrabinę Esterle i porzucił swą 
dotychczasową kochankę.

Sieniawska znalazła szybko pocieszyciela. Był to piękny Madziar, młodszy od 
niej o siedem lat, książę Ferenc II Rakoczy, przywódca powstania antyhabsburskie-
go. Owocem tego romansu była córka, którą Elżbieta urodziła we Lwowie 21 XI 
1703 r. Dzieckiem, którego imienia nie znamy, cieszyła się krótko. Zmarło w sierp-
niu następnego roku.

Każdy ze wspomnianych romansów był związany z rozgrywkami politycznymi. 
Pierwszy miał w tle walkę z Lubomirskimi, Potockimi i Jabłonowskimi o wpływy 
w armii. Drugi związany był z planem królowej Marysieńki pozyskania Sieniaw-
skiej i jej ojca w zdobyciu tronu dla Aleksandra po zmarłym 19 VI 1696 r. Janie III 
Sobieskim. Trzeci romans wywiązał się z rozgrywek Habsburgów z Bourbonami. 
Sieniawska była znaną zwolenniczką polityki profrancuskiej i to wersalska agentura 
skierowała uwagę Rakoczego na polską magnatkę przebywającą z chorą macochą 

6 Szerzej o tym romansie pisze B. Popiołek, Królowa bez korony, s. 22 – 25. Należy zwrócić 
uwagę na pewną niekonsekwencję informacyjną. Bożena Popiołek (dz. cyt., s. 22 – 23) podaje, 
że Jan Prokop Granowski, starosta żytomierski przekazał korespondencję, natomiast w Polskim 
słowniku biograficznym, jako współautorka hasła, podaje nazwisko Stefana Potockiego, łowczego 
koronnego (dz. cyt., s. 90).

7 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I: 
Z serca kochająca żona i uniżona sługa. Listy Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej do męża 
Adama Mikołaja Sieniawskiego z lat 1688 – 1726, oprac. i wyd. B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, 
Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016, s. 29 – 30.
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w Karlsbadzie. Po ucieczce z więzienia w Wienerneustadt książę Ferenc przybył 
do Rzeczypospolitej i na Boże Narodzenie 1701 r. trafił do Brzeżan. Magnatka do 
1710 r. stała się doradcą politycznym Węgra, organizatorką pomocy dla antyhrabs-
burskiego powstania.

Trzeba podkreślić, że Sieniawska była dobrze poinformowana o sytuacji w Eu-
ropie. Miała świetnie zorganizowaną siatkę szpiegowską i wielu agentów praso-
wych. O jej zaangażowaniu w politykę wewnętrzną i międzynarodową można 
wiele napisać. Wspomnijmy tylko o wojnie północnej, kiedy to wielu magnatów 
kilkakrotnie zmieniało stronnictwa i poglądy polityczne. Rekord w elastyczności 
politycznej pobiła chyba Elżbieta Sieniawska. Niejednokrotnie miała za złe mężowi 
jego niezdecydowanie. Kiedy Adam Mikołaj Sieniawski, jeszcze jako wojewoda 
bełski, po przegranej Contiego wahał się z przejściem na stronę Augusta II, despo-
tyczna żona pisała:

bez mała cały rok […] prosiłam cię, żebyś się nie podszywał pod nich mając 
swoją partię, a wszystko mieć będziesz, a tak przy twoim ogniu drudzy się 
grzali, a teraz kapitulację poczynili, a ciebie ni jak ni siak zostawili8.
W późniejszym liście pisanym 11 VIII 1702 r. ze Lwowa, robiła mu nadal wy-

kład polityczny:
ty mój Dobrodzieju miej tę maksymę, że Panu Bogu służ, a diabła nie gnie-
waj, bo nie wiesz komu się dostaniesz9.
W czasie wojny północnej sympatie polityczne nawet w jednej rodzinie bywa-

ły różne, czego najlepszym przykładem była para Sieniawskich. Władza Adama 
Mikołaja nad wojskiem czyniła z Sieniawskich pożądanych stronników każdego 
stronnictwa. Początkowo Sieniawski był zwolennikiem Sasa, a jego małżonka Lwa 
Północy – Karola XII. Interesował ją bowiem kandydat do korony zaproponowany 
przez Szwedów, wojewoda poznański Stanisław Leszczyński ożeniony z jej kuzynką 
Katarzyną z Opalińskich. Sieniawska o sytuacji na froncie była informowana przez 
swych agentów i w zależności od wydarzeń potrafiła sprzyjać wszystkim po kolei. 
Kiedy abdykował August II, a na tronie zasiadł Leszczyński nieuznawany przez 
stronnictwo prosaskie, a tym samym i przez Sieniawskiego, na scenie politycznej 
pojawił się sam Piotr I Wielki, który szukał kontrkandydata do korony. Myślał o het-
manie Adamie Mikołaju. Ten gotów na tę propozycję przystać, ale żona przestrzega-
ła Adama, aby nie został „durakiem carskim”, bo kiedy nie będzie carowi potrzebny, 
to „tak będzie dbał o Waszeci jak o trzecią nogę, co by mu więcej zawadzała niż 
pomagała”. Ona z kolei nie chce być obwiniana o to, że to jej ambicja skłoniła męża 
do podjęcia decyzji. „Ja zaś wolę wszystko stracić niż rozum” – pisała w liście ze 
Spytkowic 9 VII 1707 r.10. Praktyczna Elżbieta uznała jednak, że przydałby się jakiś 
sojusz z carem, zwłaszcza, że wojska rosyjskie stały w jej dobrach. Na przeszkodzie 

 8 List z 15 I 1698, cyt. za B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw. Listy kobiece epoki 
saskiej, w: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej, t. 1, red. W. Jamrożek i D. Żołądź- 
-Strzelczyk, Poznań 1998, s. 91.

 9 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I, s. 78.
10 Tamże, s. 153, 154.
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w zmontowaniu przymierza stanął w 1707 r. wrześniowy powrót Szwedów z Sakso-
nii do Polski. Sieniawska,, rzekomo zachorowała w Warszawie i, jak wieść gminna 
niosła, dała się porwać pułkownikowi Leszczyńskiego, Krzysztofowi Urbanowiczo-
wi, który zawiózł ją do Kleczowa przed oblicze Karola XII11. Nieodrodna córka 
przewrotnego, inteligentnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego wyszła z tej 
opresji nie tylko cało, ale i z zyskiem. Wydaje się, że małżonkowie tak podzielili 
się rolami, że z obu stron mieli zapewnione bezpieczeństwo. A kiedy po klęsce pod 
Połtawą zaistniała nowa sytuacja, Sieniawscy na cztery dni przed zawarciem układu 
między Piotrem Wielkim i Augustem II, a więc 6 VI 1711 r., postanowili ochrzcić 
i to politycznie, swą dwunastoletnią jedynaczkę Zosię, prosząc w kumy trzy ważne 
figury: króla Augusta II, cara Piotra I Wielkiego i Franciszka II Rakoczego. Chrztu 
udzielił w Jarosławiu biskup Teodor Potocki, późniejszy prymas12.

Za elastyczność polityczną Sieniawskim jednak się dostało. Co prawda udało się 
na krótko oszczędzić Puławy i Końskowolę w zamian za roczną intratę, ale 28 VIII 
1706 r. Szwedzi spalili pałac w Puławach. Była to kara za przyjęcie przez księcia 
buławy wielkiej koronnej z rąk Wettina. Sieniawscy ucierpieli i od Sasów. Hetman 
żalił się, że w jego dobrach „wszędzie zgoła deserta (pustynna – K. S.) Arabia”13.

Sprawy państwowe często łączyła Sieniawska z interesami prywatnymi. Na 
przykład wiele lat po wyjeździe z Polski królowej Marii Kazimiery prowadziła 
sprawy majątkowe Sobieskich. W 1717 r. po śmierci królowej zaczęły się problemy 
o schedę po niej między jej synami, Jakubem i Konstantym. Sieniawska na tym 
skorzystała, bo zadłużony Konstanty sprzedał jej Olesko i Tarnopol. Ze względów 
prestiżowych zależało jej na kupieniu Wilanowa, na który miał ochotę August II 
Sas. W liście do Jakuba Sobieskiego pisała: „płacz mie wziął, że po takim monar-
sze taka kanalia ma mieszkać i te racje mie przywodzą do tego, za czym supliku-
ję o deklarację”14. Przebojowa Sieniawska przelicytowała króla i nabyła Wilanów  
3 VII 1720 r.15.

Elżbieta Sieniawska dbała o swoje rozległe dobra i ich mieszkańców w sposób 
mistrzowski. Zakładała szkoły dla dzieci ubogiej szlachty i mieszczan, utrzymywa-
ła je, zapewniała uczniom wyżywienie i ubrania. Nadzór sprawował wyznaczony 
przez Sieniawską Jakub Gawendowicz16.

Zniszczenia wojenne, powodzie, głód, epidemie niosące ze sobą straty w lu-
dziach zmuszały tę praktyczną, logicznie myślącą kobietę do odważnych posunięć. 
W miasteczkach i miastach pozwalała Żydom na osiedlanie i dawała im korzystne 
przywileje. Zasiedlała nowymi chłopami wyludnione wioski na dobrych warun-

11 E. Rudzki „Pani dumna niesłychanie i rządziocha wielka” (Elżbieta z Lubomirskich 
Sieniawska. Pani Krakowska) w: tegoż Damy polskie XVIII wieku, Warszawa 1997, s. 26.

12 J. Roniker, Hetman Adam Sieniawski i jego regimentarze, Kraków 1992; B. Popiołek, 
Królowa bez korony, s. 56 – 80.

13 Cyt. za E. Rudzki, dz. cyt., s. 33.
14 Cyt. za A. Słaby, Rządzicha oleszycka. Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako 

przykład patronatu kobiecego w czasach saskich, Kraków 2014, s. 32.
15 J. Nowak, Dobra wilanowskie za Elżbiety Sieniawskiej 1720 – 1729 w świetle archiwaliów 

Biblioteki Czartoryskich w Krakowie, „Studia Wilanowskie” 2003 (14), s. 55 – 56.
16 B. Popiołek Kobiecy świat w czasach Augusta II. Studia nad mentalnością kobiet z kręgów 

szlacheckich, Kraków 2003, s. 263.
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kach; np. w dobrach granowskich zastąpiła rentę odrobkową czynszem. Sieniaw-
ska miała dobre rozeznanie w pracy administratorów, arendarzy17, a w przypad-
ku stwierdzonych przewinień ostro karała. Pisarz prowentowy dóbr tenczyńskich, 
Stanisław Lublicki, za nadużycia wobec arendarzy i fałszowanie próby galmanu, 
został uwięziony. Jego następcy Piotrowi Morzyckiemu Sieniawska groziła podob-
nymi konsekwencjami, ponieważ ośmielił się wydać decyzję o wydobyciu bogactw 
zakopanych przed łupieżcami: „miast podziękowania będziesz ty pewnie w parze 
z Lublickim w kajdanach chodził za tę akcję, żeś się ważył nie wiem, za czyją radą 
dobywać i wykopywać srebra”. Sieniawska nie przebierała w groźbach, kiedy do-
wiedziała się, że brakuje części skarbu „[…] za tę przysługę godzien byś sto ki-
jów, a mydła w garść na posmarowanie”18. Ale nie wszystko zginęło. Cenne rzeczy 
i księgozbiór, które odziedziczyła Sieniawska po swym wuju Stanisławie Łuka-
szu Opalińskim, zakopane w Łubnicach i zdeponowane w klasztorze kamedułów 
w Rytwianach, udało się ocalić19. Z funkcji administratora kańczugskiego klucza 
majątków wyrzuciła Sieniawska w 1725 r. Horodelskiego za krzywdy wyrządzone 
poddanym. Była też nieubłagana wobec magnatów, którzy próbowali nadużywać 
swoich kompetencji i robić w jej dobrach niezatwierdzone przez nią posunięcia. Tak 
było m.in. w przypadku zadżumionych. „Elżbieta Sieniawska wpadła w prawdziwą 
furię na wieść o zakładanych w jej dobrach z polecenia Józefa Wandalina Mnisz-
cha, marszałka wielkiego koronnego, szpitalach i przytułkach dla ubogich. W liście 
pełnym przykrych uwag radziła marszałkowi, aby chciał się «bawić charitatem» 
we własnych dobrach, a ją i jej ludzi uwolnił od zarazy, gdyż nie życzy sobie w są-
siedztwie żadnych chorób, Groziła nawet zamknięciem i zapieczętowaniem szpitala,  
a w razie odmowy – trybunałem”20.

Sieniawska miała pieniactwo we krwi. Była postrachem sądów i trybunału. 
Korumpowała, zastraszała sędziów, pozyskiwała deputatów prezentami, wydawała 
wspaniałe uczty i była wiarygodna, gdy obiecywała protekcję. Nie zawahała się 
pozwać do Trybunału Koronnego w 1713 r. radę miejską Gdańska „za naruszenie 
jej interesów handlowych”.

Życie w podróży między Gdańskiem, Lublinem, Warszawą, Krakowem, Ru-
sią, Podolem było jej żywiołem. Wyznawała zasadę, że pańskie oko konia tuczy. 
Wyjeżdżała w obstawie oddziału rajtarów do Karlsbadu, Lipska, Pragi, Munkacza 
na Węgrzech, ale głównie krążyła po rozległej Rzeczypospolitej. Objeżdżała swoje 
latyfundia, kontaktowała się z kupcami, rzemieślnikami. Taki napięty, niehigienicz-
ny tryb życia źle wpływał na zdrowie magnatki. Cierpiała na hemoroidy, migreny, 
kolki, bóle żołądkowe, omdlenia, miała kłopoty ze wzrokiem i nie były to choroby 
wydumane z początków małżeństwa. Przez pewien czas żelazna siła woli przezwy-

17 Zob. Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, 
t. II: Jaśnie Oświecona Mościa Księżno Dobrodziejko. Informatorzy i urzędnicy, oprac. i wyd. 
B. Popiołek, U. Kicińska, A. Słaby, Warszawa – Bellerive-sur-Allier, 2016.

18 Cyt. za B. Popiołek, Na marginesie ważnych spraw, s. 92.
19 K. Szuster, Biblioteka Łukasza Opalińskiego marszałka nadwornego koronnego 

(1612 – 1662), Wrocław 1971, s. 84 – 85.
20 B. Popiołek, Kobiecy świat…, s. 176. Sieniawska miała dobre rozeznanie o miejscach 

szerzącej się zarazy (J. Rafałowiczówna, A z Warszawy nowiny te… Listy do Elżbiety Sieniawskiej 
z lat 1710 – 1720, wstęp i oprac. B. Popiołek, Kraków 2000, s. 212, 217 – 219, 225, 231, 232.
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ciężała niedomagania. Sieniawska nie przerwała podróży do Lublina w 1713 r. na-
wet wówczas, gdy chorowała na ospę. Czasami odkładała wyjazd z powodu kata-
klizmu pogodowego. Tak było w drodze do Lwowa i Jarosławia. Musiała zatrzymać 
się w Stryju ze względu na złą pogodę, powódź, nieprzejezdność dróg21.

Sieniawska żyła w biegu i nawet niedyspozycje zdrowotne chciała załatwiać 
szybko. Miała dziewczynę do parzenia ziół. Warszawski aptekarz Jan Frize zaopa-
trywał ją w leki.

Adam Sieniawski posyłał do chorej żony swego nadwornego lekarza Jakuba 
Thwila. Sieniawska zdobyła się na zatrudnienie trzech cudzoziemskich medyków, 
Francuzów – Mandlima Chevaliera i Bouchera oraz Włocha Onufrego Bonfilego.

Zmęczenie, głównie psychiczne, zmuszało magnatkę do krótkich odpoczynków. 
Dbała o higienę. Lubiła muzykę, dlatego też utrzymywała dworską kapelę. Do jej ulu-
bionych rozrywek należały bale, nie tylko ze względu na tańce, ale także na możliwość 
nawiązywania nowych kontaktów i załatwiania w kuluarach różnych spraw. Miała 
zainteresowania bibliofilskie. Książki kupowała w Polsce, a także przez pośredników 
w Paryżu, Londynie, Amsterdamie. Miała modną żywą zabawkę, karła Władysława 
Grondkowskiego. Ale nade wszystko lubiła polowania. Utrzymywała kosztowną sfo-
rę chartów, doskonale jeździła konno i celnie strzelała. Miała kilka stadnin koni zna-
nych w Rzeczypospolitej. Kupowała rumaki na Krymie i w Konstantynopolu22.

Hetamanowa umiała z pożytkiem wydawać ogromne sumy na fundowanie ko-
ściołów, klasztorów, rozbudowę, odnawianie, wyposażenie swych licznych rezyden-
cji. Mecenasowską żyłkę miała Sieniawska w genach. Znajomość sztuki, wyrafino-
wany smak doskonaliła przy boku swojego ojca S. H. Lubomirskiego, znakomitego 
mecenasa. Początkowo zajęła się Łubnicami, odziedziczonymi po wuju Stanisławie 
Łukaszu Opalińskim, później warszawskimi pałacami, remontem kościoła bernar-
dynów na Czerniakowie, w którym pochowany był jej ojciec, przywracaniem do 
świetności Wilanowa. Z dumą pisała do męża z Warszawy 26 VIII 1722 r.: „Wilanów 
mój łebsko restaurują, pobijają miedzią, a królowi się serce kraje”23. W kręgu arty-
stów zatrudnionych przez despotyczną hetmanową widzimy głównie Włochów m.in. 
Rocco Solari, Giuseppo Fontana, Francesco i Carlo Ceroni, Giovanni Bellotti, Carlo 
Antonio Bay, choć są i reprezentanci innych nacji: Johann Eliasz Hoffmann, Johann 
Sigismund Deybel, Johann Georg Plersch, Kacper Bażanka. Wszystko musiało być 
uzgadniane z mocodawczynią listownie, a w przypadkach szczególnych osobiście. 
Ale efekty współpracy z tą wyrobioną artystycznie żelazną damą, przy zabezpiecze-
niu finansowym, możliwościach zdobycia materiałów, były godne podziwu24.

21 B. Popiołek, Królowa bez korony, s. 89 – 96; tejże, Kobiecy świat…, s. 156, 157, 162, 171.
22 B. Popiołek, Zainteresowania bibliofilskie Elżbiety Sieniawskiej, „Rocznik Naukowo- 

-Dydaktyczny WSP w Krakowie”. Prace Historyczne XVII, z. 167, Kraków 1995, s. 45 – 53; 
Rozsiane informacje o innych zainteresowaniach znajdziemy w książkach B. Popiołek: Królowa 
bez korony i Kobiecy świat…

23 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I, 
s. 435.

24 Zob. m.in. P. Bohdziewicz, Korespondencja artystyczna Elżbiety Sieniawskiej w zbiorach 
Biblioteki Czartoryskich z lat 1700 – 1729, Lublin 1964; W. Fijałkowski, Wnętrza pałacu 
w Wilanowie, Warszawa 1977; R. Nestorow, Pro domo et nomine suo. Fundacje i inicjatywy 
artystyczne Adama Mikołaja i Elżbiety Sieniawskich, Warszawa 2016.
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Sieniawska prowadziła życie wędrowne, w częstej rozłące z mężem, niekiedy 
i z córką, ale z zachowanych źródeł wynika, że była troskliwą matką. Już trzyletnia 
Zosia wraz z nią podróżowała. Sieniawska zadbała o dobre wychowanie i wykształ-
cenie brzydkiej, upartej i humorzastej córki. Zapewniła jej najlepszych nauczycieli 
francuskich i polskich, nawet profesorów Akademii Krakowskiej. Dziewczynka już 
w wieku pięciu lat czytała po polsku i francusku. Matka zapewniła jej osobistego 
sekretarza Dagoberta. Zosia lubiła tańce, stroje. Do dyspozycji miała krawca, szew-
ca. Bagatela, Laforcard na jej potrzeby zrobił w 1723 r. czterdzieści par obuwia!25. 
Kasztelanowa informowała męża o zdrowiu, humorach córki, o wspólnych z nią 
rozmowach. W liście ze Skola 14 V 1708 r. pisała:

Córka nasza zdrowa i dosyć grzeczna, albo raczej grzeczna, ale jeszcze nie 
dość, trzeba, żeby grzeczniejsza była. Na Szwedów jest zła niewymownie. 
Ja mówię, że ja kocham ich; „już by mnie tak traktowali jak WMM Panią, 
nie wiem, za co ich kochać. Polskę zdarli i z honoru i ze wszystkiego, króla 
gwałtem wybrali. Już ich cale nie masz za co kochać”. Tyś to ją nauczył. „Po 
tym ja co dzień za Augusta P[ana] Boga proszę, żeby przyszedł, a wybił ich 
rózgą”. „Weźmiesz jako przyjedzie” – odpowiadam. Już to podkanclerzy to 
jej musiał powiadać, bo mówił „to to król, co balety, opery, reduty sprawuje, 
a to ten samiec, co swoją ojczyznę gubi i dla niego tak siła złego”, i tak z sobą 
się gniewamy26.
Wspomnieliśmy o pragmatyzmie Sieniawskiej. Córka miała dziedziczyć wielką 

fortunę, dlatego też woziła ją ze sobą, aby poznawała zasady doglądania interesów, 
rozmowy polityczne, zachowania w sądach i trybunale.

Trzecia nasza bohaterka, Elżbieta Kowalska pojawiła się u boku Zosi przed 
1708 r. Była córką klientów Sieniawskich. Ładna, pogodna, rozumna dziewczyn-
ka, o rok starsza od kasztelanki, przypadła do gustu wybrednej księżnej Elżbiety, 
która wybrała ją na pannę do towarzystwa, a później ochmistrzynię swej jedynacz-
ki. Elżbieta wiele skorzystała z obcowania z Zosią: poznała francuski, opanowała 
podstawy wiedzy i kultury, oczytała się, wyrobiła wyrafinowany gust, nauczyła się 
wytwornych manier, zasad pałacowej dyplomacji. Dziewczynki polubiły się i wolno 
przypuszczać, że w licznych podróżach Zosi odbywanych z matką, towarzyszyła jej 
Kowalska27.

Ochmistrzyni kasztelanki wyszła za mąż za sługę Sieniawskich, skarbnika żyda-
czewskiego Kazimierza Drużbackiego. Młoda mężatka była nadal na usługach pań 
Sieniawskich i to w trudnym czasie kilkuletniej wojny domowej między rodzicami 
kasztelanki o kandydata na zięcia.

25 A. Słaby, Rządzicha oleszycka, s. 250 – 251, tejże, Zofia Maria z Sieniawskich Czartoryska 
– życie w cieniu matki i męża?, w: Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, 
M. Górska, Warszawa 2017, s. 59 – 75.

26 Korespondencja Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej, kasztelanowej krakowskiej, t. I, 
s. 195 – 196.

27 K. Stasiewicz, Zabłysnąć wśród słynnych – to dopiero sztuka! Przypadek Elżbiety Drużbackiej, w: 
Słynne kobiety w Rzeczypospolitej XVIII wieku, red. A. Roćko, M. Górska, Warszawa 2017, s. 119-122.
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Faworytem matki był syn jej przyjaciółki Anny z Sanguszków Radziwiłło-
wej, Michał Kazimierz „Rybeńko”, a kandydatem ojca jego owdowiały przyjaciel, 
miecznik koronny i hetman polny litewski Stanisław Ernest Denhoff, starszy od 
córki około trzydziestu lat. Panna Sieniawska nie była zainteresowana kandydatami, 
bo podczas pobytu z Drużbacką w Warszawie zakochała się w którymś z Czartory-
skich, najprawdopodobniej w Auguście Aleksandrze. Drużbacka, której działania 
w sprawie małżeństwa były zgodne z wolą kasztelanowej, grała na dwa fronty. Niby 
pomagała Zofii, ale listów, które ona pisała nocą do matki Augusta Czartoryskiego 
i jego siostry Konstancji Poniatowskiej zabroniła pisarzowi wysyłać, a później w ta-
jemnicy przed kasztelanką epistoły spaliła. Przekazywała wiadomości o konkurach 
Kazimierzowi Złotkowskiemu, marszałkowi dworu Anny Radziwiłłowej wysłane-
mu do Oleszyc w celu pilnowania spraw matrymonialnych i otrzymywała za to ła-
pówki28. Wydarzenia biegły nie po myśli kasztelanowej. Matrymonialny scenariusz 
nie wszedł w życie ku zadowoleniu „Rybeńki”29. Za zerwane zaręczyny Radziwił-
łowa wytoczyła sprawę, żądała zwrotu prezentów i pokrycia kosztów konkurów30. 
Zwyciężył kandydat Sieniawskiego – Denfoff i ożenił się z Zofią 1 II 1724 r. Kró-
lewskie wesele, trwające kilka dni (30 VII – 3 VIII), wyprawili Sieniawscy córce 
we Lwowie.

Po 1724 r. zmieniła się sytuacja rodzinna naszych bohaterek. Zofia wyjecha-
ła z mężem, Drużbacka wraz z rodziną do Cieplic koło Sieniawy, dzierżawionych 
przez świekrę od Sieniawskich, a schorowana kasztelanowa zmagała się z licznymi 
kłopotami. Miała problemy z przyrodnimi braćmi, ale najgorsze z Teodorem, który 
ożenił się z mieszczką krakowską Elżbietą Kristiczową z Culler-Cummingów. Sie-
niawska martwiła się o córkę, bo jej małżeństwo nie było udane, nie miała dzieci. 
Umierali bliscy i znajomi. 10 II 1726 r. we Lwowie zmarł schorowany mąż, a w 
lipcu tego roku zaprzyjaźniony z nią królewicz Jakub Sobieski. W sierpniu 1728 r. 
oczy zamknął zięć Denhoff. Aby nie ulec paraliżującej rozpaczy wpadła w wir za-
łatwiana różnych spraw. Zmarła nagle w Oleszycach 21 III 1729 r., a jeszcze tego 
dnia informowała Józefa Wandalina Mniszcha o zamierzonej podróży do Przemyśla 
w sprawach sądowych; czekała na zamówione w Konstantynopolu konie i dywany. 
Zofia z pompą pochowała matkę31. Przejęła niezamknięte procesy, niezałatwione za-
mówienia handlowe, niezakończone budowy i do tej roli była dobrze przygotowana. 
Wdowa dobrze zarządzała rozległymi włościami przy pomocy sprawdzonych admi-

28 K. Stasiewicz, Manewry matrymonialne w rezydencjach Sieniawskich na Ukrainie, 
„Pamiętnik Kijowski”, t. 8: Polskie dwory i rezydencje na Ukrainie, red. H. Stroński, A. Korytko, 
Kijów  –  Olsztyn 2006, s. 115 – 120; A. Muszyńska, Starania Michała Kazimierza Radziwiłła 
„Rybeńki” o rękę Marii Zofii z Sieniawskich, w: Codzienność i niecodzienność oświeconych, cz. 2: 
W rezydencji, podróży i na scenie politycznej, red. B. Mazurkowa, z udziałem M. Marcinkowskiej, 
S. Dąbrowskiego, Katowice 2013, s. 89 – 100.

29 B. Manyś, Anna Katarzyna z Sanguszków i Michał Kazimierz Radziwiłł „Rybeńko”. Relacje 
matki z synem na podstawie diariusza wojewody wileńskiego, w: Kulturowe wzorce, a społeczna 
praktyka. Studia z dziejów kobiet, red. A. Jakuboszczak, P. Matusik, Poznań 2012, s. 133; 
I. Maciejewska, Miłość i erotyzm w piśmiennictwie czasów saskich, Olsztyn 2013, s. 228 – 229.

30 W. Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676 – 1746). Działalność gospodarcza 
i mecenat, Warszawa 2000, s. 44 – 45.

31 B. Popiołek, Kobiecy świat, s. 145 – 146.
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nistratorów: Izaaka Rubinowicza, Andrzeja Zabagłowicza, Józefa Łukszyńskiego. 
W listopadzie 1730 r. zdecydowała się oddać Augustowi II Sasowi w dożywocie 
Wilanów w zamian za Pałac Błękitny w Warszawie. Po śmierci króla 1 II 1733 r.Wi-
lanów wraz z kosztownymi nieruchomościami wrócił do Zofii i jej drugiego męża 
(od 1731 r.) Augusta Czartoryskiego32.

A Drużbacka? Utrzymywała kontakty z owdowiałą Denhoffową. Drużbaccy 
otrzymali 6 III 1732 r. od Zofii i jej drugiego męża Augusta Czartoryskiego pra-
wo na okresową posesję części wójtostwa cieplickiego33. Sytuacja skarbnikowej 
żydaczewskiej zaczęła się komplikować po śmierci męża (1736). Wdowa zabie-
gała u Czartoryskich, spadkobierców Sieniawskich, o pomoc w wykupieniu części 
współposesora Cieplic, Kazimierza Witosławskiego. Drugi mąż Zofii, który przejął 
kontrolę nad dobrami uprzednio zarządzanymi przez żonę, ociągał się z decyzją. 
Rozżalona Drużbacka przeniosła się do Rzemienia koło Mielca dzierżawionego od 
Sanguszków34.

Cóż za paradoks losu! Drużbacka, która przez całe życie zmagała się z kłopota-
mi finansowymi, zyskała na tym, co nie było rentowne – na pisaniu wierszy. Dzięki 
twórczości literackiej nie zaginęła o niej pamięć u potomnych. Nie zachowały się co 
prawda utwory poświęcone paniom Sieniawskim, ale odnajdujemy ślad związków 
Drużbackiej ze środowiskiem patronek w dedykacji do Opisania życia świętego Da-
wida króla izraelskiego (1748) poświęconej czternastoletniemu Adamowi Kazimie-
rzowi Czartoryskiemu, synowi Marii Zofii z Sieniawskich i Augusta Czartoryskie-
go, wnukowi Elżbiety Sieniawskiej:

w ufności niepłomnej/ Jestem, że jako Jego Rodzice kochani/ Łaskawi na 
mnie, tak Syn pracy mej nie zgani/ […] w przodków Twoich ślady/ Wstępuj, 
z tych Polska dotąd ma piękne przykłady,/ Pradziadów, Dziadów, Ojca, Matki 
wielkie cnoty/ Wzbudzą Cię, że będziesz miał też same przymioty35.
W środowisku pań Sieniawskich można dopatrywać się źródeł inspiracji Opisa-

nia czterech części roku. W pałacu w Wilanowie, w którym Drużbacka mogła być, 
znajdowały się plafony Jerzego Eleutera Siemiginowskiego przedstawiające cztery 
pory roku oraz łączące się z nimi kompozycyjnie sielskie obrazki z faset z cytatami 
z Georgik Wergilego na banderolach36. Przy opisie saisons Drużbacką interesuje 
ich aspekt temporalny i przestrzenny, nie ma w nim skomplikowanego programu 

32 A. Słaby, Zofia Maria z Sieniawskich Czartoryska – życie w cieniu matki i męża?, s. 67 – 72; 
W. Fijałkowki, dz. cyt., s. 91, 98, 105.

33 K. Stasiewicz, Elżbieta Drużbacka – najwybitniejsza poetka czasów saskich, Olsztyn 1992, 
s. 14 – 15 i Aneks 3C, s. 151.

34 K. Stasiewicz, Relacje rodzinne Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej, w: Kobieta i mężczyzna: 
jedna przestrzeń – dwa światy, red. B. Popiołek, A. Chłosta-Sikorska, M. Gadocha, Warszawa 2015, 
s. 319.

35 E. Drużbacka, Zbiór rytmów duchownych, panegirycznych, moralnych i światowych, 
Warszawa 1752, s. 147.

36 K. Stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz 
o Elżbiecie Drużbackiej i nie tylko…, Olsztyn 2001, s. 54; M Prejs, Późnobarokowe wariacje na 
temat arkadii ziemiańskiej: Jerzy Eleuter Siemiginowski – Elżbieta Drużbacka, w: Staropolskie 
Arkadie, red. J. Dąbkowska-Kujko, J. Krauze-Karpińska, Warszawa 2010, s. 345 – 355.
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ideowego zaprezentowanego przez malarza w Wilanowie37, ale dostrzec można su-
gestię tematyczną. Siemiginowski i Drużbacka personifikują pory roku, nawiązu-
ją do tradycji emblematycznej z zauważalną u poetki modyfikacją prezentowania 
Wiosny jako rozkapryszonej, ale pełnej wdzięku dziewczynki. Bogini urodzajów 
Cerera przybywa na ziemię pojazdem. U Siemiginowskiego jest to złoty rydwan, 
który już wylądował, a u Drużbackiej złocista karoca zaprzęgnięta w lwy, spuszcza-
jąca się z obłoków na pole pełne snopków zboża. Do faset prowadzą obrazy zajęć 
ludzi w poszczególnych porach roku opisane przez poetkę: szczepienie drzewek 
i kopanie roli wiosną pod przyszłą winnicę, strzyżenie owiec, podbieranie miodu. 
Malarz przełamuje idylliczną konwencję wprowadzając elementy życia polskiej 
wsi: gniazdo bocianie na drzewie (Kopanie roli), pobielana chata z jaskółczymi 
gniazdami pod okapem, stary płot (Łapanie roju), pastuch w zgrzebnych portkach 
związanych w kostce sznurkiem w towarzystwie łaciatego pieska (Walka byków); 
a w fasecie Lata polscy muzykanci wojskowi na koniach (Ogier), wiejski dudziarz 
(Tańce dożynkowe), furtka z bali do pasieki (Podbieranie miodu)38. Drużbacka rów-
nież w sielski obraz natury włącza elementy kolorytu lokalnego sytuujące daną porę 
roku w Polsce (Tatry, spław zboża Wisłą, leniwego chłopa bije wójt lub podstarosta, 
ksiądz z bakałarzem zbierają dziesięcinę. Lasy pełne są rozmaitych grzybów i ja-
gód). U Drużbackiej na wilanowską inspirację nakłada się inna – polska tradycja 
literacka zapoczątkowana przez Jana Kochanowskiego i wzbogacona w baroku39.

Poetka i malarz z elementów zaczerpniętych z utworów literackich i dzieł sztuki 
europejskiej stworzyli mocą swego talentu coś nowego: poemat opisowy i przemy-
ślaną kompozycję słowno-plastyczną w rezydencji Jana III Sobieskiego. Tym lite-
racko-malarskim akcentem kończymy naszą opowieść o dwóch paniach Sieniaw-
skich, ich klientce Drużbackiej z Wilanowem w tle.

37 M. Karpowicz, Sekrety królewskiej alkowy, w: tegoż, Sekretne treści warszawskich zabytków, 
Warszawa 1976, s. 100 – 121.

38 M. Karpowicz, Neostoicyzm w Warszawie, w: tegoż, Sekretne treści warszawskich zabytków, 
s. 210.

39 K. Stasiewicz, Literacka znajomość Elżbiety Drużbackiej z Janem Kochanowskim, w: 
Wiązanie sobótkowe. Studia o Janie Kochanowskim, red. E. Lasocińska, W. Pawlak, Warszawa 
2015, s. 436 – 444.
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DWIE PANIE SIENIAWSKIE I ICH KLIENTKA DRUŻBACKA 
Z WILANOWEM W TLE

STRESZCZENIE

Autorka prezentuje trzy kobiety związane z Wilanowem. Elżbieta Sieniawska, żona 
hetmana wielkiego koronnego i kasztelana krakowskiego Adama, była jedną z najbardziej 
wpływowych kobiet czasów Augusta II. Skala jej aktywności była duża. Angażowała się 
w życie polityczne, ekonomiczne, kulturalne i artystyczne. Kupiła w 1720 r Wilanów, ponie-
waż zapewniał prestiż Sieniawskim, jako właścicielom dawnej rezydencji króla Sobieskiego.

Jedyna córka magnatów, Maria Zofia Denhoff, była spadkobierczynią wielkiej fortuny, 
do której zarządzania była dobrze przez matkę przygotowana. W 1730 r. oddała Wilanów 
w dzierżawę królowi Augustowi II. Po jego śmierci w 1733 r. Wilanów powrócił znów do 
Marii Zofii i jej drugiego męża Augusta Czartoryskiego.

Elżbieta Drużbacka, zaufana klientka Sieniawskich, poetka, powiernica Marii Zofii 
może bywała w pałacu w Wilanowie. Ze znajdujących się tam plafonów Czterech Pór Roku 
Siemiginowskiego mogła czerpać inspirację do poematu Opisanie czterech części roku.

TWO LADIES SIENIAWSKIE AND THEIR CLIENT DRUŻBACKA  
WITH WILANÓW IN THE BACKGROUND

SUMMARY

The authoress presents three women associated with Wilanów. Elżbieta Sieniawska 
(1668/69 – 1729), wife of Adam the grand hetman of the Crown and Kraków castellan, was 
one of the most influential women of the time of August II. The scale of her activity was 
large. She was involved in political, economic, cultural and artistic life. She bought Wilanów 
in 1720 because it provided prestige to the Sieniawski family as the owners of the former 
residence of King Sobieski.

The only daughter of magnates, Maria Zofia Denhoff, was the heir to a great fortune, 
for which she was well prepared to manage. In 1730, she leased Wilanów to King August 
II. After his death in 1733, Wilanów returned again to Maria Zofia and her second husband 
August Czartoryski.

Elżbieta Drużbacka, a trusted client of the Sieniawski family, poet, confidante of Maria 
Zofia, may have been to the palace in Wilanów. Siemiginowski’s plafonds Four Seasons 
found there could draw inspiration for the poem Opisanie czterech części roku.
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ZWEI SIENIAWSKI-DAMEN UND IHRE KUNDIN DRUŻBACKA  
MIT WILANÓW IM HINTERGRUND

ZUSAMMENFASSUNG

Die Autorin stellt drei Frauen vor, die mit Wilanów in Verbindung stehen. Elżbieta Sieniaw- 
ska, Ehefrau des Großhetmanns der polnischen Krone und des Krakauer Kastellans Adam 
Mikołaj Sieniawski, war eine der einflussreichsten Frauen der Zeit von August II dem 
Starken. Das Ausmaß ihrer Tätigkeit war groß. Sie war am politischen, wirtschaftlichen, 
kulturellen und künstlerischen Leben beteiligt. Sie kaufte Wilanów im Jahr 1720, weil es 
der Familie Sieniawski als Eigentümer der ehemaligen Residenz von König Sobieski Pre-
stige verschaffte. Die einzige Tochter der Magnaten, Maria Zofia Denhoff, war die Erbin 
eines großen Vermögens, auf dessen Verwaltung sie von ihrer Mutter gut vorbereitet wurde. 
Im Jahr 1730 verpachtete sie Wilanów an König August II. Nach seinem Tod 1733 kehrte 
Wilanów zu Maria Zofia und ihrem zweiten Ehemann, August Czartoryski, zurück. Elżbieta 
Drużbacka, eine vertrauenswürdige Kundin der Familie Sieniawski, Dichterin und Vertraute 
von Maria Zofia, hat möglicherweise den Palast in Wilanów besucht. Aus der Deckenmalerei 
von Siemiginowski mit Darstellung der vier Jahreszeiten konnte sie sich zu dem Gedicht 
“Die vier Teile des Jahres” inspirieren lassen. 
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KAPLICA BISKUPA  
KRZYSZTOFA ANDRZEJA JANA SZEMBEKA  

WE FROMBORKU I JEJ DEKORACJA MALARSKA 
Z PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU

Słowa kluczowe: kaplica relikwiarzowa, oratorium, Frombork, bp Krzysztof Andrzej Jan 
Szembek, kwadratura, polichromia, Maciej Jan Meyer

Keywords:  reliquary chapel, oratorio, Frombork, Bishop Krzysztof Andrzej Jan Sze-
mbek, square, polychrome, Maciej Jan Meyer

Schlüsselwörter:  Reliquienkapelle, Oratorium, Frombork, Bischof Christoph Andreas Jo-
hann Szembek, Quadraturmalerei, Polychromie, Maciej Jan Meyer

Z fundacji biskupa warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka ze Słu-
powa (1680 – 1740), pasterzującego na Świętej Warmii w latach 1724 – 17401 przy 
katedrze we Fromborku powstała wyjątkowa w tej części ziem Polski i Europy ka-
plica pw. Najświętszego Salwatora i św. Teodora Męczennika (Teodora z Amazji), 
zwana popularnie Szembekowską2. 

* Ks. dr Szymon Tracz – historyk sztuki, mediewista; doktorat obroniony w Instytucie Sztuki 
PAN w Warszawie (2009), stypendysta Fundacji Lanckorońskich (Florencja 2015). Kierownik kie-
runku Historia sztuki w Instytucie Historii Sztuki i Kultury UPJPII w Krakowie, gdzie prowadzi za-
jęcia z zakresu historii sztuki średniowiecznej polskiej, doktryn artystycznych oraz historii estetyki. 
Główny obszar zainteresowań badawczych obejmuje ikonografię chrześcijańską, średniowieczną 
sztukę polską, malarstwo włoskiego Trecenta i Quattrocenta, zagadnienia związane z italianizmem 
w Europie Środkowej w średniowieczu oraz sztukę w Małopolsce i na Warmii w okresie przedro-
zbiorowym. ORCID https://orcid.org/0000-0001-6540-0118

1 Zob. H. Żochowski, Die Seelsorge im Ermland unter Christoph Andreas Johann Szembek 
1724 – 1740, (Münster) 1993; A. Szorc, Dzieje diecezji warmińskiej (1243 – 1991), Olsztyn 1991, 
s. 82; A. Kopiczko, Szembek Krzysztof Andrzej Jan, w: SBKW, red. J. Guzowski, Olsztyn 1996, 
s. 244 – 245; Poczet biskupów warmińskich, red. S. Achremczyk, Olsztyn 2008, s. 323 – 334.

2 W Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie zachowało się kilka istotnych doku-
mentów źródłowych dotyczących kaplicy: akt erekcyjny kaplicy – Erectio Beneficium Szembekiani 
in Capella S(ancti)s(i)mi Salvatoris, wystawiony w Lidzbarku Warmińskim 29 grudnia 1736 roku, 
pierwszy inwentarz jej wyposażenia bez daty powstania określony jako Connotatio. Argenteriae, 
Reliqviarum, Ornamentum totiusque Supellectislis Capellae S(anctis)simi Salvatoris D(omin)ni No-
stri oraz drugi z 1785 roku poprzedzony statusem oratorium i opisem jego uposażenia – Status et 
Rescriptio Capellae Sanctissimi Salvatoris a Perillustri Reverendissimo Domino Joanne Cichowski 
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określonym jako Capella Szembekiana Ecclesiae Cathedralis Varmiensis. Archiv(um) Capitulare 
Frauenburg. R. C11a, opatrzonym wspólną sygnaturą AAWO, AK, RC 11a. O kaplicy mówi także 
sam biskup Szembek w relacji o stanie diecezji warmińskiej przesłanej do Rzymu 12 września 1735 
roku zachowanej w Acta Cancellariae Illustrissimi Christophori Joannis Szembek Episcopi War-
miensis 1735 – 1740 (AAWO, AB, A 31, k. 78 – 90). Kilka ważnych informacji zawiera także obszer-
ny testament Szembeka z 25 stycznia 1740 roku: Testamentum Codicilli et Rationes Executoriales 
b.m. C(e)l(enti)ssimi R(everendissi)mi D(omi)ni Christophori Szembek Principis Ep(isco)pi War-
mienssis (AAWO, AK I T 16, k. 19 – 64v; AAWO, AB, A 46, k. 55 – 57), opublikowany w zasadni-
czej części przez: F. Hipler, Die Kapelle des hh. Erlösers im Dom zu Frauenburg und das Testament 
ihres Stifters, PDE, Hrsg. F. Hipler, Braunsberg 1886, s. 121 – 122. W badaniach nad kaplicą ważne 
miejsce zajmuje też dokumentacja konserwatorska ilustrująca działania podjęte w czasie gruntow-
nej konserwacji na początku XXI wieku – E. Pill, A. Pill, Dokumentacja konserwatorska Ołtarza 
Zbawiciela z Archikatedry we Fromborku, Toruń 2014 (mps); P. Maćko, Ocena stanu zachowania 
oraz program prac konserwatorskich kraty portalowej kaplicy pw. Zbawiciela oraz św. Teodora 
z Amazji i innych świętych we Fromborku, Toruń 2014 (mps); M. Szumińska, Dokumentacja prac 
konserwatorskich i restauratorskich. Polichromia ścian wewnętrznych kaplicy Zbawiciela kate-
dry we Fromborku, Toruń 2015 (mps). Za pomoc w przeprowadzeniu kwerendy dziękuję ks. prof. 
dr. hab. Andrzejowi Kopiczko – Dyrektorowi Archiwum Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie,  
ks. dr. Jackowi Wojtkowskiemu – Proboszczowi Archikatedralnej Parafii pw. Wniebowzięcia NMP 
i św. Andrzeja we Fromborku i ks. dr. Tomaszowi Garwolińskiemu – Dyrektorowi Biblioteki Wyż-
szego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „HOSIANUM” w Olsztynie.

Il. 1. Frombork, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja z kaplicą Najświętszego Salwato-
ra (Szembekowską), 1732 – 1743,  fot. autor, 2011.
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Oratorium od samego początku zostało pomyślane jako relikwiarzowe, a jego 
krypta jako miejsce wiecznego spoczynku fundatora, gdzie złożono jego ciało  
1 czerwca 1740 roku3.

Jak do tej pory kaplica nie doczekała się osobnego opracowania monograficzne-
go. Zarówno wcześniejsi badacze niemieccy4, jak i polscy, zwłaszcza w okresie po-
wojennym, wspominają o niej jedynie przy okazji omawiania katedry, bądź też dzia-
łalności na Warmii jej fundatora5. Jedynie w kręgu zainteresowań historyków sztuki 
częściowo pozostawały znajdujące się tam relikwiarze6 oraz polichromia zdobiąca 
kaplicę, o której przede wszystkim w swoich badaniach wspomina Andrzej Stoga7. 
Stąd też warto szerzej spojrzeć na kaplicę i jej dekorację malarską, czemu będzie 
poświęcone niniejsze opracowanie.

Kaplica biskupa Szembeka została wzniesiona przy siódmym przęśle południo-
wej nawy bocznej archikatedry Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja we Frombor-
ku. W imieniu fundatora kamień węgielny pod kaplicę położył 15 sierpnia 1732 
roku biskup pomocniczy Michał Remigiusz Łaszewski (1730 – 1746). Osobiście 
zaś Szembek jeszcze nieukończone oratorium konsekrował w 1735 roku8. Wcze-
śniej, w święto św. Michała Archanioła 29 września 1734 roku, warmiński hierarcha 
przeniósł z fromborskiego kościoła parafialnego św. Mikołaja w uroczystej procesji 
relikwie Krzyża Świętego i św. Teodora z Amazji do nowego oratorium9. Prace wy-
kończeniowe przy kaplicy trwały do 1743 roku. Fundator w akcie erekcyjnym z 29 

3 AAWO, AB, A 46, k. 55 – 55v; F. Hipler, Die Kapelle, s. 121.
4 A. Boetticher, Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Ostpreussen, Heft IV, Das Ermland, 

Königsberg 1894, s. 84 – 85, 99 – 100; F. Dittrich, Der Dom zu Frauenburg, ZGAE, Braunsberg 1916, 
s. 14 – 17.

5 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie. Braniewo, Frombork, Orne-
ta i okolice, red. M. Arszyński, M. Kutzner, Warszawa 1980, s. 85 – 88; A. Szorc, Dzieje diecezji, 
s. 82; S. Achremczyk, Uwagi o mecenacie kulturalnym biskupów warmińskich w XVII i XVIII wieku, 
KMW 1 (1987), s. 18; H. Żochowski, Die Seelsorge, s. 70 – 72; Poczet biskupów, s. 331; E. Starek, 
G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje w kościołach Warmii. Katedra we Fromborku, Pelplin 2017, 
s. 359.

6 A. Samulowska, Johannes Christof Geese – złotnik olsztyński, RO, t. VII (1968), s. 54 – 58, 
il. 10 – 13; R. Mączyński, Nowożytne konfesje polskie. Artystyczne formy gloryfikacji grobów świę-
tych i błogosławionych w dawnej Rzeczypospolitej, Toruń 2003, s. 583 – 584; J. Semkow, Złotnictwo 
jako część programu ideowego Kaplicy Salwatora we Fromborku (2006), (mps), s. 1 – 36; J. Sem-
ków, Relikwiarze zachowane w kaplicy Szembeka we Fromborku, „Cenne, bezcenne, utracone”, 
nr 4/73, (2012), s. 47 – 53; M. Okulicz, Złotnictwo sakralne dominium warmińskiego od połowy XIV 
do końca XVIII wieku. Katalog wystawy, Olsztyn 2006, s. 15 – 16, 346 – 351. W przygotowaniu do 
druku artykuł: Sz. Tracz, Szembekowska kaplica Najświętszego Salwatora przy katedrze we From-
borku jako Palladium Świętej Warmii – pokłosie konferencji: Kaplice w katedrach i kolegiatach. 
Funkcja-architektura-transformacja, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 
13 – 14 czerwca 2019.

7 A. Stoga, Quadratura w malarstwie polskim XVIII w. Malowidła na sklepieniach, BHS,  
r. XLII (1980), nr 3/4, s. 258 – 261; A. Stoga, Iluzjonistyczne malowidła Macieja Mejera w Świętej 
Lipce i ich znaczenie w sztuce polskiej XVIII w., KMW, nr 4 (1993), s. 519. W przygotowaniu do dru-
ku artykuł: Sz. Tracz, Włoskie inspiracje malarskiej dekoracji Macieja Jana Mayera z pierwszej poł. 
XVIII wieku w kaplicy Najświętszego Salwatora (Szembekowskiej) przy katedrze we Fromborku.

8 AAWO, AB, A 31, k. 81.
9 Opis uroczystości związanych z wprowadzeniem relikwii św. Teodora do kaplicy zawiera: 

AAWO, AB, A 30, s. 812 – 822. Zob. też F. Hipler, Die Kapelle, s. 119 – 120.
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grudnia 1736 roku zadbał o właściwe środki na utrzymanie kaplicy i celebrowaną 
w niej liturgię10.

Kaplicę wzniesiono na rzucie poziomym o odmiennym wyglądzie strony ze-
wnętrznej i wewnętrznej. Na zewnątrz uzyskała ona rzut zbliżony do kwadratu (9 m 
x 10 m) o wklęsłych narożach, natomiast we wnętrzu powierzchnię przyziemia wy-
znacza koło wpisane w kwadrat z czterema prostokątnymi wnękami w środku bo-
ków, co w efekcie w rzucie przybiera postać zbliżoną do wpisanych w siebie dwóch 
krzyży greckich. Elewacje zewnętrzne artykułuje wysoki, fazowany, ceglany cokół, 
proste lizeny w narożach ujmujące gładkie ściany oraz szeroki fryz podokapowy 
w formie zdwojonego belkowania rozdzielonego impostami na osi lizen. Ściany 
zachodnią i wschodnią oratorium przepruwa okno obramienione opaską w kształcie 
stojącego prostokąta zamkniętego łukiem odcinkowym. Na podbudowie kondygna-
cji dolnej wznoszą się kondygnacje górne – wyraźnie dominująca nad założeniem 
kopuła oraz latarnia przykryta spłaszczonym hełmem, zwieńczonym krzyżem na 
kuli. Kopułę i hełm latarni pokryto blachą miedzianą11. Na południowej ścianie ka-
plicy umieszczono prostą, marmurową tablicę z napisem fundacyjnym12.

Na osiach we wnętrzu kaplicy wprowadzono cztery wnęki arkadowe umiesz-
czone na wysokim cokole zamkniętym profilowanym gzymsem oraz znajdujące się 
pomiędzy nimi pary nieznacznie rozsuniętych korynckich pilastrów podtrzymują-
cych wyłamane na ich osi zdwojone belkowanie, rozdzielone impostami. Kamienny 
cokół stanowiący podstawę ściany wielokrotnie się przełamuje, tworząc w arkadach 
oraz pod pilastrami wydatne postumenty. Ponad belkowaniem rozpościera się kopu-
ła z latarnią, której wnętrze przepruto czterema półokrągłymi oknami rozdzielonymi 
pilastrami na cokolikach opartych na profilowanej opasce odcinającej latarnię od 
pola kopuły. W polu arkady południowej usytuowano ołtarz, a w północnej wejście 
do kaplicy, natomiast arkadę wschodnią i zachodnią przepruto oknem w kształcie 
stojącego prostokąta o wklęsłych, górnych narożach. Pod oknami z obu stron znala-
zły się drewniane ławy. Posadzka w kaplicy została wyłożona marmurowymi płyta-
mi. W przyziemiu oratorium urządzono kryptę grzebalną, do której prowadzi zejście 
z wnętrza kaplicy przykryte płytą13.

Wejście do kaplicy od strony wnętrza południowej nawy katedry tworzy głębo-
ka, wysoka arkada ujęta iluzjonistycznie malowanym portalem wykonanym w 1742 
roku przez malarza Rogawskiego14. Iluzjonistycznie malowany portal przedstawia 

10 AAWO, AK, RC 11a (1), luźna karta bez numeracji oraz k. 1 – 2v; AAWO, AK, RC 11a (3), 
k. 1v-2; F. Dittrich, Der Dom, s. 51.

11 Por. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 85.
12 „SANCTISSIMI SALVATORIS / IESV CHRISTI A LIGNO REGNATIS HONORI / ET 

SANCTORVM AC SANCTARVM EIVS / RELIQVIARUM VENERANDARVM MEMORIAE 
/ CHRISTOPHORUS ANDREAS IOANNES COMES IN SŁVPOW SZEMBEK / S(ACRI) R(O-
MANI) I(MPERII) PRINCEPS EPISCOPVS VARMIENSIS ET SAMBIENCIS / CAPELLAM 
HANCE ERIGI CVRAVIT / ANNO DOMINI 1735” – por. AAWO, AK, RC 11a (3), k. 1; E. Starek, 
G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje, s. 360.

13 Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 85.
14 Rogawski (Rogalski) to bliżej nieznany z imienia malarz i pozłotnik działający na Warmii 

w drugiej poł. XVIII wieku, który wzmiankowany jest w źródłach przy okazji zlecanych mu prac 
w katedrze we Fromborku, pracując m.in. dla biskupa Szembeka oraz przy kaplicy św. Brunona
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dwie triady kolumn o kompozytowych kapitelach na tle pilastrów o podobnych 
głowicach. Kolumny usytuowano na wysokich postumentach. Środkowa ma trzon 
skręcony, zaś skrajne prosty. Na podporach wsparto przerwane belkowanie z dwoma 
przyczółkami flankującymi profilowaną arkadę z wyłamanym na osi kluczem zdo-
bionym kartuszem z chrystogramem „IHS” podtrzymywanym przez dwa aniołki. 
Na przyczółkach wyobrażono dwie personifikację – Męczeństwo z wieńcem lauro-
wym i palmą w rękach oraz Wiarę trzymającą krucyfiks i kielich z hostią. W dolnej 
części pola arkady usytuowano wejście do oratorium w kształcie stojącego prosto-
kąta zamkniętego łukiem odcinkowym. 

kanonika Eulenburga we Fromborku – F. Dittrich, Der Dom, s. 15, przypis 1; E. Starek, G. Kotłow-
ski, Łacińskie inskrypcje, s. 362, przypis 415.

Il. 2. Frombork, Katedra pw. Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja. Wejście do kaplicy 
Najświętszego Salwatora (Szembekowskiej). Iluzjonistyczny portal – malarz Rogawski, 
1742, krata – kowal Jan Schwartz, ok. 1742,  fot. autor, 2020.
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Wejście do kaplicy zamyka niezwykle dekoracyjna, bardzo bogato plastycznie 
kuta w przestrzenne motywy roślinne, dwuskrzydłowa krata. W nadświetlu zdobi 
ją ażurowy kartusz z herbem biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka. Kratę 
ok. 1742 roku wykonał Jan Schwartz (1691 – 1760), kowal z Reszla, a w 1742 roku 
pomalował ją i wyzłocił wspomniany malarz Rogawski15. 

Punkt centralny kaplicy stanowi przyścienny, drewniany ołtarz relikwiarzowy, 
ustawiony w 1734 roku w arkadzie południowej. Retabulum wypełniające pole arka-
dy uzyskało formę przypominającą portal z szerokimi ościeżami, tympanonem ozdo-
bionym srebrnymi aplikacjami w kształcie kampanul i ornamentem regencyjnym oraz 
wieńczącą go archiwoltą. Nastawa składa się z wysuniętego przed lico ustawionego na 
podeście poprzedzonego gradusem sarkofagowego stipesu z drewnianą mensą i mar-
murowym portatylem konsekrowanym przez biskupa Szembeka 13 grudnia 1729 
roku16. Ponad mensą umieszczone na osi pole obrazowe flankują na kształt ościeży 
portalowych dwie triady pilastrów o szerokich trzonach pokrytych niebiesko-białą 
marmoryzacją z płaskorzeźbionymi i srebrzonymi głowicami korynckimi wspierające 
przerwane na osi gierowane belkowanie. W polu umieszczono olejny obraz powstał 
najprawdopodobniej ok. 1734 roku w pracowni anonimowego artysty w Warszawie. 
Ukazuje on Zwycięskiego Chrystusa zasiadającego na obłokach, adorowanego przez 
aniołów i świętych. Wśród nich na pierwszym planie można rozpoznać św. Andrzeja 
Apostoła i św. Krzysztofa – patronów fundatora kaplicy17. Belkowanie podtrzymuje 
szeroki profilowany łuk archiwolty z wyłamanym na osi kluczem. Jej wnętrze zdobi 
srebrny ornament regencyjny na niebieskim tle oraz wykonane w srebrnej blasze 
kampanule zawieszone u podniebia archiwolty18. Na szczycie archiwolty ustawiono 
niewielką, drewnianą i polichromowaną figurę stojącego Dzieciątka Jezus o natural-
nych włosach trzymającego krzyż. Nastawę na brązowo z niebiesko-białą marmory-
zacją w płycinach polichromował malarz Rogawski19. 

Na mensie ołtarza ustawiono malowaną na czarno drewnianą trumnę w kształcie 
sarkofagu z wizjerami oraz srebrnymi aplikacjami z relikwiami św. Teodora Męczen-
nika. Towarzyszą jej liczne relikwie różnych świętych oraz woskowe agnuski umiesz-
czone w czarnych, drewnianych, przeszklonych relikwiarzach, bogato zdobionych 
srebrnymi, trybowanymi aplikacjami. Mają one kształt kartuszy, szkatułek, obelisków, 
piramid oraz niewielkich szafek20. Ich srebrne okucia i zdobienia wykonali w latach 
ok. 1730 – 1743 złotnik olsztyński Jan Krzysztof Geese (†1761) oraz czynny w Kró-

15 F. Dittrich, Der Dom, s. 15, przypis 1; E. Celińska, Jan Schwartz – kowal z Reszla, KMW,  
3 (1969), s. 331 – 346, il. 2, rys. 5; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 86; 
P. Maćko, Ocena stanu zachowania, brak numeracji stron.

16 Napis na odwrociu portatylu z relikwiami śś. Męczenników Urbana i Honorata w ołtarzu 
kaplicy – Inwentaryzacja (APAF), obiekt nr 31. Zob. też. AAWO, AK, RC 11a (3), k. 2.

17 Tamże; R. Mączyński, Nowożytne konfesje, s. 583 – 584; J. Semków, Relikwiarze, s. 48 – 50.
18 Z wymienionych w inwentarzu 60 kampanul obecnie zachowało się 40, co odnotowano na 

jego marginesie – por. AAWO, AK, RC 11a (2), k. 3v. Inwentarz z 1785 wymienia z 60 zachowane 
43 – zob. AAWO, AK, RC 11a (3), k. 2.

19 Zob. F. Dittrich, Der Dom, s. 15; Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, 
s. 86; E. Pill, A. Pill, Dokumentacja konserwatorska, il. 46 – 49.

20 Por. F. Dittrich, Der Dom, s. 15. Obecnie wraz z trumną z relikwiami św. Teodora Męczen-
nika w kaplicy znajduje się dwadzieścia jeden relikwiarzy.
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lewcu w latach 1712 – 1750 Samuela Grewe, co potwierdzają ich punce złotnicze21. Re-
likwiarze rozmieszczono na półkach zawieszonych na płycinach górnej części cokołu 
i pilastrach retabulum. Pozostałe relikwie znalazły się w wizjerach obramienionych 
srebrnymi aplikacjami na ramie obrazu ołtarzowego i z przodu sarkofagowego stipesu. 

Całość wnętrza kaplicy pokrywają freski wykonane ok. 1735 roku przez Ma-
cieja Jana Meyera (Matthiasa Johanna Meyera) z Lidzbarka Warmińskiego. Artysta 
pilastry, fryzy i płyciny ścian kaplicy ozdobił dekoracjami w formie marmoryzacji 
i regencyjnej ornamentyki utworzonej z elementów bujnej i soczystej roślinności, 
motywów stylizowanych kampanul, rozet i zanikającego ornamentu wstęgowo-cęgo-
wego. Całość utrzymana jest w jasnych, pastelowych kolorach z dominantą szerokiej 
gamy odcieni brązu, ochry, rozbielonych błękitów, czerwieni i oliwkowej zieleni.

Pomiędzy czterema parami pilastrów artykułujących wnętrze oratorium przed-
stawiono w każdym pasie spiętrzone pionowo po cztery medaliony z popiersiami 
świętych ujętych iluzjonistycznie ukazanymi, profilowanymi ramami. Wizerunki 
wiszą na malowanej szarobiałej wstędze związanej na kokardę u góry. Ponad każ-
dym obramieniem widoczna jest banderola z czerwoną, łacińską inskrypcją identy-
fikującą świętego. Święci zostali ukazani frontalnie, z profilu oraz w trzech czwar-

21 Kapituła na posiedzeniu z 5 lipca 1743 roku przeznaczyła 1000 talarów z legatu Szembeka 
na zapłacenie za drewniane szkatułki na relikwie do kaplicy Najświętszego Zbawiciela – por. F. Dit-
trich, Der Dom, s. 57 – 58. Zob. też. A. Samulowska, Johannes Christof Geese s. 54 – 58, il. 10 – 13; 
R. Mączyński, Nowożytne konfesje, s. 584; J. Semków, Złotnictwo, s. 7 – 16; J. Semków J., Relikwia-
rze, s. 50 – 52; M. Okulicz M., Złotnictwo sakralne, s. 15 – 16, 346 – 351.

Il. 3. Frombork, Kaplica Najświętszego Salwatora (Szembekowska). Widok wnętrza z nastawą ołta-
rzową,  fot. autor, 2018.
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tych. Obok wspomnianych już banderol z inskrypcjami identyfikują ich atrybuty 
oraz stroje charakterystyczne dla kostiumologii przełomu XVII i XVIII wieku, co 
można zobaczyć na przykładzie duchownych – św. Iwona, św. Hieronima Emilia-
niego, św. Jana Nepomucena, ukazanych z charakterystycznymi białymi kołnie-
rzykami oraz św. Albana w sutannie z białymi rabatami. Artysta wykorzystał także 
występujące w tym czasie pancerze w przedstawieniu św. Wacława i św. Ludwika 
oraz popularne ujęcie żołnierza w typie all’antica, co uwidacznia się w wizerunku 
św. Maurycego w kirysie i szturmaku z piórami na głowie. Z kolei św. Izydor został 
ubrany w kaftan zapinany na rząd srebrnych guzików oraz kapelusz z szerokim, 
wygiętym rondem charakterystyczne dla bogatszych chłopów.

W kaplicy od strony południowo-wschodniej przedstawiono św. Makarego 
(S[anctus] Macarius), św. Marcina, papieża (S[anctus] Martinus, Pontifex), św. 
Wacława (S[anctus] Venceslaus, M[artyr?]), św. Iwona Adwokata (S[anctus] Ivo, 
Advocatus). Następnie od strony południowo-zachodniej ukazano św. Błażeja 
[S[anctus] Blasius), św. Henryka II, cesarza (S[anctus] Henericus C[aesar] R[o-
manorum]), św. Maurycego (S[anctus] Mauritius M[artyr] c[um] 10 000), św. Hie-
ronima Emilianiego z Wenecji (S[anctus] Emilianus, Veneciae). Z kolei od strony 
północno-zachodniej wyobrażono św. Hilarego (S[anctus] Hilarius), św. Ludwika, 
króla (S[anctus] Ludovicus, R[ex] Gal[liae]), św. Jana Nepomucena (S[anctus] Io-
an[n]es, Nepomucen[us], św. Izydora (S[anctus] Isidorus). Wreszcie od strony pół-
nocno-zachodniej namalowano św. Jana Jałmużnika (S[anctus] Ioannes)22, św. Ka-
rola Boromeusza (S[anctus] Carolus Boromeus), św. Albana z Moguncji (S[anctus] 
Albanu[us], Sacerdos) i św. Łazarza (S[anctus] Lazarus)23.

W arkadzie nad wejściem do oratorium Meyer ukazał monumentalną Wizję św. 
Teodora z Amazji obramienioną iluzjonistycznie malowaną, profilowaną ramą. Na 
pierwszym planie wyobrażono w trzech czwartych w lewo klęczącego św. Teodora. 
Męczennik ma pod kolanami potłuczony fragment bazy antycznej kolumny oraz 
przewrócony tors pogańskiego bóstwa pozbawionego odłupanej prawej ręki. Święty 
w prawej, opuszczonej i nieznacznie zgiętej ręce trzyma płonącą pochodnię, lewą 
zaś zgiętą w łokciu przykłada do piersi. Jest to młody mężczyzna o atletycznej bu-
dowie ciała z głową i spojrzeniem uniesionym ku górze. Ma owalną twarz pozba-
wioną zarostu z wydatnym nosem i mięsistymi wargami. Męczennik ukazany został 
w typie all’antica – z późnorenesansowym szturmakiem z biało-bordowym pióro-
puszem na głowie oraz w kirysie w kolorze zgniłej zieleni lamowanym złotą taśmą, 
spod którego widać podwinięte rękawy białej koszuli odsłaniające ręce. Z jego ra-
mion zsuwa się rozwiany purpurowy płaszcz przykrywający przód postaci i odsła-
niający u dołu zielonkawą tunikę sięgającą kolan. Na nogach ma sandały wiązane 
rzemieniem oplatającym goleń pod kolonami.

Z jego lewej strony widać unoszącego się anioła ujętego w trzech czwartych 
w prawo. Anioł obiema rękami trzyma gałązkę palmową, którą wkłada do przyło-
żonej do piersi lewej ręki św. Teodora. Palmę oplata banderola z czerwonym, łaciń-

22 W pracy E. Starek, G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje, s. 369 postać błędnie określono jako 
wizerunek św. Jana Ewangelisty. Za postacią św. Jana Jałmużnika przemawia stylizowany strój 
biskupa wschodniego, pastorał oraz trzymana w prawej ręce złota moneta, elementy, które nie wy-
stępują w ikonografii św. Jana Ewangelisty.

23 Tamże, s. 365 – 370.
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skim napisem: „Justus ut palama florebit. Ps[almus] 91, Ver[sus] 13”24. Uskrzydlo-
ny anioł ma owalną twarz z wyrazistym nosem i ustami. Spod różanego wieńca na 
głowie przeplatanego białymi kwiatuszkami widać kosmyki jasnych włosów. Ubra-
ny jest w rozwianą tunikę sięgającą kolan, odsłaniającą rękę i lewe przedramię. Po-
nad św. Teodorem z lewej strony malowidła pośród obłoków stoi nagie putto ujęte 
w trzech czwartych w lewo oraz przedstawiony do połowy frontalnie uskrzydlony 
anioł ze złożonymi modlitewnymi rękami w zielonej tunice.

Z kolei u góry 
nieznacznie z prawej 
spośród brunatno-czer-
wonawych obłoków 
wyłania się świetlisty 
otok z promieniami, 
w którego centrum wi-
dać tetragram z hebraj-
skim imieniem Boga 
Jahwe – הוהי. W obło-
kach można dostrzec 
uskrzydloną główkę 
aniołka. W prawym, 
dolnym narożniku 
przedstawienia widać 
fragment złamanego 
pnia. W głębi na drugim 
planie na tle zachmu-
rzonego nieba artysta 
przedstawił zarys pano-
ramy miasta na tle ciem-
nych wzgórz. Można 
tu wyróżnić owalną 
budowlę poprzedzoną 
domem o siodłowym 
dachu, zarysy wież oraz 
drzewa przywodzące 
na myśl topole. Całość 
dopełnia widoczna po 
lewej stronie Męczen-
nika sygnatura mala-
rza: „MATTHIAS I(O-
HANNES) MAYER / 
PICTOR CIVISQ(UE) 
/ HEILSBERGAE”25.   

24 Zob. E. Starek, G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje, s. 372.
25 Tamże.

Il. 4. Frombork, Kaplica Najświętszego Salwatora (Szembe-
kowska). Ściana północna z wejściem i przedstawieniem Wi-
zja św. Teodora z Amazji, malarz Maciej Jan Meyer, ok. 1735, 

fot. autor, 2019.
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Dodatkowo ozdobione zostały pola przyłuczy arkad artykułujących wnętrze ka-
plicy, gdzie naśladując technikę en grisaille na marmoryzowanym tle przedstawiono 
parami personifikacje ośmiu błogosławieństw rozdzielonych stylizowanym liściem 
akantu na osi arkady26. Za punkt wyjścia Meyer przyjął najczęściej ilustrowany 
w ikonografii chrześcijańskiej tekst błogosławieństw zaczerpnięty z Ewangelii św. 
Mateusza (Mt 5,3 – 12). Dla każdego z błogosławieństwa punktem wyjścia jest po-
stać putta ukazanego frontalnie na obłokach w postawie siedzącej lub półsiedzącej 
z głową ujętą w trzech czwartych. Postacie ubrane są w luźne tuniki, bądź też w roz-
wiane przepaski okrywające same biodra. Ich twarze są owalne o wyraźnie zazna-
czonych mięsistych nosach i ustach.

Kolejne personifikacje identyfikują atrybuty. I tak nad arkadą ołtarzową (po-
łudniową) z prawej strony ukazano personifikację pierwszego błogosławieństwa: 
Błogosławieni ubodzy duchem; albowiem ich jest Królestwo niebieskie27. Postać 
określa widoczna z tyłu rozłożona księga oraz otwarta korona o ostrych sterczy-
nach, przez którą putto przekłada lewą stopę. Obok na tle prawej nogi znajduje się 
żołnierski hełm oraz gałązka palmy. Po drugiej stronie z prawej strony wyobrażono 
drugie błogosławieństwo: Błogosławieni, którzy płaczą; albowiem oni będą pocie-
szeni, które identyfikuje trzymany oburącz na kolanach baranek.

W przyłuczu arkady zachodniej z lewej strony namalowano personifikację trze-
ciego błogosławieństwa: Błogosławieni cisi; albowiem oni posiądą ziemię. Personi-
fikuje go putto z tablicami Dekalogu z krzyżem i trupią czaszką. Po drugiej stronie 
przedstawiono personifikację czwartego błogosławieństwa: Błogosławieni, którzy 
łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, ukazanego jako putto 
trzymające w prawej ręce dwuszalową wagę, a w lewej miecz z ostrzem skierowa-
nym ku górze. Pod jego lewą stopą widać sumarycznie ukazaną głowę demona.

Ponad arkadą północną (wejściową) malarz z lewej strony wyobraził piąte bło-
gosławieństwo: Błogosławieni miłosierni; albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Per-
sonifikację określają monety obficie wysypujące się z rogu obfitości oraz trzymana 
przez putto gałązka z dwoma owocami. Po drugiej stronie arkady Meyer, naruszając 
kolejność wynikającą z narracji ewangelicznej, przedstawił personifikację nie szó-
stego błogosławieństwa, lecz siódmego: Błogosławieni, pokój czyniący, albowiem 
nazwani będą synami Bożymi. Jest ono rozpoznawane przez trzymane przez putto 
lewą ręką berło zakończone symbolem  – Chi-Rho (greckie ΧΡ), a prawą gałązki 
oliwnej.

Personifikacja pominiętego błogosławieństwa szóstego: Błogosławieni czystego 
serca; albowiem oni Boga oglądają znalazła się z lewej strony w przyłuczu arkady 
wschodniej. Jest to putto trzymająca w lewej ręce płonące serce a w prawej kwiat 
lilii. Po drugiej stronie ukazano personifikację ósmego błogosławieństwa: Błogosła-
wieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości; albowiem ich jest Króle-
stwo niebieskie. Malarz w tym wypadku dookreślił personifikację poprzez trzymany 
przez putto masywny krzyż i wijącego się węża.

26 W literaturze personifikacje w przyłuczach błędnie interpretowane są jako cnoty – zob. Ka-
talog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 86.

27 Cytaty ewangeliczne pochodzą z: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie 
polskim W. O. Jakóba Wujka T. J., Kraków 1935.

ks_SE-2020_2.indb   72 2020-11-16   17:10:04



73KAPLICA BISKUPA KRZYSZTOFA ANDRZEJA JANA SZEMBEKA...

Właściwa interpretacja poszczególnych personifikacji jest możliwa po odnie-
sieniu ich do przedstawień ośmiu błogosławieństw, jakimi Maciej Jan Meyer przy-
ozdobił wnętrze czaszy kopuły kaplicy Trójcy Świętej usytuowanej w północno-
-zachodnim narożniku krużganków w kościele pielgrzymkowym w Świętej Lipce. 
Wspomniana polichromia powstała najprawdopodobniej pomiędzy październikiem 
1733 a październikiem 1734 roku28. W przeciwieństwie do przedstawień from-
borskich, w Świętej Lipce każde z błogosławieństw uosabia postać kobieca, która 
zaopatrzona jest w szereg atrybutów, z których tylko niektóre zostały powtórzone 
w kaplicy szembekowskiej. Dodatkowo personifikacje w świętolipskim sanktu-
arium identyfikują banderole z łacińskim tekstem kolejnego błogosławieństwa uno-
szone ponad postaciami przez małe putta. Dzięki temu właściwe odczytanie kolejnej 
personifikacji we Fromborku nie nastręcza trudności. Z racji na szczupłość miejsca 
w przyłuczach arkad kaplicy szembekowskiej malarz zrezygnował z barwnie przed-
stawionych kobiet posiadających mnogość atrybutów oraz szarfy z tekstem na rzecz 
dużych puttów z wybranym, najbardziej czytelnym znakiem.

Szczególnie uderzająca jest niezwykle dynamicznie zaaranżowana dekora-
cja kopuły przykrywającej wnętrze kaplicy. Została tutaj ukazana adoracja Trójcy 
Świętej oraz Krzyża Świętego przez mieszkańców Nieba, którym przewodzi wnie-
bowzięta Najświętsza Maria Panna. Zasadniczo możemy tutaj wyróżnić umiejętnie 
ze sobą połączone trzy kręgi dynamicznie przedstawionych postaci. Dwa pierwsze 
tworzą postacie starotestamentalne (dolny) i święci towarzyszący Trójcy Świętej 
(środkowy), a ostatni igrające na obłokach aniołki trzymające girlandę różaną ota-
czającą otwór latarni. Dół kompozycji wykreśla iluzjonistycznie malowana balu-
strada tralkowa z profilowaną poręczą artykułowana za pomocą czterech niskich 
słupków dekorowanych motywem stylizowanej woluty. Realność balustrady pod-
kreśla wypukły stiukowy półwałek obiegający krawędź kopuły. Jednocześnie sta-
nowi on marmoryzowany cokół dla malowanych graniastych tralek ustawionych na 
czworobocznych plintach. 

Przed balustradą, niejako unoszący się w przestrzeni nad arkadą ołtarzową, 
przedstawiono iluzjonistycznie ujęty zielonkawo-lustrzany glob ziemski opleciony 
przez węża. Glob wspiera się o profilowany, stiukowy półwałek stanowiący wspo-
mnianą już dolną krawędź kopuły. Od spodu odbija się na nim malowany konturowo 
przód leżącego osła, ludzka czaszka, a obok talerz z udźcem pieczeni, szklany kie-
liszek, roztruchan z półkolistą przykrywą, pękaty woreczek stojący na rozsypanych 
monetach. Z tyłu widać fragment łuku i leżącą płonącą pochodnię. Głowę węża 
oplatającego glob z jabłkiem w pysku przygniata potężny krzyż unoszony przez 
anioły. Z jego lewej strony jeszcze na tle balustrady widoczny jest unoszący się 
w przestrzeni anioł podtrzymujący wstępującą do nieba z rozłożonymi rękami Mat-
kę Boską, w rozwianych białych i bladoniebieskich szatach i z wieńcem gwiazd 
dwunastu wokół głowy. Maria w postawie adoracji zwrócona jest w stronę ukazanej 
centralnie ponad globem ziemskim Trójcy Świętej zasiadającej na obłokach. Dodat-
kowo Bóg Ojciec przedstawiony jako starszy mężczyzna z brodą i głową otoczoną 
świetlistym trójkątem, w rozwianych biało-bladoniebieskich szatach, unoszony jest 
przez anioła. Po jego drugiej stronie zasiada Chrystus z twarzą okoloną jasnobrązo-

28 J. Paszenda, Święta Lipka. Monografia, Kraków 2008, s. 114, 117.
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wym zarostem i włosami, z wyraźnie widocznymi stygmatami męki. Jezus prawą 
ręką wskazuje na swój przebity prawy bok. Zbawiciela okrywa bladoszkarłatny roz-
wiany całun stanowiący jego szatę. Ponad głowami Boga Ojca i Chrystusa widocz-
na jest na osi w świetlistym otoku gołębica Ducha Świętego. Towarzyszą jej grupy 
uskrzydlonych główek anielskich. 

Pierwszy krąg niebian tworzą ukazane w kilkuosobowych grupach postacie 
znajdujące się bezpośrednio za iluzjonistycznie malowaną balustradą. Są to męż-
czyźni i kobiety w różnym wieku znani z kart Starego Testamentu, których widz 
widzi w półpostaci. Kolejne postacie identyfikowane są przez atrybuty. I tak, idąc 
w prawo od globu można rozpoznać Adama i Ewę, a za nimi modlącego się Abla. 
Dalej jest patriarcha Noe z gołębicą trzymającą oliwną gałązkę w dziobie. Następnie 
widać przechylającego się przez balustradę Izaaka, obok którego z nożem w tur-
banie stoi Abraham. Za nimi znajduje się z drabiną patriarcha Jakub. Następnie 
przedstawiono obu Tobiaszy, gdzie młodszy trzyma rybę przełożoną przez balu-
stradę. Obok stoi Aaron w stroju arcykapłańskim trzymający złotą kadzielnicę, da-
lej Mojżesz wskazujący na kamienne tablice Dekalogu. W rzymskiej zbroi z tarczą 
i włócznią wyobrażono Jozuego, a w głębi za nim z oślą szczęką Samson, zaś z ru-
nem przewieszonym przez balustradę Gedeona. W dali widać króla Dawida z tarczą 
i proroka Eliasza z ognistym mieczem. Krąg zamykają trzy kobiety będące najbliżej 
Matki Boskiej – Estera z berłem, Judyta z uniesioną w ręce głową Holofernesa, a za 
nimi Jahel, żona Chebera, z gwoździem namiotowym w ręce.

Il. 5. Frombork, Kaplica Najświętszego Salwatora (Szembekowska). Dekoracja kopuły – Adoracja 
Trójcy Świętej, malarz Maciej Jan Meyer, ok. 1735,  fot. autor, 2019.

ks_SE-2020_2.indb   74 2020-11-16   17:10:04



75KAPLICA BISKUPA KRZYSZTOFA ANDRZEJA JANA SZEMBEKA...

Drugi krąg postaci zasiadających na obłokach towarzyszy Trójcy Świętej. Kie-
rując się w prawo od osoby Boga Ojca można, dzięki atrybutom, rozpoznać siedzą-
cych na pierwszym planie św. Jana Chrzciciela z drewnianym krzyżem oplecionym 
banderolą z napisem „Ecce Agnus Dei” i św. Piotra trzymającego klucze. Nieznacz-
nie za nimi w półpostaci widać św. Pawła z mieczem, a przed nim w całej postaci 
na obłoku św. Walentego w ornacie i z palmą męczeńską, przed którym na obłoku 
leży niemowlę. Za nim spośród chmur wyłania się św. Andrzej Apostoł z krzyżem 
w kształcie litery X, za którym widać św. Jakuba Apostoła z laską pielgrzymią. 
Następnie przedstawiono św. Bartłomieja z kordelusem, św. Szymona z piłą, w pół-
postaci nieokreślonego apostoła i św. Filipa z krzyżem w kształcie litery T. Dalej 
widać męczenników – św. Wawrzyńca z kratą, św. Szczepana z kamieniami, św. 
Krzysztofa z palmą męczeńską i kijem flisackim, która wypuszcza świeżą gałązkę 
oraz św. króla Olafa w antycznym kirysie z toporem w ręce. W głębi na obłokach 
widać św. Rocha w stroju pielgrzymim, wskazującym na ranę nogi. Przed nim na 
pierwszym planie w stroju pontyfikalnym przedstawiony został papież św. Fabian, 
którego identyfikuje widoczny z przodu miecz. Obok siedzą w stroju biskupim z to-
porem w ręce św. Bonifacy oraz św. Longinus wyobrażony jako żołnierz w typie 
all’antica w kirysie i w szturmaku na głowie z lancą w ręce. Ponad nim w półposta-
ciach z obłoków wyłania się grupa świętych kobiet – św. Rozalia w wieńcu różanym 
na głowie, czaszką i krzyżem w ręce, św. Katarzyna z fragmentem połamanego koła, 
św. Dorota z koszem kwiatów i w głębi św. Barbara z wieżą. Osobną grupę tworzą 
rodzice Matki Boskiej – św. Anna i św. Joachim oraz widniejący obok nich św. Józef 
Oblubieniec z pierścieniem zaręczynowym i kwitnącą laską w rękach. Pomiędzy 
świętymi ukazano w półpostaciach uskrzydlone anioły. Całość zamyka krąg roztań-
czonych aniołków trzymających na tle obłoków girlandę kwiatowo-różaną okalają-
cych otwór latarni. Podniebie latarni wypełnia iluzjonistycznie namalowana otwar-
ta, złota korona o florystycznych sterczynach z malowaną imitacją kameryzacji.

Dekoracja malarska pokrywa także wnętrze arkady otwierającej się na nawę 
katedry, w której przepruto wejście do kaplicy. Arkadę zamyka wspomniana już 
krata, natomiast w jej podniebiu ukazano na tle obłoków trójkąt z Okiem Bożej 
Opatrzności w świetlistym otoku otoczony przez uskrzydlone główki aniołków. Po 
bokach wnętrza arkady Meyer wyobraził aniołki trzymające koronę, palmę męczeń-
stwa i lilię. Z kolei w polu nad wejściem do oratorium przedstawił anioła trzymają-
cego otwartą księgę i pióro w ręce, w której zapisano: „Nomi/na con/scrip/ta / sunt 
/ in libro / vita(e)”29.

Dekoracja kaplicy szembekowskiej doskonale wpisuje się w nurt artystycznych 
przemian jakie można zaobserwować w polskim malarstwie ściennym pierwszej 
połowy XVIII wieku, stając się istotnym krokiem na drodze rozwoju tej dziedziny, 
zapoczątkowanego w Rzeczpospolitej oraz innych regionach Europy Środkowej na 
przełomie XVII i XVIII wieku. Wtedy to dekoracje ścienne stały się jednym z istot-
nych elementów architektury wnętrz. Stąd też szczególną popularnością przez prawie 
cały wiek XVIII cieszyło się wyrosłe z włoskiej tradycji artystycznej malarstwo ilu-

29 Zob. Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 86, il. 276, 278 – 281; 
J. Semkow, Złotnictwo, s. 17 – 22; E. Starek, G. Kotłowski, Łacińskie inskrypcje, s. 363.
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zjonistyczno-architektoniczne, czyli kwadraturowe30. Oczywiście, w polskiej sztuce 
ma ono dość odległą tradycję, sięgającą pierwszej poł. XVI wieku, jednakże poprzez 
nadanie mu nowatorskiej formy oraz funkcji w XVIII wieku zyskało niespotykaną 
do tej pory jakość i rozmach31. Bez wątpienia stało się to za sprawą niedościgłego 
mistrza, jakim w tej dziedzinie był włoski freskant i teoretyk: jezuita o. Andrea Poz-
zo (1642 – 1709). Artysta oddziaływał dzięki swoim monumentalnym realizacjom 
z terenów Włoch i Austrii oraz napisanym przez siebie poczytnym traktacie Perspec-
tiva pictorum et architectorum (Roma 1693 – tom I, 1700 – tom II), poświęconym 
zagadnieniom malarstwa iluzjonistycznego32. To z jego twórczości wiele zaczerpnął 
Maciej Jan Meyer. Nie bez znaczenia miała także działalność na ziemiach polskich 
zdolnych freskantów pochodzących z terenów Czech, Moraw i Śląska33.

Należy pamiętać, że w XVIII-wiecznej Polsce następowała widoczna zmiana 
w obszarze życia religijno-społecznego nacechowanego nowymi nurtami pobożno-
ściowymi korespondującymi z wystawną i barwną kulturą sarmacką lubującą się 
w okazałych, pełnych pompy nabożeństwach i procesjach, czy też pielgrzymkach. 
Do głosu dochodziły kulty cudownych wizerunków, dla których rozbudowywano 
stare lub wznoszono imponujące nowe sanktuaria pielgrzymkowe przyciągające 
rzesze wiernych, np. w Częstochowie, Kalwarii Zebrzydowskiej, Gidlach, Kodniu, 
Świętej Lipce, Krośnie, Chwalęcinie, Stoczku Klasztornym, itp34. Z nowym zapałem 
oddawano część świętym relikwiom eksponowanym w specjalnie przygotowanych 
do tego kaplicach relikwiarzowych bądź też nastawach ołtarzowych i konfesjach35.

30 Szerzej m.in. H. Bauer, W.-Ch. von der Mülbe, Barocke Deckenmalerei in Süddeutschland, 
München – Berlin 2000; Farneti i Bertocci, 2002; T. Verdon, L’arte Cristiana in Italia – Età Moder-
na e Contemporanea, Milano 2008, s. 71 – 87; Čičo M., Architectura delineata et sculpta. Obraz 
architektúy v grafike 16.–18. storčia, Bratislava 2011.

31 Zob. A. Stoga, Quadratura, s. 365 – 376; M. Witwińska, Topografia i kierunki malarstwa 
ściennego w Polsce około połowy XVIII wieku, BHS, rok XLIII (1981), nr 2, s. 180 – 202; Z. Mi-
chalczyk Z., W lustrzanym odbiciu. Grafika europejska a malarstwo Rzeczypospolitej w czasach 
nowożytnych ze szczególnym uwzględnieniem późnego baroku, Warszawa 2016, s. 165 – 200.

32 J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce, cz. II. Freski sklepienne, BHS, rok 
XXXVII (1975), nr 4, s. 335 – 350; M. Folga-Januszewska, Wprowadzenie do zagadnień przed-
pozzowskiej perspektywy iluzjonistycznych malowideł ściennych, BHS, rok XLIII (1981), nr 2, 
s. 203 – 212; K. Möseneder, Deckenmalerei, w: Geschichte der bildenden Kunst in Österreich, Bd. 
IV. Barock, Hrsg., H. Lorenz, München  –  London  –  New York 1999, s. 303 – 318; Andrea Pozzo 
(1642 – 1709), pittore e prospettico in Italia settentrionale, a cura di E. Bianchi, D. Cattoi, G. Darda-
nello, F. Frangi, Trento 2009; Bösel i Salviucci Insolera, 2009, s. 175 – 200; Artifizi della metafora. 
Saggi su Andrea Pozzo, a cura di R. Bösel, L. Salviucci Insolera, Roma 2009.

33 E. Hubala, Die Malerei, w: Barock in Böhmen, Hrsg. K. M. Svoboda, München 1964, 
s. 208 – 220; J. Kowalczyk, Andrea Pozzo, s. 336; A. Kozieł, Malarstwo barokowe na Śląsku 
w społeczno-ekonomicznym i artystycznym kontekście, w: Malarstwo barokowe na Śląsku, red. 
A. Kozieł, Wrocław 2017, s. 56 – 73.

34 Zob. m.in. J. Obłąk, Kult Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji warmińskiej do r. 1939, 
„Studia Claramontana”, nr 1 (1981), s. 109 – 120; H. E. Wyczawski, Kalwaria Zebrzydowska. Hi-
storia klasztoru bernardynów i kalwaryjskich dróżek, Kalwaria Zebrzydowska 2006; J. Paszenda, 
Święta Lipka; Sz. Tracz, Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z daru króla Jana Kazimierza w Raj-
czy, „Artifex Novus”, nr 3 (2019), s. 34 – 57.

35 Szerzej m.in. R. Mączyński, Nowożytne konfesje.
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Warto w tym miejscu przywołać kaplicę Świętych Relikwii urządzoną w latach 
1626 – 1639 przy jezuickim kościele śś. Apostołów Piotra i Pawła w Krakowie (obec-
nie jest to kaplica Najświętszego Sakramentu)36. Podobna kaplica Świętych Relikwii 
powstała w 1666 roku w dolnej kondygnacji kaplicy Aniołów Stróżów (Jabłonow-
skich), wzniesionej przy nawie południowej bazyliki na Jasnej Górze w Częstocho-
wie37. W tym samym duchu stworzono kaplicę Świętych Relikwii (dziś Najświętszego 
Serca Pana Jezusa) w jezuickim kościele Najświętszej Marii Panny w Jarosławiu „na 
Polu” (obecnie kościół dominikanów) z ołtarzem relikwiarzowym z lat 1708 – 1709, 
powstałym z fundacji o. Wojciecha Rozborskiego SI, wykonanym przez mistrza sto-
larskiego Jerzego Hankisa38. Wszystkie te realizacje musiały być znane biskupowi 
Szembekowi, który bywał na Jasnej Górze jako koronator cudownego wizerunku ja-
snogórskiego (8 września 1717 roku), znał Kraków oraz jako biskup przemyski w la-
tach 1719 – 1724 i wielki czciciel relikwii musiał oglądać oratorium w Jarosławiu.

W ten sposób głoszono triumf Kościoła katolickiego nad innowiercami, któ-
ry dzięki sprawnie przeprowadzonej reformie trydenckiej nabrał nowej żywotności 
i dynamiki w głoszeniu Ewangelii, intensyfikując pracę duszpasterską zarówno na 
polu życia diecezjalnego, parafialnego jak i zakonnego. Wszystko to było możli-
we dzięki zaangażowaniu gorliwych i światłych biskupów, powstających nowych 
zakonów na czele z prężnie działającymi od lat jezuitami oraz niespotykanym do-
tychczas zaangażowaniu ludzi świeckich skupionych w rozmaitych religijnych kon-
fraterniach i stowarzyszeniach, ale też i cechach39. Tym przemianom towarzyszyły 
również zmiany w obszarze sztuki, gdzie główny akcent przesunięto na jej deko-
racyjność, co m.in. przejawiało się w stwarzaniu odpowiednio wspaniałej oprawy 
nabożeństw lub uroczystości świeckich. Sztuka nie była już kierowana do jednego 
odbiorcy, czy też elitarnej grupy, lecz adresowano ją do rzeszy wiernych i widzów. 
Równocześnie wzrosła umowność w sztuce. W przeciwieństwie do tendencji cha-
rakteryzujących minione stulecie, XVIII-wieczny artysta nie dążył już do uchwyce-
nia otaczającej go realności chcąc, aby dzieła były jak najbardziej prawdopodobne, 
lecz kierował się niczym nie skrępowaną fantazją, chęcią zaskoczenia, oczarowania 
i oszukania widza iluzją40.

36 Por. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4, Miasto Kraków, cz. 3, Kościoły i klasztory śród-
mieścia 2, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1978, s. 78.

37 Z. Rozanow, E. Smulikowska, Zabytki sztuki Jasnej Góry. Architektura. Rzeźba. Malarstwo, 
Katowice 2009, s. 39 – 41, il. 163 – 165.

38 E. Okoń, Dzieje budowy kościoła jezuickiego na Polu w Jarosławiu: do roku 1713, „Acta 
Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo”, 27 (298), 1996, s. 95 – 123, 
s. 104. Nastawę konserwowano w 1891 roku za staraniem przeora Wincentego Podlewskiego 
OP. Z racji na duże zniszczenie retabulum zostało rozebrane pomiędzy 1963 a 1965, a jego części 
przechowywano na emporze. Ołtarz ponownie ustawiono w kaplicy po konserwacji w 2001 roku.

39 Por. Historia Kościoła w Polsce, t. I. do roku 1764, cz. 2. od roku 1506, red. B. Kumor, 
Z. Obertyński, Poznań  –  Warszawa 1974, s. 353 – 396; S. Litak, Kościół w Polsce w okresie refor-
macji i odnowy potrydenckiej, w: H. Tüchle, C. A. Bouman, Historia Kościoła, t. 3, 1500 – 1715, 
Warszawa 1986, s. 368 – 373; Sz. Tracz, Artystyczna oprawa brackich świąt i uroczystości w diecezji 
krakowskiej do 1783 roku, RHS XLIV (2019), s. 227 – 248.

40 M. Karpowicz, Uwagi o przemianie malarstwa i rzeźby polskiej w latach 1711 – 1740, w: 
Sztuka 1 poł. XVIII wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Rzeszów, listopad 
1978, red. H. Lisińska, Warszawa 1981, s. 96 – 97.
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Mariusz Karpowicz zauważył, iż masowa forma religijności potrzebowała już 
nie jednego optymalnego punktu do najgodniejszego podziwiania dekoracji, lecz jak 
największej ilości takich punktów, z których widok byłby za każdym razem najlep-
szy. By tak się mogło stać przy oglądzie malowidła we wnętrzu sięgano do kwadra-
tury i panoramy41. W polskich dekoracjach sklepiennych omawianego okresu pod 
względem formalnym przyjmuje się trzy typy kompozycji. Pierwszy posługuje się 
malowidłem centralnym, najczęściej wyodrębnionym ramą, lub też sekwencją wy-
dzielonych scen tworzących system kadrów. Drugi typ jest iluzjonistyczny i składa 
się z kilku rodzajów kwadratury, wśród nich i tej opartej na zasadach wytyczonych 
przez Andrea Pozzo, a spopularyzowanych przez wzory graficzne zamieszczone 
w jego traktacie. Popularność Pozza i kwadratury, to jednak nie przyczyna, lecz 
skutek zmiany zapotrzebowania na wyakcentowaną dekoracyjności. Dlatego znana 
w Polsce od co najmniej 1. poł. XVI wieku kwadratura w wieku XVIII urosła do 
zasadniczego środka wyrazu. Na rodzimym gruncie stanowią ją freski wykonane 
pomiędzy polichromią Macieja Jana Meyera w Świętej Lipce z 1723 roku, a de-
koracjami malarskimi Stanisława Stroińskiego z 1777 roku w kościele w Tarnopo-
lu42. Wreszcie typ trzeci stanowi panorama sklepienna (pojęcie wprowadzone przez 
M. Witwińską), w której odrzucono centralny punkt optyczny, będący wyznaczni-
kiem wcześniejszych rozwiązań. W tym wariancie postacie zaangażowane w akcję 
są rozmieszczone wzdłuż linii nasady sklepienia lub ramy okalającej kompozycję. 
Jednocześnie podporządkowuje się je działającym w realnej rzeczywistości siłom 
ciążenia. Przy takim układzie figury przeciwległe stają „na głowie”, ale panoramę 
zamiast oglądania tylko z jednej strony można oglądać z tym samym powodzeniem 
z każdej strony. Tłem dla symultanicznie prowadzonej narracji jest pejzaż. Charak-
terystyczne jest to, że o ile trzecie rozwiązanie było mało popularne w rzymskich 
dekoracjach ściennych w XVII wieku (pierwszą panoramę na gruncie europejskim 
zrealizował Francesco Cozza w latach 1667 – 1673 na sklepieniu biblioteki Palazzo 
Pamphili w Rzymie), to w latach dwudziestych XVIII wieku panorama stała się jed-
nym z ważniejszych środków wyrazu zwłaszcza wśród artystów związanych z We-
necją i Południowymi Niemcami (Tiepolo, Cosmas Damian Asam, Jacopo Amigoni 
i inni)43. W kaplicy szembekowskiej w dekoracji malarskiej połączono typ drugi 
i trzeci.

Około połowy XVIII wieku freskanci działający na gruncie polskim nie two-
rzyli jednorodnych środowisk artystycznych. Działo się tak dlatego, że długo nad 
twórcami rodzimymi dominowali malarze będący przybyszami, ponieważ wyko-
rzystywali ciekawsze wzory i prezentowali wyższe kwalifikacje zawodowo-arty-
styczne. Przybysze w większości wywodzili się z Czech, Moraw, Austrii, czasem 
z południowych Niemiec, rzadziej z Italii. Jednakże z biegiem czasu zaczęły wytwa-
rzać się środowiska freskantów rodzimych zdradzające talent i indywidualne zacię-

41 M. Karpowicz, Uwagi, s. 97 – 98.
42 J. Kowalczyk Andrea Pozzo, s. 336; A. Stoga A. Quadratura, s. 365 – 366; M. Karpowicz, 

Uwagi, s. 98; M. Witwińska, Topografia, s. 186.
43 M. Karpowicz, Uwagi, s. 98; M. Witwińska, Topografia, s. 188; H. Bauer H., W.-Ch. von der 

Mülbe, Barocke Deckenmalerei, s. 32 – 59.
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cie do tworzenia dzieł ponadprzeciętnych, co szczególnie uwidoczniło się w latach 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XVIII wieku. W tym zakresie powszechnie 
wskazuje się na kilka regionów, w granicach których zaistniały wartościowe reali-
zacje malarskie. Należy tu przywołać środowisko lwowskie i krakowskie, zasilane 
przez freskantów przybyłych głównie z Moraw. Dalej wielkopolskie, będące pod 
mocnym odziaływaniem Czech i pobliskiego Śląska, następnie warsztaty działające 
na terenach województwa sandomierskiego, lubelskiego i ziemi chełmskiej, wresz-
cie środowisko warszawskie i wileńskie44.

Osobną grupę tworzą malowidła powstałe na Warmii, gdzie przeszczepiono 
najlepsze wzory kwadratury o północnowłoskiej proweniencji, zaprezentowane 
w dojrzałej formie przez pochodzącego z Lidzbarka Warmińskiego Macieja Jana 
Meyera. Artysta ten w polskiej sztuce zajmuje miejsce wyjątkowe. To jemu biskup 
Krzysztof Andrzej Jan Szembek zlecił wymalować ufundowane przez siebie orato-
rium relikwiarzowe we Fromborku. Nie mamy zbyt wielu informacji biograficznych 
o życiu samego freskanta. Najprawdopodobniej sztuki malarskiej najpierw uczył się 
w rodzinnym Lidzbarku. Jak się zdaje w podlidzbarskim Kraszewie malarz wykonał 
pierwszą ze znanych dekoracji malarskich na sklepieniu prezbiterium tamtejszego 
kościoła parafialnego. Musiał być biegły w swojej sztuce, skoro dzięki poparciu ów-
czesnego proboszcza kraszewskiego ks. Macieja Berendta, został skierowany przez 
biskupa warmińskiego Teodora Andrzeja Potockiego (†1738) na nauki do Włoch, 
gdzie zgłębił trudną technikę malowania fresków. Nie jest znane miejsce, gdzie 
Meyer studiował, ani też kto był jego nauczycielem. Prawdopodobnie po powrocie 
z Italii dokończył polichromię w Kraszewie, za czym przemawia kilka zbieżnych 
elementów w sposobie budowania dekoracji, podobnych do tych, jakie malarz póź-
niej zastosował w Świętej Lipce. Musiało się to stać przed 1722 roku, gdyż w tym 
czasie artysta rozpoczął już prace w północnej zakrystii w świętolipskim kościele. 
Prace w Świętej Lipce musiały zostać zakończone przed 1727 roku, gdyż nie są już 
wzmiankowane w księdze rachunkowej sanktuarium, rozpoczętej w połowie tegoż 
roku. Następnie na zlecenie kanonika warmińskiego Gotfryda Henryka von Eulen-
burga z Galin (†1734) artysta w 1727 roku wykonał dekorację kaplicy św. Brunona 
przy kościele w Wozławkach, zaś rok później dla swojego mecenasa, który został ar-
cybiskupem gnieźnieńskim (od 1722) Teodora Andrzeja Potockiego, stworzył poli-
chromię w ufundowanej przez niego kaplicy przy katedrze w Gnieźnie. Malarz zno-
wu został odnotowany w Świętej Lipce w 1733 roku, gdzie rozpoczął malowanie 
krużganków i czterech kaplic otaczających sanktuarium. Około 1735 roku freskant 
przerwał prace, aby dla biskupa Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka udekorować 
freskami wnętrze interesującej nas kaplicy Najświętszego Salwatora (szembekow-
skiej) przy katedrze w Fromborku. Po jej ukończeniu wrócił do Świętej Lipki, aby 
kontynuować przerwane prace. Tam w wyniku wypadku zmarł w lipcu lub sierpniu 
1737 roku. Został pochowany z trzema pędzlami w ręce w krypcie pod świętolip-

44 M. Witwińska, Topografia, s. 188 – 200.
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skim kościołem45. Wytyczoną prze Mayera na Warmii drogą szedł Jan Lossau z Bra-
niewa, który w oparciu o kwadraturę w latach 1748 – 1749 wykonał polichromię 
kościoła pielgrzymkowego w Chwalęcinie, a w 1750 w Osetniku46.

Jak zauważyła Magdalena Witwińska w chwili, kiedy swoją działalność na War-
mii rozpoczął po powrocie z Italii Meyer kościelne malarstwo dekoracyjne, któ-
re w wydatny sposób poszerzyło zakres prezentowanych treści i tematów, sięgało 
równocześnie po coraz to nowe środki wyrazu wypowiedzi plastycznej. Dlatego też 
w nowopowstających kościołach i kaplicach świadomie realizowano dogodne dla 
powstania polichromii zarówno płaszczyzny sklepienne, jak i ściany z wcześniej 
przemyślanym oświetleniem. Szczególnie dbano o integrację architektonicznych 
podziałów z rzeźbą i dekoracją stiukową, stanowiących stosowne ramy dla polichro-
mii47. Łatwo to zauważyć we wnętrzu fromborskiej kaplicy, gdzie światło wpada 
przez dwa duże okna w ścianach bocznych oraz poprzez otwory latarni, doświetlając 
czaszę kopuły. Należy nadmienić, iż pierwotnie okna były przysłonięte zasłonami 
najprawdopodobniej barwionymi na czerwono48.

Rytm dekoracji organizującej przestrzeń kaplicy składa się z kilku modułów 
będących nośnikiem rozbudowanych treści ideowych tworzących tzw. concetto 
określone zapewne przez samego Szembeka. W tym czasie najczęściej wskazywa-
no wykonawcy określone pierwowzory scen figuralnych, czerpiąc np. z ilustracji 
zawartych w Biblii lub w żywotach świętych, sięgając także do emblematyki. Zada-
niem Meyera było spójne zakomponowaniu całości dekoracji malarskiej, uwzględ-
niającej również płaszczyzny, gdzie nie planowano przedstawień figuralnych, lecz 
ornamentalne. Zatem malowidła dostosowano do zastanych warunków – formy ar-
chitektonicznej wnętrza kaplicy i jej oświetlenia, co wymagało od malarza wyobraź-
ni przestrzennej i sprawności w kompilowaniu i przetwarzaniu wzorów49. 

W realizacji szembekowskiej wystrój malarski został ściśle podporządkowany 
funkcji oratorium jako miejsca prezentującego święte relikwie, dla których potrzeba 
było stworzyć godną i wyjątkową oprawę. Z jednej strony pełniły tę rolę relikwia-
rze, które uzyskały zróżnicowaną formę, skupione na nastawie ołtarzowej, z drugiej 
zaś precyzyjnie przemyślana dekoracja malarska wnętrza. Stąd też w dolnej partii 
kaplicy zaprezentowano popiersia świętych ujętych w iluzjonistycznie malowane 
obramienia i rozmieszczone pomiędzy parami pilastrów. Ten układ spiętrzonych 
medalionów stanowi czytelne nawiązanie do średniowiecznej tradycji, w której fi-

45 S. Achremczyk, Uwagi o mecenacie, s. 24; M. Arszyński, Meyer Mathias Johannes, w: Słow-
nik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed 1966 r.). Malarze. Rzeźbiarze. 
Graficy, red. J. Derwojed, t. 5 (Le-M), Warszawa, s. 236 – 238; S. Achremczyk, Mecenat warmiński 
w czasach nowożytnych, KMW, nr 4 (2004), s. 459; J. Paszenda, Święta Lipka, s. 112 – 114.

46 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 36 – 37, 85 – 86, 164 – 165; 
A. Stoga A. Quadratura, s. 249 – 264; M. Witwińska, Topografia, s. 198) W Osetniku polichromia 
drewnianego stropu przepadła wraz z kościołem zniszczonym w czasie działań II wojny światowej 
w 1945 roku.

47 Por. A. Stoga A. Quadratura, s. 366 – 375; M. Witwińska, Topografia, s. 180.
48 Por. AAWO, AK, RC 11a (2), k. 3v-4; AAWO, AK, RC 11a (3), k. 3.
49 Zob. H. Bauer, W.-Ch. von der Mülbe, Barocke Deckenmalerei, s. 20 – 31; Z. Michalczyk,  

W lustrzanym odbiciu, s. 167 – 168.
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lary świątyń zdobiono rzeźbionymi figurami apostołów lub Ojców Kościoła, bądź 
też innych świętych50. W ten sposób starano się nawiązywać do apokaliptycznej 
wizji Niebieskiego Jeruzalem, którego zapowiedzią tu na ziemi jest chrześcijańska 
świątynia, w której filary symbolizują apostołów i świętych, podtrzymujących skle-
pienie przywołujące na myśl nieboskłon51. Być może dlatego wśród popiersi nie 
przedstawiono świętych kobiet.

Do symboliki Niebieskiego Jeruzalem odnosi się już sam architektoniczny 
kształt kaplicy będącej kopułową budowlą centralną. Jej forma przywołuje na myśl 
czytelne wzorce z przeszłości – rotundę Grobu Świętego w Jerozolimie, wczesno-
chrześcijańskie budowle centralne wznoszone ku czci relikwii męczenników (mar-
tyria), wreszcie baldachimy rozpięte w formie cyborium (konfesji) nad ołtarzami 
zawierającymi groby męczenników52. We fromborskiej kaplicy przypomina o tym 
wizerunek jej współpatrona – męczennika św. Teodora z Amazji, którego kompletny 
szkielet, a więc w ówczesnym rozumieniu całe ciało, umieszczono w przeszklo-
nym relikwiarzu-sarkofagu na mensie ołtarzowej. Dla wizerunku św. męczennika 
zarezerwowano wyjątkowe, a zarazem mocno eksponowane miejsce – pole arkady 
północnej znajdującej się naprzeciw nastawy ołtarzowej z jego relikwiami53. [Il. 4]

Bezpośrednio do symboliki nieba odnosi się dekoracja czaszy kopuły orato-
rium. Otwiera się ona dla wiernego stojącego na posadzce za sprawą prostopadle 
wykreślonej balustrady zgodnie z zasadami Andrea Pozza. W znaczeniu ideowym 
balustrada oddziela to, co ziemskie, od tego, co niebieskie. Z kolei pod względem 
artystycznym jej iluzjonistyczna forma stanowi przejście pomiędzy rzeczywistymi 
podziałami architektonicznymi dolnej części kaplicy, a kwadraturową dekoracją po-
prowadzoną w czaszy kopuły. Rozpostarte ponad balustradą niebo wypełnione jest 
obłokami oraz postaciami świętych i aniołów, którzy razem z Wniebowziętą Matką 

50 G. Bandmann, Mittelalterliche Architektur als Bedeutungsträger, Berlin 1951, s. 80 – 81; 
S. Kobielus, Dzieło sztuki – dzieło wiary. Przez widzialne do niewidzialnego, Ząbki 2002, s. 87 – 89.

51 Temat Niebieskiej Jerozolimy w sztuce szeroko omawia m.in. S. Kobielus, Niebieska Je-
rozolima, Ząbki 2004 – tam też literatura przedmiotu. Zob. też Sz. Tracz, Tronująca Madonna 
z Dzieciątkiem Bernarda Daddiego z kolekcji Lanckorońskich na Wawelu w kontekście idei Nieba 
jako Niebieskiego Jeruzalem, w: Niebo. Tradycje, przekazy, inspiracje, red. S. Konarska-Zimnicka, 
P. Tambor, B. Wojciechowska, Kielce 2017; s. 387 – 404.

52 Temat ten był już wielokrotnie omawiany w bogatej literaturze przedmiotu, m.in. R. Krau-
theimer, Introduction to an „Iconography of Mediaeval Architecture”, „Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes”, t. 5, 1942, s. 1 – 32; A. Grabar, Martyrium. Recherches sur le culte des reliques 
et l’arte chrétien antique, Paris 1946; K. Lehmann, The Dome of Hevan, „Art Bulletin”, t. 27, 1945, 
s. 1 – 27; G. Bandmann, Mittelalterliche Architektur, s. 200 – 207; L. Kalinowski, Treści artystyczne 
i ideowe kaplicy Zygmuntowskiej, „Studia do dziejów Wawelu”, t. 2, 1960, s. 57 – 66; J. Z. Łoziński, 
Grobowe kaplice kopułowe w Polsce 1520 – 1620, Warszawa 1973, s. 11 – 13; K. Targosz, Kaplica 
Zygmuntowska jako neoplatoński model świata, BHS, t. 47 (nr 2 – 4), 1986, s. 131 – 164; La chiesa 
a pianta centrale. Tempio civico del Rinascimento, a cura di B. Adorni, Milano 2002; S. Mossakow-
ski, Kaplica Zygmuntowska (1515 – 1533). Problematyka artystyczna i ideowa mauzoleum króla 
Zygmunta I, Warszawa 2007, s. 223 – 283.

53 Historię relikwii św. Teodora z Amazji we Fromborku szerzej omawiam w Szembekowska 
kaplica Najświętszego Salwatora przy katedrze we Fromborku jako Palladium Świętej Warmii (w 
przygotowaniu do druku), jako pokłosie konferencji: Kaplice w katedrach i kolegiatach. Funkcja 
– architektura – transformacja, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi, 13 – 14 
czerwca 2019.
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Boską adorują Trójcę Świętą oraz Drzewo Krzyża Świętego prezentowanego przez 
anielską asystę. 

W doktrynie katolickiej święty, to ten, kto w heroiczny sposób zrealizował rady 
ewangeliczne, czyli osiem błogosławieństw. Przypomina o tym czytana w Uroczy-
stość Wszystkich Świętych perykopa ewangeliczna stanowiąca fragment kazania 
Chrystusa na Górze (por. Mt 5,1 – 12)54. Stąd też w dekoracji kaplicy znalazły się 
alegorie ośmiu błogosławieństw wyobrażone w przyłuczach arkad artykułujących 
wnętrze oratorium. W ten sposób chrześcijanin może osiągnąć koronę chwały, wy-
obrażoną w podniebiu latarni wieńczącej kopułę. Mieszkańcy Nieba to także, ci 
których imiona zapisane zostały w księdze życia, o czym przypomina inskrypcja 
„Nomi/na con/scrip/ta / sunt / in libro / vita(e)” w księdze trzymanej przez anioła we 
wnętrzu arkady wejściowej. Szczególna droga do świętości prowadzi przez męczeń-
stwo. Dlatego też mocno została wyakcentowana w kaplicy postać współpatrona 
oratorium – św. Teodora z Amazji w wewnętrznym polu arkady północnej oraz dwie 
alegorie ukazane na iluzjonistycznym obramieniu bramy kaplicy w formie porta-
lu. Nieznany z imienia malarz Rogawski wyobraził tam personifikację Wiary i Mę-
czeństwa, uzupełniając w ten sposób treści ideowe wprowadzone przez Meyera we 
wnętrzu oratorium. Należy zaznaczyć, że w kaplicy lidzbarski freskant zrezygnował 
z użycia emblematyki, z której chętnie korzystał na freskach w Świętej Lipce i w 
Kraszewie.

Kaplica kopułowa ze swoją bogatą symboliką odnosiła się także do formy mau-
zoleum, będącego miejscem wiecznego spoczynku samego fundatora, zapoczątko-
wanego na ziemiach polskich ukończoną w 1533 roku kaplicą Zygmuntowską na 
Wawelu55. Znamienne jest, że biskup Szembek nie przewidział w niej żadnej formy 
swojego upamiętnienia: nagrobka lub też płyty epitafijnej. Jedynym odniesieniem 
do jego osoby był kartusz herbowy w naświetlu kutej bramy wejściowej oraz zdo-
biona jego herbem portiera zawieszana okazjonalnie na kracie, a przechowywana 
na co dzień w Kustodii56. Warto nadmienić, iż po śmierci Szembeka w marcu 1740 
roku początkowo pamiątkowe epitafium upamiętniające warmińskiego hierarchę 
chciano umieścić wewnątrz kaplicy z racji na jego pochówek w krypcie. Jednak ze 
względu na bardzo spójny wystrój artystyczno-malarski oratorium nie było tam wła-
ściwego miejsca. Stąd też ostatecznie zdecydowano się umieścić monument w miej-
scu istniejącego do 1732 roku na północnej ścianie epitafium kanonika Mikołaja 
Kopernika (†1543), które przesunięto dalej do przodu z racji budowy wejścia do 
nowo powstałej kaplicy szembekowskiej. Taką lokalizację na jesieni 1744 roku za-
twierdził następca Szembeka na stolicy warmińskiej, biskup Adam Stanisław Gra-

54 Por. Epistolae et Evangelia totius anni secundum Missale Romanum ex decreto Sacrosanc-
ti Concilii Tridentini restitutum S. Pii V Pontificis Maximi iesuu editum aliorum pontificum cura 
recognitum a Pio X reformatum et Ssmi D. N. Benedicti XV auctoritate Vulgatum. Editio prima, 
Ratisbonae 1924, s. 257.

55 Zob. m.in. L. Kalinowski, Treści artystyczne, s. 1 – 129; J. Z. Łoziński, Grobowe kaplice; 
K. Targosz, Kaplica Zygmuntowska, s. 131 – 164; S. Mossakowski, Kaplica Zygmuntowska.

56 AAWO, AK, RC 11a (2), k. 3v-4; AAWO, AK, RC 11a (3), k. 3.
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bowski (†1766) oraz Kapituła na posiedzeniu 3 listopada tegoż roku57. Monument 
powstał w Krakowie najprawdopodobniej według projektu Francesca Placidiego. 
We Fromborku przy wejściu do kaplicy w nawie południowej katedry ustawiono go 
sześć lat po śmierci biskupa w 1746 roku na miejscu nieistniejącego obecnie epita-
fium Mikołaja Kopernika z 1580 roku58.

Badacze malarstwa kwadraturowego zauważają, że szczególnym wyzwaniem 
dla freskanta była iluzjonistycznie malowana architektura i ornamentyka stanowią-
ca szkielet polichromii dekorującej wnętrze. W kaplicy Szembeka zauważalny jest 
umiar w zastosowaniu obu środków wyrazu, co było podyktowane architektoniczną 
strukturą wnętrza mocno ograniczającą płaszczyzny dające wypełnić się malaturą. 
W oratorium ornamentyka wyraźnie stanowi dopełnienie podziałów architektonicz-
nych. Meyer do minimum ograniczył iluzjonistycznie malowaną fikcyjną architek-
turę jako przedłużenie podziałów realnie istniejących.  Dla zleceniodawcy jakim był 
warmiński hierarcha opisanie budowania wspomnianego szkieletu wydaje się być 
sprawą drugorzędną, gdyż ważniejszy był dla niego program ideowy, wyobrażony 
za pomocą przedstawień figuralnych, który charakteryzuje się klasycznym umia-
rem. Zasadnicze trudności, jakie musiał pokonać lidzbarski freskant wiązały się 
z właściwym doborem wzoru graficznego, który następnie musiał być dopasowany 
do wolnych płaszczyzn, jakie trzeba było zapełnić. Kwestią otwartą pozostaje py-
tanie, kto go wskazał – światły fundator, czy też była to propozycja samego artysty.

Należy pamiętać, że w przypadku malowideł sklepiennych nie bez znaczenia 
pozostawała niejednokrotnie kwestia poszukania wzorów ukazujących postacie pod 
właściwym kątem i w pożądanych skrótach perspektywicznych. Stąd też szczegól-
nie poszukiwano kopersztychy będące interpretacją tegoż rodzaju malowideł. Jak 
pisze Zbigniew Michalczyk „na tle gigantycznej produkcji czasów nowożytnych 
ryciny ukazujące polichromię sklepień i kopuł zdecydowanie nie były tak liczne, jak 
repetycje obrazów sztalugowych czy dzieła grafiki oryginalnej. Wykonanie takich 
„reprodukcji” było przedsięwzięciem trudnym, a głównym ośrodkiem, w którym 
powstawały prace owego rodzaju, był Rzym”59. Jeśli nawet wprawny freskant po-
sługiwał się rycinami reprodukującymi malowidła monumentalne, najczęściej był 
zmuszony do ich adaptacji w podejmowanej przez siebie realizacji artystycznej.

Tak też stało się i we Fromborku, gdzie dla potrzeb udekorowania wnętrza cza-
szy kopuły oratorium Meyer sięgnął po znaną mu zapewne z autopsji kompozycję 
z przedstawieniem adoracji Trójcy Świętej i Krzyża Świętego przez mieszkańców 
Nieba, jaką stworzył w latach 1664 – 1665 Pietro Berrettini da Cortona w kopule 
Santa Maria in Valicella w Rzymie [il. 6]. 

57 Por. F. Hipler, Die Kapelle, s. 101; F. Dittrich, Der Dom, s. 16; J. Sikorski, Grób Mikołaja 
Kopernika w katedrze biskupów warmińskich we Fromborku na tle praktyki grzebalnej kapituły 
w XV – XVIII wieku, [w:] Castri Dominae Nostrae Litterae Annales, vol. II, Poszukiwanie grobu 
Mikołaja Kopernika, red. J. Gąsowki, Pułtusk 2005, s. 94 – 95.

58 Zob. F. Hipler, Die Kapelle, s. 101; F. Dittrich, Der Dom, s. 17 – 17; J. Lepiarczyk, Architekt 
Franciszek Placidi około 1710 – 1782, „Rocznik Krakowski”, t. 37 (1965), s. 115; Katalog zabytków 
sztuki w Polsce. Województwo elbląskie, s. 83, il. 375, 448.

59 Z. Michalczyk., W lustrzanym odbiciu, s. 185.
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 Fresk w 1696 roku spopularyzował za sprawą opublikowanego miedziorytu 
Francesco Faraone Aquila (†1740)60. Wspomniana kompozycja doskonale wpisy-
wała się we właściwy nośnik treści, jakie powinny zostać zilustrowane w kaplicy. 
Jednakże pierwowzór przez Meyera został twórczo przekształcony, dzięki czemu 
całość tchnie nowatorstwem i pomysłowością.

Z kolei pierwowzoru dla spiętrzonych pionowo medalionów z popiersiami 
świętych pomiędzy pilastrami w kaplicy należy upatrywać w podobnym rozwiąza-
niu, jakie zastosowano w osiach bocznych ołtarza głównego z lat 1699 – 1700 w ko-
ściele Krzyża Świętego w Warszawie61. Nastawę ufundował wspierający późniejszą 
malarską edukację Meyera ówczesny biskup chełmiński (od 1699 roku) Teodor An-
drzej Potocki, który w trakcie realizacji świętokrzyskiego retabulum w 1712 roku 
przeszedł na biskupstwo warmińskie62. Pracujący dla swojego mecenasa freskant, 
także później, gdy ten został prymasem, zapewne bywał w Warszawie i widział im-
ponującą i nowatorską realizację swojego mocodawcy.

Fromborska dekoracja malarska Macieja Jana Meyera wraz ze swoim progra-
mem ideowym, który wymaga osobnego omówienia wykraczającego poza niniejsze 
opracowanie, uzupełniona później przez malarza Rogawskiego, stanowi w połącze-

60 Z. Michalczyk., W lustrzanym odbiciu, s. 185, 630, il. 253b.
61 Szerzej świętokrzyski ołtarz omawia m.in. K. Wardzyńska, 2010, s. 164 – 166.
62 W listopadzie 1723 roku Teodor Andrzej Potocki został arcybiskupem gnieźnieńskim i Pry-

masem Polski – Poczet biskupów, s. 309 – 322.

Il. 6. Rzym, Kościół Santa Maria in Valicella. Dekoracja kopuły – Adoracja Trójcy Świętej 
i Drzewa Krzyża Świętego, malarz Pietro Berrettini da Cortona, 1664 – 1665, 

fot. domena publiczna.
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niu z formą architektoniczną kaplicy oraz jej ruchomym wyposażeniem komple-
mentarną, precyzyjnie przemyślaną całość, oddziaływującą na odbiorcę poprzez 
różne środki formalne. Całość skupia w sobie wszystkie nurty, które u początków 
XVIII wieku były wyznacznikiem katolickości oraz przywiązaniem do chrześcijań-
skiej wiary i kultu świętych relikwii. Wszystko to sprawia, że zarówno pod wzglę-
dem artystycznym, jak i ideowo-religijnym stanowi przykład budowli niezwykłej 
i wyjątkowej dla tej części Europy, dając tym samym asumpt do dalszych badań.

KAPLICA BISKUPA KRZYSZTOFA ANDRZEJA JANA SZEMBEKA  
WE FROMBORKU I JEJ DEKORACJA MALARSKA  

Z PIERWSZEJ POŁOWY XVIII WIEKU

STRESZCZENIE

Z fundacji biskupa warmińskiego Krzysztofa Andrzeja Jana Szembeka ze Słupowa 
(1680 – 1740), biskupa na Warmii w latach 1724 – 1740 przy katedrze we Fromborku po-
wstała kaplica pw. Najświętszego Salwatora i św. Teodora Męczennika (Teodora z Amazji), 
zwana szembekowską. Oratorium stanowi przykład centralnej budowli kopułowej. Powstała 
jako kaplica relikwiarzowa oraz miejsce pochówku swojego fundatora. Punkt centralny ka-
plicy stanowi retabulum relikwiarzowe, ustawione w 1734 roku w arkadzie południowej. Na 
mensie ołtarza ustawiono sarkofag z wizjerami oraz srebrnymi aplikacjami z relikwiami św. 
Teodora z Amazji. Towarzyszą mu liczne relikwie różnych świętych oraz woskowe agnuski 
umieszczone w czarnych, drewnianych, przeszklonych relikwiarzach, bogato zdobionych 
srebrnymi, trybowanymi aplikacjami. Ich srebrne okucia i zdobienia wykonali w latach 
ok. 1730 – 1743 złotnik olsztyński Jan Krzysztof Geese (†1761) oraz czynny w Królewcu 
w latach 1712 – 1750 Samuel Grewe. Całość wnętrza kaplicy pokrywają freski wykonane 
ok. 1735 roku przez Macieja Jana Meyera (Matthiasa Johanna Meyera) z Lidzbarka War-
mińskiego. Artysta pilastry, fryzy i płyciny ścian kaplicy ozdobił dekoracjami w formie mar-
moryzacji i regencyjnej ornamentyki. Pomiędzy czterema parami pilastrów artykułujących 
wnętrze oratorium przedstawiono w każdym pasie spiętrzone pionowo po cztery medaliony 
z popiersiami świętych. Dodatkowo w arkadzie nad wejściem do oratorium Meyer ukazał 
monumentalną Wizję św. Teodora z Amazji. Natomiast w przyłuczach arkad przedstawił per-
sonifikacje ośmiu błogosławieństw malowane w technice en grisaille. Z kolei w czaszy ko-
puły kaplicy wyobrażono adorację Trójcy Świętej oraz Krzyża Świętego przez mieszkańców 
Nieba, którym przewodzi wniebowzięta Najświętsza Maria Panna.

Dekoracja malarska kaplicy Szembekowskiej, zawierająca bogate treści ideowe, sta-
nowi wczesny przykład na ziemiach polski iluzjonistycznego malarstwa kwadraturowe-
go obficie czerpiącego z włoskiej tradycji malarskiej zasilonej inspiracjami Andrea Pozzo 
(1642 – 1709). Wykształcony w Italii Meyer w komponowaniu dekoracji kopuły oparł się 
na freskach z lat 1664 – 1665 Pietro Berrettini da Cortona w kopule Santa Maria in Valicella 
w Rzymie. Natomiast układ malowanych medalionów z popiersiami w dolnej części kaplicy 
zaczerpnął z podobnego rozwiązania, jakie zastosowano w osiach bocznych ołtarza główne-
go z lat 1699 – 1700 w kościele Krzyża Świętego w Warszawie, ufundowanego przez mece-
nasa Meyera biskupa Teodora Potockiego, bezpośredniego poprzednika biskupa Szembeka 
na stolicy warmińskiej.
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THE CHAPEL OF BISHOP KRZYSZTOF ANDRZEJ JAN SZEMBEK  
IN FROMBORK AND ITS PAINTING DECORATIONS  

FROM THE FIRST HALF OF THE 18TH CENTURY

ABSTRACT

A chapel under the invocation of the Most Holy Saviour and St. Theodore the Martyr 
(Theodor of Amasea), known as Szembek Chapel was founded by the Bishop of Warmia, 
Krzysztof Andrzej Jan Szembek of Słupów (1680 – 1740), a bishop of Warmia in 1724 – 1740. 
The oratory is an example of a central dome structure. It was established as a reliquary chapel 
and a burial place for its founder. The central point of the chapel is the reliquary reredos, 
placed in the southern arcade in 1734. On the altar mensa there is a sarcophagus with visors 
and silver applications with the relics of St. Theodore of Amasea. It is accompanied by nu-
merous relics of various saints and Agnus Dei of wax placed in black, wooden, glass reliquar-
ies, richly decorated with trimmed silver applications. Their silver fittings and decorations 
were made in the years 1730 – 1743 by a goldsmith from Olsztyn – Jan Krzysztof Geese  
(†1761) and Samuel Grewe (1712 – 1750), a goldsmith from Królewiec. The entire interior 
of the chapel is covered with frescoes made around 1735 by Maciej Jan Meyer (Matthias Jo-
hann Meyer) from Lidzbark Warmiński. The artist decorated the pilasters, friezes and panels 
of the chapel’s walls with forms of marbling and regency ornamentation. In the corners of the 
chapel there are four pairs of pilasters. For every pair, between the pilasters, there are medal-
lions with busts of saints. Additionally, in the arcade above the entrance to the oratory, Meyer 
portrayed a monumental Vision of St. Theodore of Amasea. In the arches of the arcades, he 
presented personifications of eight blessings, painted in the en grisaille technique. Finally, in 
the the dome of the chapel one can admire adoration of the Holy Trinity and the Holy Cross 
by the inhabitants of Heaven, led by the Assumed Virgin Mary. The painting decoration of 
Szembek Chapel, rich in ideological content, is an early example of Polish quadrature illu-
sionist painting that draws abundantly from the Italian painting tradition inspired by Andrea 
Pozzo (1642 – 1709). Educated in Italy, Meyer, while composing the dome decorations, drew 
inspiration from frescoes from the years 1664 – 1665 by Pietro Berrettini da Cortona in the 
dome of Santa Maria in Valicella in Rome. In case of the arragmenet of the painted medal-
lions with busts that can be found in the lower part of the chapel, Meyer was influenced by 
a solution used in the side axes of the main altar from the years 1699 – 1700 in the Church of 
the Holy Cross in Warsaw funded by Meyer’s patron, Bishop Teodor Potocki, a direct prede-
cessor of Bishop Szembek of Warmia.

DIE KAPELLE DES BISCHOFS CHRISTOPH ANDREAS JOHANN SZEMBEK 
IN FROMBORK UND IHRE MALERISCHE VERZIERUNG AUS DER ERSTEN 

HÄLFTE DES 18. JH

ZUSAMMENFASSUNG

Dank der Stiftung des Bischofs Christoph Andreas Johann Szembek  (1680–1740), be-
kannt als Bischof von Ermland am Frauenburger Dom in den Jahren 1724–1740, wurde die 
Kapelle des Erlösers und des heiligen Theodor Tiro, genannt Szembeksche Kapelle, errichtet. 
Das Oratorium ist ein Beispiel für einen zentralen Kuppelbau. Es wurde als Reliquienkapelle 
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und Grabstätte seines Stifters errichtet. Der zentrale Punkt der Kapelle ist ein Reliquienre-
tabel, das 1734 in der südlichen Arkade aufgestellt wurde. Ein Sarkophag mit Gucklöchern, 
Silberapplikationen sowie Reliquien des heiligen Theodor Tiro wurde an der Altarmensa 
angebracht. Er wird von zahlreichen Reliquien verschiedener Heiliger und Wachsbildnis-
sen vom Lamm Gottes begleitet, die in schwarzen, hölzernen, verglasten Reliquienschreinen 
aufbewahrt werden, die reich mit silbernen Zierelementen geschmückt sind. Ihre silbernen 
Beschläge und Dekorationen wurden in den Jahren 1730–1743 von dem Allensteiner Gold-
schmied Jan Krzysztof Geese (†1761) und Samuel Grewe angefertigt, der zwischen 1712–
1750 in Königsberg tätig war. Das gesamte Innere der Kapelle ist mit Fresken bedeckt, die 
um 1735 von Maciej Jan Meyer (Matthias Johann Meyer) aus Heilsberg ausgeführt wurden. 
Der Künstler verzierte die Pilaster, Friese und Tafeln der Kapellenwände mit Marmor und 
regenerativen Ornamenten. Zwischen den vier Pilasterpaaren, die das Innere des Oratoriums 
prägen, sind in jedem Gürtel vier Medaillons mit Heiligenbüsten abgebildet. Darüber hinaus 
zeigte Meyer in der Arkade über dem Eingang zum Oratorium eine monumentale Vision des 
heiligen Theodor Tiro. An den Vordergiebeln von Arkaden präsentierte er Verkörperungen 
von acht Segnungen, die in der En-Grisaille-Technik gemalt wurden. Im Gewölbe der Kapel-
lenkuppel wiederum wurde die Anbetung der Heiligen Dreifaltigkeit und des Heiligen Kreu-
zes durch die Bewohner des Himmels, angeführt von der Seligen Jungfrau Maria, dargestellt. 
Die Malereidekoration der Szembekschen Kapelle mit ihrem reichen ideologischen Inhalt ist 
ein frühes Beispiel für die illusionistische Vierkantmalerei in Polen, die sich weitgehend auf 
die italienische Malereitradition stützte, welche sich aus den Inspirationen von Andrea Poz-
zo (1642–1709) speiste. Der in Italien ausgebildete Meyer gestaltete die Kuppeldekoration, 
indem er sich auf die Fresken von Pietro Berrettini da Cortona aus den Jahren 1664–1665 in 
der Kuppel von Santa Maria in Valicella in Rom stützte. Das Arrangement der bemalten Me-
daillons mit Büsten im unteren Teil der Kapelle hingegen beruht auf einer ähnlichen Lösung, 
die in den Seitenachsen des Hauptaltars aus den Jahren 1699–1700 in der Kirche zum Heili-
gen Kreuz in Warschau verwendet wurde, die von Meyers Gönner, Bischof Teodor Potocki, 
dem direkten Vorgänger von Bischof Szembek in der Hauptstadt Ermlands, gestiftet wurde. 
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Założenie domu zakonnego oraz jego rozwój duchowy i materialny, wymaga 
zgodnie z prawem kanonicznym współpracy kompetentnych osób, odpowiednich 
warunków ze strony Kościoła katolickiego, a niekiedy nawet wsparcia władzy pań-
stwowej. Wyższy przełożony lub przełożona, rozeznając znaki czasu, czyli odpo-
wiadając na zapotrzebowanie społeczne i religijne, organizuje dla powołanej grupy 
warunki dla wspólnej modlitwy, sposobu życia i pracy1, dbając także o odpowiednie 
dla nich warunki materialne.

RZYM

Do grona życzliwego otoczenia założycielek zgromadzeń benedyktyńskich 
czynnych (matka Kolumba Janina Gabriel OSB, matka Jadwiga Józefa Kulesza 
OSB) należał m.in. ks. Paweł Dziubiński z duchowieństwa diecezji lubelskiej. 

* S. Ambrozja Jadwiga Kalinowska OSB – benedyktynka misjonarka, doktor habilitowana, 
emerytowana profesor UWM Olsztyn. Doktorat z neolatynistyki na Wydziale Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego (1984), habilitacja na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL w zakresie 
neolatynistyki i literaturoznawstwa (2005). Autorka książek oraz licznych artykułów naukowych 
i popularnonaukowych. Bibliografia jej publikacji za lata 1979 – 2012 znajduje się w: Ut in omnibus 
glorificetur Deus. Księga pamiątkowa, ofiarowana Siostrze Profesor Ambrozji Jadwidze Kalinow-
skiej OSB, red. M. Jodkowski, Olsztyn 2013, s. 35 – 40.

1 Por. Codex Iuris Canonici, PII X Pontificis Maximi iustu digestus, Benedicti p. XV promulga-
tus […] Romae MCMXX p. 142nn., a także por. J. R. Bar, Poradnik kanonicznego prawa zakonne-
go. Warszawa 1986, s. 144-145.
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Wkrótce po swoich święceniach kapłańskich (jesień 1920) został on wysłany do 
Rzymu, aby w Uniwersytecie Gregoriańskim podjąć studia doktoranckie z zakresu 
prawa kanonicznego2. Przebywając w Papieskim Kolegium Polskim przy Piazza 
Remuria ks. Dziubiński miał okazję, podobnie jak inni kapłani studenci z Polski, 
posługiwać duszpastersko jako kapelan w związanych z Polską, żeńskich zgroma-
dzeniach zakonnych.

W 1921 r. ks. Dziubiński został kapelanem w domu rzymskiego Zgromadze-
nia Sióstr Benedyktynek od Miłosierdzia (Suore Benedettine di Caritá), założonym 
w Rzymie w 1908 r. (przy Via Nomentana 319) przez Polkę, byłą ksienię konwentu 
benedyktyńskiego pod wezwaniem Wszystkich Świętych we Lwowie, (od 1993 r. 
bł.) matkę Kolumbę Janinę Gabriel3. Matka Kolumba miała w tym czasie kilka kan-
dydatek z Polski, pozyskanych do młodego zgromadzenia przeważnie przez księży 
polskich, zwłaszcza studentów rzymskich wyższych uczelni: Gregorianum i Ange-
licum. Planowała więc założyć w pierwszej swej ojczyźnie filię benedyktyńskiej 
wspólnoty zakonnej. Realizacja tego planu była w ówczesnych warunkach bardzo 
trudna.

Sprzyjającą jednak ku temu okazją było spotkanie siostry Jadwigi Kuleszy 
z matką Kolumbą Gabriel w Rzymie, w domu przy Via Nomentana 3194. Podczas 
tego spotkania s. Kulesza zwierzyła się ze swoich planów założenia i prowadzenia 
ochronki dla sierot na wschodnich kresach II RP. Pragnienie to wzmacniała obec-
ność w Wiecznym Mieście hrabiny Jadwigi Russanowskiej-Alexandrowicz, będącej 
protektorką i pewną fundatorką zamierzeń s. Kuleszy5. Chodziło nie tylko o sprawę 
kwestowania na potrzeby tej wspólnoty zakonnej na kresach wschodnich II RP, lecz 
w dalszej perspektywie również o założenie w Białej Cerkwi pod Kijowem filii 
Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek od Miłosierdzia (Suore Benedettine di Caritá)6.

2 Zob. A. Murat, Studia wyższe duchowieństwa lubelskiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubel-
skie” R. XX, grudzień 1938, nr 12, s. 380 – 382.

3 Matka Kolumba Janina Gabriel beatyfikowana w maju 1993 r. przez Ojca św. Jana Pawła II 
w bazylice św. Piotra w Rzymie, m.in. na podstawie Romana Canonizationis Servae Dei Columbae 
Janinae Gabriel, fundatricis Congregationis Sororum Benedictinarum a Caritate (1858 – 1926), Po-
sitio super fama sanctitatis et virtutibus. Roma 1988. Por. M. Borkowska OSB, Czarna owca. Szkic 
biografii bł. Kolumby Gabriel, Kraków 1995, s. 164.

4 J. A. Kalinowska OSB, Prosto na krzywych liniach. Życie i działalność Matki Jadwigi Józefy 
Kuleszy OSB (ok. 1859 – 1931) Założycielki Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Czynnych. Olsztyn 
1996, zwłaszcza s. 22 – 26; tamże, Krótki życiorys Jadwigi Józefy Kuleszy [OSB], s. 107 – 108; J. A. 
Kalinowska, Wstęp do: Rok Jubileuszowy 75-lecia śmierci Założycielki m. Jadwigi Józefy Kuleszy 
OSB 2006/2007, Olsztyn 2010, s. 5 – 10.

5 Taż, Pani Jadwiga Russanowska-Alexandrowicz i jej zasługi dla powstania oraz początkowe-
go funkcjonowania Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Czynnych w Białej Cerkwi koło Kijowa, SE, 
t. XIX(2018), s. 79 – 106; zwłaszcza s. 86 – 87.

6 Por. M. Kanior OSB, Benedyktynki misjonarki, a). Geneza powstania zgromadzenia, w: Hi-
storia monastycyzmu chrześcijańskiego, t. III, Monastycyzm benedyktyński na ziemiach polskich 
X – XX w., Kraków 2012, s. 375 – 384.
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BIAŁA CERKIEW k. KIJOWA

Tak więc wysłano z Rzymu na kresy wschodnie II RP dwie delegatki, które posłu-
giwały się ubiorem świeckim: s. Jadwigę Kuleszę oraz kandydatkę do zgromadzenia 
Helenę Cybulską. Druga z nich wkrótce po przyjeździe do Polski zachorowała psy-
chicznie i zmarła w szpitalu w Kijowie. Po jakimś czasie udało się s. Jadwidze zgroma-
dzić wokół siebie kilka kandydatek polskich. Pomocą w podjęciu decyzji o założeniu 
placówki w Białej Cerkwi okazały się protekcja i wsparcie udzielone przez hrabiostwo 
Alexandrowiczów. Przede wszystkim pani Jadwiga Russanowska-Alexsandrowicz, 
która towarzyszyła s. Kuleszy jako wiarygodny świadek podczas spotkania z bisku-
pem diecezji łucko-żytomierskiej Ignacym Dub-Dubowskim7 w Żytomierzu 17 maja 
1917 roku. To ona wsparła prośbę o zgodę rządcy diecezji na powstanie i otwarcie 
w Białej Cerkwi filii włoskiego zgromadzenia. Tak wiarygodny świadek był niezmier-
nie ważny wobec inwigilacji władzy carskiej oraz złowrogiej fali rewolucji bolszewic-
kiej, z powodu których nie można było nosić ze sobą żadnych dokumentów osobistych 
poświadczających tożsamość. W ten sposób znana bp. Dub-Dubowskiemu „pani na 
kresowych włościach” Jadwiga Alexandrowicz skutecznie wsparła s. Kuleszę i jej mi-
sję, uzyskując pozytywną w tej sprawie odpowiedź pasterza diecezji.

Bp Dub-Dubowski ustanowił s. Kuleszę przełożoną nowo powstałej placówki 
zakonnej w Białej Cerkwi (1917). W ten sposób stała się ona założycielką filii 
rzymskiego zgromadzenia benedyktynek czynnych, które później usamodzielniły 
się tworząc nowe zgromadzenie, stąd s. Kuleszę nazywano matką. Rządca diecezji 
zobowiązał panią Alexandrowiczową do pomocy materialnej tej fundacji. Hrabio-
stwo zapewniło kapelanowi, siostrom i ich podopiecznym (sierotom) dom drewnia-
ny o 10 pokojach w Białej Cerkwi przy ul. Złotopolskiej 27, a także utrzymanie oraz 
wszelką pomoc w pracy społecznej i charytatywnej, co ziściło się w okresie ponad 
dwóch lat, dopóki bolszewicy przemocą nie zabrali im tego budynku8.

W związku z nawałą bolszewicką siostry benedyktynki, ich podopieczne, ks. 
kapelan Antoni Jagłowski, w tym także rodzina państwa Alexandrowiczów znaleźli 
się w bardzo trudnych warunkach rozproszenia (1919 – 1921). Próbę przetranspor-
towania kapelana, sióstr oraz ich podopiecznych na bezpieczniejsze tereny polskie 
podjęła Jadwiga Michalska-Korfmanowa – córka Zofii Michalskiej, późniejszej 
wdowy i benedyktynki misjonarki m. M. Joanny, z nominacji biskupa Adolfa Piotra 
Szelążka – w latach 1935 – 1939 przełożonej generalnej tego zgromadzenia9. Nato-
miast państwo Alexandrowiczowie w przebraniu ubogich ludzi wraz z dziećmi i ze 

7 J. Szelchaus, Dub-Dubowski Ignacy (1874 – 1899 – 1916 – 1953) bp łucko-żytomierski, admi-
nistrator diecezji kamienieckiej (1916 – 1925), w: EK, t. 4 (1985), kol. 268.

8 J. A. Kalinowska, Prosto na krzywych liniach, s. 26 – 36. Taż, Pani Jadwiga Russanowska- 
-Alexandrowicz, s. 81 i 87.

9 M. Joanna Zofia Michalska (1872 – 1942), w: Błogosławieni, którzy umierają w Panu. 
Nekrologia Sióstr Benedyktynek Misjonarek […] 1924 – 1999, red. A. J. Kalinowska. Olsztyn 2000, 
s. 37 – 39.
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swoim ukrytym skarbcem udali się w drogę z Kijowa do Warszawy, gdzie zamiesz-
kali we własnej kamienicy przy ul. Bagatela 810.

Okres rozproszenia okazał się dla placówki sióstr w Białej Cerkwi czasem pró-
by. Mimo tego siostry zebrały się dzięki protekcji bp. Dub-Dubowskiego niemal 
wszystkie razem w Kowlu, w dworze rodziny Friedrichson, przy ul. Aptecznej 5. 
Dom ten, wraz z przybyciem do tego miejsca przełożonej generalnej m. Jadwigi 
Kuleszy, stał się domem generalnym Zgromadzenia11.

KOWEL

W Kowlu, choć w niesprzyjających warunkach, trzeba było zaczynać wszystko 
od nowa: życie zakonne i pracę opiekuńczo-wychowawczą. Tym bardziej, że w tak 
trudnych warunkach, nie było już sponsorów i fundatorów. Potrzebny był też nowy 
zarząd zgromadzenia. Założycielka nie mogła dalej prowadzić tej placówki zakon-
nej jako filii rzymskiego zgromadzenia, ponieważ bp Dub-Dubowski (częściowo też 
z inspiracji niektórych sióstr benedyktynek z Kowla) postanowił, żeby w jego diecezji 
to zgromadzenie habitowe było na prawie diecezjalnym i zarządził, by na kapitule 
generalnej wybrać nowe władze w tejże wspólnocie. Ks. Antoniego Jagłowskiego 
mianował protektorem Zgromadzenia w Kowlu, następnie zaś komisarzem prowa-
dzącym prace budowlane sierocińców w Łucku12. Siostry z Kowla, nie mając stałych 
środków utrzymania zgromadzenia i sierocińców, chętnie spełniły wolę biskupa miej-
sca i po kapitule wyborczej w dniu 24 lipca 1921 r., wraz ze swym nowym zarządem 
generalnym, podjęły trud rozwoju zgromadzenia czynnego. Tym samym przestało 
być ono filią rzymskiego Zgromadzenia Benedyktynek od Miłosierdzia, stając się 
zgromadzeniem samodzielnym, opartym na prawie diecezjalnym w diecezji łucko-
-żytomierskiej.

Siostry otrzymały też możliwość kwestowania w Polsce i Stanach Zjednoczo-
nych, aby wesprzeć budowę nowych domów na kresach II RP oraz sprawę prowa-
dzenia pracy opiekuńczo-wychowawczej z osieroconymi dziećmi13.

Z decyzją biskupa miejsca nie chciała się zgodzić m. Jadwiga Kulesza, która 
odeszła ze wspólnoty w Kowlu osamotniona, cierpiąca i cicha14. Rozpoczęła tym 
samym swoje trudne, dotychczas szczegółowo nieopisane itinerarium tułacze, choć 

10 U. S. Wąsowicz, M. Maria Joanna Zofia Petronela Michalska (1872 – 1942), w: Błogosła-
wieni, którzy umierają w Panu, pod red. J. A. Kalinowskiej, Olsztyn 2000, s. 37 – 39; Jadwiga Mi-
chalska-Korfman, Wspomnienia, napisane w 1980 r. na prośbę s. M. Klemensy Sałacińskiej, „Ora 
et labora”, „Biuletyn Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Misjonarek”, 2 (68) 2017, s. 21; J. A. Ka- 
linowska, Pani Jadwiga Russanowska-Alexandrowicz, s. 88 – 89.

11 J. A. Kalinowska, Ksiądz Antoni Jagłowski. Życie i działalność [1881 – 1974], Olsztyn 2016, 
s. 45 – 48.

12 Tamże s. 44 i 50.
13 O zaproszeniu biskupa polonijnego Pawła Rhode ( i jego życzliwości dla tychże sióstr) na 

kresy wschodnie II RP w 1923 r. zob. tamże, s. 48.
14 Swoją postawą m. Kulesza nie doprowadziła do podziału zgromadzenia, które opuściła 

w 1921 r. Chciała ustabilizować w nowych warunkach swój status życiowy. Nie można więc zgo-
dzić się z zaprzeczeniem takiej interpretacji przez H. Gapskiego w: Siostra Jadwiga Józefa Kulesza
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zachowały się w Rzymie z tego okresu 24 jej listy (Archivio Generale delle Suore 
Benedettine di Caritá (= AGBC). W okresie tym próbowała nadal zakładać w Polsce 
filie rzymskiego zgromadzenia m. Kolumby Gabriel15.

Nie mając jeszcze doświadczenia, jak należy polskie pochodzące z prostego 
ludu dziewczęta formować w postulacie i nowicjacie, by były dobrze przygotowane 
(chodziło także o znajomość języków: łaciny i włoskiego oraz Konstytucji włoskiego 
zgromadzenia) do życia zakonnego i pracy we Włoszech, m. Kulesza prosiła w li-
ście z dn. 23 marca 1925 r. m. Kolumbę Gabriel: Matko Droga, proszę, choć jedną 
siostrę przysłać, jeśli nie ma Polki, to może Francuzka jest?, [za]nim Polka skończy 
swój nowicjat. Chodziło tu o nowicjuszkę s. Stanisławę Eleonorę Kucharzewską, 
jeszcze kilkakrotnie wymienianą w listach m. Jadwigi do m. Kolumby16. Poza tym 
ks. Jagłowski, za pośrednictwem ks. dr. Wacława Jezuska z Płocka, próbował też 
nawiązywać kontakty z m. Kolumbą w Rzymie w celu dołączenia polskich bene-
dyktynek z Kowla do zgromadzenia rzymskiego m. Kolumby17.

Kolejne projekty, a nawet próby zakładania przez m. Kuleszę nowych placówek 
w Polsce, kończyły się (z wyjątkiem w Białej Cerkwi) zazwyczaj fiaskiem. Przy-
kładem mogą być próby podjęte w Zakopanem, Stopnicy (Ziemia Kielecka), Solcu 
Zdroju, Wereszczynie (Ziemia Podlaska, woj. lubelskie).

LUBLIN 1926

Ostatnią placówkę swego zgromadzenia m. Kulesza założyła w 1926 r. w Lubli-
nie. Zanim jednak do tego doszło, przebywała ona, wraz z kandydatką do zgroma-
dzenia Julią Jankiewicz, przez około 10 miesięcy z przerwami (14 IX – 19 XII 1925 
oraz 6 IV – 18 VI 1926) na plebanii parafii św. Stanisława w Wereszczynie, gdzie 
zostały zaproszone przez proboszcza ks. kanonika Jana Wüstenberga18, kuzyna m. 
Kuleszy. Rozważano tam możliwości założenia placówki w tym miejscu i osiedle-
nia się na stałe w parafii pod patronatem proboszczowskim.

Projekt ten jednak upadł, gdyż m. Kulesza nie otrzymała od m. Gabriel z Rzy-
mu [także z Kurii Rzymskiej] dokumentu, stwierdzającego jej przynależność do 

 OSB (ok. 1864 (!) – 1931). Uwagi do życiorysu, w: Rok Jubileuszowy 75-lecia śmierci Założyciel-
ki m. J. J. Kuleszy, pod red. A. J. Kalinowskiej, Olsztyn 2010, s. 94. M. Kulesza po opuszczeniu 
zgromadzenia w Kowlu, chciała jechać do Rzymu, ale sekretarz nuncjusza Achillesa Ratti (później-
szego papieża Piusa XI) odradził jej i całą sprawę skierował do biskupa Krynickiego, ówczesnego 
wizytatora zgromadzeń zakonnych w Polsce, który, (niestety), jak obiecał – nie dotarł jednak do 
Kowla: zob. J.A. Kalinowska, Korespondencja sióstr niepokalanek, w: A. J. Kalinowska, Prosto na 
krzywych liniach, s. 100.

15 Por. Tamże, s. 39 – 40; taż, Siostry benedyktynki misjonarki wobec przemocy systemów to-
talitarnych […], „Forum Teologiczne”, 13 (2012), s. 175. M. Borkowska, Czarna owca, dz. cyt., 
s. 167 – 169.

16 Zob. A. J. Kalinowska, Prosto na krzywych liniach, s. 65, 85, 89 – 90, 93 – 95.
17 Por. A. J. Kalinowska, Ksiądz Antoni Jagłowski, s. 48. Problem ten zasługuje jednak na opra-

cowanie w osobnym artykule.
18 J. A. Kalinowska, Ks. Jan Wüstenberg, (1877 – 1939?) Szkic biograficzny, w: Rok Jubile-

uszowy 75-lecia śmierci Założycielki m. Jadwigi Józefy Kuleszy OSB, 2006/2007, Olsztyn 2010, 
s. 180 – 181.
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benedyktyńskiego zgromadzenia rzymskiego i poświadczenia na piśmie, zleconej 
jej misji zakładania placówek w Polsce. Chodziło o dokumenty potrzebne do okaza-
nia biskupowi siedleckiemu Henrykowi Przezdzieckiemu (1875 – 1939). De facto m. 
Kulesza nie należała do rzymskiej wspólnoty zakonnej, poza tym nie miała w obec-
nej sytuacji wiarygodnego świadka, który wsparłby ją podczas spotkania z bisku-
pem miejsca, tak jak to było w 1917 r., w Żytomierzu19. W Archiwum Rzymskim 
(AGBC) zachowało się z tego okresu 7 listów w tej sprawie, które m. Jadwiga wy-
słała z Wereszczyna do m. Kolumby w Rzymie. Obrazują one głębokie pragnienie 
zakładania w Polsce filii rzymskiej wspólnoty zakonnej, a także satysfakcję, choćby 
z krótkotrwałych osiągnięć20.

Na prośbę m. Kolumby nawiązano w tej sprawie kontakt w Lublinie z ks. Paw-
łem Dziubińskim, który zakończył właśnie w Rzymie prawnicze studia doktoranckie 
otrzymując stopień licencjata prawa kościelnego (1922). Po rocznej praktyce praw-
niczej w Sądzie Biskupim w Lublinie w 1923 wyjechał na studia do Francji w Ka-
tolickim Uniwersytecie w Lille, a pracę doktorską obronił dopiero dnia 22 czerw- 
ca 1925 r. w Rzymie21.

Przy próbie zakładania placówki w Lublinie (1926) miała miejsce podobna sy-
tuacja, jak opisana wyżej w Białej Cerkwi. Rolę protektora benedyktynek rzymskich 
wobec biskupa lubelskiego Mariana Leona Fulmana przejął ks. Dziubiński – admi-
nistrator parafii św. Pawła w Lublinie. Jak wiadomo znał on dobrze m. Kolumbę 
i jej rzymskie zgromadzenie benedyktyńskie z okresu swoich studiów w Wiecznym 
Mieście. Znał też m. Kuleszę. Dlatego z wielką życzliwością i szacunkiem pod-
jął się pośredniczenia w celu uzyskania zgody biskupiej na powstanie domu sióstr 
w Lublinie22. Matka Kolumba wysłała też do bp. Fulmana list polecający w tej spra-
wie (niestety, bez daty). W piśmie tym opisała historię powstania i rozwój swego 
zgromadzenia we Włoszech, a w jego ramach dzieje przyłączenia do tej czynnej 
wspólnoty sióstr kilku placówek włoskich benedyktynek kontemplacyjnych. W li-
ście powołała się także na kard. Bazylego Pompili (Vicariatus Urbis Romae), który 
był życzliwie nastawiony do fundacji zgromadzenia w Polsce. Po otrzymaniu listu 

19 Chociaż świadoma tej rzeczywistości m. Jadwiga Kulesza w listach do m. Kolumby pona-
wiała często i jak się okazało, bezskutecznie prośbę o prawne przyjęcie jej do tego benedyktyń-
skiego rzymskiego zgromadzenia. zob. Listy m. Kuleszy w: J. A. Kalinowska: Prosto na krzywych 
liniach, dz. cyt., s. 62 – 95.

20 Wereszczyn, 18 VI 1926] Mamy już mieszkanie w Lublinie i nawet dwa do wyboru. Jedno 
ofiaruje nam ks. dr Dziubiński u siebie w klasztorze [pobernardyńskim], składające się z pokoju 
i kuchni. Drugie zaś pewna pobożna duszyczka(!), która pragnie służyć Bogu w naszym zgroma-
dzeniu, mająca pracownię sukien u siebie, oddaje do naszej dyspozycji dwa pokoje z kuchnią, zob.  
J.A. Kalinowska, Prosto na krzywych liniach, dz. cyt., s. 84nn.

21 Nie znamy promotora i tytułu pracy doktorskiej ks. Dziubińskiego. Zob. A. Murat, Studia 
wyższe duchowieństwa lubelskiego, „Wiadomości Diecezjalne Lubelskie” R. XX, grudzień 1938, 
nr 12, s. 380 – 382.

22 Świadczą o tym wiadomości, umieszczane w listach m. Jadwigi Kuleszy do m. Kolumby Ga-
briel: np. Księdzu dr. Dziubińskiemu przedstawiłam rozporządzenie Przewielebnej Matki i prosiłam, 
żeby w jak najprędszym (!) czasie rozmówił się z ks. biskupem. [...] Ks. dr Dziubiński obiecał prosić 
ks. biskupa o napisanie do kardynała Wikarego w sprawie przyjazdu [do Polski] s. Stanisławy [Ku-
charzewskiej]. Zob. List m. Kuleszy do m. Kolumby, Wereszczyn, 18 VI 1926, w: J. A. Kalinowska, 
Prosto na krzywych liniach, dz. cyt. s. 86 – 87.
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biskup lubelski uczynił na nim adnotację: Zasadniczo zgadzam się, 20 VIII 1926.  
† Marian Fulman.

Dokument biskupi potwierdzający powstanie benedyktyńskiej placówki rzym-
skiej wspólnoty zakonnej w Lublinie (ul. Szpitalna, Szkoła kroju, nr 10) nosi datę 15 
września 1926 r. i znajduje się w Archiwum Kurii Metropolitalnej w Lublinie. Jest 
też wydrukowany w: Romana canonizationis Servae Dei Columbae Janinae Gabriel 
fundatricis Congregationis Sororum Benedictinarum a Caritate (1858 – 1926), Posi-
tio super fama sanctitatis et virtutibus23.

Dla m. Kuleszy oraz kandydatki Julii Jankiewicz, oczekujących na pozytywne 
rozwiązanie ich sprawy, powyższe wydarzenia stanowiły podstawy do optymizmu 
na przyszłość. Z Wereszczyna do Lublina (65 km) przywiózł je konnym zaprzęgiem 
ks. Jan Wüstenberg. Obiecał jednocześnie, że będzie się nimi opiekował. Mimo 
zmęczenia podróżą m. Kulesza napisała list do m. Kolumby, w którym wyraziła 
swoją radość: Z łaski Bożej jesteśmy już w Lublinie u siebie. Stefania Sawicka, aspi-
rantka [notabene, mająca 80 lat!] oddała swe urządzone mieszkanie i swą pracow-
nię krawiecką dla nowo tworzącej się wspólnoty benedyktyńskiej w Lublinie przy  
ul. Szpitalnej 10.

Wydawało się, że wraz z przybyciem do Lublina nie będzie na ten czas żadnych 
przeszkód w rozwoju benedyktyńskiej wspólnoty zakonnej. Wkrótce jednak pode-
szła w latach aspirantka Stefania Sawicka wycofała się ze swoich obietnic, zabrała 
swoje darowizny na rzecz zgromadzenia, a także wymówiła podarowane siostrom 
mieszkanie. Ponadto 26 września 1926 r. zmarła w Rzymie m. Kolumba Gabriel. 
Nowa przełożona generalna sióstr benedyktynek rzymskich, Włoszka m. Placyda 
Odolini, nie była zainteresowana zakładaniem placówek zgromadzenia w Polsce. 
Ponad to, zaproszona i oczekiwana przez m. Kuleszę w Lublinie s. Stanisława Ele-
onora Kucharzewska, nie przybyła do Polski.

Szukając możliwości pozytywnego rozwiązania swojej sytuacji, m. Kulesza 
w liście do s. Kucharzewskiej prosiła o szczegółowy opis śmierci m. Kolumby. 
Chodziło o odpowiedź na pytania: czy m. Kolumba nie pozostawiła u siebie jakie-
goś rozporządzenia względem polskiej placówki w Lublinie, czy też zaleciła może 
s. Stanisławie wyjazd do Polski w celu wsparcia sióstr24. Ks. Dziubiński, nie znając 
biegu ostatnich wydarzeń w klasztorze w Rzymie, sugerował też m. Kuleszy prośbę 
do przełożonej generalnej, aby wraz z s. Stanisławą przyjechała do Polski jeszcze 
jedna siostra Włoszka. Odpowiedzi z Rzymu jednak nie było.

W tej sytuacji m. Kulesza poczuła się wolna od zleconej jej misji zakładania 
w Polsce placówek rzymskiego zgromadzenia. Dlatego wraz ze swoją towarzyszką 
Julią Jankiewicz przeniosła się na zaproszenie ks. Dziubińskiego na jego plebanię 
w parafii św. Pawła w Lublinie (ul. Bernardyńska 5), z nadzieją na lepsze czasy. Po 
kilkumiesięcznym pobycie w tym miejscu, zdarzyło się nieprzewidywane spotka-
nie, które przyczyniło się do zakończenia drogi tułaczej m. Kuleszy poza własnym 
zgromadzeniem.

By opisać wspomniane wyżej nieplanowane spotkanie w Lublinie, trzeba naj-
pierw powrócić do Kowla w 1921 r., gdy m. Kulesza opuściła zgromadzenie. Jak 

23 Congregatio pro Causis Sanctorum P. N. 1418. Roma 1988, n. 2579, pagina 517.
24 Zob. A. J. Kalinowska, Prosto na krzywych liniach, dz. cyt., s. 95 – 96.
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wiadomo, siostry wraz ze swymi podopiecznymi zostały w 1919 r. wyrzucone ze 
swego domu w Białej Cerkwi w wyniku rewolucji bolszewickiej. Gdy po latach roz-
proszenia spotkały się w Kowlu, musiały w tym miejscu, w ciężkich i trudnych wa-
runkach od podstaw organizować życie zakonne i pracę opiekuńczo-wychowawczą. 
Nie było to łatwe. W praktyce oznaczało przede wszystkim budowanie sierocińców 
i szukanie środków do życia dla sióstr i dla podopiecznych dzieci. W tej akcji swoją 
pomocą służył bp Dub-Dubowski. Zaprosił on na kresy II RP bp. Piotra Pawła Rho-
de, który wywodził się z Wejherowa. Gdy ten wielki działacz polonijny przybył do 
Kowla, siostry benedyktynki otrzymały od niego finansowe wsparcie na dalsze pro-
wadzenie sierocińca w tym miejscu. Zostały też zaproszone za ocean, aby w Ame-
ryce wśród Polonii podjąć kwesty, co później ułatwiło nie tylko prace budowlane 
w Łucku i Kowlu, ale też założenie placówek na kontynencie amerykańskim25. Naj-
częściej jednak siostry kwestowały na terenie Polski. Było tu bowiem łatwiej uzy-
skiwać pozwolenie, choć należy dodać, że z różnych powodów nie wszyscy biskupi 
w Polsce przyjmowali kwestarki. Wyniki takich kwest były niewielkie, ze względu 
na zubożenie polskiego społeczeństwa.

Bp Dub-Dubowski wyprosił też u biskupa płockiego Antoniego Juliana Nowo-
wiejskiego przeniesienie ks. A. Jagłowskiego na trzy lata do diecezji łucko-żyto-
mierskiej. Chodziło o to, by mógł on organizować seminarium duchowne w Łucku, 
a także jako protektor sióstr benedyktynek misjonarek rozpocząć i nadzorować pra-
ce budowlane przy wznoszeniu sierocińców, doprowadzając je do stabilizacji.

Kwestowanie sióstr z kowleńskiej wspólnoty na terenie Polski, a konkretnie 
w dniu 25 stycznia 1927 r. w diecezji lubelskiej, stało się okazją do nieprzewidziane-
go spotkania z ks. Pawłem Dziubińskim, w którego parafii schroniły się m. Kulesza 
oraz Julia Jankiewicz. Było to spotkanie dość przykre, choć zakończyło się pomyśl-
nie. Siostry kwestarki powiadomiły o losie m. Kuleszy swoją przełożoną w Kowlu 
m. M. Gerardę A. Sokołowską. Ona to, wiosną tego roku razem z s. Teklą P. Domań-
ską przyjechała do Lublina. Po rozmowie z nią m. Kulesza wraz z Julią Jankiewicz 
podjęły późną jesienią 1927 r. decyzję o powrocie na placówkę w Kowlu oraz do 
zgromadzenia, które funkcjonowało tu na prawie diecezjalnym. Opis tego wydarze-
nia pozostawiła w swoich wspomnieniach s. Michaela Jankiewicz (1880 – 1977): 
W parafii św. Pawła w Lublinie było wtedy święto patronalne. Siostry kwestarki (2) 
wzięły udział w uroczystym nabożeństwie odpustowym. Zauważył je w kościele ks. 
proboszcz i po zakończeniu nabożeństwa zaprosił na swoją plebanię. Tam zaczął 
wypytywać je o nazwę Zgromadzenia, o Założycielkę i miejsce ich zamieszkania. 
W końcu skarcił je za to, że wyrzuciły z klasztoru swoją Założycielkę i powiedział, że 
przebywa ona na jego plebanii [w Lublinie]26.

25 M. M. Kuligowska, Siostry benedyktynki misjonarki w Huntington N. Y. [USA] w latach 
1940 – 2000. Lublin 2000, kompis ABMO; A. J. Kalinowska, Złoty jubileusz życia i działalności 
sióstr benedyktynek misjonarek w Huntington, Long Island NY, USA (1962 – 2012), „Studia Re-
demptorystowskie”, 12/ 2014, s. 311 – 326.

26 Zob. ABMO, (rkpis) Wspomnienia s. M. Michaeli Jankiewicz z dnia 13 maja 1975 r.
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ŁUCK

W klasztorze w Kowlu Matka Założycielka i aspirantka Julia zostały przyjęte 
bardzo życzliwie i włączyły się od razu czynnie w życie zakonne i działalność ko-
welskiego konwentu. Po wybudowaniu w Łucku budynku przeznaczonego na siero-
ciniec, przeniesiono je do tego miejsca, w lepsze warunki mieszkaniowe. Warto tak-
że dodać, że ks. dr Paweł Dziubiński z Lublina, jak zapisano w Kronice Nowicjatu 
Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. o. Benedykta w Łucku, pod datą 7 lipca 1929 r., 
odwiedził w Łucku sierociniec [„Teresinek”]. Rano odprawił Mszę św. [w kaplicy 
tego domu] i zwiedzał cały gmach. Zajrzał też do nowicjatu. Zapewne, (trudno sobie 
wyobrazić inaczej), choć siostry nowicjuszki o tym nie wiedziały rozmawiał też 
z m. Jadwigą Kuleszą i s. Michaelą Jankiewicz. Po obiedzie pojechał na spotkanie 
z biskupem łuckim A. P. Szelążkiem27.

W tym miejscu trzeba wspomnieć o jeszcze jednym, dość przykrym epizodzie. 
Otóż po śmierci m. Kolumby Gabriel w rzymskim zgromadzeniu (od 1923 r.) była 
jeszcze jedna, wspomniana już wcześniej Polka: s. Stanisława Eleonora Kucharzew-
ska. Jeszcze za życia m. Kolumby, po ukończeniu nowicjatu w Rzymie, miała ona 
przybyć na placówkę benedyktyńską do Lublina, w celu pomocy m. Kuleszy. Do-
piero jednak po ukończeniu nowicjatu, wystarała się w Rzymie (prośba ta nosi datę 
11 listopada 1927 r.) u papieża Piusa XI o zgodne z prawem kanonicznym przejście 
do Zgromadzenia Sióstr Misjonarek św. Benedykta w Łucku28. Przybyła więc do 
Łucka w 1927 r. z nadzieją, że będzie przyjęta do lokalnego konwentu.

Ówczesna przełożona generalna zgromadzenia m. Małgorzata Wł. Szyndler zor-
ganizowała w Łucku kapitułę generalną, w której wzięła udział także m. Kulesza. 
W ten sposób siostry mogły w dniu 30 marca 1930 r. w tajnym głosowaniu wypo-
wiedzieć się na temat przyjęcia przybyłej z Rzymu kandydatki. Większość z nich 
opowiedziała się za przyjęciem jej na rok do nowicjatu w Łucku, ale gdy sprawę 
przedstawiono bp. Szelążkowi, ten zalecił, aby dokładniej zbadać jej zamiary. Usta-
lono więc, że zamiary s. Stanisławy nie są zgodne z Ustawami Zgromadzenia Sióstr 
Misjonarek św. Benedykta i dając jej 50 zł na drogę oddalono ją29. Prawdopodob-
nie udała się ona do Lublina do ks. Dziubińskiego, który tymczasowo zatrudnił ją 
w pracy parafialnej, a następnie skierował do Zemborzyc, w celu zakładania tam 
placówki rzymskiego zgromadzenia benedyktyńskiego30. Na tym kończą się wiado-
mości o s. Stanisławie Eleonorze Kucharzewskiej.

27 Pierwsza zachowana Kronika Sióstr Nowicjuszek: Tekst zapisany od stycznia 1929 r. […] do 
września 1943 r.

28 Świadczy o tym dokument w Archiwum Rzymu: TVUR, P. 90. Pozytywna odpowiedź 
z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa kanonicznego, została wydana przez Kongregację 
do Spraw Zakonnych.

29 16 listopada 1927 r. ABMO, rkps Księga protokołów Rady Generalnej ( 1929 – 1938) Zgro-
madzenia Sióstr Misjonarek św. O. Benedykta, s. 32 – 333.

30 A. J. Kalinowska Prosto na krzywych liniach, dz. cyt., s. 43. Świadczy o tym dokument w ar-
chiwum Rzymu ACR z dnia 19 czerwca 1936 r.
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ZAKOŃCZENIE

Matka Jadwiga Kulesza odegrała ważną rolę w założeniu w dniu 24 czerwca 
1917 r. w Białej Cerkwi k. Kijowa, pierwszej placówki benedyktyńskiej rzymskie-
go zgromadzenia m. Kolumby Gabriel. Placówka ta, po agresji bolszewickiej oraz 
zgodnie z wolą biskupa łuckiego I. Dub-Dubowskiego od 21 lipca 1921 r. zaczęła 
funkcjonować w Kowlu jako nowe samodzielne zgromadzenie habitowe na prawie 
diecezjalnym. Chodzi o siostry misjonarki Reguły św. Ojca Benedykta, a od 1980 
o siostry benedyktynki misjonarki, pracujące w Polsce, na Ukrainie i w krajach mi-
syjnych za oceanem. Kolejną polską i jednocześnie ostatnią placówką rzymskiego 
zgromadzenia założoną przez m. Kuleszę przy pomocy ks. P. Dziubińskiego, a ery-
gowaną przez bp. M. L. Fulmana 15 września w 1926 r. był konwent w Lublinie, 
który niestety z braku odpowiednich warunków materialnych po 11 dniach funkcjo-
nowania przestał istnieć.

Po 53 latach, czyli w 1979 r., również w Lublinie, polskie siostry benedyktynki 
misjonarki zorganizowały własny studencki dom zakonny, erygowany za zgodą bp. 
Bolesława Pylaka w dniu 8 grudnia 1985 r. przez m. generalną M. Cecylię Zofię 
Serwońską OSB. Dom ten służy do dziś, nie tylko siostrom benedyktynkom misjo-
narkom, ale także jako internat świeckim dziewczętom, studiującym w wyższych 
uczelniach Lublina.

PLACÓWKI ZGROMADZENIA SIÓSTR BENEDYKTYNEK CZYNNYCH 
UTWORZONE ZA ŻYCIA MATKI JADWIGI KULESZY (1859 – 1931)

STRESZCZENIE

Prezentowany artykuł ma charakter przyczynkarski i pozostaje w korelacji do pierw-
szego niepełnego [z braku odpowiednich źródeł] wydania szkicu biografii matki Jadwigi 
Kuleszy OSB, założycielki polskiej benedyktyńskiej placówki w Białej Cerkwi pod Kijo-
wem w 1917 r. [A. J. Kalinowska, Prosto na krzywych liniach, Olsztyn 1996] dla rzymskiego 
Zgromadzenia Suore Benedettine di Caritá, które zorganizowała w Rzymie matka Columba 
Gabriel OSB. Placówka ta po utracie domu w wyniku rewolucji bolszewickiej w 1919 r. 
przestała istnieć. Odrodziła się w 1920 r. w Kowlu i później została przekształcona przez 
bp. łucko-żytomierskiego Ignacego Dub-Dubowskiego w samodzielne zgromadzenie czynne 
na prawie diecezjalnym. M. Jadwiga Kulesza nie chciała się z tym faktem zgodzić. Gdy bp 
Dub-Dubowski zarządził kapitułę wyborczą 1921 r., opuściła to zgromadzenie i rozpoczęła 
trwające 6 lat itinerarium tułacze, próbując zakładać nadal placówki dla rzymskiego zgro-
madzenia w Polsce. Ponieważ matka Kulesza nie miała odpowiednich dokumentów, zleca-
jących jej to zadanie, jej działania kończyły się fiaskiem. Do założenia placówki i jej erekcji 
konieczny był wiarygodny świadek, którym w 1926 r. w Lublinie okazał się wobec biskupa 
diecezjalnego ks. dr Paweł Dziubiński. Benedyktyńska placówka po erekcji funkcjonowała 
w Lublinie około 2 tygodnie. Po wymówieniu darowanego siostrom domu przy ul. Szpitalnej 
10, ks. Dziubiński użyczył matce Kuleszy oraz aspirantce Julii mieszkania na swojej pleba-
nii w Lublinie. Po spotkaniu kwestujących w Lublinie sióstr benedyktynek z Kowla, matka 
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Jadwiga Kulesza wraz aspirantką przeniosła się do Kowla, a potem do Łucka. Przedłożony 
artykuł stanowi dopełnienie wcześniejszych publikacji autorki o osobach z otoczenia m. Ja-
dwigi Kuleszy. Chodzi o takie postaci jak: ks. Jan Wüstenberg, ks. Antoni Jagłowski oraz 
Jadwiga Russanowska-Alexandrowicz.

FACILITIES OF THE CONGREGATION OF THE BENEDICTIC SISTERS 
CREATED DURING THE LIFE OF MOTHER JADWIGA KULESZA (1851 – 1931)

SUMMARY

The article presented here is contributory and remains in a correlation of the first in-
complete publication of the sketch of Mother Jadwiga biography (due to lack of appropriate 
sources) the founder in 1917 of Polish Benedictine Branch Monastery in Biala Cerkiew near 
Kyiv [A. J. Kalinowska – („Straight on curved lines’’) – Prosto na krzywych liniach Olsz-
tyn 1996.] for the Roman Congregation Suore Benedettine di Carita organized by Mother 
Columba Gabriel OSB in Rome. This institution after losing home during the bolshevik revo-
lution in 1919 ceased to exist. It was reborn in 1920 in Kowl and later transformed by Dub- 
-Dubowski Bishop of Łuck and Żytomierz to an independent congregation under diocesan 
law. Mother Jadwiga couldn’t agree with that.

When above- mentioned bishop ordered the electoral chapter in 1921, she left the con-
gregation and started itineraries wandering lasted six years trying to establish branches for 
Roman Congregation in Poland. Her attempts usually failed because of a lack of relevant 
documents for that task. A reliable witness was needed to establish the institution and its 
erection. That witness occurs Father doctor Paweł Dziubiński towards the Diocesan Bishop 
in 1926 in Lublin. That Benedictine institution functioned after the erection for about two 
weeks. The donated house which was in Szpitalna street 10 in Lublin was refused. Father 
Dziubiński then took Mother Jadwiga (with aspirant Julcia) into his presbytery in Lublin. On 
the occasion of a meeting of Benedictine Sisters from Kowl on the collection of charity the 
matter resolved itself. Mother Jadwiga and the aspirant were taken soon to Kowl and then 
to Łuck for better conditions. This article is part of the following publications of the above-
mentioned author about persons around Mother Jadwiga Kulesza. It is about such figures as: 
Fr. Jan Wüstenberg, Fr. Antoni Jagłowski and Jadwiga Russanowska-Alexandrowicz.

DIE ZU LEBZEITEN DER MUTTER JADWIGA KULESZA (1851 - 1931) 
GESCHAFFENEN EINRICHTUNGEN DER GEMEINSCHAFT DER 

MISSIONSBENEDIKTINERINNEN

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel hat einen Ergänzungscharakter und steht in Zusammenhang 
mit der ersten unvollständigen [mangels geeigneter Quellen] Ausgabe der biographischen 
Darstellung von Mutter Jadwiga Kulesza OSB, der Gründerin der polnischen benediktini-
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schen Einrichtung in Bila Zerkwa bei Kiew im Jahre 1917. [A. J. Kalinowska, Gerade auf 
gekrümmten Linien, Olsztyn 1996] für die römische Gemeinschaft von Suore Benedettine di 
Caritá, die in Rom von Mutter Colomba Gabriel OSB organisiert wurde. Nach dem Verlust 
des Gebäudes als Folge der bolschewistischen Revolution 1919 hörte die Einrichtung auf 
zu existieren. Sie wurde 1920 in Kowel wiederbelebt und später von Ignacy Dub-Dubowski 
- dem Bischof der Diözese Luzk-Schytomyr in eine unabhängige Kongregation nach diöze-
sanem Recht umgewandelt.  Jadwiga Kulesza wollte dieser Tatsache nicht zustimmen. Als 
Bischof Dub-Dubowski 1921 ein Wahlkapitel anordnete, verließ sie die Ordensgemeinschaft 
und begann 6 Jahre lang umherzuwandern sowie versuchte, weitere Außenstellen für die rö-
mische Ordensgemeinschaft in Polen zu errichten. Da die Mutter Kulesza keine geeigneten 
Dokumente hatte, um sie mit dieser Aufgabe zu beauftragen, endete ihre Aktion in einem 
Fiasko. Um eine Einrichtung zu gründen, bedurfte es eines glaubwürdigen Zeugen, der sich 
1926 in Lublin als Priester Dr. Paweł Dziubiński herausstellte, welcher das Vertrauen des 
Bischofs weckte. Die benediktinische Außenstelle funktionierte nach ihrer Errichtung etwa 
2 Wochen lang in Lublin. Nachdem man das den Schwestern zuvor übergebene Haus in der 
Szpitalna-Straße 10 gekündigt hatte, lieh Priester Dziubiński der Mutter Kulesza und der 
Postulantin Julia eine Wohnung in seiner Pfarrei in Lublin. Nach dem Treffen mit den Bene-
diktinerinnen von Kowel, die in Lublin Geldspenden sammelten, zogen Jadwiga Kulesza und 
die erwähnte Postulantin nach Kowel und dann nach Luzk. Der vorliegende Artikel ergänzt 
die früheren Veröffentlichungen der Autorin über Menschen aus dem Umfeld der Mutter 
Jadwiga Kulesza. Es handelt sich um solche Persönlichkeiten wie: Priester Jan Wüstenberg, 
Priester Antoni Jagłowski und Jadwiga Russanowska-Alexandrowicz. 
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Die Liquidierung von Priesterseminaren in der Slowakei im Jahre 1950 war nur 
einer der Mosaiksteine in der Maschinerie der kommunistischen Macht, die nach 
Februar 1948 die Tschechoslowakei übernahm. Der Kampf gegen die Kirche begann 
aber viel früher.

Am Anfang wurde der Kontrakt mit dem Heiligen Stuhl nicht eingehalten. Bi-
schöfe und Ordensoberen wurden eingeschüchtert. Die Geistlichen wurden in selt-
same Gruppen aufgeteilt. Das betraf auch diejenigen, die sich gerade auf den Dienst 
in der Kirche vorbereiteten.

Durch das Gesetz Nr. 58/1950 vom 18. Mai 1950 wurden alle theologischen 
Fakultäten und Lehranstalten der Wirksamkeit des Ministeriums für Schulwesen ent-
zogen, mit dem Ziel, die Ausbildung zukünftiger Priester zu kontrollieren. Die Obhut 
über sie wurde durch das slowakische – Staatsbüro für kirchliche Angelegenheiten 
übernommen1. Gemäß Regierungsanordnung Nr. 112/1950 vom 14. Juli 1950 über 
die Sammlung der Theologie-Fakultäten theologischer Abteilungen mit Wirkung 
vom 26. Juli 1950 (sie wurde erst am 10. Mai 1990 durch das Dekret 163/1990 abge-
schafft), wurden alle Studien der römisch-katholischen Theologie an der römisch-ka-
tholischen Theologischen Fakultät St. Kyrill und Method in Bratislava konzentriert2.

* Pr. Prof. ThDr. Cyril Hišem PhD. – Priester der Erzdiözese Košice, Dekan der Theologi-
schen Fakultät der Katholischen Universität in Rużomberok, Slowakei.

1 Vgl. Letz, Róbert: Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948–1989. In. 
Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989 I. Prešov: VMV 2001, S. 155.

2 Die Regierungsanordnung Nr. 112/1950 GS vom 14. Juli 1950 über die Theologischen Fa-
kultäten. In Böhmen wurde das theologische Studium in Prag konzentriert. Jedoch im Jahre 1953 
wurde es sehr bald nach Litoměřice (Leitmeritz) verlagert, damit Theologen sich mit anderen 
Hochschülern nicht zusammentreffen.
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Obwohl die Tätigkeiten der Theologischen Fakultät unter der Leitung des Dekans 
der Fakultät standen, korrespondierte er mit dem zuständigen Minister des Nationalen 
Büros für kirchliche Angelegenheiten. Auch er wurde in diesem Amt ernannt. Durch 
diese Anordnung wurden die Studien auf 4 Jahre verkürzt. Schließlich wurde ab dem 
1. Juli 1955 der ursprüngliche fünfjährige Studiengang wieder aufgenommen3.

Nach Paragraph 11 Punkt 2 oblag es den Studenten, nach Kräften zu arbeiten, 
damit der Studienplan bestmöglich erfüllt würde. Sie sollten als Priester und Predi-
ger aufwachsen, um das vaterländische Volk in seinem Baueifer zu unterstützen4. 
Diese Aussage charakterisiert voll und ganz die Absichten des neuen sozialistischen 
Establishments.

BRATISLAVA (PRESSBURG)

In Bratislava wurden bereits unter Kaiser Joseph II. Priester ausgebildet. Durch 
ihn wurden alle diözesanen Seminare abgeschafft und neun allgemeine Seminare 
eingerichtet, darunter eines in Bratislava in einer verlassenen Burg (1784–1790)5.

Nach der Gründung der Tschechoslowakischen Republik gab es zwei theolo-
gische Fakultäten, eine in Praha (Prag) an der Karlsuniversität für Böhmen und die 
andere in Olomouc (Olmütz) für Mähren. In der Slowakei wurde Theologie nur in 
Diözesan- und Religionsseminaren gelehrt, wo es aber nicht möglich war, akademi-
sche Grade zu erlangen. Die Bemühungen um die Gründung einer Theologischen 
Fakultät in Bratislava begannen bereits im Jahre 1919, wurden aber erst 1936 ver-
wirklicht, als das Seminar von Trnava (Tyrnau) nach Bratislava (Preßburg) verlegt 
und ein Teil der Theologischen Fakultät wurde6.

Während des Zweiten Weltkriegs arbeitete die Fakultät fast ohne Unterbre-
chung. Im akademischen Jahr 1946/47 kam es zu Änderungen durch den Ausschluss 
von der Comenius-Universität7, durch das Gesetz Nr. 58/1950 über die Hochschulen 
§ 34 über die Unterordnung der Fakultät dem mit der Leitung des Staatsbüro für 
kirchliche Angelegenheiten aufgetragenen Minister8 und durch die Regierungsan-
ordnung Nr. 112/1950. Diese Theologische Fakultät blieb die einzige in der ganzen 
Slowakei, die für die Ausbildung zukünftiger Priester zuständig war.

Am 26. Juni 1950 besuchten die Bezirkssekretäre für kirchliche Angelegenhei-
ten die Vorgesetzten in den Seminaren mit der Anordnung, das Schuljahr erst am 15. 
Juli zu beenden (die üblichen Ferien dauerten für Theologen vom 20. Juni bis zum 

3 Vgl. Vnuk, František: Cyrilometodská bohoslovecká fakulta v rokoch 1950–1956. In: His-
torický zborník 6. 1996, S. 86 – 114.

4 Die Regierungsanordnung Nr. 112/1950 GS vom 14. Juli 1950 über die Theologischen Fa-
kultäten, § 11, Punkt 2.

5 Vgl. Bagin, Anton: Vybrané kapitoly zo slovenských cirkevných dejín. Bratislava 1980, 
Skripten, S. 5–9.

6 Vgl. Janega, Štefan: Jubilujúca Alma Mater. In: Facultas theologica ss. Cyrilli et Methodii 
Bratislavae 1936–1986. Bratislava: SSV 1986, S. 9–19.

7 Vgl. www.wikipedia.sk
8 Vgl. Gesetz Nr. 58/1950 GS der Nationalversammlung über die Hochschulen vom 18. Mai 

1950 mit der Wirkung ab 3. Juni 1950.
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15. September)9. Am folgenden Tag traf eine dreiköpfige Delegation – der Obmann 
des Nationalen Bezirkskomitees und der Sekretär für Kirche und Bevollmächtigter 
des SUC – bei den Rektoren ein, um sie darüber zu informieren, dass alle Theologen 
in den Tagen vom 28. Juni bis 7. Juli einen Kurs für politische Bildung besuchen 
müssen, ohne den die jungen Leute ihre Studien nicht fortsetzen könnten10.

Der Kurs begann tatsächlich erst am 6. Juli 1950, wobei in Bratislava nur 39 von 
208 Theologen zur Schulung gekommen waren. Im neuen Schuljahr traten zuerst 
nur 4 Theologen in den ersten Jahrgang ein, wobei die Zahl sich später auf 8 erhöh-
te. Keine Neuankömmlinge kamen aus den Diözesen Banská Bystrica (Neusohl), 
Košice (Kaschau), Nitra (Neutra) und Spiš (Zips)11.

Anders als Theologen standen die Professoren dem slowakischen Kirchenamt un-
mittelbar nach einem kurzen Widerstreit voll zur Verfügung. Das Amt konnte also 
unter ihnen wählen. Über dieses Büro wurde auch ein Fakultätssekretär ernannt, der 
vertraute Informationsberichte über Pädagogen und Theologen lieferte. Ein neues Fach 
der Sozialwissenschaft wurde hinzugefügt, nämlich der Marxismus-Leninismus12.

NITRA (NEUTRA)

Die theologische Ausbildung in Nitra ist bereits mit Großmähren verbunden, 
nämlich mit den Hl. Method und Viching, mit der Benediktiner Abtei in Zobor und 
mit der Kapitel-Schule in der Oberen Stadt.

Um das Priesterseminar machte sich Bischof Ladislav Adam Erdödi (1706 – 1736) 
verdient, der zu diesem Zweck 2030 Goldstücke stiftete und in der Oberen Stadt das 
sog. Almáši-Haus kaufen ließ. Am 9. November 1715 ließ er das dem Hl. Ladislaus 
geweihte Seminar eröffnen. Der Bischof Jan Gustini (1764–1777) ließ das Seminar 
abbauen und ein neues bis heute dienendes Gebäude bauen13.

Während des Zweiten Weltkrieges fungierte das Seminar fast ohne Unterbre-
chung. Die größte Bedrohung war die Bombardierung der Stadt und die Zerstörung 
des Seminars durch eine Bombe. Zum Glück wurde niemand verletzt14.

Im Schuljahr 1949/50 fingen die Vorträge Mitte September an. Es waren unge-
fähr 30 Theologen in der Nachkriegsperiode im Seminar in Nitra. Da Bischof Eduard 
Nécsey die komplizierte Lage der Kirche in neuer Gesellschaft erkannte, wurden die 
letzten fünf Seminaristen Štefan Magdolen, Eduard Mokráš, Štefan Palkovič, Ondrej 
Plundrík und Mário Somossy schon am Sonntag 16. April 1950 von ihm geweiht.

  9 Vgl. AACass 4403/1928 Jozef Čársky: Relatio de statu seminarii, Košice 14. 12. 1928.
10 Vgl. Vnuk, František: Bohoslovecká fakulta v Bratislave (1950–1953). In: Zrušenie 

kňazských seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda 1999, S. 5.
11 Ebenda, S. 6–10.
12 Vgl. Letz, Róbert: Prenasledovanie kresťanov na Slovensku v rokoch 1948–1989. In: 

Zločiny komunizmu na Slovensku 1948 – 1989 I., S. 157.
13 Vgl. www.ksnr.sk
14 Vgl. Janega, Štefan: Pohnuté roky Kňazského seminára v Nitre. In: Zrušenie kňazských 

seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda 1999, S. 15.
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Auch in Nitra wurde das Schuljahr Mitte Juni 1950 beendet. Die Theologen 
wurden zu Beginn des Monats Juli, also nach dem Seminar, zum Kurs der politi-
schen Lehre berufen, gleich wie es in Bratislava gemacht wurde. Aber nach dem ers-
ten Wochenende wurde der Kurs wegen Desinteresse aufgelöst. Die Theologen sind 
nach Hause gefahren, ohne ihre Oberen zu benachrichtigen. Rektor Rudolf Formá-
nek, Spiritual Josef Žatko und Präfekt Štefan Janega wurden durch die Staatssicher-
heit in das Konzentrationslager in Mučeníky (Motschenok) abgeführt. Das Seminar 
wurde schließlich am 10. Juli 1950 abgeschafft.

Das Gebäude wurde von der Verwaltung des Regionalen Nationalkomitees in 
Nitra übernommen. Dort wurden die Institutionen, wie z.B. das Mädchenheim und 
die Slowakische Landwirtschafts-bücherei, eingerichtet. Seit 1964 bis zum Beginn 
der Generalrenovierung des Gebäudes war dieses der Sitz des Nitraer Museums für 
Heimatkunde und es gab Räume für das Archäologische Institut. Die Instandsetzung 
des Gebäudes hat in der ersten Hälfte des Jahres 1971 unter der Leitung des Slova-
kischen Instituts für Denkmal-Fürsorge begonnen. Der Name Seminarstraße wurde 
in Burgstraße geändert15.

BANSKÁ BYSTRICA (NEUSOHL)

Nach der Entstehung der Diözese in Banská Bystrica im Jahre 1776 wurde das 
Priesterseminar des Hl. Karl Borromäus erst im Jahre 1807 vom Bischof Gabriel 
Zerdahelyi eröffnet. Das Seminar fungierte, nur mit kurzer Pause durch den erzwun-
genen Abgang des Bischofs deutscher Herkunft Wolfgangs Radnai, in den Jahren 
1919 – 22, bis zum Jahr 195016.

Das letzte Schuljahr begann am 4. November 1949, dem Fest des Hl. Karl Bor-
romäus. Es waren 23 Theologen im Seminar. Der bekannte Chorherr Juraj Koza-
-Matejov war Rektor, Štefan Paldauf – der stellvertretende Rektor, Igor Chladný 
– Spiritual und Anton Šuriansky – Präfekt. Nach dem Tod des Diözesanbischofs 
Andrej Škrábik am 8. Januar 1950 wurde die Lage kompliziert. Der vaterländische 
Priester Ján Dechet wurde durch den Staat zum Administrator ernannt und wurde 
aus diesem Grund exkommuniziert. Vom Seminar kam niemand, ihn zu begrüßen. 
Keiner beteiligte sich weder an der Friedenskonferenz der Katholiken des Neusohler 
Bezirks am 18. März 1950, noch an seiner Installation am folgenden Tage in der 
Domkirche. Danach wurden Rektor, Spiritual, Präfekt und zwei Professoren Peter 
Kosťov und Augustin Dokupil durch die Staatssicherheit in das Kreisgerichtsgefäng-
nis in Bratislava eingeliefert. Hierher waren sie fast fünf Monate lang in Untersu-
chungshaft interniert.

Weil nur der stellvertretende Rektor im Seminar blieb, schickte er die Theologen 
in Abstimmung mit den Professoren nach Hause mit der Bemerkung, dass sie über 

15 Vgl. www.ksnr.sk. Vgl. Belás, Ladislav: Násilné zrušenie kňazských seminárov v Nitre.  
In: Zrušenie kňazských seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda 
1999, S. 24 – 25.

16 Vgl. Koniarová, Anna: Pred rokom 1918. In: 200 rokov Kňazského seminára v Banskej 
Bystrici 1807–2007. Banská Bystrica – Badín: Kňazský seminár sv. Františka Xaverského 2007, 
S. 15.
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die Ankunftszeit informiert werden. Diese Frist hatte danach 40 Jahre Verspätung. 
Gleich den anderen Priesterseminaren wurde auch das Neusohler Seminar am 14. 
Juli 1950 aufgehoben. Das Gebäude wurde durch den Staat übernommen17.

Die Studenten erhielten vom Administrator Dechet das Angebot, das Studium 
an der Theologischen Fakultät in Bratislava zu absolvieren, aber dieses Angebot 
wurde von niemandem angenommen. Bis zum Jahre 1956 wurde kein Priester in der 
Diözese Banská Bystrica geweiht18.

SPIŠSKÁ KAPITULA (ZIPSER KAPITEL)

Die theologische Schulung in Spiš (Zips) wurde schon in den Zeiten der Exis-
tenz der Zipser Propstei übersetzt. Nach der Gründung der Diözese Spiš (1776) ent-
stand das eigene Bischofsseminar im Jahre 1815. Am 12. November 1815 fand die 
feierliche Eröffnung statt. Am Anfang gab es hier 27 Theologen19.

Es waren um 30 Theologen im Schuljahr 1949/50 in Spišská Kapitula. Wegen 
der gegen die Kirche mit Repressalien induzierten Spannung wurden die Studenten 
des fünften Jahres im Juni 1950 zu Priestern geweiht. Die Studenten des vierten Jahrs 
erhielten das Einverständnis des Bischofs zur geheimen Weihe. Auch in Spišská Ka-
pitula mussten die Theologen in den Tagen vom 6. bis 15. Juli 1950 eine politische 
Schulung absolvieren. Die Theologen blamierten mit ihrem Wissen die Vortragen-
den, die endlich gehen mussten. Der Seminar-Rektor Bischof Štefan Barnáš wurde 
am 24. Juni 1950 interniert. Zwei Professoren, Jozef Špirko und Štefan Figura, wur-
den inhaftiert, die anderen der Seelsorge zugewiesen.

Protokollarisch wurde das Seminar durch den Staat am 24. August 1950 abge-
nommen. Das Gebäude diente dann der Militärverwaltung. Hier gab es dann eine 
Schule für Militärmusik. Vieles vom Seminareigentum wurde vernichtet oder ging 
verloren20.

PREŠOV (PRESCHAU)

Obwohl das griechisch-katholische Bistum von Prešov (Preschau) im Jahre 
1818 gegründet wurde, ist das Priesterseminar aus Ermangelung an Geldmitteln erst 
spät eingerichtet worden und im Jahre 1880 geöffnet21.

17 Vgl. Brendza, Gabriel: Historické okolnosti likvidácie Kňazského seminára v Banskej By-
strici. In: Zrušenie kňazských seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Go-
razda 1999, S. 46 – 49.

18 Vgl. www.xaver.sk
19 Vgl. Špirko, Jozef: Výchova kňazstva na území spišskej diecézy. In: Spišský kňazský se-

minár v minulosti a prítomnosti. Spišská Kapitula: Slovenská Grafia 1943, S. 118–119.
20 Vgl. Chalupecký, Ivan: Likvidácia spišských seminárov. In: Zrušenie kňazských seminárov 

na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda 1999, S. 28–30.
21 Vgl. Šimko, Miroslav: Dejiny gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného 

Pavla Petra Gojdiča v Prešove. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho školstva na Slovensku 
II. Prešov: GTF PU 2009, s. 152–153.
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Das griechisch-katholische Priesterseminar wurde schon am 28. April 1950 als 
erstes von allen Diözesan-Seminaren abgeschafft, nachdem die ganze griechisch-
katholische Kirche liquidiert worden war. Es waren 42 Theologen im Seminar. Vi-
zerektor Michal Sabadoš schickte sie vor der Liquidation nach Hause. Viele wurden 
sowieso interniert und in den Dienst der sog. Technischen Hilfs-Bataillone (PTP) 
berufen. Der Seminarrektor Vasiľ Hopko, der Dekan Miron Podhájecký, der Spiritu-
al Ivan Ljavinec und fast alle Professoren wurden inhaftiert22.

Das Seminargebäude wurde zuerst von der Stadt und dann von einigen Interes-
senten übernommen; schließlich wurde es abgebrochen23.

KOŠICE (KASCHAU)

Während der türkischen Besetzung der Stadt Eger (Erlau) hat sich der Bischof 
von Eger mit einem Domkapitel in Košice (Kaschau) angesiedelt. Auch zukünfti-
ge Theologen studierten in der Stadt an einer im Jahre 1657 errichteten Kaschauer 
Universität. Bis 1776 wurde hier mit kurzen Pausen theologische Ausbildung ange-
boten.

Nach der Entstehung der Diözese Košice im Jahre 1804 wurde auch ein Priester-
seminar errichtet. Seit 1809 begann die Lehre und Bildung zukünftiger Priester. Der 
Hl. Karl Borromäus war auch der Schutzpatron des Seminars.

Am 19. Januar 1945, nachdem die Front vorüber war und die Städte Košice und 
Prešov befreit worden waren, wurde der Slowakische Nationalrat zum größten Ver-
treter der erneuerten Tschechoslowakei.

Bei den Parlamentswahlen im Mai 1946 wurden die Bürgerparteien von mehr 
als zwei Dritteln der slowakischen Wähler gewählt. In Tschechien hingegen gewann 
die kommunistische Partei. Nach den Volkswahlen trat das so genannte Dritte Pra-
ger Abkommen in Kraft. Dank dieser Vereinbarung waren die Kommissionen dem 
SNR gegenüber nicht mehr für ihre Aktivitäten in der Slowakei verantwortlich. Sie 
gehörten zu den organisatorisch zuständigen Ressort-Ministerien in Praha. Mit einer 
Unterstützung der Regierung in Praha kam in der Slowakei schon Ende 1947 (trotz 
des entgegengesetzten Wahlergebnisses) den Regierungsstellen die kommunistische 
Übermacht zu. Ab Ende Februar 1948 verstärkte die Regierung in Praha weiterhin 
ihre Kompetenzen24.

Schon im Jahre 1949 begann auch eine Strafverfolgung der Priester, und zwar 
aus mehreren Gründen wegen: der Geltendmachung eines Exkommunikation-

22 Vgl. Marenčák, Imrich: Gréckokatolícky kňazský seminár Prešov. In: Zrušenie kňazských 
seminárov na Slovensku v r. 1950. Nitra: Kňazský seminár sv. Gorazda 1999, S. 32 – 33; Vgl. 
Halgašová, Ivana, Laca, Peter, Lipták, Richard, Šimko, Miroslav: Vzdelávacie a výchovné 
inštitúcie v Prešovskom biskupstve v rokoch 1945–1989. In: Dejiny cirkevného gréckokatolíckeho 
školstva na Slovensku. Prešov: GTF PU 2009, S. 206.

23 Vgl. Šturák, Peter: Blahoslavený prešovský biskup Pavol Peter Gojdič, OSBM a jeho prí-
nos pre rozvoj gréckokatolíckeho cirkevného školstva. In: Gréckokatolícka cirkev na Slovensku vo 
svetle výročí. Prešov: GTF PU 2009, S. 110 – 111.

24 Vgl. Kaplan, Karel: Stát a Církev v Československu v letech 1948 – 1953, Brno: Doplňek 
1993, S. 10f. Kol.: Zločiny komunizmu na Slovensku 1948–1989. Prešov: VMV 2001.
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Dekrets über den Kommunismus25, des Lesens des Pastoralbriefes (am 19. u. 26. 
Juni 1949)26, der Verbreitung der Berichte über Zugriffe in das Kirchenleben, des 
Kampfes gegen das Lesen katholischer Zeitschriften, der Verweigerung sakramen-
taler Handlungen durch die Mitglieder der Kommunistischen Partei27, der Spionage 
(namentlich für den Vatikan), des Landesverrats und Anschläge gegenüber der Re-
publik... und manchmal nur wegen der Bemühungen über Entfernung des Geistli-
chen aus personellem Interesse28.

Ab dem Jahre1950 kam die Zeit, alle demokratischen Strukturen zu liquidieren 
und die Kirche zu unterdrücken. Alle kirchlichen Besitztümer wurden vom Staat 
konfisziert. In Besitz sind ihr nur die Gotteshäuser und Pfarrgebäude geblieben. Der 
Staat behielt sich das Recht vor, sein Einverständnis zur Einsetzung eines jeden 
Geistlichen zu geben. Alle Priesterseminare wurden auflöst. In der Nacht vom 13. 
bis 14. April wurden die Männerklöster liquidiert und später auch die Frauenklöster 
dazu. Die Griechisch-Katholische Kirche wurde am 28. April 1950 liquidiert. Der 
Kontrakt mit Vatikan wurde aufgehoben und die Zeit der Repressalien war gekom-
men29.

Es war auch nicht anders in der Diözese Košice. Der Bischof Jozef Čársky geriet 
in eine unwürdige Abhängigkeit von der Staatsmacht. Der Kontakt mit Priestern und 
Gläubigen beschränkte sich nur auf kurze, kontrollierte Treffen im Bischofsamt und 
in der Pfarrei während der Spendung der Firmung.

Die aktivsten (nach Angaben der staatlichen Autorität die reaktionärsten) Pries-
ter standen unter ständiger Kontrolle, und einige von ihnen waren auch Gefangene 
in den Stiften Mučeníky (ger. Motschenok, ehm. Sládečkovce), Pezinok (Bösing) 
oder an anderen Orten. Die Staatsgewalt hat sich auch das Privileg angeeignet, ihre 
staatliche Zustimmung zu erteilen. Wenn einige Priester sie nicht hatten, konnten sie 
nicht öffentlich handeln. Sie waren einfach „außer Seelsorge” in ihrem Priesteramt.

Eine andere kleine Gruppe der jugendlichen Priester oder Theologen wurde in 
den Jahren 1950–1954 in die Technischen Hilfsbataillone entsandt (PTP), oder in 
ein Militärlager der Zwangsarbeit (VTNP). PTP waren wie ein Verzögerungsort für 
die unnötigen und jedoch für unverlässlich angesehenen Kommandanten. Sie waren 
ein Ort der Wehrpflichtleistung für die mit ihrem Wirken an moralischen und poli-

25 Vgl. Církevní komise ÚV KSČ edice dokumentů, I. Církevní komise ÚV KSČ („Církevní 
šestka”) duben 1949 – březen 1950. Brno: Doplněk 1994, S. 164f.

26 Vgl. Hlinka, Anton: Sila slabých a slabosť silných. Cirkev na Slovensku v rokoch 1945–1989. 
Bratislava: Tatran 1990, S. 35.

27 Alojz Fajstl wurde z. B. zu 8 Jahren und finanzielle Strafe 10 000 Kronen verurteilt, weil am 
18. August 1949 in Kalište verweigerte, kranke Žofia Paclík mit Sakramenten zu versorgen, denn 
er hat erfahren,dass sie in der Kommunistischen Partei ist. Vgl. Církevní komise ÚV KSČ edice 
dokumentů, I. Církevní komise ÚV KSČ („Církevní šestka”) duben 1949 – březen, S. 227–228.

28 Vgl. Pešek, Jan, Barnovský, Michal: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953. Bratisla-
va: Veda, S. 190–193.

29 Vgl. Pešek, Jan – Barnovský, Michal: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953. Bratisla-
va: Veda 1997. Šturák, Peter: Dejiny Gréckokatolíckej cirkvi v Československu v rokoch 1945–1989.  
Prešov: Petra 1999. Vnuk, František: Vládni zmocnenci na biskupských úradoch v rokoch  
1949–1951. Martin: Matica slovenská 1999. Zubko, Peter: Dejiny Košickej cirkvi v prameňoch 
(1803–2006). Prešov: VMV 2006.
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tischen Status der Armee für gefährlich gehaltene Menschen. Durch den Beschluss 
des politischen Sekretariats des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der 
Tschechoslowakei wurden die letzten PTP schließlich am 26. April 1954 aufge-
löst. Im Juli 1954 wurden die letzten PTP-Mitglieder entlassen. Sie wirkten weiter 
in den inzwischen entstandenen technischen Bataillonen (TP), wobei der PTP-Geist 
allerdings noch einige Zeit länger wahrzunehmen war30.

Viele Priester wurden vom kommunistischen Regime wegen der verschiedens-
ten namentlich gegen die Republik begangenen Verbrechen beschuldigt. Manche 
Priester waren nur in Untersuchungshaft, andere waren auch einige Jahren grundlos 
inhaftiert.

Die Zahl der Geistlichen nahm ab, da sie zur Ausübung des Grundmilitärdiens-
tes einberufen wurden. Von diesem Schicksal wurde der maßgebliche Teil der Theo-
logen und die schon in Pastoral eingegliederten Geistlichen betroffen. In der zweiten 
Hälfte des Jahres 1950 weigerten sich die Regionalen Militärkommissariate, den 
Grundmilitärdienst zu verringern. Obwohl der Grundmilitärdienst zwei Jahre dauer-
te, wusste niemand, wann man in die Seelsorge zurückkommt.

Den offiziellen Angaben nach wurden Anfang 1951 von der gesamtstaatlichen 
Zahl 5150 der katholischen Priester etwa 600 katholische Geistliche inhaftiert oder 
interniert. Im Sommer 1951 wurden 30 bis 40 Geistlichen monatlich inhaftiert31.

Es gab im Schuljahr 1949/50 folgende Oberen und Professoren: Msgr. Ján On-
derúv – Rektor; Msgr. Michal Adám – Vizerektor; Theol.-Dr. Ján Švec – Präfekt; 
Theol.-Dr. Jozef Leščák – Spiritual. Professoren: Theol.-Dr. Anton Harčar – Dog-
matiklehre; Theol.-Dr. Ján Švec – Kirchenrecht u. Kirchengeschichte; Theol.-Dr. 
Jozef Pavlovič – Bibellehre; Theol.-Dr. Emil Stach – Christliche Philosophie. Im 
Schuljahr 1949/50 studierten 46 Theologen im Priesterseminar in Košice: 18 in der 
ersten Klasse, 11 in der zweiten Klasse, 6 in der dritten Klasse, 7 in der vierten Klas-
se und 4 in der fünften Klasse. In Nepomucenum in Rom studierten überdies: Jozef 
Tomko, František Figa, Ján Répaši, Štefan Fogaš, Andrej Šinaľ. In Bratislava stu-
dierten Jozef Buranovský, Emil Révay, Ladislav Hračko, Elemír Nickel und Jozef 
Tóth. Es waren also 56 Theologen für die gesamte Diözese Košice.

Das Schuljahr wurde am 15. Juni 1950 beendet und die Theologen gingen nach 
Hause. Aber sie mussten auch in Košice an einer politischen Schulung teilnehmen. 
Es waren 13 Theologen in dem Kurs, aber der Theologe Ján Baran verließ gleich 
am 6. Juli 1950 den Kursus. Am nächsten Tag folgten ihm alle mit der Begründung: 
Jetzt laufen die Sommerarbeiten bei uns an und daher sind wir zu dieser Maßnahme 
gezwungen, an ihnen teilzunehmen, um durch unsere Arbeitskraft für das Wohlerge-
hen der Republik für den Wirtschaftsaufbau zu sorgen32.

Am 10. Juli 1950 wurde dem Bischofsamt in Košice vom Bevollmächtigten des 
Slowakischen Amtes für kirchliche Angelegenheiten mündlich mitgeteilt, dass das 

30 Vgl. Štaigl, Jan: Pomocné technické tábory – Vojenské tábory nútených prác. In: Zločiny 
komunizmu na Slovensku 1948–1989 (1), S. 403.

31 Vgl. Pešek, Jan, Barnovský, Michal: Štátna moc a cirkvi na Slovensku 1948–1953,  
S. 194–196.

32 Vgl. Judák, Viliam: Pokus o likvidáciu Cirkvi. In: 50. výročie násilného uzatvorenia 
kňazských seminárov na území Československej republiky. Košice 2000, S. 10.
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Priesterseminar Hl. Karl Borromäus liquidiert wird und die Seminar-Oberen in die 
Diözesan-Seelsorge disponiert werden33.

Infolge dessen wurde das Protokoll am 12. Juli 1950 im Priesterseminar in An-
wesenheit des Genossen Jan Kollar, Stellvertreter des Regionalen Nationalkomitees 
– Sektion Kirche – der Kommissionsmitglieder František Šilman u. Josef Šremkel 
und des Stellvertreters des Priesterseminars Vizerektor Jozef Adam die Übernahme 
des Priesterseminargebäudes verfügt. Das geschah an den Tagen des 11. und 12. Juli 
1950.

Die Kommission kommandierte alle Anwesenden in die Kapelle, wo sie einge-
sperrt wurden. Im Seminar suchte die Kommission nach Waffen. Nach zwei Stunden 
wurden die Abgeriegelten aus der Kapelle entlassen. Das Objekt wurde in benutzter 
Beschaffenheit übernommen. Er bestand aus dem Kleinem und Großem Seminar. 
Das ganze Inventar wurde im Anhang des Protokolls aufgeführt34.

Am 19. Juli 1950 schrieb der Bischof Jozef Čársky an den Generalvikar und 
Seminarrektor Jan Onderúv: Es mögen die Dispositionen jedoch nicht allzu spät 
kommen. Jan Onderúv blieb so in Košice als Generalvikar, aber schon am 24. Juli 
wurde er festgenommen und nach Mučeníky abgeführt35. Michal Adám war für die 
Pfarrei in Raslavice zuständig, Ján Švec wurde Administrator der Pfarrei Solivar 
und Anton Harčar wurde der zehnte Kaplan in Košice (während eines Kuraufent-
haltes in Luhačovice wurde er am 25. Juli 1950 festgenommen und nach Mučeníky 
abgeführt). Jozef Leščák wurde der fünfte Kaplan in Košice.

Die Seminar-Immobilien wurden schließlich am 31. August 1950 enteignet und 
zur Nutzung den Ostslowakischen Maschinenwerken in Košice übergeben36. Dort 
residierte später das Konservatorium mit dem Studentenheim.

Die Seminaristen sollten schon nach den Ferien nicht in das Priesterseminar 
Hl. Karl Borromäus zurückkommen. Viele wurden zum Technischen Hilfs-Bataillon 
(PTP) abgezogen. Für die zu Hause Bleibenden forderte Bischof Jozef Čársky mit 
Brief vom 6. Oktober 1950 ihre Aufnahme, ihren Aufenthalt und ihr Studium im 
Zentral-Seminar in Bratislava37. Am 12. Oktober 1950 schickte Jozef Čársky die 
Theologen-Liste für den ersten Jahrgang 1950/51 an das Rektorat des Priesterse-
minars Hl. Kyrill u. Method nach Bratislava: Es meldeten sich neun Studenten für 
den 1. Jahrgang in das Kaschauer Seminar: Štefan Sahali (Barca), Anton Saloň 
(Michalovce), Ján Kuchár (Prešov), Ján Piškanin (Dlhé nad Cirochou), Jozef Ha-
laj (Jasenov), Štefan Kuľha (Belá nad Cirochou), Štefan Jusko (Župčany), Andrej 
Labanc (Koškovce), Ján Čech (Kľušov), und Michal Dolobáč für den 2. Jahrgang38.

33 AACass 1662/1950 Jozef Čársky: Rím. kat. kňazský seminár v Košiciach, likvidovanie (zrušenie), 
Košice 20. 7. 1950.

34 Staatsarchiv Košice, KNV (Regionales Nationalkomitee) – Abteilung für Kirche, Box –
Nr. 24, Inventar – Nr. 38, Reihe – Nr. 24.

35 Aus einem persönlichen Gespräch mit Theol. – Dr. Anton Harčar.
36 AACass 2639/1950 vom 31. August 1950.
37 AACass 2338, 2339/1950, Košice am 6. Oktober 1950.
38 AACass 2361/1950 Jozef Čársky: Zoznam bohoslovcov I. ročníka 1950/51, Košice 

12. 10. 1950.
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Trotz ausreichenden Interesses war die Zahl der Theologen im Priesterseminar 
in Bratislava sehr gering. Für die Diözese Košice traten folgende Studenten in das 
erste Jahresseminar ein: Štefan Baník (Prešov) und Pavol Bazár (Ohradzany), und in 
das 2. Jahr: Ondrej Labanc (Ohradzany) und Ján Piškanin (Dlhé nad Cirochou). Der 
in dem 1. Jahr angemeldete Marcel Palčo aus Torysa wurde zum Grundwehrdienst 
einberufen. Es wurden 56 Theologen zum 30. Oktober 1951, davon 1 für die Diöze-
se Banská Bystrica, 4 für Košice, 6 für Nitra, 10 für Rožňava (Rosenau), 2 für Spiš 
und 33 für Trnava in das Seminar aufgenommen39.

Das Priesterseminar des Hl. Karl Borromäus wurde erst am 4. Oktober 1994 
wiedereröffnet40.

Die Freiheit nach November 1989 brachte wieder die Möglichkeit mit sich, alle 
Priesterseminare zu erneuern; vom Anfang an, doch mit neuer Begeisterung.Die 
Aufhebung der Priesterseminare in der Slowakei im Jahre 1950

DIE AUFHEBUNG DER PRIESTERSEMINARE IN DER SLOWAKEI  
IM JAHRE 1950

ZUSAMMENFASSUNG

Die Zerstörung der Freiheit war ein grundlegendes Problem der totalitären Macht nach 
dem 2. Weltkrieg. Für die Verwirklichung der eigenen Pläne des Staates war die Kirche eine 
Behinderung. Nach und nach kam es zur progressiven Liquidation der kirchlichen Struktu-
ren. Jegliches römisch-katholische-theologische Studium in der Slowakei wurde, durch die 
Regierungsanordnung Nr. 112/1950 GS über die Theologiefakultäten vom 14. Juli 1950, an 
der Römisch-Katholischen Theologischen Fakultät der Hl. Kyrill und Method in Bratislava 
(Pressburg) konzentriert. Die Theologische Fakultät wurde allerdings durch den Staat kon-
trolliert. Alle anderen Priesterseminare wurden aufgehoben (die Klosterseminare bestanden 
derzeit nicht mehr) – die römisch-katholischen Seminare in Nitra (Neutra), Banská Bystrica 
(Neusohl), Spišská Kapitula (Zipser Kapitel) und in Košice (Kaschau), auch das griechisch-
katholische Seminar in Prešov (Preschau). Die Oberen und die Professoren waren in der 
Internierung. Nur ein Teil der Theologen konnte das Studium beenden. Die konfiszierten 
Seminarvermögen wurden zerlegt, vernichtet und für den neuen Staatszweck bestimmt.

39 AACass 3259/1951 Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave č. 154/1951 Hlásenie 
stavu bohoslovcov, Bratislava 30. 10. 1951.

40 Obnova Kňazského seminára sv. Karola Boromejského 4. X. 1994, Košice 1994.
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LIKWIDACJA SEMINARIÓW DUCHOWNYCH NA SŁOWACJI W 1950 ROKU

STRESZCZENIE

Celem władz komunistycznych okresu po II wojnie światowej była programowa likwi-
dacja wolności. Jednak te zamierzone działania spotkały się z oporem ze strony Kościoła. 
Podjęto więc początkowo, rozwiniętą na szeroką skalę, próbę ograniczenia zasad funkcjo-
nowania administracji kościelnej, a następnie przystąpiono już do jej całkowitego zlikwi-
dowania. W zakresie szkolnictwa i ośrodków formacji teologicznej na Słowacji miało to też 
swoje skutki. Wszystkie dotychczasowo zatwierdzone Wydziały Teologiczne na mocy ustawy 
z 1950 roku zostały zlikwidowane. Jedynym, któremu nie cofnięto akredytacji na funkcjono-
wanie w nowych realiach światopoglądowej edukacji, opartych na ideologii komunistycznej 
był Rzymsko-Teologiczny Wydział im. św. Cyryla i Metodego w Bratysławie. Wszystkie 
dotychczas funkcjonujące seminaria duchowne zostały wyłączone z programu edukacyjnego 
szkół wyższych. Tym samym przestały kształcić duchownych seminaria w Nitrze, Bańskiej 
Bystrzycy, Spiskiej Kapitule i Koszycach. Zlikwidowano także grecko-katolickie seminarium 
duchowne w Prešowie. W efekcie takich rządowych działań jedyny ocalały Wydział Teolo-
giczny w Bratysławie został włączony pod jurysdykcję Ministerstwa Edukacji, co umożli-
wiało władzy państwowej kontrolę nad programem formacyjnym studentów. Większość wy-
kładowców została internowana i zwolniona z funkcji pracowników naukowych. Pozwolono 
jedynie dla niewielu ukończenie rozpoczętych wcześniej studiów teologicznych. Wszelkie za-
soby kulturowe, zabytki, biblioteki, dobra majątkowe wydziałów teologicznych zostały zare-
kwirowane i rozparcelowane z przeznaczeniem na ideologiczną indoktrynację społeczeństwa.

LIQUIDATION OF PRIESTLY SEMINARIES IN SLOVAKIA IN 1950

SUMMARY

The liquidation of freedom was the main program of totalitarian power. The Church pre-
vented her from realizing her plans. There is a gradual liquidation of church structures. Gov-
ernment Decree no. 112/1950 Coll. on the theological faculties of July 14, 1950, all Ro-
man Catholic theological studies were concentrated in Slovakia in Bratislava at the Roman 
Catholic Cyril and Methodius Faculty of Theology. However, the Faculty of Theology was 
controlled by the state. All other priestly seminaries were abolished (they were no longer 
religious) at that time) – Roman Catholic in Nitra, Banská Bystrica, Spišská Kapitula, Košice 
and Greek Catholic in Prešov. Introducers and professors were interned. Only some theo-
logians could finish their studies. Seized seminar property was dismantled, destroyed and 
destined for new state purposes.
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W niedzielę, 2 września 1979 roku, 41 lat temu w Sztutowie przy kościele para-
fialnym pw. św. Wojciecha, na Mierzei Wiślnej (obecnie diecezja elbląska), w obec-
ności kilku tysięcy ludzi odsłonięto niewielki, ale i niezwykły pomnik. Wielkie 
zgromadzenie osób nie zostało jednak praktycznie odnotowane w ówczesnej prasie, 
choć dotyczyło ważnej, także państwowej uroczystości, a powodem tej sytuacji był 
jej kontekst religijny.

TŁO POLITYCZNE

Przypadająca w 1979 roku 40. rocznica wybuchu II wojny światowej była przede 
wszystkim celebracją polityki historycznej kierującej PRL od prawie dekady ekipy 
Edwarda Gierka. W skali kraju duży rozmach przypisano obchodom w Gdańsku, 
w których wzięły udział naczelne władze państwa. 1 września w Gdańsku odbył się 
m.in. zjazd Westerplattczyków, otwarcie pomnika i muzeum Poczty Polskiej w Gdań-
sku, zjazdy i plena organizacji kombatanckich, zaś wiele delegacji składało kwiaty 
w miejscach uznanych za symboliczne i związane z narracją władzy, w tym cmenta-
rzach żołnierzy sowieckich. Wszystko odbywało się w otoczce deklaracji ideologicz-

* Marcin Owsiński – dr nauk humanistycznych z zakresu historii, absolwent Wydziału Nauk 
Historycznych UMK w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Muzealniczego UJ w Krakowie. 
Od 1999 r. pracownik Muzeum Stutthof, kustosz dyplomowany, edukator, kierownik Działu 
Naukowego Muzeum. Autor i redaktor kilkudziesięciu publikacji edukacyjnych, naukowych 
i popularnonaukowych dotyczących historii najnowszej oraz dziejów Żuław, Stutthofu i Sztutowa.
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nych i utwierdzaniu zebranych w wierności linii politycznej władz Polski Ludowej1. To 
były te elementy obchodów, które przebiły się w przekazie krajowym i budowały obraz 
wiernego polskości Gdańska. Kilkudniowy wysyp informacji był tyleż intensywny, 
co ograniczony, gdyż już w następnych dniach informacje dnia nie odnosiły się do 
historycznych wydarzeń rocznicowych. Po kilku dniach, przemówieniach i notatkach 
40. rocznica wybuchu wojny odbyła się zgodnie z planem i stała się elementem spra-
wozdań.

W prasowym i propagandowym cieniu wydarzeń organizowanych 1 września 
1979 roku w Gdańsku toczyły się obchody 40. rocznicy pierwszego transportu więź-
niów i powstania obozu Stutthof, organizowane w „normalnym” rytmie w okolicach 
2 września każdego roku przez Państwowe Muzeum Stutthof w Sztutowie. Tradycja 
wspominania początków obozu i jego pierwszych więźniów zrodziła się już w 1946 
roku, a jej twórcami byli sami byli więźniowie, kierowani silną misją przekazania 
swego doświadczenia, jak też godnego upamiętniania kolegów. Wówczas, zaledwie 
rok po wojnie w uroczystościach w byłym Stutthofie wzięło udział kilka tysięcy by-
łych więźniów, którzy największy akcent położyli na ich symbolikę i wymiar ducho-
wy. Najważniejszym elementem uroczystości była Msza święta odprawiana przez 
byłych więźniów – kapłanów na dachu komory gazowej oraz ustawienie w tym 
miejscu symbolicznego brzozowego krzyża2.

Narastająca w Polsce komunizacja i zmiana akcentów ideologicznych sprawiła 
najpierw, że kolejnych uroczystości przez wiele lat w byłym Stutthofie nie organi-
zowano, zaś kiedy już w czasie stalinizmu wrócono do nich, miały one charakter 
propagandowy i polityczny, a poza tym były organizowane w kwietniu, jako wspo-
mnienie wyzwolenia obozu w Buchenwaldzie3.

Muzeum Stutthof w Sztutowie jako instytucję zajmująca się upamiętnianiem 
terenu i ludzi powołano do istnienia w marcu 1962 roku na fali gomułkowskiej 
„małej stabilizacji” i nowego otwarcia na politykę historyczną4. Od maja 1962 roku 
muzeum organizowało i do dziś organizuje główne uroczystości rocznicowe w oko-
licach 9 maja, w kolejną rocznicę wyzwolenia więźniów w obozie przez oddziały 
Armii Czerwonej. Do tego kanonu w 1973 roku po raz pierwszy włączono także 
coroczne uroczystości upamiętniające wybuch wojny i pierwszy transport więźniów 
do Stutthofu, które są celebrowane 2 września lub w pobliżu tej daty5. Ta uroczystość 
stopniowo w kolejnych latach nabierała swojego specyficznego charakteru, groma-
dząc kilka tysięcy ludzi i będąc przede wszystkim wyrazem pamięci pomorskich 

1 W 40 rocznicę wybuchu II wojny światowej, „Dziennik Bałtycki”, nr 197, 1 – 2 września 1979, 
s. 1; Nigdy więcej wojny! W hołdzie bohaterom Września, „Dziennik Bałtycki”, nr 198, 3 września 
1979, s. 1.

2 M. Owsiński, Miejsce bez pamięci? Zanim powstało Muzeum Stutthof (1945 – 1962), w: 
Skrwawione dusze. Prawda. Sprawiedliwość. Przebaczenie. Pojednanie, pod red. Alicji Bartuś, 
Oświęcim 2015, s. 157 – 158.

3 M. Owsiński, Naznaczeni. Stutthof  –  Obozy  –  Sztutowo w latach 1945 – 1962. Dzieje gminy, 
gromady i miejsca pamięci, Sztutowo 2015, s. 372 – 379.

4 J. Grabowska-Chałka, 40 lat Państwowego Muzeum Stutthof w Sztutowie, Sztutowo 2002, 
s. 7.

5 M. Owsiński, (Nie)konieczna pamięć. Stutthof w oficjalnym przekazie medialnym 
(1945 – 1989), w: Słowa w służbie nienawiści, pod red. Alicji Bartuś, Oświęcim 2013, s. 320.
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i gdańskich środowisk o doświadczeniu związanym z brutalnym reżimem okupa-
cyjnym w tym regionie. Wspominano wówczas, choć w tonach typowej dla epo-
ki ideologicznej nowomowy, Polonię Gdańską, kolejarzy, pocztowców, celników 
i portowców. Inicjatorem tego działania był ówczesny dyrektor Muzeum Stutthof 
i historyk Gdańska dr Mirosław Gliński6. Po zmianie dyrekcji Muzeum w 1977 roku 
(dyrektorem została Janina Grabowska) ten lokalny kontekst uroczystości wrześnio-
wych w Sztutowie był kontynuowany zarówno w formie, jak i przekazie ideologicz-
nym. Stosowne programy zatwierdzały w tym zakresie wydziały propagandy lo-
kalnych i wojewódzkich struktur PZPR. Nie zmieniało to jednak faktu, że gdańskie 
środowiska byłych więźniów i kombatantów już w tym czasie organizowały w mie-
ście swoje własne towarzyskie spotkania okolicznościowe, które zaczęły mieć także 
swoją część religijną, celebrowaną jako intencje osobiste w lokalnych parafiach. 
Było to świadome działanie wskazujące, że upartyjnione środowiska ZBoWiD nie 
mają monopolu na manifestowanie pamięci o Stutthofie. To nieformalne działanie 
religijne miało swoje oficjalne przebudzenie i otwarcie w 1979 roku, kiedy stało się 
areną publicznego działania w Sztutowie.

KONTEKST RELIGIJNY

Rok 1979, 40-lecie wybuchu II wojny światowej i schyłek epoki Gierka, był jed-
nocześnie rokiem religijnego przebudzenia i przełamania strachu w Polsce. Dniem 
zmieniającym dzieje epoki był dokonany w październiku 1978 roku na konklawe 
wybór polskiego kardynała Karola Wojtyły na kolejnego papieża. Jan Paweł II już 
od początku swojego pontyfikatu wyraźnie dawał do zrozumienia, że specjalnie za-
leży mu na wsparciu swoich rodaków i wskazaniu im nowych dróg do społecznego 
oraz religijnego działania. Szczególne znaczenie miały dla niego zasadnicze teksty 
definiujące życie człowieka, jak i gesty oraz pielgrzymki pokazujące nowe oblicze 
religijności i Kościoła. Jak się okazało, w tym procesie również Stutthof i Sztutowo 
miały odegrać swoją ważną rolę.

Redemptor hominis – Odkupiciel człowieka. To tytuł pierwszej encykliki papie-
ża Jana Pawła II, ogłoszonej 4 marca 1979 roku i poświęconej Jezusowi Chrystuso-
wi jako Odkupicielowi. Już samo wprowadzenie do tego dokumentu: Jesteśmy więc 
poniekąd w okresie nowego Adwentu, w okresie oczekiwania wskazywało, gdzie 
nowy Papież widział swoją rolę wśród wiernych. Definiował on od nowa najważ-
niejsze wartości współczesności i rolę duchownych oraz wiernych w dążeniu do 
lepszego świata: Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie 
istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli nie objawi mu się Mi-
łość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie dotknie i nie uczyni w jakiś sposób 
swoją, jeśli nie znajdzie w niej żywego uczestnictwa. Mówił o wolności, postępie, 
duchu, prawdzie w nowym świecie oraz wspólnym działaniu dla Dobra. To była żar-
liwa wiara w człowieka i najwyższe humanistyczne wartości oparte na Ewangelii. 

6 J. Grabowska-Chałka, 40 lat…, s. 33 – 36.
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To była wiara, która miała zmienić świat7. Tekst encykliki podany w polskiej wersji 
szybko rozszedł się w kolportażu kościelnym wśród polskich wiernych i wywołał 
duży odzew. Było to tuż przed pierwszą pielgrzymką Jana Pawła II do Ojczyzny.

Trzy miesiące po ogłoszeniu encykliki Redemptor Hominis papież przybył 
do Polski. W atmosferze religijnego uniesienia i euforii odwiedził w dniach 2 – 10 
czerwca 1979 roku osiem miejscowości i spotkał się z milionami wiernych. To 
w tych okolicznościach, już pierwszego dnia swego pielgrzymowania, na Placu 
Zwycięstwa w Warszawie, wypowiedział słynne słowa Niech zstąpi duch Twój i od-
nowi oblicze ziemi, tej ziemi”8.

Narodowe i religijne przebudzenie, jakie obserwować można było na spotka-
niach z papieżem oraz w relacjach telewizyjnych miało swoje szybkie przełożenie 
w wielu polskich środowiskach i domach. To był rzeczywiście punkt zwrotny w hi-
storii i początek wielu dużych i mniejszych zmian w polityce, organizacjach, stowa-
rzyszeniach, a także rodzinach. Encyklika i pielgrzymka Jana Pawła II zmieniła od 
1979 roku także uroczystości rocznicowe w Sztutowie.

SZTUTOWO, 2 WRZEŚNIA 1979 ROKU

Dziewiątego maja 1979 roku w państwowych uroczystościach upamiętniających 
wyzwolenie Stutthofu wzięło udział około 12 tysięcy osób9. Gazety relacjonowały 
jednak mimo wszystko obchody w Gdańsku i składanie kwiatów na cmentarzach 
żołnierzy radzieckich. Jednocześnie na dalszych stronach wydań prasowych tego 
dnia ukazała się skromna notatka o wstępnym programie wizyty papieża w Polsce10. 
Kolejne tygodnie pokazały, także w wymiarze lokalnym, że oficjalne przemówienia 
sekretarzy były tylko tłem dla oddolnego działania wielu środowisk, które chciały 
zamanifestować oficjalnie swoją religijność. Jednym z nich było gdańskie środowi-
sko byłych więźniów obozu Stutthof.

Prawdopodobnie zaraz po pielgrzymce Jana Pawła II, z inicjatywy kilku kluczo-
wych osób, które później zabierały głos podczas uroczystości odsłonięcia pomnika, 
pojawiła się idea społecznego wykonania upamiętnienia religijnego gehenny więź-
niów Stutthofu i upamiętnienia w ten sposób wrześniowej uroczystości rocznicowej 
w Sztutowie. Pomnik ku czci pomordowanych w obozie Stutthof miał nosić nazwę 
Redemptor Hominis, zaczerpniętą z encykliki papieskiej oraz stosowne daty rocz-
nicowe. Ponieważ była to inicjatywa społeczna i oddolna, nie zachowały się jed-
nak ilustrujące proces dokumenty. Na pewno jednak można sobie wyobrazić skalę 
problemu organizacyjno-decyzyjnego, jaki powstał w związku z ideą religijnego 
pomnika w komunistycznym państwie. Wydawało się to zadaniem niewykonalnym.

Indywidulana i nieformalna inicjatywa była niemożliwa do realizacji w koope-
racji z kontrolowanymi przez partię instytucjami: Państwowym Muzeum Stutthof 

 7 http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_04031979_redemptor-hominis.html (1. 08. 2020).

 8 https://pierwszapielgrzymka.ipn.gov.pl/jp1 (1. 08. 2020).
 9 J. Grabowska-Chałka, 40 lat…, s. 39.
10 „Dziennik Bałtycki”, nr 102, 8 – 9 maja 1979, s. 1 – 2.
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jak też i ZBoWiD. Zarówno dyrekcja muzeum, jak i zarząd związku były obsa-
dzone członkami PZPR, którzy byli niechętni akcentowaniu religijności przy oka-
zji obchodów w Stutthofie. Inicjatywa pozostała zatem na pewno w sferze wiedzy 
decydentów, ale bez ich wsparcia organizacyjnego, nie mówiąc nawet o oficjalnej 
informacji w programie uroczystości. Te trudności nie zniechęcały jednak inicja-
torów przedsięwzięcia. Zamówiono kamień, uzgodniono treść napisu, zaś z racji 
oczywistego braku zgody na ustawienie pomnika na terenie byłego obozu wybra-
no miejsce w pobliżu miejscowego kościoła. W ten sposób odsłonięcie pomnika 
w Sztutowie miało być „eksterytorialną” uroczystością niezależną od jakichkolwiek 
władz i struktur państwowych. To w warstwie symboliki ówczesnych czasów był 
zupełny przełom mentalny i organizacyjny. Był on możliwy tylko w obliczu zmian 
zdefiniowanych w pierwszej encyklice Jana Pawła II i po wywołanym pielgrzymką 
Papieża przebudzeniu religijności i odwagi wyrażania swoich poglądów. Korzystny 
był przy tym fakt, że cała propagandowa inicjatywa władz w tym okresie koncen-
trowała się na uroczystościach w Gdańsku i sprawa programu w Sztutowie mogła 
pozostać zdarzeniem lokalnym nie ujmowanym w oficjalnym obiegu, czyli, przy-
najmniej w teorii, propagandowo mało szkodliwym.

Drugiego września 1979 roku w Muzeum Stutthof odbyły się tradycyjne uro-
czystości rocznicowe. Jak zapisano w kronice Muzeum: Odbyło się uroczyste zło-
żenie kwiatów pod pomnikiem przez byłych więźniów i ich rodziny11. Nie było także 
rozbudowanych notatek w oficjalnych gazetach regionalnych. Nie była to zatem 
pozornie żadna niezwykła okazja, czy coś wartego odnotowania…

Główne obchody tego dnia toczyły się jednak godzinę później i poza muzeum, 
przy kościele w Sztutowie. To tam zebrało się znacznie więcej gości i po tym wyda-
rzeniu jest do dziś ślad. Jedynym zapisem przebiegu uroczystości jest artykuł opu-
blikowany w wydawanym przez PAX i koncesjonowanym przez władze katolickim 
dzienniku „Słowie Powszechnym” z 6 września 1979 roku12.

Uroczystość 2 września 1979 roku w Sztutowie rozpoczęła się o 15. 00 i z po-
wodu wielkiej liczby gości, szacowanej na kilka tysięcy, odbywała się na placu za 
kościołem, przy ołtarzu polowym. Goście zebrali się przy niewielkiej byłej kaplicy 
baptystów zbudowanej w 2. połowie XIX wieku i poświęconej jako kaplica filialna 
katolickiego kościoła w Stegnie w 1947 roku. Samodzielny wikariat erygowano tu-
taj dekretem biskupa gdańskiego dopiero w marcu 1975 roku. Jego administratorem 
był wówczas ksiądz Adam Biernat13. Nie zachowała się żadna kronika ani zapis 
w dokumentacji wikariatu z tych uroczystości. Wydaje się zatem, że jedynym źró-
dłowym śladem tych uroczystości będą archiwa diecezjalne w Gdańsku.

Uroczystościom przewodniczył biskup gdański dr Leszek Kaczmarek14 w towa-
rzystwie kilku innych biskupów diecezjalnych: biskupa kołobrzesko-kamieńskiego 
Ignacego Jeża oraz sufragana gdańskiego Kazimierza Kluza oraz 8 kapłanów – by-
łych więźniów KL Stutthof, a także księży z żuławskich dekanatów.

11 J. Grabowska-Chałka, 40 lat…, s. 39.
12 „To jest zwycięstwo nasze – wiara nasza”. Z uroczystości wrześniowych w Sztutowie, „Słowo 

Powszechne”, 6. 09. 1979.
13 https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Wojciecha_w_Sztutowie (1. 08. 2020).
14 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=KACZMAREK_LECH (1. 08. 2020).
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Mszę rozpoczęto odśpiewaniem pieśni Kto się w opiekę i wspomnieniem ofiar 
nieodległego obozu Stutthof. Był to akcent łączący zebranych byłych więźniów 
z miejscem, gdzie de facto powinny się odbyć te uroczystości. Liczba gości, umie-
jętności i znajomości organizatorów oraz okoliczności sprawiły, że miała ona bar-
dzo uroczystą oprawę złożoną z najznamienitszych twórców z Gdańska. Oprawę 
muzyczną mszy zapewniły połączone chóry z kilku parafii gdańskich pod dyrek-
cją znanego dyrygenta Antoniego Hoffmana. Na Ofiarowanie w duecie wokalnym 
zaśpiewali: znakomity gdański tenor Jan Kusiewicz (były więzień Stutthofu) wraz 
z synem Piotrem (obecnie profesor gdańskiej Akademii Muzycznej). Na organach 
towarzyszył im wybitny organista bazyliki w Gdańsku-Oliwie Stanisław Kwiat-
kowski. Tak znakomitych muzyków środowisko Stutthofu nigdy nie miało okazji 
widzieć na jakiejkolwiek rocznicowej uroczystości. W Sztutowie tego dnia obecna 
była poważna reprezentacja środowiska artystycznego Gdańska.

W homilii biskup Ignacy Jeż15 (były więzień obozu w Dachau), jeden z naj-
bardziej znanych intelektualistów ówczesnego polskiego Kościoła, cytował sło-
wa papieża Jana Pawła II wygłoszone w czasie wizyty na terenie byłego obozu 
Auschwitz-Birkenau: To jest zwycięstwo nasze – wiara nasza...16. Kazanie łączyło 
zatem wiele wątków: słowa papieża Polaka, obóz koncentracyjny, cierpienie, jak 
i naocznego świadka tych wydarzeń, księdza – byłego więźnia.

W czasie Ofiarowania z symbolicznymi darami ołtarza, wśród których poza 
chlebem i rybami, był także emblemat obozowy z literą „P”, podchodzili do ołta-
rza młodzi ludzie, w tym grupa ubrana w stroje kaszubskie. Jest to potwierdzenie, 
że poza środowiskiem gdańskim do Sztutowa przyjechało tego dnia również wielu 
gości z dalszych regionów. Uroczystość miała tym samym szeroki odbiór na całym 
Pomorzu.

Po Mszy świętej procesja przy wtórze pieśni Pod Twą obronę, Ojcze na niebie 
udała się przed wejście do kościoła, w celu odsłonięcia pomnika. Głowę Chrystusa 
wieńczącą monument wyrzeźbił gdański artysta E. Pyrchel17. Na kamieniu wyryto 
napis: Redemptor Hominis. W bolesną rocznicę powstania obozu koncentracyjnego 
Stutthof 1939 – 1979.

Poświęcenia pomnika dokonał biskup gdański Lech Kaczmarek. W tej części 
uroczystości głos zabrał były działacz Polonii Gdańskiej i syn jednego z założycie-
li Poczty Polskiej w Gdańsku Antoni Bellwon, którego prawie cała rodzina (mat-
ka, siostra i bracia) doświadczyła prześladowań i Stutthofu18. Był to głos ze strony 
gdańskiego środowiska zaangażowanego w inicjatywę organizowania od 1973 roku 
w Stutthofie osobnych uroczystości dla tej grupy byłych więźniów. Była to grupa 
bardzo zaangażowana religijnie i konserwatywna. Świadczą o tym m.in. słowa wy-

15 http://www.diecezjakoszalin.pl/kardynal-elekt-ignacy-jez (1. 08. 2020).
16 https://papiez.wiara.pl/doc/380101.To-jest-zwyciestwo-nasze-wiara-nasza-por-J-5 – 4 

(1. 08. 2020).
17 W żadnych źródłach obecnie dostępnych nie można zweryfikować tej informacji. Być może 

był to kamieniarz lub absolwent ASP, który wykonał zlecenie na prośbę komitetu organizacyjnego. 
Nie był to raczej artysta wyłoniony w konkursie, ale najprawdopodobniej ktoś, kto zadeklarował 
wykonanie rzeźby w miarę krótkim terminie.

18 Gdańsk 1939. Wspomnienia Polaków-Gdańszczan, wyb. i oprac. B. Zwarra, Gdańsk 2002, 
s. 146 – 148. Antoni Bellwon urodził się w 1914 roku, pracował przed wojną w Polskiej Agencji 
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powiedziane wówczas przez Antoniego Bellwona: Wierzymy w świętych obcowa-
nie, zwracamy się więc do dusz ludzi tu pomordowanych, których spopielone ciała 
rozsypane są na tym terenie, do legionu bezimiennych bohaterów i w duchu wiary 
wołamy – A jak byliście mężnymi obrońcami Ojczyzny tu na ziemi, tak bądźcie teraz 
tej ojczyzny gorącymi orędownika u Tronu Bożego. Przemawiający przypomniał też 
o egzekucji wybitnych Polaków z Gdańska w pobliżu obozu w Wielki Piątek 22 
marca 1940 roku. Na zakończenie uroczystości, późnym niedzielnym popołudniem 
2 września 1979 roku w Sztutowie, w tym miejscu i w takim czasie odśpiewano 
pieśń Boże coś Polskę. Uroczystość musiał więc mieć podniosły i budujący ducha 
charakter, choć jak wspomniano w oficjalnym obiegu prasowym nie odnotowano 
tego wydarzenia.

Pomnik, w formie w jakiej go odsłonięto, stoi do dziś przed kościołem para-
fialnym w Sztutowie. W 2019 roku w 40. rocznicę odsłonięcia monumentu, napis 
na nim umieszczony został odmalowany z inicjatywy prywatnej. Czynione są także 
starania, aby przeprowadzony został remont cokołu. Z całą pewnością pomnik Re-
demptor Hominis znajdujący się przed kościołem w Sztutowie jest ciekawą, choć 
nieco zapomnianą pamiątką opisanego wyżej, ważnego nie tylko dla lokalnej spo-
łeczności wydarzenia.

REMINISCENCJE

Realizowane w rywalizacji państwowo-prywatnej uroczystości 40-lecia pierw-
szego transportu więźniów do obozu Stutthof, mimo powodowanego cenzurą braku 
medialnego odbicia, miały jednak swoje konsekwencje w kolejnych latach. Religij-
ne przebudzenie i odwaga w manifestowaniu poglądów nałożyły się wówczas na 
wydarzenia z wielkiej polityki. O tym jak inna była Polska i Polacy po pielgrzymce 
Jana Pawła II lokalnie pokazały także uroczystości w Sztutowie. Jednak prawdzi-
wą skalę tego procesu ujawniło lato 1980 roku, strajki i społeczne protesty oraz 
powstanie Solidarności. To były zmiany, które obaliły władzę Gierka, ale też wiele 
zmieniły lokalnie.

We wrześniu 1980 roku z powodu ogólnej sytuacji w kraju oraz przesilenia po-
litycznego uroczystości rocznicowe w Muzeum Stutthof miały charakter bardzo lo-
kalny i były ograniczone do władz województwa elbląskiego. W kronikach muzeum 
nie ma nawet wzmianki o nich. W tym czasie dookoła miało miejsce wiele innych 
ważniejszych i bardziej absorbujących rzeczy. To co się działo w 1980 roku w Pol-
sce i na Wybrzeżu miało jednak swoje przełożenie na kolejną rocznice obchodzoną 
w 1981 roku.

Piątego września 1981 roku pod pomnikiem w Muzeum Stutthof w ramach ob-
chodów wybuchu wojny i pierwszego transportu więźniów do obozu odprawiono 

Morskiej w Gdańsku, pochodził bardzo znanej i szanowanej polskiej rodziny (zob.: https://www.
gedanopedia.pl/gdansk/?title=BELLWON_MICHA%C5%81 ). Antoni Bellowon ukrywał się przez 
cały okres wojny i w przeciwieństwie do innych członków rodziny nie trafił do obozu koncen-
tracyjnego. Zmarł w 1988, https://www.facebook.com/muzeumgdansk/posts/1780282255319579 
(2. 08. 2020).
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pierwszą od 35 lat Mszę świętą w intencji ofiar Stutthofu. W czasie mszy cele-
browanej przez grupę księży pod przewodnictwem biskupa gdańskiego dra Lecha 
Kaczmarka i biskupa pomocniczego Kazimierza Kluza19 przy byłym krematorium 
ustawiono również i poświęcono symboliczny krzyż, nawiązujący do krzyża posta-
wionego przez byłych więźniów w tym miejscu w 1946 roku. W uroczystościach 
organizowanych we współpracy z muzeum i ZBoWiD wzięło udział kilka tysię-
cy ludzi20. O ustawieniu krzyża z dumą donosiła także ówczesna prasa katolicka, 
w tym „Słowo Powszechne”, które jako jedyne relacjonowało uroczystości sprzed 
2 lat21. To była istotna zmiana nastawienia i prawdziwe zwycięstwo tych, którzy 
wierzyli w zmianę.

Zapoczątkowana we wrześniu 1981 roku tradycja organizowania Mszy świę-
tych na terenie byłego Stutthofu była od tego czasu nieprzerwanie kontynuowana 
każdego roku i pozostała żywa do obecnych czasów. Nie stałoby się to bez religijnej 
i cywilnej odwagi grupy byłych więźniów Stutthofu, zaangażowanych w budowę 
i odsłonięcie niepozornego pomnika Redemptor Hominis przy kościele w Sztutowie 
w 1979 roku.

MONUMENT „REDEMPTOR HOMINIS” JAKO UPAMIĘTNIENIE  
WAŻNEGO WYDARZENIA PRZY KOŚCIELE PARAFIALNYM 

W SZTUTOWIE

STRESZCZENIE

Artykuł odnosi się do uroczystości jaka odbyła się przy kościele parafialnym w Sztu-
towie w dniu 2 września 1979 roku. W trakcie podniosłej religijnej ceremonii odsłonięto 
wówczas ufundowany przez środowisko byłych więźniów Stutthofu i ich rodzin pomnik 
upamiętniający 40. rocznicę pierwszego transportu więźniów do obozu. Mottem monumentu 
był cytat z pierwszej encykliki papieża Jana Pawła II, a jej tłem religijne przebudzenie pol-
skiego społeczeństwa spowodowane świeżym wspomnieniem pierwszej pielgrzymki Ojca 
Świętego do Ojczyzny. W oficjalnym obiegu politycznym i propagandowym ówczesne wła-
dze PRL nie wspominały w ogóle uroczystości w Sztutowie. Odsłonięty wówczas pomnik 
stoi do dziś w Sztutowie.

19 https://www.gedanopedia.pl/gdansk/?title=KLUZ_KAZIMIERZ (2. 08. 2020).
20 J. Grabowska-Chałka, 40 lat…, s. 41; Muzeum Stutthof. Kronika wydarzeń, „Zeszyty Mu-

zeum Stutthof”, nr 5, 1984, s. 249 – 250.
21 W Stutthofie także stanie krzyż, „Słowo Powszechne” nr 175, 2. 09. 1981.
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THE MONUMENT „REDEMPTOR HOMINIS” AS A COMMEMORATION  
OF AN IMPORTANT EVENT AT THE PARISH CHURCH IN SZTUTOWO

SUMMARY

The article refers to the ceremony that took place at the parish church in Sztutowo on 
September 2, 1979. During a solemn religious ceremony, the monument commemorating the 
40th anniversary of the first transport of prisoners to the camp was unveiled by the found-
ers- community of former Stutthof prisoners and their families. The motto of the monument 
was a quotation from the first encyclical of Pope John Paul II, and its religious background 
was the awakening of Polish society caused by the fresh memory of the Holy Father’s first 
pilgrimage to his Homeland. In the official political and propaganda circulation, PRL au-
thorities of the time did not mention about the ceremony in Sztutowo at all. The monument, 
unveiled at that time, still stands in Sztutowo.

DAS DENKMAL „REDEMPTOR HOMINIS” ZUR ERINNERUNG AN  
EIN WICHTIGES EREIGNIS IN DER PFARRKIRCHE IN STUTTHOF  

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel bezieht sich auf die Zeremonie, die am 2. September 1979 in der Pfarrkir-
che von Stutthof stattfand. Während der feierlichen religiösen Zeremonie wurde ein von 
der Gemeinschaft ehemaliger Stutthof-Häftlinge und ihrer Familien finanziertes Denkmal 
enthüllt, um an den 40. Jahrestag des ersten Gefangenentransports ins Konzentrationslager 
zu erinnern. Das Motto des Denkmals war ein Zitat aus der ersten Enzyklika von Papst Jo-
hannes Paul II. und ihr Hintergrund war das religiöse Erwachen der polnischen Gesellschaft, 
das durch eine erneute Erinnerung an die erste Pilgerfahrt des Heiligen Vaters in die Heimat 
ausgelöst wurde. In der offiziellen politischen und propagandistischen Berichterstattung er-
wähnten die damaligen Behörden der Volksrepublik Polen die Zeremonie in Stutthof über-
haupt nicht. Das damals enthüllte Denkmal steht noch heute in Stutthof.
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1. Współczesne zdjęcie pomnika w Sztutowie (fot. Marcin Owsiński)
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2. Fragment artykułu prasowego ze „Słowa Powszechnego” z września 
1979 roku (fot. Marcin Owsiński)
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Communio jako liturgiczny śpiew, wykonywany podczas rozdzielania Komunii 
świętej, należy wraz z introitem1 i ofertorium2 do mszalnych śpiewów zmiennych 
Mszy (Proprium Missae)3. Jego dzieje oraz proces ewolucji w liturgii Kościoła docze-
kały się już opracowań naukowych. Badania nad całym istniejącym repertuarem grec-
kich i słowiańskich communiones, zachowanych w bizantyjskich, ruskich i mołdaw-
skich manuskryptach (XII – XVI w.) podjął Dimitri Conomos4. Opracowania Simona 
Harrisa, w tym jego obszerna monografia pt. The Communion Chants of the Thir-
teenth-Century Byzantine Asmatikon, dotyczą kolekcji śpiewów komunijnych z XII 
i XIII w. jako podstawy do porównań tradycji muzycznych południowych Włoch i Bi-
zancjum. Są także dowodem na niejednoznaczności i rozbieżności modalne5. Badania 
nad kształtowaniem się cyklu communiones repertuaru frankońsko-rzymskiego podjął 

* Ks. dr Piotr Towarek – muzykolog, liturgista; profesor muzyki kościelnej i liturgiki w Wyż-
szym Seminarium Duchownym w Elblągu,  redaktor naczelny „Studiów Elbląskich” (2017– ); autor 
monografii: Egzorcyzm. Historia, liturgia, teologia, Olsztyn 2008 (2013).

1 Zob. P. Towarek, Znaczenie i funkcje introitu mszalnego, SE 14(2013), s. 359 – 370.
2 Zob. P. Towarek, Ofertorium mszalne wczoraj i dziś, SE 19(2018), s. 207 – 226.
3 Zob. H. Hucke, M. Huglo, Communion, w: The New Grove Dictionary of Music and Mu-

sicians, t. 4, London 1980, s. 591–594; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II 
w świetle dokumentów Kościoła, Lublin 2000, s. 336 – 240.

4 D. Conomos, Communion Chants in Magna Graecia and Byzantium, „Journal of the Ame-
rican Musicological Society” 33(1980)2, s. 241–263; D. Conomos, The Late Byzantine and Slavo-
nic Communion Cycles: Liturgy and Music, „Dumbarton Oaks Studies” 21, Washington 1985.

 5 S. Harris, The Communion Chants of the Thirteenth-Century Byzantine Asmatikon, Amster-
dam 1999.
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James McKinnon6, a ich kontynuatorem był jego uczeń Brad Maiani. Ważna oka-
zała się tutaj najpierw jego rozprawa doktorska The Responsory-Communions: To-
ward a Chronology of Selected Proper Chants7, a później poszerzający jej perspek-
tywę badawczą artykuł Approaching the Communion Melodies8. Autor ten dokonał 
wielopłaszczyznowej analizy kompozycji psalmowych Wielkiego Postu i niedziel po 
Pięćdziesiątnicy oraz communiones-responsoria pod kątem melodyki, modalności 
i relacji pomiędzy tradycją starorzymską a gregoriańską. Na gruncie polskim tema-
tykę tą przybliża znakomita monografia ks. Roberta Bernagiewicza pt. „Communio-
nes” Graduału rzymskiego in statu nascendi i w obliczu rodzącej się diastematii9. 
Owocem poszukiwań tego autora stało się odtworzenie wczesnej historii communio-
nes, a jednocześnie ukazanie ich ewolucji, ze szczególnym uwzględnieniem oddzia-
ływania na nie pierwotnej klasyfikacji modalnej (IX – X w.) oraz najstarszych notacji 
interwałowych (XI – XII w.). W literaturze przedmiotu ważną rolę porządkującą naszą 
wiedzę o śpiewach komunijnych odgrywa dziś również przetłumaczona na język pol-
ski i opublikowana w 2019 r. monografia Davida Hileya pt. Chorał Kościoła zachod-
niego10.

Artykuł niniejszy jest próbą ukazania zarysu dziejów kształtowania się mszal-
nego communio: od starożytności chrześcijańskiej, poprzez epokę średniowiecza, 
okres potrydencki (Communiones totius anni Mikołaja Zieleńskiego), aż po reformę 
Soboru Watykańskiego II, której zawdzięczamy kolekcję znajdujących się w księ-
gach liturgicznych antiphonae ad communionem, a pośrednio również współcze-
snych śpiewów i pieśni, przeznaczonych na procesję komunijną.

POCZĄTKI ŚPIEWÓW KOMUNIJNYCH

Pierwsze śpiewy communio pochodzą prawdopodobnie z IV w., gdy podczas 
przystępowania wiernych do Komunii solista wykonywał wybrane wersety psalmu 
34[33] lub 145[144]11. Nawiązywały one w swej treści do tematu uczty, posiłku, po-
karmu i chleba. Po każdym wersecie solisty wierni lub chór powtarzali jeden z nich 
jako refren, np. wers 9 z Psalmu 34, co potwierdza już św. Cyryl Jerozolimski († 386): 

 6 J. McKinnon, The Eighth-Century Frankish-Roman Communion Cycl, „Journal of the Ame-
rican Musicological Society” 45(1992)2, s. 179 – 227; J. McKinnon, The Advent Project: The Later 
Seventh-Century Creation of the Roman Mass Proper, Berkley 2000.

 7 B. Maiani, The Responsory-Communions: Toward a Chronology of Selected Proper Chants 
(Diss.), University of North Carolina 1996.

 8 B. Maiani, Approaching the Communion Melodies, „Journal of the American Musicological 
Society” 53(2000)2, s. 209 – 290.

 9 R. Bernagiewicz, „Communiones” Graduału rzymskiego in statu nascendii i w obliczu ro-
dzącej się diastematii, Lublin 2004; zob. także artykuł: R. Bernagiewicz, „Communio” czy „respon-
sorium”?, „Liturgia Sacra” 9(2003), nr 1, s. 93 – 108.

10 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego. Podręcznik, tłum. z jęz. ang. M. Kaziński, Kraków 
2019; Ważne kompendium wiedzy stanowi też opracowanie: J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia. 
Eine genetische Erklärung der römischen Messe, Bd. 2, Wien 1962, s. 486–496.

11 J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, s. 486. 
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Następnie słyszeliście głos boskiej melodii zapraszającej was do udziału w świętych 
tajemnicach: „Skosztujcie i zobaczcie, jak słodki jest Pan”12.

O zwyczaju wykonywania psalmów podczas udzielania Komunii wiernym 
w Afryce Północnej zaświadcza również św. Augustyn z Hippony († 430): W tym 
czasie niejaki Hilary, były trybun, człowiek świecki i katolik, nie wiem dlaczego 
powstał przeciwko sługom Bożym, jak to się zdarza, a rozgniewany na zwyczaj, któ-
ry wówczas zaczęto wprowadzać w Kartaginie, że hymny odmawiano przy ołtarzu 
z Księgi Psalmów albo przed ofiarowaniem albo podczas rozdawania ludowi tego, 
co zostało ofiarowane. Gdzie tylko mógł, robił wyrzuty z wyzwiskami oraz oskarżał, 
że tak być nie powinno13.

O śpiewie na Komunię wspomina ósma księga „Konstytucji Apostolskich” (li-
turgia antiocheńska, koniec IV w.), w której czytamy: Podczas przyjmowania Komu-
nii przez wszystkich pozostałych należy śpiewać Psalm trzydziesty trzeci (34[33])14. 
Dokument ten wskazuje też, że śpiew ten prowadził solista kantor15, choć jak dowo-
dzi Hiley mamy też sporo świadectw, mówiących o udziale chóru w tym śpiewie16. 
Co potwierdza chociażby św. Hieronim ze Strydonu († 419 lub 420), który w liście 
do Lucyniusza z Boeticum pisze: Nasi wierni bez wyrzutów sumienia i nie narażając 
się na potępienie przyjmują stale Eucharystię i słuchają słów Psalmisty: „Skosztuj-
cie i zobaczcie, iż słodki jest Pan” (Ps 34,9) i śpiewają z Nim: „Moje serce wydało 
dobre słowo” (Ps 45,2)17.

W liturgii mozarabskiej na określenie śpiewu komunijnego posługiwano się ter-
minem antiphona ad accedentes18. Trzeba tu wspomnieć o innym, aniżeli w Rzy-
mie, układzie obrzędów komunijnych, w którym Agnus Dei, podobnie jak w rycie 
gallikańskim, nie było wykonywane. Najpierw miał tutaj miejsce specjalny śpiew 
na łamanie chleba zwany ad confractionem (bez wersetu psalmowego), potem mo-
dlitwa Ojcze nasz, a po niej śpiew na rozdzielanie Komunii ad accedentes (z werse-
tami psalmowymi)19. Dodatkowo ryt mozarabski znał jeszcze antyfonę ad pacem, 
czyli śpiew na obrzęd pocałunku pokoju. Według Hileya posiada ona, podobnie jak 
antiphona ad accedentes, takie same tony psalmowe, jak antyfony brewiarzowego 
oficjum, co będzie miało także miejsce w przypadku opisanych niżej rzymskich 
communiones20.

12 Cyryl Jerozolimski, Katecheza 23 (Mistagogiczna piąta), w: tenże, Katechezy przedchrz-
cielne i mistagogiczne, tłum. W. Kania, opr. M. Bogucki, „Biblioteka Ojców Kościoła” 14, Kraków 
2000, s. 343.

13 Św. Augustyn, Sprostowania II, 11, w: tenże, O nauce chrześcijańskiej, Sprostowania, tłum. 
J. Sulowski, opr. E. Stanula, „Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy” XXII, Warszawa 1979, s. 254.

14 Konstytucje apostolskie VIII: 13, 16, w: Synody i kolekcje praw, t. II, przekł. S. Kalinkowski, 
A. Caba, opr. A. Baron, H. Pietras, Kraków 2007, s. 248*.

15 „Gdy kantor skończy śpiewać…” (tamże VIII: 14, 1, s. 248*).
16 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 535.
17 Hieronim ze Strydonu, List 71, 6, w: tenże, Listy, t. II (51 – 79), wst. i opr. M. Ożóg, przyg. 

tekstu łac. H. Pietras, „Źródła Myśli Teologicznej” 55, Kraków 2010, s. 173*.
18 Antyfona na Komunię, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 108.
19 W liturgii rzymskiej papież Grzegorz Wielki umieścił modlitwę Ojcze nasz przed obrzędem 

łamania chleba. Zob. D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 536.
20 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 536.
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W Galii śpiew na Komunię określano łacińskim słowem trecanum, co Pseudo-
-German z Paryża († 576) rozumie jako inwokację wskazującą na Trójcę Świętą21. 
Podobnie w pochodzącym z VIII w. Expositio antiquae liturgiae gallicanae „trzy-
częściowość” trecanum opisana jest jako odzwierciedlenie Trzech Osób Bożych. 
Być może jednak nazwa ta wiązała się wprost z budową formalną śpiewu, co Hiley, 
powołując się na J. A. Jungmanna, przedstawia w sposób następujący22:

Ojciec Syn Duch Święty Syn Ojciec
antyfona werset psalmu Gloria Patri wers psalmu antyfona

Ten sam autor wskazuje również, iż słowo trecanum tłumaczono jako 
transliterację greckiego trikanon – nazwy psalmu 33. Jednak żaden z tekstów gal-
likańskiego trecanum nie przetrwał na potwierdzenie któregoś z powyższych wy-
jaśnień23. O śpiewie psalmu podczas Komunii (psallendo omnes communicent) 
wzmiankuje też biskup Aurelian z Arles († 551)24. Natomiast liturgia irlandzko-cel-
tycka w VII w. (Antyfonarz z Bangor) posługiwała się w tym przypadku hymnem 
rodzimego pochodzenia, który składał się z 11 podwójnych wersetów, a zaczynał 
następująco:

Sancti venite, Christi corpus sumite,
Sanctum bibentes quo redempti sanguine,
Salvati Christi corpore et sanguine
A quo refecti laudes dicamus Deo25. 

Święci przybądźcie, Ciało Chrystusa spożywajcie,
Pijcie świętą Krew, którą zostaliście odkupieni,
Zbawieni Chrystusa Ciałem i Krwią
Posileni nimi pieśń pochwalną śpiewajmy Bogu.

W liturgii ambrozjańskiej śpiew communio określano terminem transitorium. 
Podobnie jak w tradycji mozarabskiej i gallikańskiej obrzędy komunijne przybrały 
tutaj wzór: confractorium, modlitwa Ojcze nasz oraz wspomniane już transitorium. 
Jednak ani śpiew towarzyszący łamaniu chleba, ani śpiew komunijny nie posiadały 
w Mediolanie wersetów psalmowych. Ponadto, jak wskazuje Hiley, mediolańskie 
transitoria wykazują związki z gallikańskimi, a nawet wschodnimi śpiewami na 
łamanie chleba26. O śpiewach tych, przypomina św. Ambroży z Mediolanu († 397): 

21 Zob. Pseudo-Germanus, Epistula prima: PL 72, 94; S. Porter, The Gallican Rite, London 
1958, s. 44 – 45.

22 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 535; J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, s. 490.
23 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 535.
24 Regula ad monachos: PL 68, 596B.
25 J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, s. 488.
26 Ciekawą osobliwością wielu transitoriów (również mediolańskich introitów zwanych in-

gressae oraz antyfon post evangelium) jest powtarzanie fraz, czy też muzycznych formuł, przy two-
rzeniu muzyki dla dłuższych wersów. Np. transitorium Te laudamus używa tej samej formuły aż 
szczęść razy. Zob. D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 536,  587.
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Dlatego Kościół, widząc tak wielką łaskę, zachęca swoich synów i swoich bliskich, 
aby spieszyli do tych sakramentów, mówiąc „jedzcie, przyjaciele moi, pijcie i upa-
jajcie się, bracia moi (Pnp 5,1). W innym zaś miejscu Duch Święty przez proroka wy-
jaśnił, co jemy i co pijemy. Powiedział przecież: „Skosztujcie i zobaczcie, bo dobry 
jest Pan, błogosławiony człowiek, który mu zaufał (Ps 34[33],9)27.

W liturgii bizantyjsko-słowiańskiej na oznaczenie śpiewu komunijnego używa-
no greckiego słowa koinonikon lub kinonnik, a z czasem ruskiego określenia pricza-
stien. Był to rodzaj hymnu, który wykonywano podczas komunii kapłanów w trak-
cie mszy. Z czasem przeniknął on również do tzw. Liturgii uprzednio uświęconych 
darów, czyli rozdzielania Eucharystii poza Mszą, po wieczornym nabożeństwie, 
a wiec po nieszporach28.

Treść koinonikonu, który przetrwał do czasów współczesnych, odnosi się za-
zwyczaj do obchodzonego święta, osoby świętego lub też do liturgii dnia powsze-
dniego (priczastien dnia)29. Śpiew ten wykonuje chór, stojący na podwyższeniu 
przed ikonostasem, po wezwaniu kapłana jedin swiat, jedin Gospod, przy zamknię-
tych carskich wrotach i zaciągniętej zasłonie, co ma uświadomić wiernym świętość 
wieczernika i uchronić ich przed rozproszeniem30. Koinonikon na niedzielę pocho-
dzi z Psalmu 148,1: Chwalcie Pana z niebios, chwalcie Go na wysokościach), na 
święta Maryi z Psalmu 116,13: Podniosę kielich zbawienia i wezwę Imienia Pana, 
na święta apostołów z Psalmu 19,5: Ich głos się rozchodzi na całą ziemię, i aż po 
krańce świata ich mowy, zaś na wspomnienie świętych z Psalmu 112,7: Nie będzie 
się lękał niepomyślnej nowiny, mocne jego serce zaufało Panu31. Badania D. Cono-
mosa potwierdziły, że tylko w dwóch przypadkach, a więc w Wielki Czwartek oraz 
Wielkanoc, dawne koinonika nie miały pochodzenia biblijnego32. Tenże autor do-
wiódł, że najstarsze zachowane wersje śpiewów komunijnych zawarte są w kolekcji 
znanej jako Asmatikon dla świata języka greckiego i Kondakar dla Słowian. Oba 
zbiory datuje się na XII i XIII wiek33.

Wykonywanie koinonikon na sposób responsoryjny w liturgii bizantyjskiej po-
twierdza św. Jan Chryzostom († 407). Z jego przekazu dowiadujemy się, że po wy-
śpiewanym przez kapłana wersecie: Chcę Cię wywyższać Boże mój i Królu (Ps 145, 1) 

27 Ambroży z Mediolanu, O tajemnicach 58, w: tenże, Wyjaśnienie Symbolu, O Tajemnicach, 
O sakramentach, przekł. i oprac. L. Gładyszewski, Kraków 2004, s. 66.

28 Nazwa „uprzednio poświęconych darów” pochodzi stąd, że postaci eucharystyczne dla 
tej liturgii są przygotowywane (konsekrowane) uprzednio, najczęściej w niedzielę poprzedza-
jącą tę celebrację. Zob. Boska Liturgia uprzednio poświęconych darów, w: Liturgie Kościo-
ła prawosławnego, tłum. H. Paprocki, „Biblioteka Ojców Kościoła” 20, Kraków 2003, s. 255..

29 Boska Liturgia świętego ojca naszego Jana Chryzostoma, w: Liturgie Kościoła prawosław-
nego, tłum. H. Paprocki, „Biblioteka Ojców Kościoła” 20, Kraków 2003, s. 99.

30 Por. tamże.
31 Apostolos, czyli bizantyjska księga liturgiczna z perykopami z Dziejów Apostolskich i Li-

stów, zawiera także koinonikon przeznaczony na dni tygodnia. Zob. E. Wellesz, Historia muzyki 
i hymnografii bizantyjskiej, przekł. M. Kaziński, Kraków 2006, s. 159.

32 D. Conomos przedstawia też tabelę ukazującą liturgiczny cykl koinonikon. Zob. tenże, Com-
munion Chants in Magna Graecia and Byzantium, s. 245 – 248.

33 D. Conomos, Communion Chants in Magna Graecia and Byzantium, s. 248.
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zgromadzenie odpowiadało: Oczy wszystkich oczekują Ciebie. Ty dajesz im pokarm 
we właściwym czasie (Ps 145,15)34.

UKSZTAŁTOWANIE SIĘ CYKLU COMMUNIONES RZYMSKICH

Od bizantyjskiego koinonikon wywodzi się rozwój rzymskiego communio. Naj-
lepszym przykładem może być tutaj zawarty jako communio w starorzymskich źró-
dłach śpiew Omnes qui in Christo, który według Hileya wydaje się być tłumacze-
niem bizantyjskiego śpiewu chrzcielnego Hosoi eis Christon z zasadniczo podobną 
melodią35. Ks. Pawlak powołując się na badania McKinnona twierdzi, że z dwudzie-
stu dwóch różnych koinonikon wyrosło około stu pięćdziesięciu communiones36.

W poznaniu sposobu wykonywania communio w liturgii rzymskiej bezcenny 
wydaje się być przekaz pozostawiony nam w Ordo Romanus Primus z VIII w.:

Nam mox ut pontifex coeperat in senatorio communicare, statim schola inci-
pit antiphonam ad communionem per vices cum subdiaconibus; et psallunt 
usque dum communicate omni populo adnuat pontifex ut dicant Gloria Pa-
tri; et tune repetito versu quiescunt37.
Celowo został tutaj przytoczony najpierw oryginalny tekst w języku łacińskim, 

który tłumaczyć można następująco:
Gdy tylko papież zacznie udzielać Komunii w senatorium [miejsce dla naj-
bardziej dystyngowanych osób], od razu schola rozpoczyna antyfonę na ko-
munię na przemian z subdiakonami; i śpiewają psalm, aż cały lud przyjmie 
Komunię. Wtedy papież daje im znak, aby śpiewali „Chwała Ojcu”; a na-
stępnie powtarzając werset [antyfonę], przestają.
W tłumaczeniu powyższego tekstu opublikowanym przez ks. Pawlaka nie ma 

mowy o papieżu. Słowo pontifex zostało przekazane jako kapłan, mający rozdzielać 
Komunię. W wersji tej brak też wzmianki o senatorium i subdiakonach, a także 
antyfonalnym sposobie śpiewu psalmu na przemian przez dwa chóry38. Tymczasem 
z oryginalnej łacińskiej wersji dowiadujemy się jak ważną rolę odgrywał w wyko-
naniu communio sam papież, dając znak (prawdopodobnie ręką) scholi, kiedy ma 
zakończyć śpiew. Widać w tym wyraźne podobieństwo do zwyczaju wykonywania 
ofertorium mszalnego w Rzymie39. Według Hileya słowa o powtórzeniu wersetu po 
doksologii Chwała Ojcu mogły dotyczyć całej antyfony, albo też tylko versus ad 

34 In Ps 149: PG 55, 464.
35 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 571 – 572.
36 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 337.
37 Ordo Romanus Primus, ed. E. G. Cuthbert, F. Atchley, London 1905, s. 144.
38 „Kiedy kapłan zaczyna rozdzielać sakrament, chór powinien zaintonować „antiphona ad 

communionem”. Potem śpiewa się psalm. Gdy rozdzielanie jest już zakończone, daje sygnał chó-
rowi, aby kończył śpiew doksologią i powtórką wersetu” (I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 337).

39 Por. P. Towarek, Ofertorium mszalne, s. 212.
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repetendum40. Takim określeniem oznaczano np. we frankijskich rękopisach wer-
sety psalmu do powtarzania, a w innych źródłach opisywano je jako prophetales41. 
Wspomniany tutaj zwyczaj dodawania psalmu do communio oraz zakończenia go 
doksologią [si necesse fuerit] potwierdza także Micrologus Bernolda z Konstancji 
(† 1100). Z dokumentu tego dowiadujmy się, że kiedy udziela się ludowi Eucharystii 
w międzyczasie śpiewa się antyfonę, która bierze swoją nazwę od Komunii, do której 
należy dodać psalm z „Gloria Patri”, jeśli zajdzie taka potrzeba42.

Zdaniem ks. Pawlaka w rzymskim communio widać wyraźnie podobieństwo do 
introitu mszalnego43. W obydwu przypadkach wers do repetycji wykonywała schola 
lub wierni, a wersety psalmowe miał śpiewać solista44. Ks. Pikulik twierdzi jednak, 
że poszczególne wersety psalmu w communiones, związane z antyfoną, wykonywa-
ne były na przemian przez schola cantorum, podzieloną na dwa chóry (co potwier-
dza przekaz Ordo Romanus Primus). Dlatego właśnie można tutaj mówić o antyfo-
nalnej formie communio45. Szerzej wyjaśnia to ks. Bernagiewicz, który twierdzi, że 
psalmodia związana z communio miała początkowo charakter responsorialny, z cza-
sem jednak przeobraziła się w antyfonalną. Elementem wspólnym psalmodii re-
sponsorialnej i późniejszej antyfonalnej był refren zwany antyfoną. Natomiast tym, 
co różni dwa sposoby wykonania psalmodii, jest zdaniem ks. Bernagiewicza (po-
wołującego się na badania Paolo Ferettiego OSB) miejsce występowania refrenu. 
W psalmodii responsorialnej jest on wtrącany po każdym wersecie wykonywanym 
przez solistę, a w psalmodii antyfonalnej pojawia się przed i po psalmie śpiewanym 
naprzemiennie przez dwa chóry46. Choć, jak zauważa Feretti, w psalmodii antyfo-
nalnej refren śpiewany był pierwotnie także pomiędzy wersetami. Dopiero później 
zredukowano jego obecność do rozpoczęcia i zakończenia psalmu47.

Inną, nie mniej interesującą kwestią jest sposób repetowania antyfony komu-
nijnej. Dla wyobrażenia tego zagadnienia warto spojrzeć na communio z Mszy za 
zmarłych (Missa pro defunctis), które przeniknęło do ksiąg potrydenckich ze źródeł 
średniowicznych. Okazuje się, że oprócz antyfony na komunię Lux aeterna, zacho-
wał się w tym przypadku również werset Requiem aeternam [por. 4 Ezdr 2,34 i 35], 
a po nim jeszcze jeden element (podkreślony poniżej dla zrozumienia tego tematu):

40 D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 535.
41 Antyfona na Komunię, w: Leksykon liturgii, red. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 108.
42 Bertold z Konstancji, Micrologus 18: PL 151, 989B.
43 Według Hileya communio przypomina jednak introit tylko chwilami. Niektóre communiones 

są bardzo krótkie, a inne tak długie jak najbardziej rozbudowane introity. Niektóre przypominają 
antyfony brewiarzowego oficjum, inne zaś są bardziej rozbudowane. Zob. D. Hiley, Chorał Kościo-
ła zachodniego, s. 143.

44 Zob. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 337.
45 J. Pikulik, Klasyczne formy chorału gregoriańskiego oraz monodii liturgicznej, w: Muzyka 

sakralna. Materiały z seminariów „Gaude Mater”, red. J. Masłowska, Warszawa 1998, s. 18.
46 R. Bernagiewicz, „Communio” czy „responsorium”?, „Liturgia Sacra” 9(2003), nr 1, s. 93; 

P. Feretti, Esthetique gregorienne, Solesmes 1938, s. 130 – 131.
47 Tamże, s. 265.
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Ant.: Lux aeterna * luceat eis, Domine: * Cum Sanctis tuis in aeternum: quia 
pius es. V. Requiem aeternam dona eis, Domine: et lux perpetua luceat eis. Cum 
Sanctis tuis in aeternum: quia pius es.

Ant.: Światłość wiekuista * niechaj im świeci, o Panie: * Wśród Świętych Two-
ich na wieki: bo jesteś pełen dobroci. V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wśród Świętych Twoich na wieki: bo jesteś 
pełen dobroci48.

W związku z powyższym R. Bernagiewicz wskazuje na dwa sposoby realizacji 
powtarzania antyfony komunijnej po wersecie psalmowym. Pierwszy z nich to re-
petycja a capite, oznaczająca śpiew całości antyfony od jej początku do końca po 
wykonanym wersecie. Drugi sposób to repetycja a latere. Oznaczał on powtórkę już 
nie całej antyfony, ale tylko jej fragmentu, co widać w podkreśleniach na przykła-
dzie z żałobnego Lux aeterna. Taki sposób repetowania charakterystyczny był dla 
innej formy liturgicznej, a mianowicie dla responsorium, gdzie refren nazywamy 
responsem49. Okazuje się, że istnieje dość pokaźna grupa communiones spokrew-
nionych z responsoriami brewiarzowymi, co wskazuje na wymianę i zapożyczenia 
tekstów oraz melodii pomiędzy obiema kolekcjami50.

W późnym średniowieczu teksty psalmowe antyfon na Komunię zaczęto zastę-
pować treściami wziętymi z Ewangelii dnia. Miały one bogatą, dość często meli-
zmatyczna i ekspresywną melodykę. Długość śpiewanego psalmu była zależna od 
liczby przystępujących do Komunii. Łączenie psalmów z antyfoną na Komunię nie 
trwało jednak długo. We Francji zwyczaj ten zachował się tylko do X wieku. W be-
nedyktyńskim opactwie Sankt Gallen praktykowano go jeszcze w XI, a w południo-
wych Włoszech aż do XII wieku51. Ostatecznie communio zostało zredukowane do 
samej tylko antyfony (antiphona ad communionem), co miało związek z zanikiem 
komunikowania wszystkich uczestników Mszy. Antyfonę odmawiał tylko sam cele-
brans po przyjęciu Komunii52. W wyniku tego na określenie śpiewu (bądź recytacji) 
zaczęto używać sformułowania antiphona post communionem, a nawet postcommu-
nio, o czym zaświadcza np. Rupert z Deutz († 1135): Śpiew, który nazywamy com-
munio, a który śpiewamy po niebiańskim posiłku, jest dziękczynieniem53. Praktyka ta 
spowodowała, że faktycznym śpiewem komunijnym stało się Agnus Dei54.

Według ks. Bernagiewicza, idącego za głosem wielu współczesnych badaczy 
omawianej problematyki, communio przynależne do temporale lokować można 
w swoistym cyklu utworów, ułożonych według czytelnego planu liturgicznego, 
a całość cyklu była dziełem rzymskiej schola cantorum. Należy tu mówić o pracy 
dwóch lub trzech pokoleń muzyków kościelnych, która wykonana została w okre-

48 Zob. Mszał rzymski łacińsko-polski, Paris 1968, s. [146].
49 R. Bernagiewicz, „Communio” czy „responsorium”?, s. 96.
50 B. Maiani, Approaching the Communion Melodies, s. 209 – 290. Przykłady relacji pomiędzy 

communiones i responsoria podaje: D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 147 – 148.
51 Zob. J.A. Jungmann, Missarum Sollemnia, s. 491.
52 J. Pikulik, Klasyczne formy chorału gregoriańskiego, s. 18.
53 De Divinis officiis 2, 18: PL 170, 13 i nn.
54 Zob. M. Huglo, Antifone antiche per la Fractio panis, „Ambrosius” 31(1955), s. 85–95.
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sie od końca (połowy) VII do początku (połowy) VIII wieku. Kompozycja cyklu 
utworów przeznaczonych na cały rok liturgiczny oznaczała odejście od pierwotnej 
praktyki spontanicznego dobierania antyfon i psalmodii do poszczególnych Mszy, 
jak też dostosowanie utworów do treści teologicznej dnia czy okresu55.

Całość cyklu ukazuje wewnętrzny podział na kilka grup kompozycji, które po-
krywają się generalnie z poszczególnymi okresami roku liturgicznego. Utwory nale-
żące do nich charakteryzuje wiele cech wspólnych, np. na płaszczyźnie pochodzenia 
i tematyki tekstów, na płaszczyźnie modalności, czy też melodyki56.

Do pierwszej grupy śpiewów należą communiones okresu Adwentu, Narodzenia 
Pańskiego i niedziel po Objawieniu Pańskim. Teksty związane z Adwentem zaczerp-
nięte zostały z ksiąg prorockich zapowiadających nadejście Mesjasza. Natomiast 
teksty utworów bożonarodzeniowych czerpią z ewangelicznych opisów o dziecięc-
twie Jezusa i początkach Jego publicznej działalności57.

Drugą grupę tworzą communiones dni powszednich Wielkiego Postu, które 
oparto na tekstach pierwszych dwudziestu sześciu psalmów z Księgi Psalmów58. 
Trzecia grupa to kompozycje okresu Wielkanocy, które ukazują silny związek 
z czytaniami danego dnia: Ewangelią oraz listami apostolskimi. Wreszcie w grupie 
czwartej, a więc niedziel po Zesłaniu Ducha Świętego, znalazła się seria 12 antyfon 
(od 7 do 18 niedzieli), które łączą w sobie wspólne tematy teologiczne: żniw, ofiary 
i Eucharystii59.

„COMMUNIONES TOTIUS ANNI”  
MIKOŁAJA ZIELEŃSKIEGO

Wraz z narodzinami polifonii ukształtowane w księgach liturgicznych teksty 
i melodie chorałowe communio posłużyły jako materiał twórczy kompozytorom 
muzyki wielogłosowej60. Najlepszym tego przykładem są Communiones totius anni 
autorstwa Mikołaja Zieleńskiego (†po 1615) – organisty i kierownika kapeli pryma-

55 R. Bernagiewicz, „Communiones” Graduału rzymskiego in statu nascendii, s. 47.
56 Tamże.
57 R. Bernagiewicz, „Communiones” Graduału rzymskiego in statu nascendii, s. 48.
58 Według Hileya pomiędzy numerycznie ułożonymi w tym zestawie utworami znajduje się 

jednak pięć niepsalmodycznych communiones, które są zamiennikami śpiewów opartych na psal-
mach: 12, 16 – 17, 20 – 21. Są to: Oportet te, Qui biberit, Nemo te condemnavit, Lutum fecit oraz 
Videns dominus. Związano je z czwartkami Wielkiego Postu, na które zostały przeniesione msze 
związane ze skrutyniami. D. Hiley, Chorał Kościoła zachodniego, s. 551 – 552.

59 R. Bernagiewicz, „Communiones” Graduału rzymskiego in statu nascendii, s. 48.
60 Ciekawym przykładem może być tutaj utwór Vos qui secuti estis – Wy którzy poszliście za 

Mną, czyli communio będące ostatnią częścią Missa Sancti Jacobi autorstwa franko-flamandzkie-
go kompozytora Guillaume’a Dufay († 1474). Jest to prawdopodobnie najstarszy przykład zasto-
sowania przez kompozytora techniki fauxburdonowej w całej części mszalnej. Zob. P. Towarek, 
Wielkie formy muzyczne dedykowane św. Jakubowi Większemu, w: Święty Jakub Apostoł (Większy) 
w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś. Perspektywa uniwersalna i regionalna, red. 
K. Parzych-Blakiewicz, S. Kuprjaniuk, Olsztyn 2019, s. 121.
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sa Wojciecha Baranowskiego w Łowiczu61. Chodzi o unikatowy zbiór utworów na 
cały rok liturgiczny, wydany wraz z ofertoriami w Wenecji w 1611 roku62. 

Zbiór Zieleńskiego obejmuje muzyczne opracowanie 53 tekstów, z których 9 ma 
dwie wersje obsadowe, tak więc łącznie są to 62 utwory wokalno-instrumentalne, 
a także dołączone do tego zestawu 3 fantazje instrumentalne. W kolekcji tej znalazły

Il.: Strona tytułowa Communiones M. Zieleńskiego – opracowa-
nie na głos tenorowy (Oddział Zbiorów Muzycznych Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Wrocławiu).

się przede wszystkim opracowania tekstów communio, ale też kilka utworów przy-
pisanych do określonych świąt, nie posiadających określonej funkcji liturgicznej. 

61 Mikołaj Zieleński – ur. w II poł XVI w. w Warce. O jego życiu brak bliższych informacji. 
Według niektórych badaczy mógł kształcić się we Włoszech [Rzym, Wenecja]. Od co najmniej 
1604 r. był kapelmistrzem i organistą na dworze biskupa płockiego Wojciecha Baranowskiego, od 
1608 r. arcybiskupa gnieźnieńskiego i Prymasa Polski. Zob. A. Patalas, Zieleński Mikołaj, w: Ency-
klopedia muzyczna PWN. Część biograficzna, t. 12 (w-ż), red. E. Dziębowska, Kraków 2012, s. 354.

62 Por. M. Zieleński, Opera omnia, wyd. W. Malinowski, t. I – VI, „Monumenta Musicae in 
Polonia Seria”, Kraków 1966 – 1991; P. Towarek, Ofertorium mszalne wczoraj i dziś, s. 215.
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Kompozytor oznaczył je jako motetto lub symphonia. Jak zauważa prof. Agniesz-
ka Leszczyńska z grupy 45 communiones Zieleńskiego aż 21 ma swoje tekstowe 
odpowiedniki w trzytomowym zbiorze Choralis Constantinus, stworzonym przez 
Heinricha Isaaca [† 1517] oraz jego ucznia Ludwiga Senfla [† 1543]63, a wydanym 
w Norymbergii u Hieronymusa Formschneidera w latach 1550 – 155564. Co wię-
cej, te podobieństwa wynikają z faktu, że zarówno Izaak, jak i Zieleński opracowa-
li muzycznie komunia związane z głównymi świętami, ale także z tego, że Sobór 
Trydencki [1545 – 1563] nie doprowadził do radykalnej zmiany w obowiązujących 
tekstach mszalnych65.

Offertoria i Communiones Zieleńskiego wydane zostały w ośmiu zeszytach, 
do których dołączono także Partitura pro organo. Na końcu tej ostatniej znajdu-
je się lista, nietypowa dla druków muzyki polifonicznej: Registrum offertorium et 
communionum secundum ordinem Calendarij & Sanctae Romanae Ecclesiae con-
suetudinem pro diebus Festis Solemnioribus per totum annum occurentibus in hoc 
libro contentorum (zob. Aneks w zakończeniu artykułu). Jest to ciekawe połączenie 
kalendarza liturgicznego, zwykle umieszczanego na początku mszału, z incipitami 
odpowiednich ofertoriów i communio, w innych tego typu opracowaniach niespo-
tykane66.

Gdy chodzi o communiones we wskazanym zbiorze, to w warstwie brzmie-
niowej stanowią one przeciwwagę dla monumentalnych ofertoriów Zieleńskiego. 
Skromniejsza obsada stwarza znakomity klimat do osobistej modlitwy podczas ob-
rzędu rozdzielania Komunii. Gdy chodzi o technikę kompozytorską, to obok roz-
wiązań charakterystycznych dla renesansowej polifonii wokalnej widoczne jest tutaj 
poszukiwanie nowych środków kolorystycznych oraz nowego typu faktury wokal-
no-instrumentalnej.

Punktem wyjścia dla kompozytora było stworzenie utworów w fakturze polifo-
nicznej, przyjmujących formę motetów67 (wielogłosową postać utworów przekazuje 
Partitura pro organo, choć nie zawsze zawiera ona zapis wszystkich głosów). Pod 
tym względem kompozycje Zieleńskiego można zaliczyć do form typowo renesan-
sowych. Charakterystyczne dla późnego renesansu włoskiego są też dopuszczone 
przez autora warianty wykonawcze tych utworów, w tym wyłanianie z układu wie-

63 Zob. P. Towarek, Senfl Ludwik, w: EK, t. 17, Lublin 2012, k. 1418.
64 Zob. M. Schuler, Zur Überlieferung des „Choralis Constantinus” von Heinrich Isaac, „Ar-

chiv für Musikwissenschaft” 36 (1979), s. 68 – 76. 146 – 154; D. J. Burn, Ludwig Senfl and the Mass 
Proper: Aspects of Chronology, w: Senfl-Studien 1, ed. S. Gasch, B. Lodes, S. Tröster, „Wiener 
Forum für ältere Musikgeschichte” 4, Tutzing 2012, s. 223–68.

65 A. Leszczyńska, The liturgical context of Offertoria and Communiones by Mikołaj Zieleński, 
w: Italian Music in Central-Eastern Europe. Around Mikołaj Zieleński’s Offertoria and Communio-
nes (1611), ed. T. Jeż, B. Przybyszewska-Jarmińska, M. Toffetti, TRA. D.I. MUS. Studi e monogra-
fie 2, Venezia 2015, s. 53 – 54.

66 A. Leszczyńska, The liturgical context of Offertoria and Communiones, s. 43.
67 Motet – od franc. le mot (wyraz, słowo), jedna z najstarszych wielogłosowych form muzyki 

wokalnej, a także wokalno-instrumentalnej. Od XIII do XX w. przechodził wielokrotne zmiany 
stylistyczne. Największą rolę odegrał w średniowieczu i renesansie. Powstał w analogiczny sposób 
jak sekwencja mszalna, tzn. na drodze otekstowania melizmatu (dołączania słów do głosu), który 
z czasem otrzymał nazwę motetus, a cała kompozycja motet. Zob. J. Chomiński, K. Wilkowska-
-Chomińska, Wielkie formy wokalne, Kraków 1984, s. 12 – 81.
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logłosowego partii solowych i dodawanie instrumentalnych. W poszczególnych 
komuniach, genetycznie wielogłosowych, do wykonania wokalnego (czasami też 
instrumentalnego) przeznaczonych zostało od 1 do 6 głosów. Partitura pro organo 
dla większości utworów zawiera zapis 4-głosowy. Podobnie jak w ofertoriach stano-
wi ona jedynie punkt wyjścia dla realizacji towarzyszenia organowego (zwłaszcza 
w przypadku układu 2-głosowego).

W części communiones Zieleński przeznaczył do śpiewania tylko 1 lub 2 głosy, 
które zanotował w postaci mocno ozdobionej (na określenie zdobień wprowadził 
włoski termin gorgia). W rezultacie kompozycje te, mimo wyraźnej konstrukcji 
polifonicznej, zewnętrznie upodobniły się do utworów solowych i dwugłosowych 
w stylu wczesnobarokowym. Dlatego też Władysław Malinowski określił te komu-
nia mianem pseudomonodii68. Taki sposób solowego wykonywania utworów polifo-
nicznych znany był we włoskiej praktyce wykonawczej już w XVI wieku. Dotyczył 
zwłaszcza mniejszych kościołów, które nie dysponowały dużą liczbą muzyków.

W trzech komuniach (nr 25 – 27 w pierwodruku) głosowi solowemu towarzyszą 
dwa niezależne melodycznie głosy grane przez instrumenty, co w rezultacie tworzy 
fakturę trzygłosową. W kolejnych trzech utworach z trzema głosami wokalnymi 
(nr 28 – 30) instrumenty wprowadzone są w funkcji dublującej partie wokalne. Na-
tomiast w grupie kompozycji o fakturze 4 – 6-głosowej Zieleński zamieścił utwory 
do wykonania na dwa sposoby. Utwory zawierające głosy w postaci zornamentyzo-
wanej należy wykonywać z organami, do których można dołączyć zespół smycz-
kowy, dublujący głosy wokalne w postaci nieozdobionej69. Utwory pozbawione 
rozbudowanej gorgii kompozytor zalecał wykonywać z organami oraz dublującymi 
je instrumentami. Trzeba podkreślić, że autor dość wyraźnie określił liczbę i rodzaj 
instrumentów, które mają brać udział w realizacji danego communio, nie pozosta-
wiając tej kwestii wyłącznie uznaniu wykonawców. Dowolność, ograniczona za-
kresem głosów, występuje w nieozdobionych utworach na 4 – 6 głosów. W uwagach 
wykonawczych, zapisanych zarówno w indeksie Communiones, jak i przy poszcze-
gólnych utworach, wskazano na: cynk, fagot, grupę puzonów, harfę, lutnię i grupę 
instrumentów smyczkowych w rejestrach od sopranu do basu70.

Communiones Zieleńskiego są też ciekawym przykładem ilustrującym zjawisko 
przekształcania faktury a voce piena, charakterystyczne dla motetu renesansowego, 
w fakturę dwubiegową (eksponującą rejestr sopranowy i basowy), która już w po-
staci dojrzałej stała się typową fakturą epoki baroku. Trzeba też zauważyć, że autor 
omawianego zbioru wykorzystał jedynie część figur ozdobnych znanych w ówcze-
snej włoskiej praktyce wykonawczej i publikowanych w XVI-wiecznych traktatach 
(S. Gannasi, H. Finck, G. L. Conforti, G. B. Bovicelli)71. Communiones Zieleńskiego 

68 Zob. W. Malinowski, Polifonia Mikołaja Zieleńskiego, Kraków 1981, s. 26 – 29.
69 Zob. E. Hinz, Zarys dziejów muzyki kościelnej, Pelplin 2000, s. 88.
70 Zob. A. Patalas, Zieleński Mikołaj, w: Encyklopedia muzyczna PWN. Część biograficzna, 

t. 12 (w-ż), red. E. Dziębowska, Kraków 2012, s. 361.
71 Do najczęściej spotykanych w kompozycjach M. Zieleńskiego figur retorycznych należą 

charakterystyczne rozwiązania na gruncie melodyki: anabasis (np. Ascendit Deus – motyw po-
czątkowy; Surrexit Christus – na słowie „surrexit”); catabasis, amplificatio (np. In splendoribus 
sanctorum – słowo „alleluia”); circulatio (Filiae regum – przy „circumdata”), tremolo (Terra tremuit 
– przy „tremuit”), rzadko passus duriusculus (Vox in Rama – przy „prolatus et ululatus”).
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przygotowały na terenie Rzeczypospolitej grunt pod nową jakość brzmieniową, jaką 
kilkanaście lat później stanie się śpiew solowy i małogłosowy z basso continuo72.

ŚPIEWY NA KOMUNIĘ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM II

Posoborowe Ordo Missae przywróciło pierwotne znaczenie śpiewowi commu-
nio. Współczesną nazwę antiphona ad communionem rozumie się jako śpiew to-
warzyszący komunii celebransa i wiernych73. Antiphonae ad communionem cum 
suis psalmis (54 utwory) zamieszczone zostały w Graduale Simplex (1967), które 
przygotowano z myślą o liturgii parafialnej74. Choć księgę tą przyjęto początkowo 
entuzjastycznie, to ostatecznie nie zadomowiła się ona w praktyce wykonawczej75.

O potwierdzonym w starożytności chrześcijańskiej zwyczaju wykonywania 
psalmów, dołączonych do antyfony komunijnej, przypomniało Ordo Cantus Missae 
(pierwsza edycja w 1970). W dokumencie tym czytamy: Numery psalmów i wersów 
wzięte są z wydania [Pisma św.] zwanego nową Wulgatą (Wydawnictwo Watykań-
skie, 1969). Układ tych wersów oraz ich części jest taki jak w księdze Liturgii Godzin 
(Wydawnictwo Watykańskie, 1971)76. Ponadto: Gwiazdka, która znajduje się za nu-
merem psalmu, oznacza, że antyfona nie została wzięta z psałterza, w związku z czym 
wskazany psalm jest dowolny. Można go zastąpić innym psalmem, który podoba się 
bardziej, na przykład psalmem 33, który od najdawniejszych czasów wykorzystuje 
się [do śpiewu] na Komunię świętą77. Ponad to w Ordo Cantus Missae zamieszczo-
ny został także alfabetyczny spis, w którym znajdujemy aż 121 propozycji śpiewów 
communio na wybrane dni roku liturgicznego78.

O doborze śpiewów komunijnych mówi również Ogólne Wprowadzenie do 
Mszału Rzymskiego (1969, 2002), gdzie czytamy: Jako śpiew na Komunię można 
wziąć albo antyfonę z Graduału Rzymskiego z psalmem lub samą, albo antyfonę 
z Graduału zwykłego (Graduale Simplex), albo inny odpowiedni śpiew zatwierdzony 
przez Konferencję Episkopatu. Śpiew wykonuje sama schola, albo schola lub kantor 
z ludem. Jeśli nie wykonuje się śpiewu, podaną w mszale antyfonę mogą recytować 

72 Zob. A. Patalas, Zieleński Mikołaj, w: Encyklopedia muzyczna PWN. Część biograficzna, 
t. 12 (w-ż), red. E. Dziębowska, Kraków 2012, s. 361.

73 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 338.
74 Graduale Simplex, Editio typica altera, Libreria Editrice Vaticana 1999, s. 497 – 499.
75 Zob. M. Białkowski, Autentyczny, łatwy i funkcjonalny „Graduale Simplex” próbą przywró-

cenia śpiewu gregoriańskiego w liturgii, „Studia Gregoriańskie” 7(2014), s. 39 – 77.
76 „Psalmorum versiculorumque numeri sumuntur ex editione appellata «nova Vulgata» (Typis 

Polyglottis Vaticanis, 1969). Hi versiculi ac versiculorum partes disponuntur ut in libro Liturgiae 
Horarum (Typis Polyglottis Vaticanis, 1971)” (Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Concilli 
Vaticani Instauratum auctoritate Pauli Pp. VI promulgatum, Ordo Cantus Missae. Editio typica 
altera, Vaticanis 1988, nr 22, s. 12).

77 „Asteriscus post numerum psalmi positus, indicat antiphonam non esse e psalterio sumptam, 
ideoque psalmum propositum esse ad libitum. Quo in casu, alius psalmus, si magis placuerit, substi-
tuti potest, exempli gratia psalmus 33, qui ad communionem ex antiqua traditione adhibetur. Quando 
psalmus 33 indicatur ut psalmus ad communionem, nulli plerumque versus selecti proponuntur, quia 
singuli valde conveniunt” (tamże, nr 23, s. 12).

78 Tamże, s. 23 – 26.
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wierni lub niektórzy z nich, albo lektor, w przeciwnym razie czyni to sam kapłan po 
przyjęciu Komunii świętej, a przed rozdawaniem jej wiernym79.

Według ks. Pawlaka w przytoczonej rubryce interesująca jest inna, niż w przy-
padku zapisu o introicie (śpiewie wejścia), hierarchia wykonawców: najpierw scho-
la (chór), potem kantor, a na końcu wierni. Wskazywałoby to, że solowy śpiew 
scholi lub chóru jest w tym miejscu jak najbardziej uprawniony80.

Mszalne Institutio Generalis poucza też, że śpiew na Komunię rozpoczyna się 
w chwili, gdy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament. Objaśnia także: Ma on 
wyrażać duchową jedność komunikujących poprzez zjednoczenie głosów, ukazywać 
radość serca i w pełniejszym świetle objawiać „wspólnotowy” charakter procesji 
zdążającej na przyjęcie Eucharystii. Oprócz tego określony został także czas trwa-
nia: dopóki Sakrament jest rozdawany wiernym. Jeśli ma być śpiewana pieśń po 
Komunii, śpiew na Komunię należy zakończyć wcześniej81.

Interpretatorzy powyższych rubryk wskazują na trzy funkcje śpiewu na Komu-
nię. Ma on wyrażać: jedność zgromadzenia, radość serca, a także odzwierciedlać 
braterski (wspólnotowy) charakter procesji komunijnej82.

Udział w Uczcie Eucharystycznej ma więc przede wszystkim sprzyjać poczuciu 
i odzwierciedleniu jedności. Już samo słowo communio wskazuje na zjednoczenie 
z Chrystusem oraz pomiędzy uczestnikami liturgii. Eucharystia, którą przyjmują 
wierni, staje się dla nich podstawą do zjednoczenia z Bogiem, ale również między 
sobą nawzajem. Śpiew wykonywany podczas procesji komunijnej ma więc wyrażać 
zjednoczenie tych, którzy zdążają do ołtarza, by spożyć Ciało Pańskie i tym samym 
ową jedność pogłębić i umocnić83.

Śpiew komunijny ma być również związany z radością. Chodzi o wypowiedze-
nie i ogłoszenie światu radości, która nagromadzona jest w sercu zdążającego do 
stołu Eucharystii ludu Bożego. Jest to radość, o której mówi Pismo Święte (Ewan-
gelia), np. radość spotkania Maryi z Elżbietą, w tym radość Jana Chrzciciela, który 
jako dziecię poruszył się w łonie swej matki, bo rozpoznał nadchodzącego Jezusa 
(por. Łk 1,39 – 45). Przykładem może być tutaj również radość Zachariasza po na-
rodzeniu Jana Chrzciciela (Łk 1, 57 – 79), czy też radość starca Symeona podczas 
ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej (Łk 2,22 – 32)84.

Wreszcie, obok wskazanych wyżej dwóch funkcji, śpiew na Komunię spełniać 
powinien także trzecią, czyli nadawać procesji komunijnej bardziej braterski cha-
rakter. Jak zauważa ks. prof. Władysław Głowa, samo tylko kroczenie i podążanie 
w tym samym kierunku, nie wprowadza automatycznie atmosfery zbratania i zjed-
noczenia. To właśnie dołączony do tego obrzędu śpiew jednej pieśni, wykonywanej 
przez uczestników liturgii wprowadza przekonanie, że panuje tu jeden duch i jed-
no serce (por. Dz 4,32). Procesja do Komunii to wspólnota sióstr i braci, równych 

79 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (z trzeciego wydania Mszału Rzymskiego, 
Rzym 2000), tłum. polskie, Poznań 2004, nr 87.

80 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 338.
81 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, nr 86.
82 W. Głowa, Dobór pieśni we Mszy świętej, CT 55(1985), f. 1, s. 87.
83 W. Głowa, Dobór pieśni we Mszy świętej, s. 87.
84 W. Głowa, Dobór pieśni we Mszy świętej, s. 87.
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wobec siebie, przyjmujących ten sam pokarm eucharystyczny i wyśpiewujących tę 
samą pieśń85.

W tym miejscu wypada zadać pytanie: co w takim razie śpiewać podczas mszal-
nej procesji komunijnej? Jaki rodzaj śpiewu wybrać, aby spełniał trzy wspomniane 
wyżej funkcje? Podobnie jak w przypadku ofertoriów mszalnych, tak również, gdy 
chodzi o posoborową kolekcję antyfon na Komunię (Missale Romanum, Gradua-
le Romanum, Graduale Simplex) trzeba zauważyć, że w praktyce duszpasterskiej 
Kościoła w Polsce nie znalazły one zasadniczo miejsca w odnowionej liturgii86. 
Obrzęd rozdzielania Eucharystii związany został z wykonaniem pieśni. Wynikało to 
w dużej mierze z problemów przystosowania melodyki chorałowej oraz psalmodii 
gregoriańskiej do języka polskiego. Próby takich dostosowań poczyniono jednak 
we Francji (ks. Joseph Gélineau), Włoszech i Niemczech, a przeszczepienia tych 
dokonań na grunt polski podjął się ks. prof. Stanisław Ziemiański SJ, o czym autor 
niniejszego opracowania wspominał już podejmując próbę opisu dziejów oferto-
rium mszalnego87.

Prace ks. Ziemiańskiego zaowocowały kolekcją pt. Śpiewy procesyjne Mszy 
świętej, którą dołączono do zbiorowego opracowania pt. Pascha nostrum88. Kolek-
cja ta nie zawierała jednak antyfon na Komunię występujących w Mszale Rzym-
skim, ale ich skrócone wersje. Autor zdecydował o tym, by umożliwić i ułatwić 
wykonanie antyfon śpiewem. Wskazywał przy tym, że dłuższe antyfony wystarczy 
śpiewać przed i po psalmie, a krótsze mogą być wykonywane po każdym wersecie 
psalmicznym. W osobnym wykazie do kolekcji dołączone zostały tony psalmów 
według psalmodii ks. Gélineau oraz psalmodii gregoriańskiej. Ilość tonów zreduko-
wana została przez ks. Ziemiańskiego do siedmiu, dlatego numeracja nie pokrywa 
się z tą, którą przyjęto w kancjonałach gregoriańskich89. Ponadto w dołączonym do 
kolekcji dodatku ks. Ziemiański zamieścił także zbiór psalmów w oparciu o psał-
terz ks. Gélineau. Dokonał tu dowolniejszego tłumaczenia tekstów psalmiczych, 
a z nim adaptacji melodyki. W zbiorze znajdują się m.in. takie utwory jak: Psalm 
8 (O przedwieczny nasz Panie i Boże, mel. J. Gélineau), Psalm 22 (Pan mój Wódz 
i Pasterz mój), Psalm 26b (Serce me do Ciebie wznoszę), Psalm 33 (Skosztujcie i zo-
baczcie jak dobry jest Pan), czy Psalm 42 (Przystąpię do ołtarza Bożego)90. Warto 
przypomnieć, że ks. Ziemiański zastrzegł we wstępie do wspomnianego zbioru, iż 
psalmy te mają charakter paraliturgiczny, nie mogą więc zastąpić oficjalnych tek-
stów. Wiemy jednak, że przeniknęły one do wielu śpiewników i znalazły stałe miej-
sce w liturgii mszalnej jako śpiewy proprium.

85 Por. W. Głowa, Dobór pieśni we Mszy świętej, s. 87.
86 Antyfony na Komunię w przeciwieństwie do ofertoriów znalazły się jednak w posoboro-

wych edycjach Mszału Rzymskiego. Por. P. Towarek, Ofertorium mszalne wczoraj i dziś, s. 219.
87 Ks. Stanisław Ziemiański – ur. 1931 w Besku (powiat sanocki), jezuita, filozof, teolog, kom-

pozytor, autor ponad 6 tysięcy śpiewów kościelnych.
88 Zob. S. Ziemiański, Zbiór śpiewów mszalnych, w: Pascha nostrum. Wieczerza Pańska w ży-

ciu wspólnot wiernych, red. J. Charytański, Poznań – Warszawa – Lublin 1966, s. 523 – 677.
89 S. Ziemiański, Zbiór śpiewów mszalnych, s. 526 – 527.
90 S. Ziemiański, Zbiór śpiewów mszalnych: III. Psalmy paraliturgiczne, s. 641 – 677.
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W praktyce wykonawczej Kościoła w Polsce utrwalił się zwyczaj wykonywania 
podczas rozdzielania Komunii tzw. pieśni eucharystycznych. Zazwyczaj muzycy 
kościelni sięgali tutaj i sięgają nadal po starsze kompozycje, typu adoracyjnego np. 
Bądźże pozdrowiona, Jezusa ukrytego, Kłaniam się Tobie, O zbawcza Hostio, Twoja 
cześć chwała, U drzwi Twoich stoję Panie. Z biegiem lat pojawiły się też utwory 
zupełnie nowe, mówiące o Eucharystii jako pokarmie, np. Chrystus Pan karmi nas, 
O Panie Ty nam dajesz, Panie pragnienia ludzkich serc, Pan wieczernik przygo-
tował, czy też Panie dobry jak chleb. Trzecią grupę, przynależną do zbioru pieśni 
eucharystycznych, stanowią śpiewy wielbiące, przeznaczone jednak nie na procesję 
komunijną, ale na obrzęd uwielbienia, który ma miejsce po jej zakończeniu91. We-
dług ks. Pawlaka to druga ze wskazanych wyżej grup, a więc śpiewy o Eucharystii 
jako pokarmie, jest najbardziej odpowiednia, by zrealizować wspomniane już wyżej 
trzy funkcje: zjednoczenie, radość serca i braterskość92.

Przytoczona tu opinia wybitnego polskiego muzykologa kościelnego wynika 
w dużej mierze z treści antyfon znajdujących się w formularzach Mszału Rzymskie-
go. Gdy jednak dokonamy wnikliwszego przeglądu tych propozycji zauważamy, że 
nie nawiązują one tylko i wyłącznie do tematyki Eucharystii jako pokarmu. Ow-
szem, choćby w przypadku formularza z uroczystości Bożego Ciała, antyfona ko-
munijna posiada takie znamiona: Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, * trwa 
we Mnie, a Ja w nim (J 6,56)93. Jednak np. w okresie Adwentu mszalne antyfony 
na Komunię podkreślają w swej treści motyw oczekiwania i są wołaniem psalmisty 
lub proroków o przyjście Pana. W tym przypadku ich najwłaściwszym odpowied-
nikiem do wykorzystania podczas procesji komunijnej wydają się być nie śpiewy 
o Eucharystii, ale śpiewy adwentowe. W okresie Narodzenia Pańskiego antyfony na 
Komunię opowiadają o wypełnieniu proroctw i objawieniu się Słowa Wcielonego. 
Dlatego podczas rozdzielania Komunii w tym okresie należy wykonywać śpiewy 
bożonarodzeniowe, czyli kolędy. W Wielkim Poście teksty antyfon komunijnych 
nawiązują do tematyki: pokuty, nawrócenia, przemiany oraz chrztu. Stąd najwła-
ściwszym ich odpowiednikiem będą śpiewy komunijne przywołujące owe obrazy. 
Podobna analogia konieczna jest w przypadku śpiewów Wielkiego Tygodnia i Tri-
duum Paschalnego. W formularzach okresu wielkanocnego mszalne communiones 
zaczerpnięte są wyłącznie z ksiąg Nowego Testamentu i mówią o paschalnej radości 
płynącej ze zmartwychwstania Chrystusa. Dlatego podczas rozdzielania Eucharystii 
wykonujemy w tym miejscu Mszy stare pieśni wielkanocne oraz nowe śpiewy o te-
matyce paschalnej.

W formularzach Okresu Zwykłego redaktorzy Mszału przedłożyli dwie propo-
zycje antyfony na Komunię. Pierwsza zaczerpnięta jest zawsze z Księgi Psalmów, 
a druga z pism Nowego Testamentu (Ewangelia, listy św. Pawła, listy Janowe, Apoka-

91 Zob. P. Wiśniewski, Śpiewy uwielbienia w liturgii mszalnej, „Miscellanea – Biuletyn Stowa-
rzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych” 7(2012), s. 56 – 62.

92 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 340; zob. P. Kulita, Śpiewy o Eucharystii jako pokarmie na 
procesję komunijną, „Annales Lublinenses pro Musica Sacra” 1(2010), s. 345 – 355.

93 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Wydanie drugie, poszerzone i uzupełnione, Poznań 
2013, s. 278.
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lipsa)94. Znajdujemy więc tutaj nawiązania do tematyki uczty, posiłku i pokarmu, jak 
np. w 6. Niedzielę Zwykłą: Jedli i nasycili się w pełni, * Pan głód ich zaspokoił, * nie 
zawiódł ich pragnienia95, albo w 14. Niedzielę Zwykłą: Skosztujcie i zobaczcie, jak 
Pan jest dobry, * szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę (Ps 34(33), 9)96. 
W wielu przypadkach jednak antyfony te nie nawiązują do tematu Eucharystii jako 
pokarmu. Przypominają np. przymioty lub tytuły Chrystusa, takie jak: światło (Ja 
jestem światłością świata – 3. Niedziela Zwykła), Mesjasz i Syn Boży (Panie, ja 
wierzę, że Ty jesteś Mesjaszem, Synem Bożym – 7. Niedziela Zwykła), miłość (Bóg 
jest miłością – 10. Niedziela Zwykła), pasterz (Ja jestem dobrym pasterzem – 12. 
Niedziela Zwykła). W jeszcze innych miejscach antyfony te zaczerpnięto np. z pe-
rykopy o ośmiu błogosławieństwach (4. 5. 17. 22. Niedziela Zwykła), czy też z wie-
czernikowej modlitwy Jezusa o jedność uczniów (11. i 13. Niedziela Zwykła)97.

Treść przytoczonych wyżej antyfon na Komunię wskazuje, że zamiarem redak-
torów Mszału było ukazanie związku pomiędzy stołem słowa Bożego a stołem Eu-
charystii. Dlatego też, jak zauważa ks. Władysław Głowa, wykonywanie podczas 
procesji komunijnej śpiewu tematycznie związanego np. z Ewangelią dnia, bądź na-
wiązującego do jej treści w sposób pośredni, ma swoją głębszą wymowę. Uczy bo-
wiem wiernych, że Chrystus nie tylko stawia żądania, ale także uzdalnia i umacnia 
do realizowania wymagań, dając na pokarm swoje Ciało98. Inni badacze napominają 
wręcz, żeby nie robić z mszalnego obrzędu Komunii procesji Bożego Ciała. Zasto-
sowanie pieśni eucharystycznej nie wyrazi bowiem tego, czego naprawdę domaga 
się liturgia99.

Repertuar śpiewów mówiących o Eucharystii jako pokarmie powiększył się 
znacząco w ciągu ostatnich kilku dekad. Dodatkowo ubogacony został w ostat-
nich latach przez takich twórców muzyki liturgicznej jak: Paweł Bębenek, Hubert 
Kowalski, Piotr Pałka, czy też Urszula Rogala. Chodzi tu o kompozycje przezna-
czone wprawdzie na chór czterogłosowy, jednak możliwe do wykonania przez lud 
w czasie liturgii, z towarzyszeniem instrumentów, bądź organów, albo też a capella. 
Przykładem mogą być tutaj utwory autorstwa P. Bębenka, w których kompozytor 
wykorzystał głębokie pod względem teologicznym teksty zaczerpnięte ze skarbca 
Kościoła: Dzięki Ci Panie, za Ciało Twe i Krew (sł. Radpert z St. Gallen, muz. P. Bę-
benek), Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie (sł. zwrotek: św. Efrem), 
Witaj Pokarmie (sł. ze zbiorów Stanisława Serafina Jagodzińskiego), Żywy Chlebie 

94 Mszał Rzymski dla diecezji polskich, s. 242 – 275.
95 Tamże, s. 247.
96 Tamże, s. 255.
97 Tamże, s. 252–254.
98 W. Głowa, Dobór pieśni we Mszy świętej, s. 88.
99 Zob. S. Hartlieb, Uwagi na temat doboru śpiewów, w: Exsultate Deo. Śpiewnik mszalny. Wy-

danie ósme, opr. G. M. Skop, Katowice 1998, s. 9 – 16; M. Białkowski, Co śpiewać na Mszy?, „Prze-
wodnik Katolicki” 45(2008): zob. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archiwum/2008/Przewod-
nik-Katolicki-45 – 2008/Wiara-i-Kosciol/Co-spiewac-na-Mszy (23 września 2020) ; M. Białkowski, 
Słowo i muzyka, „Przewodnik Katolicki” 9(2009): zob. https://www.przewodnik-katolicki.pl/Archi-
wum/2009/Przewodnik-Katolicki-9 – 2009/Wiara-i-Kosciol/Slowo-i-muzyka (23 września 2020).
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aniołów (sł. Jan Hus)100. Trzeba żywić głęboką nadzieję, że śpiewy te, wraz z orga-
nizowanymi licznie w ostatnich latach warsztatami muzyki liturgicznej, staną się 
zachętą dla odnowy muzyki liturgicznej, w tym mszalnych communiones.

ZAKOŃCZENIE

Przeprowadzona wyżej analiza źródeł i opracowań potwierdziła, że pierwsze 
śpiewy communio pochodzą z IV wieku. Ich świadkami na Wschodzie są: Cyryl 
Jerozolimski, Konstytucje Apostolskie (Antiochia), Jan Chryzostom (Konstantyno-
pol), a na Zachodzie: Ambroży z Mediolanu, Augustyn z Hippony, Pseudo-German 
z Paryża, Aurelian z Arles, Ordo Romanus Primus, czy też Bernold z Konstancji. 
Okazało się, że w tradycji wschodniej śpiew ten określano słowem koinonikon, a w 
zachodniej jako: trecanum (Galia), antiphona ad accedentes (Hiszpania), transito-
rium (Mediolan), a wreszcie communiones (Rzym, repertuar frankońsko-karoliński). 
Sposób wykonania communio w liturgii rzymskiej przybliża nam Ordo Romanus 
Primus (VIII w.). Z dokumentu tego wyłania się schemat wskazujący na poszcze-
gólne elementy tego śpiewu: antyfona komunijna, psalm wykonany naprzemiennie 
(antyfonalnie) przez dwa chóry, znak na zakończenie śpiewu dany przez samego 
papieża (pontifex), doksologia Chwała Ojcu, powtórzenie antyfony komunijnej. 

Wprawdzie Ordo Romanus I potwierdziło antyfonalny sposób wykonywania 
communio, jednak z innych źródeł dowiedzieliśmy się, że był to niekiedy solowy 
śpiew kantora, bez udziału lub z udziałem zgromadzenia. Więcej światła w rozu-
mienie tego rozróżnienia wniosły badania ks. Bernagiewicza, który dowiódł, że 
psalmodia związana z communio miała początkowo charakter responsorialny, a z 
czasem dopiero antyfonalny. Wspólnym rdzeniem był refren zwany antyfoną, która 
w przypadku psalmodii responsorialnej śpiewana była po każdym wersecie psalmu 
wykonywanego przez solistę, zaś w psalmodii antyfonalnej znajdowała się przed 
i po psalmie, śpiewanym na przemian przez dwa chóry. Interesującym zagadnie-
niem okazały się też dwa sposoby realizacji powtarzania antyfony komunijnej po 
wersecie psalmowym: repetycja a capite (całość antyfony) oraz repetycja a latere 
(fragment antyfony), co jest też cechą charakterystyczną dla responsorium. Dlate-
go też ks. Bernagiewicz wskazuje, że istnieje duża grupa communiones spokrew-
nionych z responsoriami brewiarzowymi, co potwierdzać może proces wymiany 
i zapożyczenia tekstów oraz melodii pomiędzy obiema kolekcjami. Okazuje się, że 
Communiones jako cykl utworów, ułożonych według wyraźnego planu liturgicz-
nego były dziełem rzymskiej schola cantorum, zrealizowanym od końca (połowy) 
VII do początku (połowy) VIII wieku. Powstanie cyklu utworów komunijnych, 
przeznaczonych na cały rok liturgiczny, oznaczało odejście od pierwotnej praktyki 
spontanicznego dobierania antyfon i psalmodii do poszczególnych Mszy, jak też do-
stosowanie utworów do treści teologicznej dnia czy okresu. Cykle te, zawarte w li-
turgicznych księgach przed- i potrydneckich stały się fundamentem i natchnieniem 
dla kompozytorów muzyki wielogłosowej. Chodzi tu np. o przywołane w niniej-

100 P. Bębenek, Canticum novum. Utwory wielogłosowe na chór mieszany a capella, Kraków 
2015, s. 79 – 87.
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szym artykule Communiones totius anni Mikołaja Zieleńskiego, a także wcześniej-
sze tego typu próby, jak choćby Choralis Constantinus autorstwa Heinricha Izaaka 
i Ludwika Senfla. Trzeba przy tym pamiętać, że oprócz tego typu utworów, czy też 
prostej recytacji antyfony ad communionem przez samego celebransa, w okresie po 
Soborze Trydenckim, w związku z masowym przystępowaniem wiernych do Komu-
nii, przyjął się zwyczaj śpiewania pieśni eucharystycznych w języku łacińskim lub 
narodowym (polskim). 

Choć po Soborze Watykańskim II wprowadzono z myślą o wspólnotach 
parafialnych prostsze formy antyfon komunijnych (Graduale Simplex), to jednak 
w praktyce wykonawczej Kościoła w Polsce nie przyjęły się one. Podobnie poddane 
korekcie tekstowej i melodycznej antyfony na Komunię, zawarte w zaprezentowa-
nej wyżej kolekcji autorstwa ks. S. Ziemiańskiego, będącej adaptacją prac ks. Jo-
sepha Gélineau. Miejsce antyfon komunijnych zajęły w naszych kościołach przede 
wszystkim pieśni eucharystyczne, w dużej mierze adoracyjne. Mimo naszego przy-
wiązania do nich, ich piękną i dostojności, wiemy, że potrzeba dziś naszej liturgii 
także nowych śpiewów, o których była już mowa wyżej. Nie chodzi tu jednak tylko 
i wyłącznie o kompozycje związane z tematem Eucharystii jako pokarmu, z ucztą, 
posiłkiem i chlebem, których niestrudzonym promotorem był ks. prof. Ireneusz 
Pawlak. Analiza tekstów antyfon na Komunię zawartych w formularzach okresu 
zwykłego w Mszale rzymskim prowadzi nas dalej. Chodzi o tematy i obrazy wzięte 
z Ewangelii, o modlitwy, prośby i wołania, formuły wyznania wiary, nadziei, czy 
uwielbienia, wyrażone za pomocą wersetów zaczerpniętych z psalmów i ukazane 
w antyfonach ad communionem. Sięgnięcie przez współczesnych kompozytorów 
muzyki liturgicznej po teksty communiones wniosłoby nową jakość w celebrację 
Mszy świętej, zwłaszcza w okresie zwykłym. Owocem tego mogłyby stać się utwo-
ry monodyczne, jak też opracowania wielogłosowe, które przeplatać by można, po-
dobnie jak w starożytności i średniowieczu, wersetami psalmu.

COMMUNIONES MSZALNE DAWNIEJ I DZIŚ

STRESZCZENIE

Artykuł niniejszy ukazuje zarys dziejów kształtowania się śpiewu communio (jeden ze 
śpiewów Proprium Missae przeznaczony na Komunię): od starożytności chrześcijańskiej 
(Cyryl Jerozolimski, Jan Chryzostom, Konstytucje Apostolskie), poprzez epokę średniowie-
cza (Ordo Romanus Primus), okres potrydencki (Communiones totius anni Mikołaja Zie-
leńskiego), aż po reformę Soboru Watykańskiego II, której zawdzięczamy kolekcję znaj-
dujących się w księgach liturgicznych antiphonae ad communionem (Graduale romanum, 
Graduale Simplex, Missale romanum, Ordo Cantus Missae), a pośrednio również współcze-
snych śpiewów i pieśni, przeznaczonych na procesję komunijną.
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MASS COMMUNIONES IN THE PAST AND TODAY

SUMMARY

This article presents an outline of the history of shaping communio chants (one of the 
Proprium Missae chants for Communion): from Christian antiquity (Cyril of Jerusalem, John 
Chrysostom, Apostolic Constitutions), through the Middle Ages (Ordo Romanus Primus), 
the post-Tridentine period (Communiones totius anni by Mikołaj Zieleński), to the reform of 
the Second Vatican Council, to which we owe the collection of antiphonae ad communionem 
(Graduale romanum, Graduale Simplex, Missale romanum, Ordo Cantus Missae) in liturgi-
cal books, and indirectly also contemporary chants and songs intended for the communion 
procession.

LITURGISCHE COMMUNIONES DAMALS UND HEUTE

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die Geschichte des Kommunionvers, 
lat. communio (einer der Gesänge von Proprium Missae, der für die Kommunion bestimmt 
ist): von der christlichen Antike (Kyrill von Jerusalem, Johannes Chrysostomus, Apostoli-
sche Konstitutionen) über das Mittelalter (Ordo Romanus Primus), die Zeit nach dem Konzil 
von Trient (Communiones totius anni von Mikołaj Zieleński) bis zur Reform des Zweiten 
Vatikanischen Konzils, der wir die Sammlung von antiphonae ad communionem (Graduale 
romanum, Graduale Simplex, Missale romanum, Ordo Cantus Missae) und indirekt auch 
zeitgenössische Gesänge und Lieder für der Kommunionprozession verdanken.
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Dzwony należą do najważniejszych elementów wyposażenia każdego kościoła. 
Ich ilość, wielkość i właściwości brzmieniowe są w pewnym sensie wyznacznikiem 
bogactwa i prestiżu każdej parafii. Dzwony na kościelnych wieżach pełniły zarów-
no funkcje liturgiczne, jak i społeczne. Odlewano je dla z góry określonego celu 
lub w konkretnych okolicznościach historycznych, o czym informowały odnośne 
inskrypcje1. Temat dzwonów w Elblągu był dotychczas poruszany niejako na margi-
nesie innych zagadnień, bez prowadzenia dokładniejszych badań. Jedynie Krzysztof 
Maciej Kowalski opublikował w kilku miejscach ten sam artykuł o średniowiecz-
nych dzwonach, szczególnie traktujący o widniejących na nich inskrypcjach. Tekst 
ten jest jednak powtórzeniem wyników badań przedwojennych historyków: Bern-

* Mgr Bartosz Skop – ur. 1995, historyk, niemcoznawca. Studiował na Uniwersytecie Gdań-
skim i Julius-Maximilians-Universität Würzburg. Obecnie pracownik Działu Historii Muzeum 
Zamkowego w Malborku. Autor artykułów publikowanych w „Warmińsko-Mazurskim Biuletynie 
Konserwatorskim”. Współautor opracowywanej monografii o organmistrzach z rodziny Nitrow-
ski, najważniejszej polskiej rodziny organmistrzowskiej wieku XVII i XVIII. Członek Baltisches 
Orgel Centrum oraz Gesellschaft der Orgelfreunde. Współorganizator pierwszego zjazdu tego sto-
warzyszenia w Polsce (2018). Jego zainteresowania koncentrują się na historii obiektów sakralnych 
w szczególności organów i dzwonów na terenie dawnych Prus Wschodnich i Zachodnich.

1  E. Kizik, Die Funktion der Glockeninschriften. Ein Versuch ihrer Einteilung unter methodo-
logischen Aspekt, „Jahrbuch für Glockenkunde” 2001/2002, Bd. 13 – 14, s. 1 – 12.
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harda Schmida, Franza Dittricha czy Edwarda Carstenna2. Nigdy jednak nie podję-
to szerzej zakrojonych badań historii samych dzwonów w Elblągu, zwłaszcza tych 
z kościoła-matki, a więc fary pw. św. Mikołaja3. Niniejszy artykuł stanowi zatem 
pierwszą próbę całościowego opracowania tematu.

DZWONY DO 1777 ROKU

Na obecnym etapie badań brakuje informacji o dzwonach tego kościoła z po-
czątkowego okresu jego istnienia. Pierwsza wzmianka o istnieniu „dużego” dzwonu 
pochodzi z 1364 roku i dotyczy opłat za dzwonienie podczas procesji żałobnej4. 
Wspomniany instrument zawieszony był na wieży wzniesionej prawdopodobnie 
w pierwszej połowie XIV wieku. W wyniku kolejnych prac budowlanych przy ko-
ściele konstrukcja dzwonnicy okazała się zbyt słaba i na jej murach zaczęły po-
jawiać się pęknięcia5. Musiano więc pod koniec lat 70. XIV wieku zrezygnować 
z kołysania dzwonem na rzecz bajrowania6. Zły stan dzwonnicy rozwiązano w 1428 
roku poprzez dobudowanie dwóch bocznych wież, dzięki czemu z powrotem możli-
we było tradycyjne dzwonienie7. W tym czasie według Fuchsa na wieży znajdowały 
się dwa instrumenty: wielki dzwon oraz dzwon alarmowy8. Wielki dzwon, poświę-
cony Najświętszej Marii Pannie, używany był do wzywania na modlitwę „Anioł 
Pański” o godzinie 12. Odmawiano 3 razy „Ojcze nasz” oraz 3 razy „Zdrowaś Ma-
rio”. Stąd określano go jako Betglocke. Około 1447 roku dzwon pękł. Kościół nie 
był w stanie przez wiele lat zrealizować jego przelania. Dopomógł temu arcybiskup 
Rygi Stephan Grube ustanawiając w 1483 roku 40-dniowy odpust za odmówienie 
wyżej wspomnianych modlitw po usłyszeniu pękniętego dzwonu. W 1486 roku pęk-
nięty dzwon został zdjęty z wieży i przelany. W nowej formie umieszczono na jego 
płaszczu następującą inskrypcję9:

2 K. M. Kowalski, Gotyckie dzwony Elbląga, w: 750 lat praw miejskich Elbląga. Księga pa-
miątkowa, pod red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 79 – 88; tenże, Gotyckie dzwony Elbląga, w: Tubae 
Dei. Studia kampanologiczne, pod red. K. M. Kowalski, Gdańsk 2006, s. 91 – 104; tenże, Inskrypcje 
na dzwonach gotyckich w Prusach, Gdańsk 2006, passim.

3 Poruszana była jedynie problematyka użytkowania dzwonów po odzyskaniu kościoła przez 
katolików. Zob. E. Paprocka, Tolerowani, nielubiani. Katolicy w Elblągu w drugiej połowie XVII 
i w XVIII wieku, Warszawa 2009; M. Józefczyk, Elbląskie duchowieństwo katolickie na tle dziejów 
miasta, Elbląg 2005; H. Deppner, Das Kirchenpolitische Verhältnisse Elbings zum Bischof von Erm-
land in der Zeit der polnischen Fremdherrschaft (1466 – 1772), „Elbinger Jahrbuch” 1933, Jhr. 11.

4 M. Toeppen, Elbinger Antiquitäten. Ein Beitrag zur Geschichte des städtischen Lebens im 
Mittelalter, H. 2, Danzig 1872, s. 107.

5 H. Stobbe, Versuch einer Baugeschichte der St. Nikolai-Kirche in Elbing im Mittelalters, 
„Zeitschrift des Westpreußischen Geschichtsvereins”, H. 74, 1938, s. 206.

6 M. Józefczyk, Średniowiecze Elbląga, Elbląg 1996, s. 212.
7 E. Carstenn, Wie alt ist das „Gebeier”?, „Elbinger Jahrbuch” 1925, H. 4, s. 137.
8 M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in topographischer, geschicht-

licher und statistischer Hinsicht, Bd. 2, Elbing 1821, s. 215.
9 APG, sygn. 492/317, J. H. Dewitz, Epitaphia und Inscriptiones aller Kirchen der Städte El-

bing und deren Territorii. 1393 – 1746, k. 20.
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„fusa est hec campana in honore beate virginis marie sancti nicolai et omnium 
Santocrum anno domini MCCCCLXXXVI”.
Niewiele wiadomo o największym dzwonie kościoła farnego. W protokole wizy-

tacyjnym biskupa warmińskiego Michała Radziejowskiego z 1683 roku jeden z dzwo-
nów (zapewne ten największy) miał wydawać ton „o głosie tubalnym”10. Według 
Enderscha serce dzwonu ważyło jedynie 4 kamienie i 1 funt, a więc około 59,5 kg11. 
Dla przykładu: serce toruńskiej „Gratia Dei” waży około 200 kg12. Przyjmując ogól-
nie przyjętą praktykę, iż waga serca powinna wynosić około 4% wagi dzwonu, naj-
większy dzwon Elbląga nie ważyłby nawet półtorej tony. Tymczasem największy 
dzwon znacznie uboższego kościoła pw. Trzech Króli ważył około 2,3 tony. Można 
zatem przypuszczać, że wspomnianą wagę serca podano błędnie.

Wcześniej, bo w 1468 roku odlany został drugi największy dzwon kościoła 
św. Mikołaja. Nie wiadomo, ile ważył, ani jaki wydawał ton, jednakowoż znamy 
umieszczoną na nim inskrypcję13:

„fusa est hec campana in honore sancte trinitatis apostolorum et sanctorum 
omnium anno dei MCCCCLXVIII”.
Trzeci dzwon, według Dewitza nie posiadał żadnej inskrypcji.
Co najmniej od XVI wieku na dachu głównej nawy znajdowała się smukła, 

strzelista wieżyczka na sygnaturkę, w której zawieszony był tzw. dzwon mszalny 
(Messeglocke)14.

Problematyczne jest określenie, ile dzwonów znajdowało się w całym kościele. 
W chwili przejęcia kościoła przez katolików pod koniec 1617 roku posiadał on 6 
dzwonów15. W 1683 roku w samej wieży miało znajdować się ich 516. Endersch po-
daje, że w 1737 roku w wieży wisiało 7 dzwonów. Johann Heinrich Dewitz w spisie 
inskrypcji kościelnych z około 1746 roku wymienił 6 dzwonów. Nie wiadomo też, 
czy nie pominięto sygnaturki. Z pewnością dwa dzwony wisiały na galeriach iglicy 
wzniesionej latach 1599 – 160317.

Badania nad dzwonami znacząco utrudnia brak źródeł, szczególnie rachunko-
wych, w których odnotowywane były wszelakie reperacje dzwonów. Wyjątkiem 

10 W. Nowak, Obraz liturgii kościoła św. Mikołaja w Elblągu w świetle wizytacji parafii z 1683 
roku, SW 1998, t. XXXV, s. 478.

11 APG sygn. 1151/204, Elbląg – kościół św. Mikołaja 1737; T. Furtak, Ceny w Gdańsku w la-
tach 1701 – 1815, Lwów 1935, s. 41.

12 T. Jaworski, M. Nasieniewski, K. Przegiętka, Dzwony Starego i Nowego Miasta Torunia 
– stan obecny, w: Tajemnice starych dzwonów Torunia i Chełmna, pod red. T. Jaworski, M. Nasie-
niewski, K. Przegiętka, Toruń 2001, s. 171.

13 APG sygn. 492/317, k. 20.
14 Sygnaturę widać na najstarszej zachowanej panoramie Miasta Elbląga z 1554 roku autorstwa 

Caspara Hennebergera.
15 A. Eichhorn, Bischof Simon Rudnicki’s Kampf um die St. Nicolai-Pfarrkirche in Elbing, 

ZGAE 1863, Bd. 2, s. 551.
16 W. Nowak, dz. cyt., s. 478.
17 M. G. Fuchs, dz. cyt., Bd. 2, s. 217, 218.
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jest okres 1662 – 1669, dla którego zachowała się księga przychodów i wydatków18, 
w której odnotowano następujące prace:

– w 1662 roku naprawa rzemienia trzymającego serce dzwonu sygnaturki na od-
powiedniej wysokości (koszt: 10 groszy);

– w tym samym roku reperacja takiegoż elementu przy dzwonie określonym jako 
Mettelglocke (koszt: 1 grzywna i 4 grosze19);

– 14 marca 1663 roku naprawa rzemienia sygnaturki (koszt: 12 groszy)20;
– 24 kwietnia 1663 roku zakup nowych lin do dzwonów (koszt: 1 grzywna i 4 

grosze);
– 30 października 1663 roku zakup nowego rzemienia (koszt: 2 grzywny)21;
– w latach 1664 i 1665 zakupy tłuszczu do dzwonów (koszt odpowiednio: 1 

grzywna i 10 groszy oraz 2 grzywny);
– 21 listopada 1665 roku nieznaczny wydatek (12 groszy) za zdjęcie i dostarcze-

nie (nowego?) serca dla największego dzwonu (Betglocke)22;
– 19 października 1667 roku poprawa liny od dzwonu na sygnaturce (koszt: 12 

groszy);
– 15 stycznia 1668 roku zakup tłuszczu do mocowań dzwonów (koszt: 2 grzywny);
– 27 marca 1668 roku zamocowanie największego dzwonu do jarzma za pomocą 

śrub (koszt według rachunku Paula Wiedersa: 9 grzywien i 12 groszy).
Wspomniany Wieders mógł być kowalem, który przygotował śruby mocujące 

koronę dzwonu do metalowych sztab i płaskowników23. Uwagę zwracają zakrojone 
prace przy „Betglocke” w latach 60. XVII wieku. Co było ich powodem, tego nie 
udało się ustalić.

Za czasów proboszcza Tomasza Prątnickiego w 1697 roku zawieszony został 
nowy dzwon, określony przez Fuchsa jako najmniejszy. Ważył on 7 cetnarów i 19 
funtów (372,81 kg)24. Odlany został przez elbląskiego ludwisarza Christiana Jona-
sa25. Według Dewitza posiadał on następujący napis26:

„H. Vorsteher
H. Jacob Linek

H. Alexander Möller.
me fecit Christian Jonas in Elbing. 1697”.

18 APG sygn. 1254/37, Rechnung der Pfarrkirch s. Nicolai. 1656 – 1668.
19 Tamże, k. 1 (brak poprawnej paginacji).
20 Tamże, k. 8 (brak poprawnej paginacji).
21 Tamżę, k. 8 (brak poprawnej paginacji).
22 Tamże.
23 Tamże, k. 10 (brak poprawnej paginacji); za interpretację zapisu autor dziękuje prof. Edmun-

dowi Kizikowi.
24 M. G. Fuchs, dz. cyt., s. 224; T. Furtak, dz. cyt.
25 Prawdopodobnie syn i uczeń Davida Jonasa, aktywnego w Elblągu w latach 1664 – 1692. 

Zob. B. Schmid, Die Denkmalpflege in der Provinz Westpreußen im Jahre 1917. (Glockenkunde, 
Stilgeschichte der Orgelgehäuse), Danzig 1918, s. 20.

26 APG sygn. 492/317, k. 20.
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Warto wspomnieć, że w I. połowie XVIII wieku zrodziła się idea zbudowania 
carillonu w Elblągu. Jedynym miejscem, gdzie mógł zostać zamontowany tak wielki 
instrument, była masywna wieża kościoła pw. św. Mikołaja. W 1729 roku Maria 
Wilhelmi z elbląskiego domu Tuske zapisała tejże świątyni 500 talarów w legacie 
na budowę carillonu27. Fuchs określa go jako „Singuhr”28, czyli śpiewający zegar. 
Oznaczać mogło to kurant sprzężony z zegarem, wybijający określone godziny. 
Skromniejszy mechanizm zegarowy zainstalowano w 1576 roku i wybijał pełne go-
dziny (większy dzwon na niższej galerii) i kwadranse (na najwyższej galerii). Tym 
razem mogło więc chodzić o bardziej rozbudowany system29. W pobliskim Gdań-
sku carillon znajdował się już na wieży ratusza Głównego Miasta. Danuta Popini-
gis w swoim monumentalnym dziele podaje określenia, którymi posługiwano się 
w księgach od końca XIV wieku do 1793 roku. Wśród nich pojawia się właśnie „die 
Sing-Uhr” oraz „die singende Uhr”30. Może to dowodzić, iż chodziło nie tyle o ku-
rant dzwonowy, ile raczej o carillon. Gdański carillon ratuszowy zbudowany w 1561 
roku przez Jana Moera posiadał 14 dzwonów, a jego mechanizm sprzężony był z ze-
garem wieżowym. Mechanizm carillonu był automatem wyposażonym w bęben 
programujący melodie wygrywane przez carillon i napęd uruchamiany przez zegar. 
Co ważne, nie posiadał on klawiatury31. Zainstalowano ją w zbudowanym w 1738 
roku carillonie kościoła pw. św. Katarzyny w Gdańsku. Jego budowę planowano 
już od 1712 roku32. Może więc, że i w tym czasie Elbląg zapragnął posiadać własny 
carillon. Jak wspomniano, Maria Wilhelmi zapisała na ten cel 500 talarów. Była 
to jednak kwota o wiele za mała (dla porównania: budowa carillonu wspomnia-
nego kościoła pw. św. Katarzyny – wliczając odlanie dzwonów w Holandii, ich 
transport do Gdańska, mechanizm gry i montaż na wieży – kosztowała prawie 30 
tysięcy florenów). Elbląska gmina katolicka nie mogła pokryć tak ogromnej kwoty. 
Miasto zaś znajdowało się w głębokim kryzysie gospodarczym, toteż ostatecznie 
inwestycji nie zrealizowano. Pieniądze zostały zapewne w części pożyczone mia-
stu. Podczas wizytacji w 1735 roku biskup Krzysztof Andrzej Jan Szembek polecił, 
aby ówczesny oficjał elbląski i proboszcz kościoła św. Mikołaja Christoph Hein-

27 Maria Wilhelmi z domu Tuske, ur. 13. 03. 1671, zm. 19. 09. 1719. Trzecia i ostatnia żona bur-
mistrza Malborka Samuela Wilhelmi. Małżeństwo miało trwać 7 lat. Fuchs podający informację 
o legacie na carillon podał złe nazwisko oraz nieprawdziwą informację, jakoby Maria Wilhelmi 
miała być wdową. Rzeczywiście zmarła rok i 2 miesiące przed Samuelem. Przed śmiercią zapisała 
także 1000 florenów na budowę ołtarza w kościele pw. św. Anny w Elblągu. Zob. R. Toeppen, Alt-
preußische Monatsschrift, Bd. 35, 1898, s. 482; S. Wilhelmi, R. Zacharias, Collectanea. Marienburg 
in schwerer Zeit, Frankfurt/Main, s. 19, 20. Za podanie tej informacji autor pragnie podziękować 
drowi Rafałowi Panfilowi.

28 M. G. Fuchs, dz. cyt., s. 214.
29 Tamże, s. 214, 224; temat zegarów elbląskich opracowywali Wilhelm Link i Andrzej Ja-

nuszajtis, zob. W. Link, Beiträge zur Geschichte der Elbinger Uhren, „Elbinger Jahrbuch” 1927, 
Bd. 5/6, s. 82 – 95; A. Januszajtis, Zegary i zegarmistrze dawnego Elbląga, RE 1995, t. 14, s. 41 – 48.

30 Popinigis obok wspomnianych przytacza następujące określenia: „das Singwerk”, „das sin-
gende Werk”, „das Singuhrwerk”, „das Singwerk und Schlagwerk”, „das singende Glocke-Werk” 
oraz „das Glockwerk”. Zob. D. Popinigis, Carillony i muzyka carillonowa dawnego Gdańska, 
Gdańsk 2014, s. 22.

31 Tamże, s. 58 – 71.
32 D. Popinigis, dz. cyt., s. 136.
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rich Bihler wystarał się o ich zwrot33. Tak zapewne się jednak nie stało. Carstenn 
wspomina, że rada miejska jeszcze za czasów kolejnego biskupa Adama Stanisława 
Grabowskiego chciała pozyskać z legatu kwotę 1000 guldenów. Sytuację próbował 
wykorzystać ówczesny proboszcz Jan Nepomucen Melchior, zagorzały przeciwnik 
protestantyzmu w Elblągu. Wywołało to konflikt, w który zamieszali się także pru-
scy intendenci Pöhling i Köppen34. Mimo to Rada miejska kilkukrotnie z niego ko-
rzystała. Dopiero proboszcz Andreas Rehaag (zm. 1842) pod koniec swojego życia 
na drodze procesu odzyskał od elbląskiego Magistratu wzięte przed laty pieniądze, 
włącznie z odsetkami35.

W 1746 roku zaszła potrzeba budowy nowego mechanizmu zegara wieżowe-
go. Zlecono ją miejskiemu zegarmistrzowi Johannowi Zahariasowi Meyerowi. Aby 
jednak nie pozbawić miasta największego zegara, należało wybijać godziny i kwa-
dranse ręcznie. Dlatego też zegarmistrz przywiązał mechanizm młoteczkowy lub 
serce dzwonu na najwyższej galerii do liny, którą zaciągnął aż do swojego domu 
przy ul. Rybackiej 11, dzięki czemu mógł ręcznie wybijać godziny bez konieczno-
ści wielokrotnego wchodzenia na wieżę36. Według badań Andrzeja Januszajtisa, już 
wcześniejszy zegarmistrz miejski Beniamin Eichstädt praktykował takie dzwonie-
nie od grudnia 1745 roku aż do kwietnia 1746 roku. Uznano to za nieudolność i dla-
tego został zwolniony w tym samym roku. Zastąpić go miał wspomniany Meyer37. 
Praktykę wybijania godzin za pomocą sznura została więc prawdopodobnie przejęta 
przez kolejnego zegarmistrza podczas konstruowania nowego zegara.

W 1757 roku nieznany mistrz Ziegler wykonał różne prace przy dzwonach, za 
które 25 października otrzymał 32 floreny, 5 groszy i 6 szelągów38. 15 grudnia tegoż 
roku odnotowano kolejną reperację, tym razem przez mistrza kowalskiego Liederta, 
za którą otrzymał 18 florenów. Pracował on prawdopodobnie przy żelaznych klam-
rach mocujących dzwon do jarzma39. Reperacje w późniejszych latach pozostają 
nieznane z powodów zniszczenia odnośnych archiwaliów.

DZWONY PO 1777 ROKU

26 kwietnia 1777 roku wskutek uderzenia pioruna zapaliła się „zielona wieża” 
kościoła św. Mikołaja. Niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz wysokość wieży 
sprawiły, że obiektu nie udało się uratować. Uderzenie pioruna nastąpiło o godzinie 
10. 30, zaś około godziny 14 płonąca iglica powyżej górnej galerii spadła na dach 
kościoła. Około godziny 16 stopił się zwieszony w górnej galerii dzwon wybijają-
cy kwadranse. Dzwon wybijający pełne godziny w niższej galerii zajął się ogniem 
godzinę później. Nie wybił już godziny 17, bowiem, jak twierdzi Fuchs, 5 minut 

33 M. Józefczyk, Elbląskie…, dz. cyt., s. 159.
34 E. Carstenn, Geschichte der Hansestadt Elbing, Elbing 1937, s. 401.
35 M. Józefczyk, Elbląskie…, dz. cyt., s. 207, 208.
36 W. Link, dz. cyt., s. 87.
37 A. Januszajtis, dz. cyt., s. 45, 48.
38 APG sygn. 1254/38, Rechnung der St. Nicolai-Pfarr-Kirche 1757, k. 9.
39 „dem Grob Schmid Mstr. Liedert vor Eisen Arbeit an die Glocken“. Zob. tamże, k. 10.
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wcześniej odpadł młotek40. Pół godziny później ogień przebił się na dachy kościoła 
dosięgając sygnaturki z dzwonem mszalnym. Do wnętrza wież wpadały płonące 
elementy iglicy. Palące się elementy z góry zajęły konstrukcję dzwonów umieszczo-
nych w wnętrzu wieży. Niedługo później konstrukcja zapadła się wraz z topiącymi 
się dzwonami. Przed godziną 19 cały dach runął w płomieniach, zajmując ogniem 
także wieżę ratusza staromiejskiego, który spłonął doszczętnie, podobnie jak fara. 
Tym samym Elbląg stracił swoje największe dzwony.

Jeszcze w tym samym roku kościół został uprzątnięty i przykryty tymczaso-
wym dachem. Niestety, przez kilka lat nie podjęto się odbudowy świątyni, której 
stan ciągle się pogarszał. W bardzo złym stanie były boczne wieże, szczególnie 
północna, gdzie ściana od strony ul. Rybackiej odchyliła się od pionu. Początkowo 
planowano rozebrać tylko boczne wieże, które uległy największym zniszczeniom. 
Główna wieża miała zostać odbudowana wraz z iglicą. W czasie rozbiórki bocznych 
wież na przełomie lat 1786 i 1787 okazało się jednak, że główna wieża jest w stanie 
katastrofalnym. Rozebrano więc uszkodzone partie murów, pozostawiając najniższą 
partię o wysokości około 13 metrów41. Prace rozbiórkowe z zewnątrz i wyposażanie 
wnętrza kościoła trwały do 1790 roku i kosztowały 15 164 talary, przy czym 4016 
talarów i 60 srebrnych groszy pozyskano ze sprzedaży metalowych elementów „zie-
lonej wieży” oraz zniszczonych dzwonów42.

Już po kilku latach zarówno kościół, jak i sam Magistrat odczuł brak obecno-
ści tak ważnego elementu identyfikacyjnego Elbląga, jakim była „zielona wieża”. 
W projekcie odbudowy z 1790 roku, sporządzonym przez miejskiego architek-
ta Bernharda Emmanuela Friedericiego, zawarte zostało zawieszenie 3 dzwonów. 
Koszt budowy był dla parafii nieosiągalny, więc poproszono o wsparcie finansowe 
z kasy królewskiej poprzez Kamerę Wojny i Domen w Kwidzynie. Ta po dłuższej 
korespondencji odmówiła finansowania i pomysł został odrzucony43. Tymczasem 
kościół nadal nie posiadał dzwonu, tak ważnego w życiu parafialnym. Zawieszenie 
dzwonów w zachowanym fragmencie głównej wieży nie było możliwe: była ona za 
niska (niższa niż sam kościół), a poza tym jej wnętrze nie nadawało się na dzwon-
nicę. Zdecydowano się więc na wzniesienie w 1796 roku niewielkiej sygnaturki. 
Jej głównym wykonawcą był mistrz ciesielski Jacob Ehm oraz blacharz Stephani44.  
Do niej elbląski ludwisarz Christoph Herbst odlał niewielki dzwon45. Nie znany 
jest jego ton, wiadomo jednak, że do jego odlania użyto 180 funtów spiżu (około 

40 „(…) Die hier befindliche Glocke, die volle Stunden schlug, hing gegen 5 Uhr in vollem Feuer, 
und konnte nicht mehr 5 Uhr schlagen, da 5 Minuten vorher der Hammer abfiel“, zob. M.G. Fuchs, 
dz. cyt., s. 225.

41 Tamże, s. 233.
42 Tamże, s. 236, 237.
43 Tamże, s. 240, 241.
44 Poza nimi skorzystano z usług kowali Wocha i Gossa, a także malarza Paula Lutinskiego. 

Zob. AAWO, sygn. Elbląg 2, Bauten 1753 – 1796, k. 68.
45 Christoph Herbst był synem ludwisarza Dietricha Herbsta. Schmid twierdził, że czynny był 

od 1801 roku. W 1792 roku odlał dzwon dla kościoła ewangelickiego w Lidzbarku Welskim, a w 
1798 dla kościoła św. Anny w Elblągu. Głównymi zleceniodawcami były kościoły na Żuławach:
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84 kg46). Zachował się rachunek za jego odlanie z grudnia 1796 roku. Na cenę 112 
talarów i 45 srebrnych groszy składało się: wspomniany materiał (60 talarów), robo-
cizna (48 talarów), a także wykonanie dwóch kadzi do odlania dzwonu (4 talary i 45 
groszy). Herbst pokwitował odebranie pieniędzy 12 grudnia 1796 roku47.

Z niewiadomych przyczyn dzwon Herbsta został wymieniony na nowy w 1854 
roku. Co ciekawe, w aktach rejencji gdańskiej nigdzie nie pojawia się informacja 
o samym dzwonie. Jedynie w październiku 1850 roku zgłoszono potrzebę pilnych 
napraw dachu i wieżyczki. Koszty naprawy tej drugiej oszacowano na 323 talary, 
10 srebrnych groszy i 11 fenigów. Koszty poniesione na reperacje kościelne w 1854 
roku wyniosły jedynie 242 talary, 3 srebrne grosze i 3 fenigi48. Być może była to 
prywatna fundacja. Nowy dzwon został odlany przez ludwisarza Friedricha Schult-
za z Chełmna. Wydawał ton g2, ważył 75 kg, zaś jego średnica wynosiła 50 cm49.

Niewielka sygnaturka z małym dzwonem przynosiła swoimi rozmiarami ujmę 
kościołowi i miastu. Kolejni proboszczowie bezskutecznie próbowali zrealizować 
budowę okazałej wieży. Stało się to możliwe na przełomie XIX i XX wieku, kiedy 
parafią zarządzał ks. August Zagermann. Potrzebę budowy wieży już od samego po-
czątku argumentowano chociażby tym, iż parafia o wielkości około 10 tysięcy wier-
nych korzysta jedynie z niewielkiego dzwonu w sygnaturce zamiast zespołu dużych 
dzwonów, godnych tak dużej parafii w centrum miasta50. Orędownikiem podjętych 
starań był biskup warmiński Andreas Thiel, który podkreślał, iż jego życzeniem jest, 
aby tak ważny kościół posiadał godny zestaw dzwonów dający dostojne brzmienie 
tak ważnej parafii w diecezji warmińskiej51. W liście do Ministra do spraw Duchow-
nych, Oświaty i Zdrowia z 13 listopada 1902 roku wspomniano, że gmina parafialna 
posiada oddzielny kapitał o wartości 8200 marek w papierach wartościowych na 

w 1803 dla kościołów w Tuji i Drewnicy, w 1804 w Giemlicach, a w 1805 dla kościołów w Mąto-
wach Wielkich oraz Steblewie. Miał też odlać dzwon, który znajdować się miał na bliżej nieokreślo-
nym cmentarzu parafialnym. Ostatnią znaną obecnie realizacją jest dzwon dla kościoła w Mrocznie 
z 1808 roku. Dzwony Christopha Herbsta w opinii Schmida wydawały ładne brzmienie, były solid-
nie wykonane jednak znajdująca się na nich ikonografia prezentowała niższy poziom wykonania. 
Zob. B. Schmid, dz. cyt., s. 20; M. G. Fuchs, Beschreibung der Stadt Elbing und ihres Gebietes in 
topographischer, geschichtlicher und statisticher Hinsicht, Bd. 3 Abl. 1, Elbing 1826, s. 83, 84; 
R. Frydrychowicz, Dzwony kościelne w diecezji chełmińskiej, Toruń 1926, s. 175; E. Wolsborn, 
Glockenweihe in Elbing, „Evangelisches Gemeindeblatt”, 7. 09. 1867, s. 161, 162.

46 Przeliczenie z funta pruskiego na kilogramy na podstawie: T. Furtak, Ceny w Gdańsku w la-
tach 1701 – 1815, Lwów 1935, s. 44.

47 AAWO, sygn. Elbląg 2, k. 79.
48 APG sygn. 9/727, Kirchen u. Pfarrbauten 1830 – 1862, s. 365, 366, 405.
49 M. Tureczek, Leihglocken. Dzwony z obszaru Polski w granicach po 1945 roku przechowy-

wane na terenie Niemiec, Warszawa 2011, s. 256; Friedrich Schultz, ludwisarz osiadły w 1837 roku 
w Gdańsku, a następnie w Chełmnie gdzie otworzył własną ludwisarnię. Stał się on obok J. Col-
liera najważniejszym ludwisarzem w Prusach XIX wieku. Po 1881 roku przeniósł swoją firmę do 
Gdańska. Wyróżniał się starannym wykonaniem i rekonstruowaniem starych reliefów na przelanych 
przez niego dzwonach. W samym Elblągu odlał w 1867 roku 3 dzwony dla kościoła św. Anny. Zob. 
R. Frydrychowicz, dz. cyt., s. 178; M. Jodkowski, Budownictwo sakralne diecezji warmińskiej w la-
tach 1821 – 1945, Olsztyn 2011, s. 107 – 109; E. Wolsborn, art. cyt.

50 APG sygn. 10/2851, Katholische Kirche und Pfarrbauten St. Nikolai in Elbing 
vol. 4. 1862 – 1926, brak paginacji.

51 Tamże, brak paginacji.
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dzwony i konstrukcję, na których miałyby być zawieszone. Z pewnością nie była 
to pełna kwota. Projekt odbudowy wieży ciągle ewoluował. Rok później proboszcz 
Zagermann informował rejencję gdańską, że przy kosztach budowy wieży w wyso-
kości 177 tysięcy marek należy doliczyć nowe dzwony, konstrukcję dla nich, zegar 
wieżowy oraz opłacenie kierowników budowy (razem około 200 tysięcy marek)52. 
Parafia znajdowała się pod patronatem państwa, które zobowiązane było współfi-
nansować inwestycje kościelne w zakresie 1/3 kosztów. W przypadku odbudowy 
wieży kościoła św. Mikołaja fiskus odmówił partycypacji. Dlatego też parafia mu-
siała w porozumieniu z rejencją gdańską uszczuplić cały projekt i poszukać innych 
źródeł finansowania. Dużą pomocą okazał się legat na budowę carillonu na wieży 
kościoła św. Mikołaja z 1729 roku. Odzyskany z odsetkami przez proboszcza An-
dreasa Rehaaga wyniósł on około 100 tysięcy marek53. Brakujące środki w formie 
pożyczki przyznała diecezja warmińska.

Nieznane są bliższe szczegóły planowania oraz przetargu na wyposażenie nowej 
dzwonnicy. Nawiązano współpracę ze znaną nadworną ludwisarnią Franza Schillin-
ga z Apoldy. Schilling, posiadający tytuł nadwornego ludwisarza na dworze saksoń-
skim, realizował najbardziej prestiżowe zamówienia w Rzeszy Niemieckiej. Począt-
kowo planowano odlanie zespołu cięższych dzwonów, o wadze około 10 ton. Wobec 
zaistniałych problemów finansowych zdecydowano się na zespół 6 dzwonów ze spi-
żu o łącznej wadze prawie 6 ton. Inwestycja kosztowała około 20 tysięcy marek54. 
Według kosztorysu łączna waga wszystkich dzwonów miała wynosić 5825 kg55. 
Finalnie po odlaniu ważyły one 5955 kg56 (inne źródło mówi o 5910 kg57).

Poszczególne dzwony prezentowały się następująco pod względem wysokości 
dźwięków oraz wagi58:

1. „St. Maria”, ton c1, 2419 kg. Ten największy dzwon otrzymał imię najstar-
szego dzwonu sprzed 1777 roku. Był on podłączony do nowego zegara firmy 
Phillip Hörz z Ulm i wybijał pełne godziny59;

2. Ton es 1, 1317 kg.

52 Tamże, brak paginacji.
53 M. Jablonski, Die St. Nikolaikirche zu Elbing, Elbing 1930, s. 14; M. Józefczyk, Elbląskie…, 

dz. cyt., s. 207, 208.
54 Tamże, s. 60.
55 APG sygn. 10/2852, Kirchen u. Pfarrbauten 1926 – 1941, brak paginacji.
56 [b.a.], Hofglockengiesserei Franz Schilling Söhne Apolda / Gegründet 1826, Kassel [brak 

daty – prawdopodobnie 1931], s. 60. Za udostępnienie fragmentu publikacji autor pragnie serdecz-
nie podziękować p. Renie Erfurth z GlockenStadtMuseum w Apoldzie.

57 [C.] Michaelis, Wiederaufbau des Turmes der Nikolaikirche in Elbing, „Zentralblatt der Bau-
verwaltung” nr 63, 5. 08. 1911, s. 396.

58 Waga poszczególnych dzwonów na podst.: [b.a.], Hofglockengießerei Franz Schilling Söhne 
Apolda (Thüringen) / vormals Carl Friedrich Ulrich / gegründet 1826, Leipzig [brak daty – prawdo-
podobnie 1916], s. 49; Według kosztorysu kolejne dzwony miały mieć wagę: c1 2300 kg, es 1 1340 
kg, f1 900 kg, g1 658 kg, b1 375 kg, c2 252 kg. Zob. APG sygn. 10/2852, brak paginacji.

59 Zegar Hörza był największym zegarem w Elblągu i jednym z największych w prowincji 
Prusy Zachodnie. Zbudowany w 1907 roku z numerem seryjnym 1675. Typ W500 b, który wymagał 
nakręcenia raz w tygodniu. Mechanizm ważący ok. 750 kg, posiadał 4 tarcze o średnicy 4,30 m,  
wybijał połowy i pełne godziny. Zob. W. Link, dz. cyt., s. 88; list od p. Ericha Müllera z firmy 
Philipp Hörz GmbH z Biberach k. Ulm z dnia 5. 12. 2019 roku, w posiadaniu autora.
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3. Ton f1, 955 kg.
4. Ton g1, 644 kg.
5. Ton b1, 362 kg.
6. Ton c2, 258 kg.
Warto podkreślić, że elbląski układ tonów został przytoczony jako przykład 

w monumentalnej pracy o dzwonach autorstwa Karla Waltera, obecnie należącej do 
podstawowych monografii w zakresie kampanologii60. Stalowa konstrukcja, na któ-
rej zawieszono wszystkie 6 instrumentów, stała luzem na przedostatniej murowanej 
kondygnacji wieży. Luźne posadowienie na murowanej podstawie nie przenosiło 
drgań wywoływanych przez bijące dzwony na stalową konstrukcję iglicy. Dzwony 
nie posiadały napędu elektrycznego. Według Michaelisa ręczne dzwonienie miało 
dać o wiele lepszy efekt współbrzmienia61. Podczas prób okazało się, że wszystkie 
6 dzwonów może obsłużyć dwóch mężczyzn62. Rezygnacja z napędu elektrycznego 
miała na celu także oszczędność. Koszt takiego systemu, który wtedy należał do 
nowinek technicznych, wynosił co najmniej kilka tysięcy marek63. Poświęcenie no-
wych dzwonów odbyło się 3 grudnia 1907 roku przed południem. Obrzędu poświę-
cenia dokonał biskup pomocniczy diecezji warmińskiej ks. dr Eduard Hermann. Re-
jencję reprezentował prezydent rejencji gdańskiej Jaroslaw von Jarotzky64.

Jak już wcześniej wspomniano, z powodu braku dostatecznych funduszy parafia 
zdecydowała się na odlanie mniejszych dzwonów. Na terenie Prus Zachodnich znaj-
dowało się wiele większych dzwonów. Warto jednak podkreślić, iż mimo zrealizo-
wania tańszego wariantu, zlecenie dla kościoła św. Mikołaja w Elblągu było drugą 
największą realizacją ludwisarni Schillinga w Prusach Zachodnich (po kościele pw. 
św. Katarzyny w Gdańsku)65.

Nowe dzwony Schillinga nie służyły długo. W czasie I wojny światowej 
Ministerstwo Wojny Rzeszy Niemieckiej wydało kilka rozporządzeń dotyczących 
rekwizycji dzwonów na cele wojenne. Już od 1915 roku dzwony w Niemczech pod-
dano inwentaryzacji i klasyfikacji. Podzielono je na trzy kategorie: A, B i C. Do 
kategorii C zaliczono wszystkie dzwony o szczególnej wartości muzycznej i histo-
rycznej, mającej także związek z obyczajem użytkowania dzwonu w danej parafii. 
Podlegały one szczególnej ochronie. Do kategorii B zaliczono dzwony o mniejszej 
wartości, które mogły zostać zarekwirowane na przetopienie po zdjęciu wszystkich 
dzwonów z kategorii A, w której znalazły się instrumenty bez podanej wyżej warto-

60 K. Walter, Glockenkunde, Regensburg – Rom 1913, s. 636.
61 [C.] Michaelis, dz. cyt., s. 396.
62 Krótka opinia nt. omawianych dzwonów została zamieszczona w katalogu firmy Schilling. 

Zob. [b.a.], Hofglockengießerei Franz Schilling Söhne Apolda (Thüringen)…, dz.cyt., s. 49.
63 Np. ludwisarnia Petit & Gebrüder Edelbrock z Gescher do kosztorysu z listopada 1905 roku 

dla kościoła św. Katarzyny w Gdańsku na odlanie 5 dzwonów (masa całkowita 14 545 kg) załączyła 
ofertę na elektryczny napęd do dzwonów własnej, opatentowanej konstrukcji za 7800 marek. Zob. 
APG sygn. 353/152, Glocken u. Glockenspiel 1905, k. 39 – 50.

64 [C.] Michaelis, dz. cyt.; Danziger Neueste Nachrichten, 3.12.1907, s. 3.
65 Do największych realizacji firmy Schilling wg katalogu należały: kościół św. Katarzy-

ny w Gdańsku (zespół 5 dzwonów + carillon 37 dzw.): 41 500 kg, kościół Cesarski w Kadynach  
(4 dzwony): 5500 kg, kościół ewangelicki w Tczewie (3 dzwony): 5004 kg. Zob. [b.a.], Hofglocken- 
giesserei…, dz. cyt., s. 59 – 68.
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ści. Oceny dokonywały specjalnie komisje powoływane za pośrednictwem Prowin-
cjonalnych Konserwatorów Zabytków66. W Prusach Zachodnich funkcję tę pełnił dr 
Bernhard Schmid. Bezsprzecznie klasyfikacji poddano 7 dzwonów kościoła pw. św. 
Mikołaja. Dzwony Schillinga z pewnością otrzymały kategorię A, zaś instrument 
Schultza kategorię B i ten jako jedyny pozostał na swoim miejscu67. Zdjęcie el-
bląskich dzwonów miało miejsce 19 czerwca 1917 roku, kiedy to od godziny 12 
w południe aż do 13 na pożegnanie dzwoniły wszystkie wieżowe dzwony Elbląga68.

Przez ponad 10 lat kościołowi znowu musiał wystarczyć niewielki dzwon za-
wieszony na sygnaturce. Przynosiło to dużą ujmę parafii jak i miastu, jednak trudna 
sytuacja gospodarcza Niemiec po pierwszej wojnie światowej odbijała się szczegól-
nie boleśnie w silnie zindustrializowanym, ogarniętym bezrobociem Elblągu. Fara 
katolicka, obok nowych dzwonów, wymagała wielu pilnych prac restauratorskich, 
które z powodu trudnej sytuacji finansowej parafii przez pierwsze powojenne lata 
nie mogły zostać wykonane. Dopiero objęcie urzędu proboszcza przez ks. Arthura 
Kathera w 1924 roku znacząco przyspieszyło proces kościelnych inwestycji69.

Brak dzwonów w tak reprezentacyjnym miejscu był przez powojenne lata szcze-
gólnie odczuwalny. Nawet w informacji prasowej z poświęcenia nowych organów 
wspomniano, że kościół czeka na nowe dzwony. Autor notki wyraził nadzieję, że 
na najwyższej elbląskiej wieży (a zarazem najwyższej w całej prowincji) mógłby 
zawisnąć carillon. Jako przykłady podał carillony kościoła św. Katarzyny w Gdań-
sku oraz Parochialkirche w Berlinie70. Jest to swoisty przykład oczekiwań oraz za-
interesowania elbląskiego społeczeństwa na prace renowacyjne w elbląskiej farze. 
Carillon był zawsze obiektem dumy każdej społeczności miejskiej. Z pewnością 
elblążanie zazdrościli pobliskiemu Gdańskowi i chcieli posiadać własny instrument 
wieżowy71.

Niewykluczone, że budowa carillonu była w sferze planów, jednak początko-
wo należało zawiesić dzwony potrzebne w życiu liturgicznym parafii. Sprawa ich 
zakupu ruszyła prawdopodobnie jeszcze pod koniec 1926 roku. Nawiązano kontakt 
z firmą „Glockengiesserei Heinrich Humpert” z Brilon w Westfalii, która sporządziła 
dokładny projekt i kosztorys. Proboszcz Kather liczył, że państwo niemieckie jako 
patron kościoła włączy się w dalszy proces koniecznych prac renowacyjnych. Jeden 
z dzwonów chciał ufundować były proboszcz ks. Paul Küssner. Planowanie inwe-
stycji wydłużało się i dopiero 18 października 1927 roku zarząd kościoła z Katherem 
na czele wystąpił do władz rejencji kwidzyńskiej o zgodę na podpisanie umowy 

66 M. Tureczek, dz. cyt., s. 17 – 21.
67 M. Jablonski, dz. cyt., s. 60.
68 J. Marek, Z kalendarium Elbląga, mps, informacja uzyskana od autora.
69 M. Józefczyk, Elbląskie…, dz. cyt., s. 216, 219, 220; B. Skop, Organy kościoła św. Mikołaja 

w Elblągu od schyłku XVIII w. do 1945 r., KMW [w druku].
70 [a.n.], In der Nikolaikirche, „Elbinger Zeitung”, 16. 12. 1926, wycinek z gazety wklejony w: 

APG sygn. 10/2851, brak paginacji.
71 Prawdopodobnie jedyny carillon w Prusach Wschodnich, bądź instrument podobny do ca-

rillonu zbudowano w 1930 roku na wieży nowego ratusza w Olsztynie. Składał się z 30 dzwonów 
o łącznej wadze ok. 4812 kg. Był to tylko automat dzwonowy bez klawiatury, z góry zaprogra-
mowanymi melodiami. Zob. M. Tureczek, dz. cyt., s. 67; http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/
Kuranty_olszty%C5%84skiego_ratusza (dostęp: 14. 01. 2020).
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z westfalską gisernią Humperta. Wcześniej na skutek śmierci Küssnera (w paździer-
niku 1926 roku) okazało się, że ze spadku przeznaczonego na odlanie dzwonu trzeba 
wypłacić odsetki z sumy 14 000 marek dla gospodyni zmarłego kapłana. Parafia pw. 
św. Mikołaja w Elblągu zobowiązała się z własnych środków wypłacić jej należne 
pieniądze, a fundacja byłego proboszcza zostałaby w całości spożytkowana na za-
planowany wcześniej cel. Po uzyskaniu zgody władz diecezjalnych we Fromborku 
Kather wystąpił jeszcze o zgodę do władz rejencyjnych. Prosił o szybką odpowiedź, 
bowiem oferta Humperta posiadała tzw. Frachtfreiheit, czyli czasową możliwość 
dostarczenia obiektu zlecenia bez naliczania opłat transportowych. Rejencja odpi-
sała, że wpierw musi uzyskać opinię dotyczącą kwestii wzmocnienia konstrukcji 
dzwonowej, a dopiero potem wyda decyzję. W sprawie opinii rejencja wystosowała 
list do Wyższego Urzędu Budowlanego w Malborku72. 2 listopada Kather wysto-
sował kolejne pismo z powodu braku jakiejkolwiek odpowiedzi ze strony rejencji. 
Sprawa była pilna, bowiem możliwość ominięcia opłat transportowych kończyła 
się 15 listopada i do tego dnia umowa musiała zostać podpisana73. Termin nie zo-
stał dotrzymany. Urząd budowlany z Malborka dopiero 14 listopada wydał opinię 
dotyczącą wzmocnienia konstrukcji dzwonowej. Zwrócono uwagę, że skonfiskowa-
nych 6 dzwonów miało ważyć razem 5825 kg według informacji zawartej w ofercie, 
zaś finalnie dzwony ważyły 5955 kg, tymczasem 4 nowe dzwony mają zaś ważyć 
10 220 kg. Stalowa konstrukcja dzwonowa Schillinga, składająca się m.in. z 4 analo-
gicznych pionowych kratownic o długości ponad 10 metrów, musiała zostać przebu-
dowana. Odległości między belkami nośnymi były za wąskie dla nowych dzwonów, 
przynajmniej z jednej strony. Humpert chciał wzmocnić owe belki, jednak miał do 
dyspozycji zaledwie 18 cm, bowiem wyżej znajdowały się już belki nośne kościelnej 
iglicy. Urzędnik budowlany polecił, aby ludwisarnia złożyła dokładny plan oraz ob-
liczenia statyczne dla tego newralgicznego miejsca. Nie było potrzeby wstrzymania 
zamówienia dzwonów, tak by móc wykorzystać zwolnienie z opłaty przewozowej, 
która z nowym terminem wygasała 31 marca 1928 roku74. Na odwrocie dokumentu 
sporządzono prawdopodobnie odpis odpowiedzi. Zwrócono uwagę, że konstrukcja 
dzwonowa nie jest złączona z murami wieży, lecz stoi luzem na prawach grawitacji. 
Wszystkie dokumenty dotyczące konstrukcji wieży i zawieszenia dzwonów miał 
skorygować Najwyższy Urząd Budowlany, a następnie podobny urząd w Królewcu. 
Dopiero wtedy możliwe było udzielenie zezwolenia na podpisanie umowy. Tym 
samym stwierdzono, że jeśli zarząd kościoła podpisze umowę, to czyni to na wła-
sną odpowiedzialność. Na zakończenie wyrażono wątpliwość, czy nie byłoby lepiej 
przywrócić poprzednią ilość i wagę dzwonów na wieży kościoła75. 29 listopada 1927 
roku rejencja wystosowała do warmińskiego wikariatu generalnego prośbę o zaję-
cie stanowiska w sprawie zgody na zawarcie umowy z gisernią z Brilon. Chodziło 
przede wszystkim o kwestię finansowania inwestycji i spadku po kanoniku Küssne-
rze. Kontrakt z gisernią miał opiewać na sumę 32 728,60 marek. Po odjęciu spad-
ku, czyli około 14 000 marek, parafia musiała wyłożyć na ten cel 18 727,30 marek. 

72 APG sygn. 10/2852, brak paginacji.
73 Tamże, brak paginacji.
74 Tamże, brak paginacji.
75 Tamże.
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Należało ustalić, o ile należałoby podnieść procent podatku kościelnego, aby przy 
wzięciu pożyczki przez parafię możliwe było spłacenie jej wraz z odsetkami z podat-
ku kościelnego76. Wikariat generalny odpowiedział, że aby to było możliwe, należy 
zwiększyć podatek kościelny o 6%. Wtedy spłata zajęła by około 21 lat. Przypo-
mniano także o wypłacie odsetek z 14 000 marek dla byłej gospodyni zmarłego ka-
nonika77. Jeszcze w grudniu 1927 roku Najwyższy Urząd Budowlany poinformował 
władze rejencyjne, że obliczenia i badania statyczne wykazały, iż nie jest konieczne 
dodatkowe wzmacnianie konstrukcji dzwonowej. Zaproponowane przez gisernię 
przeróbki konstrukcji dzwonowej uznano za wystarczające, a dodatkowe badanie 
konstrukcji na miejscu było niepotrzebne. Nie widziano więc podstaw do dalszego 
blokowania decyzji o podpisaniu umowy z Humpertem78.

Już w nowym roku rejencja przedstawiła sprawę Ministerstwu Nauki, Sztuki 
i Szkolnictwa Ludowego w Berlinie. Zwrócono uwagę na finansowanie inwesty-
cji. Parafia była obciążona finansowo zrealizowaną w 1926 roku budową organów. 
Wcześniej rejencja wnioskowała o przyznanie dofinansowania w kwocie 8000 ma-
rek. Jako że to podanie pozostało bez odpowiedzi, rejencja popierając starania gmi-
ny parafialnej poprosiła o przyznanie dofinansowania w kwocie 18 000 marek79. 
Jeszcze w styczniu władze rejencyjne poinformowały zarząd kościoła, że zgoda nie 
może zostać udzielona, gdyż nie odbyło się badanie konstrukcji na miejscu. Tym 
samym podważono opinię urzędu budowlanego. Według rejencji w interesie parafii 
było, aby gisernia sporządziła dokładniejsze obliczenia i plany. Do urzędu budow-
lanego zwrócono się z wątpliwością, czy stara konstrukcja, będzie bezpieczna i wy-
starczająca dla cięższych dzwonów80. 28 stycznia rejencja otrzymała odpowiedź 
z Berlina. Ministerstwo Nauki, Sztuki i Szkolnictwa Ludowego nie mogło przezna-
czyć środków na nowe dzwony. Niemniej ów minister porozumiał się z Ministrem 
Spraw Wewnętrznych Rzeszy celem rozwiązania tej sprawy. Wystosował 4 pytania: 
jaką łączną wagę miały dzwony zarekwirowane w 1917 roku?; w jakim stopniu 
zobowiązany jest w tej inwestycji patron kościoła?; czy władze diecezjalne uznały 
możliwość finansowania całej inwestycji z własnych środków gminy parafialnej? 
Ponadto należało przedstawić powód takiej opinii w kontekście pomysłu zamówie-
nia większych dzwonów aniżeli tych zarekwirowanych81. Rejencja poprosiła zarząd 
kościelny o przygotowanie odpowiedzi na te pytania. W przygotowanych odpowie-
dziach proboszcz Kather wyjaśnił, dlaczego zdecydowano się na mniej dzwonów 
o większej masie całkowitej zamiast wcześniejszego zestawu. Wieża kościoła św. 
Mikołaja w Elblągu była najwyższą i jedną z najpiękniejszych wież w Prusach 
Wschodnich. Dzwony Schillinga z 1907 roku wydobywały z siebie zbyt wysokie 
tony stąd według Kathera: „geben ein Geschepper ab, aber nicht ein Klingen”82. 
Proboszcz konsultował ów problem z bliżej nieznanymi fachowcami, toteż zrodził 

76 Tamże, brak paginacji.
77 Tamże, brak paginacji.
78 Tamże, brak paginacji.
79 Tamże, brak paginacji.
80 Tamże, brak paginacji.
81 Tamże, brak paginacji.
82 Tamże, brak paginacji.
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się pomysł, aby lżejsze 6 dzwonów zastąpić czterema o znacznie niższych tonach, 
a co za tym idzie – cięższymi. Tezę tą argumentował poparciem Prowincjonalnego 
Konserwatora dra Bernharda Schmida z Malborka, a także ozdobą miasta. Innym 
argumentem były nowe dzwony w kościołach farnych w Braniewie oraz Lidzbarku 
Warmińskim, gdzie wieże były o wiele niższe. Parafia pw. św. Mikołaja w czasie 
budowy wieży chciała posiadać większe dzwony, jednak zdecydowano się na 
mniejsze w obliczu braku środków na skutek wycofania się patrona kościoła z par-
tycypowania w kosztach.

Mimo dalszych pertraktacji między gminą kościelną, rejencją a ministerstwem 
w Berlinie, prawdopodobnie jeszcze w 1927 roku parafia podpisała umowę z lu-
dwisarnią Humperta na odlanie 4 dzwonów, czego dowodzi wypłacenie giserni 
5000 marek83. Do kwietnia zostały dostarczone wymagane dokumenty i obliczenia.  
30 kwietnia urząd budowlany wydał zgodę na zawieszenie nowych dzwonów na 
konstrukcji dzwonowej Schillinga84. 16 maja Minister Nauki, Sztuki i Szkolnictwa 
Ludowego przyznał na nowe dzwony wsparcie w kwocie 2000 marek85. Prawdopo-
dobnie w maju przybyły one do Elbląga, zaś 3 czerwca 1928 roku w niedzielę św. 
Trójcy zostały poświęcone przez biskupa warmińskiego Augusta Bludaua86.

Nowe dzwony zostały odlane z brązu. Ściany płaszczy określono jako ciężkie 
(„schwere Rippe”). Cały zestaw ważył 10 506 kg87, składał się z następujących in-
strumentów88:

1. „Marienglocke”, ton b, około 4550 kg, średnica około 1,87 m, inskrypcja: 
„Maria du Gute, behalt’ uns in deiner Hute”. 
Dzwon podłączono do wieżowego zegara. Znajdował się po stronie połu-
dniowo-wschodniej.

2. „Nikolausglocke”, ton des1, ok. 2725 kg, śr. ok. 1,57 m, inskrypcja: 
„St. Nikolaus, unser Patron, 
bitt’ für uns bei Gottes Sohn”.

3. „St. Paulusglocke”, ton es1, ok. 1875 kg, śr. ok. 1,40 m, inskrypcja: 
„Paul Küssner me dedit dono, 
In honorem S. Apostoli Pauli sono”.

4. „Hl. Elisabeth”, ton f1, 1325 kg, śr. ok. 1,25 m, inskrypcja: 
„Es schwieg der Turm seit Kriegszeit, 
etzt ruft er wieder zu heiligen Streit”.

83 APG sygn. 10. 2855, Einkommen St. Nikolaikirche Elbing 1925 – 1933, brak poprawnej pa-
ginacji.

84 APG sygn. 10/2852, brak paginacji.
85 Tamże, brak paginacji. Pieniądze trafiły na konto parafii po poświęceniu dzwonów, zostały 

wysłane do Humperta 10 sierpnia 1928 roku. Zob. tamże.
86 M. Jablonski, dz. cyt., s. 61.
87 T. Halekotte, G. Best, Die Glockengießerei Heinrich Humpert – Inhaber Junker & Edelbrock 

– Albert Junker in Brilon, w: Glocken aus Brilon, pod red. n., Brilon(?) 2020 (Vergangene Zeiten. 
Geschichte aus Brilon, Bd. 7), s. 290. Publikacja dostępna w: http://www.haus-hoevener.de/das-
haus/ausstellungen/bildergalerien/8Glockenguss.php (dostęp: 9. 01. 2020).

88 Tamże, s. 286; M. Jablonski, dz. cyt., s. 60, 61.
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Brzmienie wszystkich dzwonów należało do najpotężniejszych w Elblągu i w 
całych Prusach Wschodnich, m.in. poprzez zastosowanie grubych ścian płaszczy 
dzwonów. Każdy z nich posiadał swojego patrona. Warto zwrócić uwagę, iż za-
chowano poświęcenie największego dzwonu Najświętszej Marii Pannie. Dzwon 
Pawłowy był fundacją zmarłego byłego proboszcza i kanonika fromborskiego Pau-
la Küssnera, czego dowodziła inskrypcja oraz imię. Dzwon ten wyróżniał się in-
skrypcją w języku łacińskim, podczas gdy pozostałe miały sentencje po niemiecku. 
Ciekawostką była inskrypcja na najmniejszym dzwonie, odwołująca się do konfi-
skaty na cele wojenne z 1917 roku i braku brzmienia dzwonów z najwyższej wieży 
w Elblągu. Owa cisza była także powodem stworzenia omawianych instrumentów. 
Jego patronka św. Elżbieta była zarazem patronką parafialnego stowarzyszenia do-
broczynności (St. Elisabeth Wohltätigkeitverein). Ks. Mieczysław Józefczyk wy-
sunął nawet hipotezę, iż ten instrument został ufundowany przez członkinie tego 
stowarzyszenia89. Był on prawdopodobnie używany do bicia na „Anioł Pański”, 
stąd określano go także jako „Angelusglocke” tudzież „Gebetsglocke”. Zapewne 
na wszystkich dzwonach umieszczono informację o giserni, w których powstały  
(np. „Gegossen von H. Humpert, Brilon” + data).

Wraz z nowymi dzwonami został zamontowany pierwszy napęd elektryczny, 
który wykonały firmy Siemens-Schuckert oraz Bockelmann&Kuhler. Liny dostar-
czył Carl Steppuhn, zaś konstrukcję dzwonową odmalował P. Kruck90. Cała inwe-
stycja kosztowała około 41 500 marek. Obok fundacji Küssnera oraz niewielkiego 
wsparcia państwowego większość kwoty łożyła gmina parafialna poprzez dobro-
wolne datki. W 1928 roku zapłacono Humpertowi jedynie 3283,73 marki91. Działo 
się to w czasie, gdy Elbląg był w głębokim kryzysie gospodarczym, szczególnie 
odczuwalnym wśród robotników miejscowych fabryk. Inwestycję spłacano więc la-
tami. W 1930 roku zakupiono u Steppuhna nowe liny za 7 marek92.

W wyniku wybuchu II wojny światowej, podobnie jak miało to miejsce wcze-
śniej, zaistniał problem braku surowców na cele wojenne. Już 15 marca 1940 roku 
Hermann Goering wydał zarządzenie umożliwiające m.in. rekwizycje dzwonów 
wykonanych z brązu. Sprecyzowały to instrukcje wydane 7 listopada 1941 roku 
przez Ministerstwo Gospodarki Rzeszy oraz 14 listopada przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Rzeszy. Cały proces nadzorował Urząd Rzeszy ds. Metali. Dzwony 
podzielono na kategorie A, B, C oraz D. Do grupy A przypisano wszystkie dzwony 
XIX- i XX-wieczne nie posiadające żadnej wartości historycznej oraz artystycznej. 
W kategorii B znalazły się dzwony posiadające potwierdzoną minimalną wartość. 
Do grupy C wpisano dzwony o dużej wartości artystycznej i historycznej. Te najcen-
niejsze, przede wszystkim średniowieczne, przyporządkowano do grupy D. Ostat-
nia grupa nie mogła zostać zarekwirowana, zaś grupa A przeznaczona była bezpo-
średnio na przetopienie. Grupy B i C miały być przetapiane stopniowo, w miarę 
potrzeb. W ocenie dzwonów korzystano także z dokumentacji z czasów I wojny 

89 M. Józefczyk, Elbląskie…, dz. cyt., s. 220.
90 APG sygn. 10/2885, Einkommen St. Nikolaikirche Elbing 1925 – 1933, brak poprawnej pa-

ginacji.
91 Tamże.
92 Tamże.
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światowej93. Bezsprzecznie dzwony Humperta sklasyfikowano do grupy A. Dzwon 
Schultza przydzielono do grupy B. Zabrano jednakże wszystkie mimo prawa do za-
chowania najmniejszego z dzwonów. Dzwony wieżowe zostały przetopione, zaś ten 
z sygnaturki pod koniec wojny został odnaleziony na jednym ze składowisk dzwo-
nów w Hamburgu. W okresie powojennym dzwon Schultza jako tzw. Leiheglocke 
został „wypożyczony” do kościoła St. Heinrich w Oberkaufungen w Hesji, gdzie 
prawdopodobnie znajduje się do dziś94.

DZWONY Z KOŚCIOŁA ŚW. ANNY

Kościół św. Mikołaja został spalony 2 lutego 1945 roku. Zniszczenia nie omi-
nęły również wieży. Mimo to zachowała się konstrukcja dzwonowa Schillinga 
wraz z elementami napędu elektrycznego, a także resztki mechanizmu zegarowego 
wybijającego godziny. W kontekście ogromu prac budowlanych oraz wątpliwości 
wokół sensu odbudowy kościoła sprowadzenie nowych dzwonów było kwestią da-
leko odległą. Mimo to już w połowie 1946 roku zostały zdjęte 3 dzwony z wie-
ży kościoła św. Anny i ustawione przy poświęconym kościele pobaptystycznym 
przy ul. Robotniczej. W 1947 roku wykonano zabezpieczenie konstrukcji stalowej 
wieży kościoła św. Mikołaja. Prace miały więc miejsce na poziomie konstrukcji 
dzwonowej. W 1950 roku dzwony zostały zawieszone na wieży95.

Dzwony zostały odlane przez Bochumer Verein für Bergbau und Gußstahlfabri-
kation (sygnowany jako BVG) w 1929 roku dla wspomnianego kościoła św. Anny. 
Wykonane zostały ze stali, a więc materiału o wiele tańszego niż spiż. Poszczególne 
dzwony prezentują się następująco96:

1. Ton c1, ok. 1900 kg, średnica 1,67 m, wysokość ok. 1,57 m, inskrypcja: 
„SEID FRÖHLICH IN HOFFNUNG”, 
z drugiej strony płaszcza: 
„GEGOSSEN FÜR DIE IM WELTKRIEGE 1914 – 1918 ABGELIEFERTE 
BRONZENGLOCKEN”,

2. Ton es1, ok. 1200 kg, śr. 1,42 m, wys. ok. 1,34 m, inskrypcja: 
„GEDULDIG IN TRÜBSAL”, 
druga strona płaszcza bez napisów.

3. Ton f1, ok. 950 kg, śr. 1,33 m, wys. 1,22 m, inskrypcja: 
„HALTET AN AM GEBET”, 
z drugiej strony płaszcza: 
„Der evangelischen St. Pfarrgemeinde in Elbing zum Dienst geweiht”.

93 M. Tureczek, dz. cyt., s. 28 – 44; M. Jodkowski, dz. cyt., s. 115, 116.
94 M. Tureczek, dz. cyt., s. 256. Kilkukrotne próby nawiązania kontaktu z gminą parafialną 

St. Heinrich okazały się bezskuteczne.
95 M. Józefczyk, Elbląg i okolice 1937 – 1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu totalitaryzmów, 

Elbląg 1998, s. 125, 126, 166.
96 Elbinger Tageblatt, Jhr. 6 nr 131, 1929, s. 3; oględziny i pomiar dzwonów w dniu 

22. 04. 2020 roku z pomocą wikariusza katedralnego ks. dra. Marka Piedziewicza, za które autor 
składa podziękowania.
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Ponadto na szyi każdego dzwonu znaleźć można następującą inskrypcję: 
GEG. V. BOCHUMER VEREIN, BOCHUM 1929. Wszystkie 3 dzwony mocowane 
są do jarzma za pomocą specjalnych szyjek przykręconych śrubami.

Warto odnotować, że podczas odbudowy kościoła planowana była odbudowa 
szpiczastej sygnaturki na dachu głównej nawy, co ukazano na sprzedawanych ce-
giełkach ze wstępną wizualizacją. Według niej wrócić miał również zegar z neoma-
nierystycznymi szczytami. Prawdopodobnie pomysły te nie weszły nawet w fazę 
projektową. Ciekawostką jest, że w końcu marca 1956 roku Referat do Spraw Wy-
znań w Elblągu przekazał parafii św. Mikołaja dzwon nieznanej proweniencji o wy-
miarach: 40 cm wysokości i 60 cm średnicy. Drugi dzwon, pochodzący z rozebra-
nego kościoła w Grębocinie koło Torunia przekazał rok później analogiczny urząd 
w Bydgoszczy. Nie zawieszono ich na wieży i ich dalsze losy pozostają nieznane97.

Obecnie dzwony posiadają napęd z automatyką firmy Rduch, zamontowany 
w maju 2006 roku. Napęd wyposażony jest w silniki liniowe. Poruszają one dzwony 
za pomocą pola magnetycznego, bez użycia lin. Automatyka sterująca składa się 
z mikroprocesorów, które kontrolują także położenie dzwonów podczas dzwonienia. 
Obsługa napędu możliwa jest za pomocą konsoli w zakrystii bądź pilota98. W 2014 
roku podczas remontu wieży katedralnej wszystkie dzwony zostały odmalowane99.

Dzwony katedry św. Mikołaja pełnią ważną funkcję w życiu liturgicznym i wi-
zerunkowym elbląskiej parafii katedralnej. Ich brzmienie, słyszalne w całym mie-
ście, ma równocześnie wielu przeciwników i wielbicieli. Mimo że są to instrumenty 
bardzo donośne, o szlachetnej barwie (co nie jest częste wśród dzwonów stalo-
wych), to bogactwo i skala brzmienia jest nieco skromna. Wydaje się więc zasadna 
potrzeba powiększenia zespołu dzwonów katedralnych co najmniej o jeden więk-
szy dzwon (któremu można byłoby nadać wezwanie Najświętszej Marii Panny) jak 
i kilka mniejszych, łącznie z odbudową brakującej sygnaturki. Nadało by to jeszcze 
większego splendoru najważniejszym świętom kościelnym i państwowym, wszak 
to w Elblągu znajduje się najwyższa wieża kościelna po wschodniej stronie Wisły 
i niewątpliwie zasługuje ona na godny jej zestaw dzwonów.

97 W. Zawadzki, Odbudowa kościoła św. Mikołaja w Elblągu ze zniszczeń po II wojnie świato-
wej w świetle dokumentów archiwum parafialnego, RE 2004, t. 19, s. 117.

98 Informacji udzielił Pan Grzegorz Kleszcz z firmy Rduch Bells&Clocks, za które autor składa 
podziękowania.

99 Informacji udzielił proboszcz parafii katedralnej ks. prał. kan. Stanisław Błaszkowski, za 
które autor składa podziękowania.
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DZWONY KOŚCIOŁA ŚW. MIKOŁAJA W ELBLĄGU

STRESZCZENIE

Dzwony pełnią bardzo ważną funkcję w życiu liturgicznym Kościoła i społeczności 
miejskiej. Używane są podczas wielkich uroczystości kościelnych oraz podczas pogrzebów. 
Dawniej miały za zadanie w mistyczny sposób odganiać nieszczęścia, np. burze, bądź po 
prostu pomagać w odmierzaniu czasu. Kościół farny św. Mikołaja, obecna katedra diecezji 
elbląskiej, jako największa i najbogatsza elbląska świątynia posiada bogatą historię dzwo-
nów. Pierwsze instrumenty tego rodzaju istniały tam już w połowie XIV wieku. Po kolejnych 
rozbudowach kościół dysponował co najmniej siedmioma dużymi dzwonami. W wyniku po-
żaru z 26 kwietnia 1777 roku wszystkie uległy zniszczeniu. Niewielka sygnaturka z końca 
XVIII wieku nie odpowiadała potrzebom i randze kościoła. Dopiero po zbudowaniu nowej 
97-metrowej wieży w 1907 roku słynna firma Schilling z Apoldy zawiesiła 6 dzwonów, które 
w 1917 roku zostały skonfiskowane. Nowe, o łącznej wadze 10 ton, pojawiły się w 1928 
roku. Te również zabrała wojna. Obecne 3 dzwony stalowe pochodzą z rozebranego kościoła 
św. Anny.

THE BELLS OF THE ST. NICHOLAS CHURCH IN ELBLĄG

SUMMARY

Bells perform a very important function in the liturgical life of the Church and the urban 
community. They are used during great church ceremonies and funerals. In the past, they 
were supposed to mystically ward off misery, e.g. storms, and help measure time. Parish 
church of st. Nicholas, the current cathedral of the Elbląg diocese, as the largest and richest 
Elbląg’s temple has a rich history of bells. The first instruments of this kind existed there in 
the middle of XIV century. All were destroyed by fire on April 26th, 1777. A small spirelet 
from the end of the 18th century did not responsive to the needs and rank of the church. When 
the new 97-meter tower was built in 1907, the famous company Schilling from Apolda hung 
6 bells, which were confiscated in 1917. New ones, with a total weight of 10 tons, appeared 
in 1928. These bells were also taken by war. The current 3 steel bells come from the disman-
tled church of St. Anne.

DIE GLOCKEN DER ST. NIKOLAIKIRCHE IN ELBING

ZUSAMMENFASSUNG

Kirchenglocken erfüllen eine sehr wichtige Funktion in liturgischem Leben der Kirche 
und städtischer Gesellschaft. Sie werden bei großen Kirchenfesten und Trauerzügen ver-
wendet. Damals hatten sie die Aufgabe, in mystischer Weise Unglück wie etwa Gewitter zu 
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vertreiben oder aber sie wurden dazu verwendet, Zeit zu messen. Die Elbinger Pfarrkirche zu 
St. Nikolai, heute die Kathedrale des Bistums Elbing hat als größte und prächtigste Kirche 
Elbings eine recht umfangreiche Glockengeschichte. Die ersten Instrumente dieser Art waren 
schon in der Mitte des 14. Jahrhunderts vorhanden. Nach den nächsten Erweiterungsbauen 
verfügte die Kirche über mindestens 7 große Glocken. In Folge des Brandes am 26. April 
1777 wurden sie alle zerstört. Die kleine Signatur auf dem Reiterturm aus dem ausgehen-
den 18. Jahrhundert war zu winzig und deshalb nicht geeignet für so große Pfarrgemeinde. 
Erst nach dem Aufbau eines neuen 97-Meter hohen Kirchturms hat die bekannte Gießerei 
Schilling aus Apolda 6 neue Glocken gegossen, die 1917 beschlagnahmt wurden. 1928 wur-
den neue Glocken mit Gesamtgewicht über 10 Tonnen fertiggestellt. Diese hat der zweite 
Weltkireg auch hinweggerafft. Die aktuellen Stahlglocken stammen aus der abgerissenen 
St. Annenkirche.
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ANEKS

Il. nr 1: Widok kościoła św. Mikołaja z 1737 roku wg J. F. Enderscha. Widoczne dzwo-
ny zegarowe na galerii iglicy „Zielonej wieży” jak również dzwon-sygnaturka na dachu 
głównej nawy [APG sygn. 1151/204, repr. B. Skop].
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Il. nr 2: Wieża-sygnaturka z 1796 roku z widocznym dzwonem 
z 1854 roku, ok. 1930 [APG sygn. 1152/162, repr. B. Skop].

Il. nr 3: Obecnie największy dzwon katedry św. Mikołaja [fot. B. Skop].
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Il. nr 4: Zabytkowa konstrukcja dzwonowa Franza Schillinga z 1907 roku [fot. B. Skop].

Il. nr 5: Zachowany element mechanizmu młotkowego zegara Hörza do naj-
większego dzwonu [fot. B. Skop].
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1. ZDOBYCIE MIASTA I ZARZĄD SOWIECKI

Do zimy 1944 – 1945 r. wojna, która pochłonęła większość kontynentu Euro-
pejskiego, oszczędzała Prusy Wschodnie. Dnia 13 stycznia ruszyła Ofensywa Ar-
mii Czerwonej, zwana operacją wschodniopruską. Już w nocy z 18 na 19 stycznia 
wojska sowieckie weszły na teren powiatu ostródzkiego2. Słysząc odgłos zbliża-

* Jakub Makowski – absolwent Wydziału Nauk Historycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, twórca amatorskich filmów o treści historycznej. Pasjonat historii War-
mii i Mazur i rekonstrukcji historycznej. Autor prac dyplomowych: Tannenberg Denkmal – Mauzoleum 
Hindenburga 1925 – 1945 oraz Od niemieckiego Hohenstein do polskiego Olsztynka (1944 – 1950).

1 Opracowania dotyczące Olsztynka w latach 1945 – 1950 są bardzo skromne. Najwięcej infor-
macji na temat schyłkowego okresu niemieckiego Hohenstein dostarczają prace niemieckojęzyczne, 
zwłaszcza Geschichte der Stadt Hohenstein in Ostpreussen autorstwa Ernsta Hartmanna. Pierwsze 
polskie opracowanie obejmujące dzieje miasta, Olsztynek i okolice pod redakcją Marii Lossman, 
zostało wydane w roku 1970. Do tego czasu powstały dwie ręcznie spisane kroniki. Jedna wydana 
przez proboszcza ks. Józefa Sikorę a druga przez nauczyciela historii Lucjana Hodyrę (1967). Ta 
druga, podobnie jak opracowanie z 1970 r., napisana została zgodnie w duchem ówczesnej ide-
ologii. Dopiero w ostatnich dekadach zaczęły pojawiać się prace traktujące o powojennym życiu 
Olsztynka. Jednym z najbardziej dociekliwych badaczy jest Bogumił Kuźniewski, lokalny działacz 
i historyk, autor licznych artykułów i opracowań. Do tej pory nie powstała jednak żadna mono-
grafia o charakterze syntetycznym. Najcenniejszym źródłem wiedzy na temat tamtych wydarzeń 
są dokumenty zgromadzone w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz Archiwum Archidiecezji 
Warmińskiej w Olsztynie.

2 E. Hartmann, Geschiche der Stadt Hohenstein In Ospreussen, Würzburg 1959, s. 105.
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jącego się frontu, część mieszkańców Olsztynka rozpoczęła ucieczkę na własną 
rękę. W mieście nie stacjonowały żadne większe oddziały wojskowe, przeznaczone 
do obrony3. W kolejnych dniach nad olsztyneckim niebem pojawiały się samoloty 
z czerwonymi gwiazdami na skrzydłach, które bombardowały miasto i ostrzeliwały 
uciekających. 20 stycznia, podczas gdy trwały walki o Nidzicę, z dworca kolejo-
wego w Olsztynku odjechał ostatni wielki transport z mieszkańcami. Tego samego 
dnia rozpoczęła się pospieszna ewakuacja pobliskiego obozu jenieckiego Stalag IB 
Hohenstein, w której efekcie ok. 40 tysięcy jeńców rozpoczęło wyczerpujący marsz 
w kierunku Północnych Niemiec4. Kolejnego dnia na rozkaz Hitlera wysadzono 
w powietrze Tannenberg Denkmal5, aby nie wpadł w ręce Rosjan. Z powodu niewy-
starczającej ilości ładunków wybuchowych, zdołano wysadzić jedynie dwie wieże. 
W poniedziałek 22 stycznia miasto było całkowicie opustoszałe. Armia Czerwona 
nadciągała od strony Nidzicy, ale wkroczyła do Olsztynka od południa i wschodu. 
Czołówka wojsk została ostrzelana przez nielicznych obrońców. Zginęło wówczas 
kilku rosyjskich żołnierzy, co stanowiło jedyne straty po stronie sowieckiej6.

Rosjanie zastali miasto wyludnione. „Po wejściu Sowietów chaos i bezład na-
stąpił we wszystkich dziedzinach życia. Nastąpiły czasy trudne do opisania. Pano-
wała siła, nieuznająca żadnego prawa, ani bożego, ani ludzkiego” – tak panowanie 
sowieckie w Olsztynku opisał w swej kronice proboszcz miejscowej parafii katolic-
kiej, ks. Józef Sikora7. Po wkroczeniu żołnierzy zniszczenia wojenne były niewiel-
kie, bomby zrujnowały tylko kilka domów i uszkodziły gazownię miejską. Żołnierze 
zajmowali najbogatsze i najładniejsze domostwa, a także hotele i olsztynecki ratusz. 
Przez kilka pierwszych dni plądrowano mieszkania, rabowano wszelkiego rodzaju 
dobra i cenne przedmioty. Tak sytuację w mieście zajętym przez Rosjan wspomina 
jeden z ówczesnych mieszkańców, Bruno Śliżewski: „Sowieci plądrowali miasto 
i okoliczne wioski oraz gwałcili i mordowali cywilów – Niemców i Mazurów. (…) 
Żołnierze polowali na alkohol i kobiety. Pili na umór i wielu z nich zapiło się na 
śmierć. Pijani gwałcili wszystkie kobiety, nawet stare babcie i małoletnie dziew-
czynki. Oporne mordowano bez litości. Wszędzie walały się trupy ludzi i zwie-
rząt. Uzbrojone bandy pijanych żołdaków penetrowały nieustannie miasto i całą 
okolicę. Spotkanie z nimi zawsze oznaczało poważne kłopoty, a nawet śmierć. (…) 
Życie mieszkających tutaj ludzi nie miało dla nich żadnej wartości”8.

3 B. Kuźniewski, Rok 1945 – początek końca, „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn Olszty-
necki” 2005, nr 1, s. 3.

4 E. Hartmann, Geschiche…, s. 111.
5 Tannenberg Denkmal odsłonięty w 1927 r. nieopodal Olsztynka był monumentalnym pom-

nikiem ku chwale poległych w trakcie pierwszej wojny światowej w bitwie pod Tannenbergiem. 
Zbudowany z czerwonej cegły monument miał formę równobocznego ośmiokąta o średnicy 100 
m. Otoczony był ścianami, z których wznosiło się osiem 23-metrowych wież. Na terenie pomnika 
odbywały się liczne manifestacje polityczne, na które do Olsztynka przybywały tysiące Niemców. 
Po przebudowie w 1935 r. obiekt stał się również miejscem spoczynku marszałka Paula von Hin-
denburga, a Adolf Hitler podniósł go do rangi najważniejszego pomnika na terenie Trzeciej Rzeszy.

6 B. Kuźniewski, Rok 1945…, s. 5.
7 Kronika parafii katolickiej w Olsztynku ks. Józefa Sikory, s. 24, (zbiory autora).
8 Wspomnienia Bruno Śliżewskiego, (zbiory autora).
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Zanim przekazano wschodniopruskie ziemie polskiej administracji, przez cztery 
miesiące kontrolę nad nimi sprawowali Sowieci. W większych miastach tworzono 
tzw. komendantury wojenne, które w praktyce przez cztery miesiące, aż do przeka-
zania terenów polskiej administracji, sprawowały pełną i niepodzielną władzę cywil-
ną9. W Olsztynku komendanturę umiejscowiono w domu przy obecnej ulicy Mron-
gowiusza 14. Ludzie gromadzili się w grupy i mieszkali razem, by łatwiej bronić się 
przed Rosjanami. Ci natomiast bezustannie grabili i niszczyli miasto. Wszystko, co 
miało wartość, przede wszystkim maszyny i materiały budowlane, a także niemal 
cały inwentarz żywy, zostało wywiezione na wschód. Rozbierano szopy, magazyny, 
zrywano blachę z dachów. Choć całe centrum miasta było zniszczone, ocalał kościół 
katolicki. Procentowy wykaz zniszczeń miast w powiecie ostródzkim w 1946 r. wy-
nosił 60%, natomiast w samym Olsztynku 50%10.

2. OLSZTYNEK POD ZARZĄDEM WŁADZ POLSKICH W 1945 R.

23 maja 1945 r., rosyjski komendant Olsztyna, płk Konstantinow, przekazał wła-
dzę pełnomocnikowi Rządu Tymczasowego RP Jakubowi Prawinowi. Rozpoczął się 
okres stopniowej likwidacji komendantur wojennych. Z końcem maja 1945 r. rejono-
wy komendant wojskowy w Ostródzie przekazał władzę komisarycznemu (tj. mia-
nowanemu tymczasowo) burmistrzowi Olsztynka, Stanisławowi Stanisławskiemu. 
Starano się nadać temu wydarzeniu uroczysty charakter, organizując przed olsztynec-
kim ratuszem ceremonię, podczas której rosyjskie władze wojskowe przekazały nowo 
mianowanemu burmistrzowi ważący ponad kilogram, żelazny, pokryty złotem klucz11.

Wciąż trwały walki na północy Prus Wschodnich, gdy do swoich domów za-
częli wracać mieszkańcy Olsztynka, którym nie udało się uciec na zachód. Byli to 
zarówno Niemcy, jak i Mazurzy, a także pewna grupa Polaków, którzy przebywali 
w Prusach Wschodnich jako jeńcy wojenni lub robotnicy przymusowi. Były to nie-
wielkie grupy złożone głównie z kobiet, dzieci i starców. Znaczna część ludności 
miejscowej została umieszczona w obozach lub więzieniach. Jeden z obozów przej-
ściowych ulokowano w poniemieckim Stalagu IB obok Olsztynka. Wielu z osadzo-
nych czekała zsyłka na wschód, ponieważ zgodnie z postanowieniami jałtańskimi, 
Stalin miał prawo do wykorzystania niemieckiej siły roboczej z obszarów zajętych 
przez Armię Czerwoną. Aresztowanych poddawano przesłuchaniom zakończonych 
często zsyłką do katorżniczej pracy w głąb ZSRR. Tylko nielicznym udało się stam-
tąd powrócić12.

9 W. Brenda, Olsztyńskie środowisko historyczne w badaniach najnowszych dziejów Warmii 
i Mazur (1945 – 1989/1990). Spojrzenie na ostatnie dwudziestolecie, KMW, 2009, nr 4, s. 494.

10 APO, Urząd Pełnomocnika Rządu RP na Okręg Mazurski, sygn. 390/237, Zniszczenia wo-
jenne, 1946, k. 7.

11 L. Hodyra, Kronika Miasta Olsztynka, s. 69 – 70.
12 A. Sakson, Mazurzy i Warmiacy w powojennej rzeczywistości https://www.iz.poznan.pl/

plik,pobierz,3010,3d1c17a0ceed8ac29a76bf7e7762e79f/Mazurzy%20i%C2%A0Warmiacy%20
w%C2%A0powojennej%C2%A0rzeczywistosci%20(1945%E2%80%931949.pdf (dostęp: 
25. 03. 2020 r.).

ks_SE-2020_2.indb   181 2020-11-16   17:10:10



182 JAKUB MAKOWSKI

Jedną z pierwszych grup osiedleńców na terenie Warmii i Mazur byli polscy 
kolejarze. Poza komunistami, mającymi za zadanie instalowanie nowej władzy, 
przyjeżdżały z centralnej Polski grupy urzędników i nauczycieli. Zadaniem tych 
ludzi było przywracanie normalnego funkcjonowania tego regionu oraz organizacja 
polskiego życia. Wczesna wiosna 1945 r. przyniosła niezorganizowany przypływ 
osiedleńców z sąsiadujących województw warszawskiego i białostockiego, tzw. 
pionierów. O fali tej migracji mówi się, stosując określenie „dzikie” osadnictwo. 
Było wśród nich wielu szabrowników, którzy przybyli na te tereny w poszukiwaniu 
łatwych zdobyczy. Często zajmowali opuszczone, dobrze wyposażone gospodar-
stwa, nie meldując się w urzędach, przez co trudno oszacować liczbę przybyłych 
w statystykach. Był to okres, kiedy szczególnie nasiliło się zjawisko szabru powo-
dujące dotkliwe straty gospodarcze i społeczne. W Olsztynku i okolicach dochodzi-
ło do napadów przyjezdnych na ludność miejscową. Sytuacja ta sprawiła, iż Niemcy 
zaczęli się organizować w grupy. Podczas starć padały ofiary zarówno po jednej, jak 
i drugiej stronie. W kronice parafii katolickiej w Olsztynku pojawia się następująca 
wzmianka na temat zabitych: „Do listopada 1945 r. grzebałem trzykrotnie więcej 
pomordowanych niż zmarłych na tyfus lub inne choroby. Nie brakowało też takich, 
co przyszli tu szukać gospodarki, a znaleźli śmierć, lub zarazili się chorobami we-
nerycznymi, nie wracali już do rodzin, ale tutaj żyli z zarażonymi Niemkami, aż się 
wykończyli”13.

W czerwcu 1945 r. zjawisko „dzikiego” osadnictwa zaczęło powoli zanikać, 
choć w niewielkim stopniu istniało jeszcze przez kolejny rok. Powołanie 8 czerwca 
1945 r. Wojewódzkiego Komitetu Osiedleńczego przyczyniło się do zapanowania 
nad akcją osiedleńczą. Rozpoczął się wówczas etap osadnictwa zorganizowanego. 
Ruchy migracyjne w Okręgu Mazurskim opierały się przede wszystkim na napływie 
ludności z centralnych województw oraz zza nowej wschodniej granicy, z terenów 
dawnych Kresów (Wileńszczyzna, Wołyń).

Wczesnym latem 1945 r. do Olsztynka zaczęła napływać pierwsza duża grupa 
osadników. Pochodzili przeważnie z okolic Mławy. Jedną z osób, która przybyła do 
miasta w ramach akcji przesiedleńczej był Alfred Wtulich (ur. 1934 r.). 17 sierp-
nia 1945 r. przyjechał pociągiem wraz z bratem Ryszardem na dworzec kolejowy 
w Olsztynku. Powitał go widok wszelkiego rodzaju dóbr zgromadzonych przez Ar-
mię Czerwoną na dworcu i przeznaczonych do wywiezienia. Ojciec Alfreda zajął 
poniemiecki dom przy ul. Zajęczej. Idąc do nowego miejsca zamieszkania, zapa-
miętał centrum miasta, które w całości zostało spalone, a w powietrzu wciąż unosił 
się smród pogorzelisk. Budynek, w którym zamieszkał, znajdował się nieopodal 
pomnika tannenberskiego i byłego obozu jenieckiego Stalag IB Hohenstein. Daw-
ne mauzoleum, choć pozbawione dwóch wież, nadal górowało nad okolicą. Alfred 
Wtulich wraz z rówieśnikami często wchodził na teren pomnika, wspinając się po 
gruzach. Pamiętał również obóz i baraki, zanim ludzie zaczęli rozbierać go w celu 
pozyskania materiałów budowlanych. Jesienią tego roku, 11-letni Alfred rozpoczął 
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej14.

13 Kronika parafii katolickiej w Olsztynku ks. Józefa Sikory, zbiory autora, s. 25.
14 B. Kuźniewski, Olsztynek 70 lat temu, „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki” 

2017, nr 2, s. 6 – 7.
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Jednym z repatriantów przybyłych do Olsztynka był Józef Waraksa (ur. 1939 r.), 
który w styczniu 1946 r. wraz z rodziną przyjechał z Wileńszczyzny. Jego ojciec słu-
żył w 13 pułku ułanów wileńskich. Osiedli w budynku przy ul. Sienkiewicza. 7-let-
niemu wówczas chłopakowi zapadł w pamięć widok spalonego centrum miasta 
i sterczące „kikuty” starych kamienic. Józef wspominał również „okaleczony” Tan-
nenberg Denkmal z leżącym na środku placu ciemnozielonym pomnikiem Paula 
von Hindenburga z urwaną głową15.

W oficjalnych dokumentach brakuje danych statystycznych oraz informacji na 
temat Ukraińców, którzy zostali przesiedleni do Olsztynka w ramach akcji „Wisła”. 
Jedyna wzmianka na ten temat znajduje się w listach proboszcza olsztyneckiej pa-
rafii do kurii biskupiej. Wynika z nich, iż miasto zamieszkiwała niewielka grupa 
grekokatolików i prawosławnych, co pozwala przypuszczać, iż byli to przesiedleńcy 
z południowo-wschodnich terenów Polski16.

Dane dotyczące stanu zaludnienia miasta w 1945 r. należy raczej traktować jako 
przybliżone. Znajduje się w nich wiele rozbieżności, które powstały prawdopodob-
nie na skutek problemów z dokładnym oszacowaniem ilości mieszkańców. Według 
raportów składanych w Wydziale Osiedleńczym w Olsztynie, 15 sierpnia 1945 r. 
Olsztynek zamieszkiwało 738 mieszkańców, z czego większość stanowili Niem-
cy w liczbie 383 osób. Pozostała ludność to Polacy (265 osób) oraz Mazurzy (90 
osób). 30 października stan ludnościowy wynosił 767 mieszkańców, jednakże pro-
porcje narodowościowe wyglądały już zupełnie inaczej. Zdecydowaną większość 
stanowili Polacy w liczbie 608 mieszkańców. Niemców pozostało 106 zaś Mazu-
rów 53. Zmiany te spowodowane były licznym napływem Polaków z centrum kraju 
i Kresów oraz deportacją ludności niemieckiej17.

3. PORZĄDKOWANIE ŻYCIA W MIEŚCIE PO 1945 R.

Kolejny rok charakteryzował się jeszcze większym wzrostem osadnictwa. 1 mar- 
ca 1946 r. Olsztynek zamieszkiwało 1369 mieszkańców (1164 Polaków, 65 Mazu-
rów i 140 Niemców)18. Do grudnia liczba wzrosła do 2168 mieszkańców (1963 Po-
laków, 145 Mazurów, 60 Niemców)19. Oprócz dużego przyrostu polskich osiedleń-
ców można zaobserwować coraz większy spadek liczby niemieckich mieszkańców, 
którzy wywożeni byli na zachód. Pozostać mogli miejscowi, którzy w minimalnym 
stopniu znali język polski oraz mieli świadomość polskiej przynależności. Musieli 
wypełnić wnioski do komisji weryfikacyjnej i podpisać deklarację o ustalonej treści: 
”Pomny swojej polskiej przynależności narodowej, przyrzekam uroczyście docho-
wać wierności Narodowi i demokratycznemu Państwu Polskiemu, oraz sumiennie 

15 Wspomnienia Józefa Waraksy, zbiory autora.
16 AAWO, Parafia Katolicka w Olsztynku 1945 – 1959, Pismo do kurii biskupiej ws. danych 

statystycznych o innowiercach zamieszkujących teren parafii w Olsztynku, 1949 r., brak sygn.
17 APO, Zarząd miejski w Olsztynku, sygn. 921/II/20, Wykaz ludności Olsztynka, 1945, k. 2 – 8.
18 APO, ZMO, sygn. 921/II/21, Wykaz liczbowy ludności polskiej, mazurskiej i niemieckiej 

zamieszkałej na terenie Olsztynka, 1946 – 1947, k. 4.
19 Tamże, k. 27.
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wypełniać moje obowiązki obywatelskie”20. Nie wszystkim jednak autochtonom 
składającym takowe wnioski pozwolono pozostać, bo wielu z nich nie znało języka 
polskiego. W sprawozdaniach burmistrza z 1948 r. liczba Mazurów, którzy słabo 
znali język polski, szacowana była na 15%21. Autochtoni traktowali nową władzę 
z dużą nieufnością. Często nie rozróżniano Niemców i Mazurów, o czym dobitnie 
świadczy relacja Olgi Draby, zachowana w Kronice Miasta Olsztynka: „Poszliśmy 
do Olsztynka podpisywać. Niektórzy wahali się. Jedni chcieli na wyjazd, inni – zo-
stać. Kiedy przyszła na mnie kolej, urzędnik spytał mnie: – Imię matki? – Fryde-
ryka. – Imię ojca? – Wilhelm. – O, to niemieckie imię – Niemiec! Na wyjazd!”22.

Z końcem 1949 r. Olsztynek zamieszkiwało 3500 mieszkańców23. Choć ruch 
ludności zaczął się wówczas stabilizować, jeszcze w latach 1956 – 1958 doszło do 
emigracji niektórych rodzin niemieckiego pochodzenia, oraz osiedlenia 15 rodzin 
repatriowanych z terenów ZSRR24. Relacje między autochtonami a osiedleńcami 
bywały różne. W sprawozdaniach burmistrza nastroje panujące między tymi gru-
pami na ogół określane są jako „dobre” lub „znośne”25. W protokołach posiedzeń 
Miejskiej Rady Narodowej można jednak wyczytać, iż zwracano uwagę, by ludność 
polska „przychylniej odnosiła się do Mazurów”26.

W październiku 1945 r. następcą Stanisława Stanisławowskiego na stanowisku 
burmistrza mianowany został związany z PPR Teodor Banasiak i pełnił ten urząd do 
1949 r.27. Jego zastępcą został Wacław Sieklicki (PPS), a sekretarzem Julian Ziół-
kowski28. Pozostałych członków Zarządu Miejskiego wybrano dopiero 31 sierpnia 
1946 r. Wśród nich byli wyłącznie osiedleńcy. Głównymi celami działalności zarzą-
du w pierwszych miesiącach było przede wszystkim zorganizowanie administracji, 
zabezpieczanie majątków państwowych oraz wykonywanie poleceń starostwa.

Od marca 1946 do początku 1947 r. w powiecie ostródzkim tworzono tzw. rady 
narodowe, czyli terenowe organy władzy państwowej. Do ich zadań należał między 
innymi wybór i kontrola zarządów gminnych i miejskich, czyli organów wykonaw-
czych29. 6 marca 1946 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Powiatowej Rady Naro-
dowej w Ostródzie, natomiast 2 czerwca tego samego roku odbyło się pierwsze po-
siedzenie Miejskiej Rady Narodowej w Olsztynku. Jej przewodniczącym wybrano 

20 Rozporządzenie ministra administracji publicznej z dnia 25 maja 1945 r. w sprawie rehabili-
tacji osób wpisanych do trzeciej i czwartej grupy niemieckiej listy narodowej lub do grupy tzw. „Le-
istungs-Pole” http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450210128/O/D19450128.
pdf (dostęp 25. 05. 2020 r.).

21 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 13.
22 L. Hodyra, Kronika Miasta Olsztynka…, s. 63.
23 APO, ZMO, sygn. 921/II/23, Sprawozdanie dotyczące stanu liczbowego ludności, 1949, 

k. 19.
24 J. Wieczerzak, 25 lat w Polsce Ludowej, w: Olsztynek i okolice, red. M. Lossman, Olsztyn 

1970, s. 101.
25 APO, ZMO, sygn. 921/II/24, Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa, 1947, k. 1 – 7.
26 APO, ZMO, sygn. 921/II/3, Protokoły z posiedzeń PMRN, 1946 – 1948, k. 1.
27 B. Kuźniewski, Olsztynek 70 lat temu…, s. 7.
28 APO, ZMO, sygn. 921/II/13, Wykaz lokali nadających się na urzędy, 1946, k. 17.
29 Organizacja i zakres działania rad narodowych, https://www.prawo.pl/akty/dz-u-

1946 – 3 – 26-t-j,16778480.html (dostęp 14. 05. 2020 r.).
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Stanisława Lisieckiego (PPS), a zastępcą Edwarda Białeckiego (PPR). Rada liczy-
ła 16 osób. Wiosną 1949 r. nowym burmistrzem został Aleksander Płocha (PZPR) 
a sekretarzem Józef Kidawa (ZSL)30.

„Bezpieczeństwa publicznego” pilnowały specjalne organa. Zgodnie z manife-
stem PKWN oraz dekretem z dnia 7 października 1944 r. powołano do życia Milicję 
Obywatelską, formację mającą na celu „ochronę bezpieczeństwa, spokoju i porząd-
ku publicznego”31. W Olsztynku, jako mieście gminnym, posterunek MO znajdował 
się w budynku ratusza. Obok niego ulokowano także Gminny Urząd Bezpieczeń-
stwa Publicznego.

Raporty bezpieczeństwa z lat 1947 – 1948 sporządzane przez komendanta olsz-
tyneckiego posterunku MO, Kazimierza Ingielewicza, nie wskazują na to, żeby 
w okolicy działały jakiekolwiek oddziały antykomunistycznej partyzantki. Świad-
czą o tym zapisy: „pojawienia się band reakcyjnych nie było”32. Nastrój społeczeń-
stwa określany był zazwyczaj jako „spokojny”, a współpraca z organami bezpie-
czeństwa jako „dobra”. Ciekawe spostrzeżenie na ten temat można odnaleźć we 
wspomnieniach Alfreda Wtulicha: „Do UB była tak duża kolejka, jak do spowiedzi 
przed Wielkanocą”33.

We wspomnianych raportach nie ma informacji o tym, żeby w Olsztynku do-
chodziło do przestępstw politycznych. Zdarzały się natomiast drobne wykroczenia, 
podpalenia i kradzieże, m.in. pszczół, owsa, drzewa, pasów maszynowych oraz ro-
werów. Jednym z najtragiczniejszych zdarzeń było zabójstwo, do którego doszło  
14 września 1948 r. Właściciel stolarni, Roman Dzitkowski, zastrzelił swojego brata 
oraz ciężko ranił jego żonę, po czym popełnił samobójstwo. Przyczyną tego tragicz-
nego wydarzenia miały być spory majątkowe34.

Zachowało się wiele wzmianek o mniejszych zajściach. Jedna z takich sytuacji 
miała miejsce 15 sierpnia 1947 r., kiedy to podczas tańców doszło do agresyw-
nego zajścia między cywilami a pijanymi żołnierzami rosyjskimi35. Innym razem,  
19 stycznia 1948 r., podczas zabawy urządzonej przez straż pożarną funkcjonariusz 
Urzędu Bezpieczeństwa będąc w stanie upojenia alkoholowego, wywołał awanturę 
i chciał użyć broni palnej36. Do tragicznej zaś sytuacji doszło 26 lutego, kiedy to 
jedna z mieszkanek Olsztynka „po układzeniu się do łuszka tragicznie zmarła przez 
zatrucie się czadem” [pisownia oryginalna]37.

30 L. Hodyra, Kronika Miasta Olsztynka…, s. 65 – 66.
31 Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 7 października 1944 r. o Mili-

cji Obywatelskiej http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19440070033 (dostęp 
15. 04. 2020 r.).

32 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 18.
33 B. Kuźniewski, Olsztynek 70 lat temu…, s. 7.
34 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 17.
35 APO, ZMO, sygn. 921/II/24, Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa, 1947, k. 2.
36 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 3.
37 Tamże, k. 7.
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4. ORGANIZOWANIE HANDLU I ZATRUDNIENIA

Podstawą utrzymania stanowisk pracy, administracji i życia w mieście było uru-
chomienie zakładów przemysłowych, warsztatów rzemieślniczych, urządzeń komu-
nalnych, handlu, transportu, szpitali oraz szkół. Wiele z nich trzeba było budować 
od podstaw. W październiku 1945 r. wciąż nie działały stolarnie, warsztaty narzędzi 
rolniczych oraz młyn. Ich unieruchomienie było spowodowane brakiem lub zde-
kompletowaniem maszyn. Kronika miejska z lat sześćdziesiątych winę za powsta-
łe uszkodzenia zrzuca na wycofujących się Niemców. W rzeczywistości wszelkie 
szkody zostały wyrządzone przez Rosjan i szabrowników38.

W pierwszych miesiącach po wojnie handel w Olsztynku praktycznie nie ist-
niał. Ogołocenie terenów wschodniopruskich z inwentarza żywego oraz plonów 
przez Rosjan przyniosło zagrożenie głodem. Z końcem września 1945 r. Rosjanie 
przekazali mieszkańcom powiatu ostródzkiego 100 hektarów żyta do ścięcia. Zboże 
to jednak nie przedstawiało żadnej wartości39. Żywność była przywożona z woje-
wództw centralnych. Ludność miasta korzystała ze stołówek organizowanych przez 
różne instytucje. Pracownicy byli słabo opłacani, część wynagrodzenia otrzymywali 
w artykułach żywnościowych. Dowóz aprowizacji był utrudniony przez brak środ-
ków transportu. Brakowało podstawowych artykułów spożywczych, a te w sklepach 
prywatnych były bardzo drogie40. Sytuację utrudniało wojsko polskie, które rekwi-
rowało mieszkańcom Olsztynka i okolic konie, uniemożliwiając w ten sposób pro-
wadzenie prac gospodarskich. Zdarzały się też przypadki, że żołnierze rekwirowali 
towary żywnościowe z wozów, które sprawdzali pod pretekstem szukania broni41. 
Brakowało również odzieży i obuwia. W kolejnych latach sytuacja poprawiła się, 
lecz w sprawozdaniach do Starostwa Powiatowego w Ostródzie w 1948 r. wciąż 
pojawiają się wzmianki o zapotrzebowaniu na obuwie, bieliznę i ubrania42.

Pierwsza spółdzielnia spożywcza w Olsztynku Jedność powstała w grudniu 
1945 r. i mieściła się przy ulicy Stalina43. Jej prezesem mianowano Zbigniewa 
Marcinkowskiego. Posiadała jeden sklep, w którym sprzedawano podstawowe pro-
dukty spożywcze, ryby i naftę. Kierownikiem sklepu był Jan Piechociński. Druga 
spółdzielnia Samopomoc Chłopska powstała w marcu 1946 r., a jej prezesem został 
Czesław Siedlecki44. Wkrótce w mieście funkcjonowało już kilka sklepów prywat-
nych, m.in. dwie piekarnie, masarnie, ciastkarnia, kilka sklepów spożywczych oraz 

38 L. Hodyra, Kronika Miasta Olsztynka…, s. 83 – 84.
39 B. Kuźniewski, Sowieci w Olsztynku…, s. 8.
40 E. Wojnowski, Warmia i Mazury w latach 1945 – 1947. Życie polityczne, Olsztyn 1970, 

s. 71 – 72.
41 APO, ZMO, sygn. 921/II/18, Wykaz kaplic i kościołów znajdujących się na terenie miasta, 

1945 – 1946, k. 11.
42 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 1.
43 APO, ZMO, sygn. 921/II/13, Wykaz lokali nadających się na urzędy, 1946, k. 15.
44 B. Kuźniewski, Historia Gminnej Spółdzielni w Olsztynku, „ALBO. Aktualności Lokalne 

Biuletyn Olsztynecki” 2019, nr 3, s. 8.
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z materiałami włókienniczymi i piśmiennymi45. Targi w mieście odbywały się we 
wtorki i czwartki46.

Już w 1945 r. w Olsztynku działały dwie kuźnie, dwa zakłady szewskie, ma-
sarsko-rzeźnicze, krawieckie, fryzjerskie, jeden ślusarski, fotograficzny, dwie ka-
wiarnie, restauracja oraz dwie piekarnie. Swoją działalność rozpoczęła również pry-
watna apteka przy ul. Chopina. Jej właścicielem był magister farmacji i uczestnik 
Powstania Warszawskiego, Władysław Gloger, który po wojnie osiadł w mazurskim 
mieście. Jak wspomina Alfred Wtulich, aptekarz miał często problemy z władzą ko-
munistyczną. O charakterze tego człowieka dobitnie świadczy pewna sytuacja. Kie-
dy UB nakazało mu w witrynie wywiesić portrety Stalina i Bieruta, ów mężczyzna 
wywiązał się z nakazu, lecz pomiędzy nimi umieścił reklamę „świeże pijawki”47.

W kolejnych latach miasto starało się uruchomić zakłady, lecz zniszczenia oraz 
brak środków i maszyn wywiezionych do ZSRR znacznie to utrudniały. Wciąż bra-
kowało fachowców i ludzi z wyuczonym zawodem. W 1947 r. na terenie Olsztyn-
ka wciąż znajdowały się trzy unieruchomione tartaki i zniszczona cegielnia. Młyn 
i mleczarnia, pozbawione sprzętów, były uruchomione jedynie częściowo i remon-
towane były przez spółdzielnię Społem z Ostródy.

5. OPIEKA ZDROWOTNA I EDUKACJA

Trudne warunki życiowe, brak higieny i niedożywienie sprzyjały rozwojowi 
wszelakich chorób. Gdy wiosną 1945 r. śnieg odsłonił leżące ciała poległych i pomor-
dowanych, w mieście i okolicy zaczął rozprzestrzeniać się tyfus. Wielu mieszkańców, 
a zwłaszcza dzieci chorowały na świerzb48. Część mieszkanek Olsztynka, głównie 
Mazurki, zarażone były chorobami wenerycznymi49. Była to „pamiątka”, którą zo-
stawili po sobie żołnierze Armii Czerwonej. Jak wspomina ks. Józef Sikora: „Później 
szwedzki Czerwony Krzyż przez trzy lata leczył. Wszyscy musieli poddać się bada-
niom, nie wyłączając księży i leczono z chorób wenerycznych”50. Z czasem stan zdro-
wotny mieszkańców poprawił się, w 1946 r. notowano już pojedyncze przypadki za-
chorowań na choroby zakaźne51. Ogromną rolę w życiu miasta odegrali lekarze, którzy 
ratowali zdrowie i życie mieszkańców. Pierwszym lekarzem w Olsztynku po wojnie 
był Paweł Kunda, który z pomocą pielęgniarki pochodzenia mazurskiego od listopada 
1945 r. przyjmował chorych w budynku ratusza52. Kolejną ważną postacią był Feliks 
Klikowicz, lekarz przybyły do Olsztynka z Wileńszczyzny w 1946 r. Leczył miesz-
kańców Olsztynka i okolic przez kilkadziesiąt lat, oddając się ofiarnie swojej pracy. 

45 L. Hodyra, Kronika Miasta Olsztynka…, 89 – 90.
46 APO, ZMO, sygn. 921/II/18, Wykaz kaplic i kościołów znajdujących się na terenie miasta, 

1945 – 1946, k. 10.
47 B. Kuźniewski, Olsztynek 70 lat temu…, s. 7.
48 APO, ZMO, sygn. 921/II/20, Wykaz ludności Olsztynka, 1945, k. 4.
49 Tamże, k. 11.
50 Kronika parafii katolickiej w Olsztynku ks. Józefa Sikory, zbiory autora, s. 24.
51 APO, ZMO, sygn. 921/II/2, Sprawozdania z działalności zarządu miejskiego, 1946, k. 1 – 6.
52 B. Kuźniewski, Olsztynek, Olsztynek 2007, s. 90.
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Na emeryturę przeszedł dopiero w 1973 r. w wieku 86 lat. Ogromny szacunek, którym 
mieszkańcy darzyli doktora, wyraził się nazwaniem jednej z ulic jego nazwiskiem53.

Szkolnictwo w polskim Olsztynku uruchomiono bardzo szybko po wojnie. 
Pierwszym kierownikiem placówki 12 lipca 1945 r. został Walenty Majewski. Jesie-
nią w salach dawnego zamku krzyżackiego rozpoczęły się lekcje, które prowadziło 
sześciu nauczycieli. W tym czasie w szkole uczyło się 342 uczniów. Ze względu na 
rosnącą liczbę wychowanków w 1946 r. w wyremontowanym budynku poniemiec-
kiej szkoły, wybudowanej w 1932 r. przez braci Krügerów, ulokowano drugą szkołę. 
Do jesieni 1948 r. trwał proces przenoszenia do niej uczniów z pierwszej placów-
ki54. Oprócz szkoły podstawowej funkcjonowało również przedszkole miejskie przy 
ulicy Zamkowej55.

Jesienią 1946 r. naukę w szkole podstawowej rozpoczął siedmioletni wówczas 
Józef Waraksa, który przybył wraz z rodziną z Wileńszczyzny. Jego wychowawczynią 
była Maria Wardziak, pochodząca z Kresów przedwojenna nauczycielka, wdowa po 
oficerze Wojska Polskiego. Klasa, w której uczył się Józef, liczyła 38 dzieci. Liczba ta 
z czasem urosła do 52 uczniów. Były to dzieci w różnym wieku (od sześciu do trzynastu 
lat), z różnych rodzin i różnych stron Polski. Było także kilkoro dzieci pochodzenia 
mazurskiego, które nie znały języka polskiego. Uczniowie siedzieli na lekcjach po trzy 
osoby w starych, poniemieckich ławkach. Sale ogrzewane były przez piece kaflowe, 
a z powodu braku opału często było zimno. Silne mrozy w lutym 1947 r. spowodowały 
odwołanie zajęć. Lekcje rozpoczynały się o ósmej rano i poprzedzała je modlitwa. 
Uczniowie bez problemów mogli chodzić do kościoła i brać udział w uroczystościach, 
a z końcem roku szkolnego odbywała się spowiedź i udzielana była komunia święta56. 
Józef Waraksa wspomina, iż w trudnych powojennych latach uczniowie byli bardzo 
biednie ubrani. Niektóre dzieci w ogóle nie uczęszczały do szkoły z powodu braku 
obuwia i ubrań. Potwierdzają to sprawozdania burmistrza Teodora Banasiaka57. Mimo 
to liczba podopiecznych stale rosła. W 1948 r. do szkoły podstawowej uczęszczało już 
520 uczniów, przedszkole zaś opiekowało się 70 dziećmi58.

Z powodu dużej liczby sierot wojennych w Olsztynku w lutym 1946 r. zorga-
nizowano Dom Dziecka. Ulokowano go w budynku przy ulicy Stalina, w miejscu 
dawnej szkoły dla dzieci z rodzin ewangelickich. W lipcu do miasta przybyła grupa 
44 polskich sierot ze Związku Radzieckiego. Ich rodzice zostali zamordowani przez 
Sowietów podczas deportacji na Syberię i do Kazachstanu. Nad organizacją ży-
cia placówki czuwał Bernard Szulc. Ponieważ dzieci wciąż przybywało, w 1947 r. 
w budynku dawnego schroniska młodzieżowego nad Jeziorem Jemiołowskim otwo-

53 B. Kuźniewski, Feliks Klikowicz (1887 – 1980), „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn 
Olsztynecki” 2007, nr 8, s. 4 – 5.

54 B. Kuźniewski, Olsztynek…, s. 89.
55 APO, ZMO, sygn. 921/II/21, Wykaz liczbowy ludności polskiej, mazurskiej i niemieckiej 

zamieszkałej na terenie Olsztynka, k. 17.
56 B. Kuźniewski, Olsztynek 70 lat temu…, s. 7.
57 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 13.
58 Tamże, k. 2.
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rzono nowy Dom Dziecka59. W 1949 r. w placówce znajdowało się 84 dzieci w wie-
ku od 6 do 16 lat, nad którymi czuwało 12 osób personelu60. Poprzedni budynek 
przekształcono w Państwowy Dom Młodzieżowy dla Dziewcząt Starszych.

1 października 1948 r. nowym kierownikiem Domu Młodzieżowego została 
Linda Zajdel i pozostała na tym stanowisku aż do 1 września 1958 r. Była przedwo-
jenną nauczycielką ze Zduńskiej Woli, osobą niezwykle odpowiedzialną, pracowi-
tą i sumienną. W Państwowym Domu Młodzieżowym znajdowały się dziewczęta 
w wieku 12 – 15 lat. W 1948 r. placówka liczyła 62 podopiecznych, w tym 34 naro-
dowości polskiej i 28 dzieci autochtonów. Były to często osoby z tragiczną i bolesną 
przeszłością. Mimo różnic narodowościowych, językowych i wyznaniowych pano-
wała domowa i rodzinna atmosfera, co było w dużej mierze zasługą kierowniczki, 
nazywanej w listach przez wychowanki „matką”. Łącznie, podczas 10 lat istnienia, 
przez Państwowy Dom Młodzieżowy w Olsztynku, przewinęło się 135 dziewcząt61.

Aby zapewnić w przyszłości pracę wychowankom Domu Młodzieżowego, 
w październiku 1947 r., w południowo-wschodnim skrzydle dawnego zamku krzy-
żackiego utworzono szkołę krawiecką. Pierwsze absolwentki opuściły tę szkołę 
w 1952 r., lecz aby zdać egzamin maturalny należało jeszcze przez dwa lata uczyć się 
w Olsztynie62. W lutym 1948 r. do szkoły uczęszczało 60 uczennic, a ich liczba rosła 
z każdym rokiem63. Szkoła produkowała wyroby na zamówienie spółdzielni i osób 
prywatnych. Choć funkcjonowała zaledwie siedem lat (rozwiązano ją w 1954 r.), to 
odegrała ważną rolę w Olsztynku jako pierwsza szkoła średnia64.

Młode pokolenie po 1945 r. poddawano intensywnej komunistycznej indoktry-
nacji. Szkoły, koła i organizacje młodzieżowe stanowiły podstawę ideologicznego 
wychowania. W pierwszych latach polskiego Olsztynka odbywało się to stopniowo. 
Uczniowie szkoły podstawowej odmawiali modlitwę przed lekcjami oraz uczestni-
czyli w nabożeństwach kościelnych. Narzędziem w ręku władzy był program na-
uczania, godziny wychowawcze oraz prace społeczne, takie jak odgruzowywanie 
miasta. Obok szkoły podstawowej funkcjonowało harcerstwo. Józef Kozak, który 
jako uczeń również do niego należał, wspominał, iż „w klasie, na frontowej ścianie 
wisiał portret prezydenta Bieruta oraz ministra obrony narodowej marszałka Kon-
stantego Rokossowskiego. Trzeba było uczyć się na pamięć ich życiorysów, jaki-
mi to byli wspaniałymi Polakami. […] Kiedy byłem w siódmej klasie zmarł Józef 
Stalin. W dniu jego pogrzebu całą szkołę spędzono na apel. Staliśmy na korytarzu 
szkoły słuchając przemówienia dyrektora szkoły oraz transmisji radiowej z okazji 
pogrzebu, jaka to wielka strata dla całej Polski”65.

59 B. Kuźniewski, Państwowy Dom Młodzieżowy, „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn 
Olsztynecki” 2014, nr 6, s. 12.

60 APO, ZMO, sygn. 921/II/9, Protokoły posiedzenia komisji zdrowia, 1949, k. 6.
61 B. Kuźniewski, Państwowy Dom Młodzieżowy…, s. 13.
62 B. Kuźniewski, Szkoła Krawiecka, „ALBO. Aktualności Lokalne Biuletyn Olsztynecki” 

2016, nr 3, s. 6.
63 APO, ZMO, sygn. 921/II/25, Bezpieczeństwo i porządek publiczny, 1948, k. 1.
64 B. Kuźniewski, Szkoła Krawiecka…, s. 6 – 7.
65 J. Kozak, Wspomnienia z lat 1947 – 1953, Chrzanów 2012, s. 14 – 15.
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Uczniowie olsztyneckich szkół oraz wychowanki Domu Młodzieżowego brały 
aktywny udział w różnych akademiach i obchodach świąt państwowych i rocznic, 
m.in. rewolucji październikowej, urodzin Lenina, Stalina i Bieruta, wyzwolenia, 
utworzenia Polski Ludowej, a 1 maja, podobnie jak w innych miastach na terenie 
całej Polski, organizowane były uroczyste pochody. Dziewczęta z Domu Mło-
dzieżowego uświetniały uroczystości tańcem, śpiewem oraz recytacją wierszy66.

6. SYTUACJA RELIGIJNA W MIEŚCIE

W czasach zawłaszczania przez komunistów kolejnych instytucji i sfer życia, 
Kościół katolicki jawił się jako ostoja względnej niezależności. Działania wojenne, 
zmiana granic i przesiedlenie ludności sprawiły, iż znacząco zmieniła się struktu-
ra wyznaniowa w powojennej Polsce. Szacuje się, iż na ok. 23 mln mieszkańców, 
97,7% stanowili rzymscy katolicy67. Do końca II wojny światowej Olsztynek za-
mieszkany był przez ludność niemiecką i mazurską, która w zdecydowanej więk-
szości była wyznania ewangelicko-augsburskiego. Sytuacja ta zmieniła się wraz 
z przybyciem polskich osiedleńców w 1945 r. Przyjeżdżający osiedleńcy z central-
nej Polski i Kresów byli katolikami i bardzo szybko stali się dominującą społeczno-
ścią religijna w spalonym miasteczku. Kościół katolicki został zdewastowany przez 
żołnierzy sowieckich, którzy po zajęciu miasta urządzili sobie w nim kino-teatr. 
Został ogołocony ze wszystkiego, od szat liturgicznych po piszczałki organowe68.

Proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. Alojzy Pieński, opuścił 
Olsztynek tuż przed wkroczeniem Sowietów 15 stycznia 1945 r.69. „Życie religijne 
w tym czasie prawie zamarło. Część kapłanów zdążyła przed frontem uciec do Re-
ichu, wielu Sowieci wywieźli do Rosji, a kilkunastu zamordowali na miejscu”70. Do 
wiosny w olsztyneckiej parafii nie posługiwał żaden kapłan. Leonard Jakubassa był 
pierwszym księdzem, który od Wielkanocy 1945 r. zaczął dojeżdżać do Olsztynka 
z Gryźlin, lecz robił to tylko w wyjątkowych przypadkach, takich jak np. pogrzeb. 
To on rozpoczął porządkowanie zniszczonej świątyni. Latem pojawił się ksiądz 
z Warszawy, którego nazwisko nigdzie się nie zachowało. Przebywał tu bardzo 
krótko, bo po dwóch tygodniach wrócił do stolicy. Dopiero jesienią, 15 listopada, 
w Olsztynku osiadł na stałe pierwszy po wojnie proboszcz, ks. Wojciech Kamiński 
(ur. 1884 r.) przybyły z Wołynia. Przywiózł wraz z sobą księgi, szaty, naczynia litur-
giczne, chorągwie, do których dorobiono drzewce, a nawet dzwon. Jedną z najpil-
niejszych potrzeb był remont kościoła, który przeprowadzono w latach 1945 – 1947. 

66 B. Kuźniewski, Państwowy Dom Młodzieżowy…, s. 13.
67 B. Noszczak, Polityka państwa wobec Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w okresie in-

ternowania prymasa Stefana Wyszyńskiego 1953 – 1956, Warszawa 2008, s. 39.
68 Kronika parafii katolickiej w Olsztynku ks. Józefa Sikory, zbiory autora, s. 28.
69 Tamże, s. 23; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 

1821 – 1945, Część 2. Słownik, Olsztyn 2003, s. 209.
70 Tamże, s. 27.
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Ponieważ organy były zniszczone, w maju 1946 r. zakupiono fisharmonię i niedługo 
potem zorganizowano chór kościelny71.

W sierpniu 1946 r. parafia katolicka w Olsztynku liczyła 2005 wiernych72. Dwa 
lata później liczba ta wzrosła do 436073. Przez krótki czas w Olsztynku posługiwały 
siostry ze Zgromadzenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus przybyłe z Łucka, lecz 
wkrótce przeniosły się do pobliskiego Rychnowa. W czerwcu 1947 r. miały miej-
sce pierwsze po wojnie misje święte, które poprowadzili redemptoryści z Braniewa. 
Miesiąc później administrator apostolski Teodor Bensch zwizytował parafię i udzie-
lił sakramentu bierzmowania. Życie parafii znacznie ożywiło się wraz z przybyciem 
w listopadzie 1950 r. ks. diakona Edwarda Pietkiewicza. Był to pełen energii młody 
człowiek, który miał dar zjednywania sobie ludzi. Głosił żywiołowe kazania, umiał 
przemawiać do młodzieży i zainicjował wiele zmian w tutejszym kościele. Przyjął 
święcenia kapłańskie rok później. Ks. Wojciech Kamiński posługiwał w Olsztyn-
ku przez 8 lat, do 1953 r. Niestety jego ostatnie chwile w Olsztynku były smut-
ne, ponieważ wierni zafascynowani nowym wikarym, zmienili swoje nastawienie 
do proboszcza. Dochodziło do awantur i wielu przykrości. Nawet przed wyjazdem 
z miasta, ludzie wybijali szyby na plebanii. Ks. Kamiński zmarł niedługo potem,  
10 września 1954 r. Jego następcą został ks. Józef Sikora, który pozostawił intere-
sującą kronikę parafialną74.

Do 1945 r. Olsztynek zamieszkany był w zdecydowanej większości przez wy-
znawców luteranizmu. Wraz z zakończeniem II wojny światowej i przyłączeniem 
terenów mazurskich do Polski, diametralnie zmieniła się struktura narodowościo-
wa oraz wyznaniowa tych obszarów. Jednym z największych problemów Kościoła 
ewangelickiego w mieście i okolicy był gwałtowny spadek liczby wiernych, który 
przez kilka lat po wojnie wciąż się pogłębiał. Innym problemem była utrata wielu 
świątyń, zarekwirowanych przez władze komunistyczne. W Olsztynku i okolicach 
po zakończeniu wojny pozostała pewna liczba luteran. W marcu 1946 r. na terenie 
miasta mieszkało 82 ewangelików, którzy korzystali z kaplicy i plebanii przy ulicy 
Olsztyńskiej75. Dwa lata później liczba wiernych tej parafii wzrosła do 45076. Ist-
niała też niewielka grupa baptystów, którzy brali udział w nabożeństwach w kaplicy 
przy ulicy Mickiewicza 577. W 1947 r. ich liczba wynosiła 11 osób i składały się 
na nią głównie dwie rodziny, z czego głową jednej z nich był kaznodzieja Stefan 

71 Tamże, s. 27 – 30; A. Kopiczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 
1821 – 1945, Część 2. Słownik, s. 119; Tenże, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w la-
tach 1945 – 1989, Część 2. Słownik, Olsztyn 2007, s. 121.

72 APO, ZMO, sygn. 921/II/19, Sprawy dotyczące wyznań, 1948, k. 8.
73 Tamże, k. 13.
74 Kronika parafii katolickiej w Olsztynku ks. Józefa Sikory, zbiory autora, s. 30 – 35; A. Ko-

piczko, Duchowieństwo katolickie diecezji warmińskiej w latach 1945 – 1989, Część 2. Słownik, 
s. 222; Człowieczy los. Wspomnienia ks. Józefa Sikory (1907 – 1989), red. K. Bielawny, Olsztyn 
2011, s. 204 – 219.

75 APO, ZMO, sygn. 921/II/18, Wykaz kaplic i kościołów znajdujących się na terenie miasta, 
1945 – 1946, k. 8.

76 APO, ZMO, sygn. 921/II/19, Sprawy dotyczące wyznań, 1948, k. 13.
77 APO, ZMO, sygn. 921/II/18, Wykaz kaplic i kościołów znajdujących się na terenie miasta, 

1945 – 1946, k. 7.
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Olichwer78. Z danych statystycznych z 10 lutego 1949 r. sporządzonych przez pro-
boszcza parafii katolickiej dla kurii biskupiej wynika, iż Olsztynek zamieszkany był 
także przez wiernych prawosławnych (46), grekokatolików (6), objawieńców (21), 
mariawitów (11) oraz pewną liczbę członków nieokreślonych sekt79.

Świątynia, która służyła ewangelikom, była jednocześnie jedną z najstarszych 
budowli w Olsztynku. Kościół zbudowano prawdopodobnie ok. 1350 r. w stylu go-
tyckim. Przez kilka wieków zmieniał swój wygląd i był odbudowywany po pożarach 
i zniszczeniach wojennych. Żołnierze sowieccy stacjonujący w mieście w 1945 r. 
zniszczyli kościół. Całe wnętrze, dach oraz wieża zostały spalone. Wierni Kościoła 
ewangelickiego stracili swoją świątynię, a Olsztynek pozbawiony został jednego 
z najstarszych zabytków. Władze komunistyczne jeszcze wiele lat po wojnie nie 
robiły nic z ruinami. Spalone mury sterczały w samym środku miasta. Dopiero 
w 1974 r. ruszyły prace mające na celu rekonstrukcję i odbudowę kościoła. Zakoń-
czyły się one w 1977 r., lecz budowla nie pełniła już roli sakralnej. Stała się galerią 
wystaw artystycznych podległą Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku80.

7. PODSUMOWANIE

Zajęcie Olsztynka przez Sowietów w styczniu 1945 r., a następnie włączenie go 
do Polski, było jednym z najważniejszych i przełomowych wydarzeń w jego ponad 
650-letniej historii. Zniszczenia wojenne i powojenne grabieże dokonane głównie 
przez Armię Czerwoną, sprawiły, że przed przybywającą na te tereny ludnością sta-
nęło ogromne wyzwanie, polegające na konieczności odbudowy życia miasta nie-
malże od zera. Stopniowo zagospodarowywano ziemię uprawną, rozwijano handel 
i przemysł oraz organizowano życie społeczne, edukację i ochronę zdrowia. Lokal-
ne duchowieństwo zadbało o właściwą opiekę religijną. Niestety wielki zapał nowo 
przybyłej do miasta ludności, podobnie jak na innych terenach Warmii i Mazur, był 
tłumiony przez system politycznych powojennej Polski. Władze niszczyły wszelką 
prywatną inicjatywę a społeczną karierę niejednokrotnie uzależniano od przynależ-
ności partyjnej.

W 1950 r. Olsztynek był diametralnie innym miastem niż pięć lat wcześniej. 
Poza całkowitą zmianą struktury ludności i wyznań relogijnych zmienił się dotych-
czasowy charakter miasta. W Polsce Ludowej miasto straciło znaczenie, jakie nie-
gdyś nadawał mu pobliski Tannenberg Denkmal. Ślady wskazujące na dawną obec-
ność niemiecką w mieście zostały w czasach komunistycznych starannie zatarte. 
Zadbane, turystyczne miasto stało się małym ośrodkiem robotniczym, zamieszka-
łym przez przypadkowych i nieskonsolidowanych ze sobą ludzi, przybyłych z róż-
nych stron i wyrosłych w różnych tradycjach i zwyczajach. Zacieranie tych różnic 
trwało przez kolejne dziesięciolecia.

78 APO, ZMO, sygn. 921/II/19, Sprawy dotyczące wyznań, 1948, k. 3 – 4.
79 AAWO, Parafia katolicka w Olsztynku 1945 – 1959, Pismo do kurii biskupiej ws. Danych 

statystycznych o innowiercach zamieszkujących teren parafii w Olsztynku, 1949 r., brak sygn.
80 B. Kuźniewski, Olsztynek…, s. 110 – 112.
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ŻYCIE SPOŁECZNO-RELIGIJNE OLSZTYNKA W LATACH 1945 – 1950

STRESZCZENIE

Artykuł opowiada o wydarzeniach, do których doszło po włączeniu Olsztynka do Polski 
Ludowej po zakończeniu II wojny światowej. Tekst skupia się przede wszystkim na opisie 
przemian społeczno-religijnych, które były efektem całkowitej zmiany struktury ludności 
oraz wprowadzenia władz komunistycznych na poniemieckich terenach. Podstawę źródłową 
stanowią materiały znajdujące się w Archiwum Państwowym w Olsztynie oraz Archiwum 
Archidiecezji Warmińskiej, kroniki, relacje świadków oraz opracowania polsko- i niemiec-
kojęzyczne. Tekst dowodzi, jak powojenne realia nieodwracalnie zmieniły charakter miasta. 
Stanowi wnikliwe usystematyzowanie informacji o tym krótkim, lecz przełomowym okresie 
w dziejach Olsztynka.

SOCIAL AND RELIGIOUS LIFE IN OLSZTYNEK IN THE YEARS 1945 – 1950

SUMMARY

In the article, the author explains the course of events after incorporating Olsztynek 
into the Polish People’s Republic after the Second World War. Makowski’s main areas of 
focus are the changes observed in religious and social spheres as well as the implementation 
of a new, communist government in lands previously inhabited by Germans. The author’s 
sources are the National Archive in Olsztyn, the Warmia Archdiocese Archive along with 
chronicles, witness accounts, and studies in both Polish and German. Makowski points out 
the changes that took place in Olsztynek after the Second World War. The article provides 
a clear and deep analysis of this short yet critical event in the history of Olsztynek.

DAS GESELLSCHAFTLICHE UND RELIGIÖSE LEBEN VON OLSZTYNEK 
IM ZEITRAUM 1945-1950

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel behandelt die Ereignisse, die sich nach der Eingliederung von Olsztynek 
(Hohenstein) in die Volksrepublik Polen nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zugetragen 
haben. Der Text konzentriert sich in erster Linie auf die Beschreibung sozialer und religiöser 
Veränderungen, die das Ergebnis einer vollständigen Veränderung der Bevölkerungsstruktur 
und der Etablierung kommunistischer Behörden in den ehemals deutschen Gebieten waren. 
Die Quellenbasis bilden Materialien aus dem Staatsarchiv in Allenstein und dem Archiv der 
Erzdiözese Ermland, Chroniken, Zeitzeugenberichte sowie polnische und deutsche Studien 
zu diesem Thema. Der Text beweist, wie die Nachkriegsrealität den Charakter der Stadt 
nachhaltig verändert hat. Es ist eine aufschlussreiche Systematisierung von Informationen 
über diese kurze, aber bahnbrechende Periode in der Olsztynek-Geschichte.
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The rites and ceremonies for Beatification and Canonization, as well as the for-
mulas to be pronounced and other minor details, have been expressed in different 
ways, although they have essentially remained in doctrinal continuity.

The first Beatification in solemn form was that of St Francis de Sales, desired by 
Alexander VII. The rite took place in St Peter’s Basilica in two separate phases. The 
first being in the morning of 8 January 1662 when the actual rite of Beatification was 
celebrated. The Apostolic Brief, dated 28 December 1661, was read out, with which 
the Pope conferred upon him the title of Blessed and the relative liturgical honors; 
the celebration of solemn Mass followed, at which the Bishop of Soissons presided. 
It was subsequently usual for a Canonical Bishop of the Vatican Chapter to preside 
at the Eucharistic celebration. The primary role in this morning rite was played by 
the Sacred Congregation for Rites. The second phase took place in the afternoon of 
the same day when the Pope entered the Basilica to venerate the new Blessed and 
to receive the plenary indulgence which he himself had bestowed upon the faithful 
who visited the Basilica that day. The practice begun by Alexander VII remained 
virtually unchanged until 1968, when the last Beatification according to that rite 
was celebrated1.

* Fr. prof. dr hab. Zdzisław J. Kijas OFMConv – priest, conventual Franciscan, professor of 
theological sciences, long-time employee of the Roman Congregation for the Causes of Saints (Città 
del Vaticano), professor of the Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura-Seraphicum in Rome.

1 cf. F. Veraja, La Beatificazione. Storia, problemi, prospettive, Rome, 1983, pp. 7 – 111. Cf.  
A. Szafrańska, Święty naszych czasów: beatyfikacja i kanonizacja Ojca Maksymiliana Kolbego, 
PAX, Warszawa 1983.
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With the Beatification of Maximilian Kolbe (d. 1941), celebrated on the morn-
ing of 17 October 1971, Paul VI introduced the important innovation of presid-
ing personally at the rite of Beatification. In successive beatifications (1972, 1974, 
1975) Pope Paul VI, present at the celebration, received the peroratio and spoke the 
formula of beatification but did not celebrate Mass. At most, it was the Bishop of the 
new Blessed’s Diocese who presided at the Eucharistic celebration. The peroratio 
was drafted by the Prefect of the Secretary of the Congregation for the Causes of 
Saints or also by the diocesan Bishop who presided at the Eucharistic celebration.

With the Beatification on 19 October 1975, the Pope resumed the practice of 
presiding at the Mass and continued to do so until 2004. Pope Benedict XVI decid-
ed that Cardinal José Saraiva Martins, Prefect of the Congregation for the Causes 
of Saints, should preside at the rites of Beatification on 14 May 2005. De mandato 
Summi Pontificis, the Cardinal read the Apostolic Letter with which the Pope con-
ceded the title of Blessed to two Venerable Servants of God. Prior to this, the Bish-
ops of the new Blessed’s Dioceses briefly summed up their lives. Cardinal Józef 
Glemp, diocesan Archbishop, Primate of Poland, presided at the Beatification rites 
in Warsaw, Poland, on 19 June 20052.

THE FINAL DAYS OF MAXIMILIAN M. KOLBE

By 13 September 1939 Niepokalanow had been occupied by the invading Ger-
mans and most of its inhabitants had been deported to Germany. Among them was 
Maximilian Kolbe. But that exile did not last long and on 8 December the prisoners 
were set free. From the moment that he returned to Niepokalanów Maximilian was 
galvanized into a new kind of activity. He began to organize a shelter for 3,000 Pol-
ish refugees, among whom were 2,000 Jews. The friars shared everything they had 
with the refugees. They housed, fed and clothed them, and brought all their machin-
ery into use in their service.

Inevitably the community came under suspicion and was closely watched. Early 
in 1941, in the only edition of The Knight of the Immaculate which he was allowed 
to publish, Maximilian set pen to paper and thus provoked his own arrest. „No one 
in the world can change Truth”, he wrote. “What we can do and should do is to seek 
truth and to serve it when we have found it. The real conflict is an inner conflict. Be-
yond armies of occupation and the hecatombs of extermination camps, there are two 
irreconcilable enemies in the depth of every soul: good and evil, sin and love. And 
what use are the victories on the battlefield if we ourselves are defeated in our in-
nermost personal selves?”.

He would never know that kind of defeat; but a more obvious defeat was near. 
On 17 February 1941 he was arrested and sent to the infamous Pawiak prison in 
Warsaw. Here he was singled out for special ill-treatment. A witness tells that in 
March of that year an SS guard, seeing this man in his habit girdled with a rosary, 
asked if he believed in Christ. When the priest calmly replied “I do”, the guard 

2 http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/csaints/documents/rc_con_csaints_
doc_20050929_saraiva-martins-beatif_en.html (30 sierpnia 2020).
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struck him. The SS man repeated his question several times and receiving always 
the same answer went on beating him mercilessly. Shortly afterwards the Franciscan 
habit was taken away and a prisoner’s garment was substituted.

On 28 May Father Maximilian was with over 300 others who were deported 
from Pawiak to Auschwitz. There he received his striped convict’s garments and was 
branded with the number 16670. He was put to work immediately carrying blocks 
of stone for the construction of a crematorium wall. On the last day of May he was 
assigned with other priests to the Babice section which was under the direction of 
“Bloody” Krott, an ex-criminal.

THE FAME OF SANCTITY

Father Kobe enjoyed the fame of sanctity while still alive. There are many de 
visu testimonies that confirm his heroic life, which was particular and uncommon. 
In Auschwitz, where hunger and hatred reigned and faith evaporated, Kolbe opened 
his heart to others and spoke of God’s infinite love. He seemed never to think of 
himself. When food was brought in and everyone struggled to get his place in the 
queue so as to be sure of a share, Father Maximilian stood aside, so that frequently 
there was none left for him. At other times he shared his meagre ration of soup or 
bread with others.

There remained only the last act in the drama. The events are recorded in the 
sworn testimonials of former inmates of the camp, collected as part of the beatifica-
tion proceedings. They are as follows: Tadeusz Joachimowski, clerk of Block 14A: 
“In the summer of 1941, most probably on the last day of July, the camp siren an-
nounced that there had been an escape. At the evening roll-call of the same day we, 
i.e. Block 14A, were formed up in the street between the buildings of Blocks 14 and 
17. After some delay we were joined by a group of the Landwirtschafts-Komman-
do. During the count it was found that three prisoners from this Kommando had 
escaped: one from our Block and the two others from other Blocks. Lagerfuhrer 
Fritzsch announced that on account of the escape of the three prisoners, ten prison-
ers would be picked in reprisal from the blocks in which the fugitives had lived and 
would be assigned to the Bunker (the underground starvation cell)”3.

Jan Jakub Szegidewicz takes up the story from there: “After the group of doomed 
men had already been selected, a prisoner stepped out from the ranks of one of the 
Blocks. I recognized Father Kolbe. Owing to my poor knowledge of German I did 
not understand what they talked about, nor do I remember whether Kolbe spoke di-
rectly to Fritzsch. When making his request, Kolbe stood at attention and pointed at 
a former non-commissioned officer known to me from the camp. It could be inferred 
from the expression on Fritzsch’s face that he was surprised at Kolbe’s action. As 
the sign was given, Father Kolbe joined the ranks of the doomed and the non-com-
missioned officer left the ranks of the doomed and resumed his place in his Block; 

3 Maximiliani M. Kolbe, Positio super virtutibus. Responsio ad Animadversiones, vol. I, Romae 
1966, p. 139. You can also consult the longer passage reported in a text published on: http://www.
ewtn.com/saintsHoly/saints/M/stmaximilianmarykolbe.asp#ixzz3sQKVdp9H (30 August 2020).
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which meant that Fritzsch had consented to the exchange. A little later the doomed 
men were marched off in the direction of Block 13, the death Block”4.

The non-commissioned officer was Franciszek Gajowniczek. When the sen-
tence of doom had been pronounced, Gajowniczek had cried out in despair, “O my 
poor wife, my poor children. I shall never see them again.” It was then that the unex-
pected had happened, and that from among the ranks of those temporarily reprieved, 
prisoner 16670 had stepped forward and offered himself in the other man’s place. 
Then the ten condemned men were led off to the dreaded Bunker, to the airless un-
derground cells where men died slowly without food or water.

Bruno Borgowiec was an eyewitness of those last terrible days, for he was an 
assistant to the janitor and an interpreter in the underground Bunkers. He tells us 
what happened:

“In the cell of the poor wretches there were daily loud prayers, the rosary 
and singing, in which prisoners from neighboring cells also joined. When 
no SS men were in the Block I went to the Bunker to talk to the men and 
comfort them. Fervent prayers and songs to the Holy Mother resounded in 
all the corridors of the Bunker. I had the impression I was in a church. Kolbe 
was leading and the prisoners responded in unison. They were often so deep 
in prayer that they did not even hear that inspecting SS men had descended 
to the Bunker; and the voices fell silent only at the loud yelling of their visi-
tors. When the cells were opened the poor wretches cried loudly and begged 
for a piece of bread and for water, which they did not receive, however. If 
any of the stronger ones approached the door he was immediately kicked 
in the stomach by the SS men, so that falling backwards on the cement 
floor he was instantly killed; or he was shot to death... Father Kolbe bore up 
bravely, he did not beg and did not complain but raised the spirits of the oth-
ers... Since they had grown very weak, prayers were now only whispered. 
At every inspection, when almost all the others were now lying on the floor, 
Kolbe was seen kneeling or standing in the centre as he looked cheerfully in 
the face of the SS men. Two weeks passed in this way. Meanwhile one after 
another they died, until only Kolbe was left. This the authorities felt was too 
long; the cell was needed for new victims. So one day they brought in the 
head of the sick-quarters, a German, a common criminal named Bock, who 
gave Father Kolbe an injection of carbolic acid in the vein of his left arm. 
Kolbe, with a prayer on his lips, himself gave his arm to the executioner. 
Unable to watch this I left under the pretext of work to be done. Immediately 
after the SS men with the executioner had left I returned to the cell, where 
I found Kolbe leaning in a sitting position against the back wall with his 
eyes open and his head drooping sideways. His face was calm and radiant”5.
The heroism of Father Kolbe went echoing through Auschwitz. In that desert of 

hatred he had sown love. Mr Józef Stemler, former director of an important cultural 
institute in Poland, comments: “in those conditions... in the midst of a brutalization 

4 Ibidem.
5 Ibidem.
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of thought and feeling and words such as had never before been known, man indeed 
became a ravening wolf in his relations with other men. And into this state of affairs 
came the heroic self-sacrifice of Maximilian. The atmosphere grew lighter, as this 
thunderbolt provoked its profound and salutary shock”6. Jerzy Bielecki declared that 
Father Kolbe’s death was “a shock filled with hope, bringing new life and strength... 
It was like a powerful shaft of light in the darkness of the camp”7.

His reputation spread far and wide, through the Nazi camps and beyond. After 
the war newspapers all over the world were deluged with articles about this „saint 
for our times”, „saint of progress”, „giant of holiness”. Biographies were written, 
and everywhere there were claims of cures being brought about through his interces-
sion. “The life and death of this one man alone – wrote the Polish bishops – can be 
proof and witness of the fact that the love of God can overcome the greatest hatred, 
the greatest injustice, even death itself”.

THE BEGINNING OF THE PROCESS

The Code of Canon Law of 1917, in Canons 1999 – 2141, prescribed a process 
of two stages: the first in the diocese, and the second in the Vatican Congregation. 
The diocesan process was to serve as an introduction to the cause to be presented in 
the forum of the Vatican Congregation, and contained three parts: 1) an informative 
process (processus informativus) concerning the fame of sanctity of the person’s 
life, his or her virtues and any miracles, or martyrdom; 2) a process of gathering the 
writings of the Servant of God (processus super scripti); and 3) a process concerning 
the lack of cult (processus de non cultu).

The acts of these processes, sent to the Congregation, served as a public edition. 
At the same time a censorship of the writings of the Servant of God was carried out 
in terms of the purity of his faith and customs. Then an advocate would prepare a po-
sition paper to introduce the cause formally (positio super introductione causae). 
The promoter of the faith would make his observations, to which the advocate of the 
cause would respond. Then the entire positio, with the observations and responses 
made, was discussed at a meeting of the Congregation. If the result of the discus-
sion was positive, the Pope would designate a commission for the conduction of the 
cause (Canons 2065 – 2086). At this point the cause was removed from the jurisdic-
tion of the Ordinary and placed exclusively in the hands of the Holy See.

By the decree of August 12, 1947, the Congregation of Sacred Rites author-
ized the Diocesan Curia of Padua to conduct the informative process. This regular 
process in Padua, along with the Rogatory Commissions in Warsaw, Nagasaki and 
Rome, lasted from 1948 to 1952. Seventy-five witnesses were questioned about 
the life and death of Father Maximilian Kolbe and about the unusual graces re-
ceived through his intercession. After the examination of the Acts of the Process and 
the wrtings of the Servant of God by the Sacred Congregation, on March 16, 1960 

6 Maximiliani M. Kolbe, Positio super virtutibus. Responsio ad Animadversiones, vol. I, 
Romae 1966, p. 139.

7 Ibidem.
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Pope John XXIII signed the Decree to introduce the cause (Decretum Introductionis 
Causae) thus initiating the work of the Commissione Introductionis Causae. In the 
same year, on 14 October, the Pope gave a dispensation from Canon 2087 of the 
Code of Canon Law8 and allowed the building of the Apostolic Process super fama 
which was completed in 1963. The Congregation of Sacred Rites approved the im-
portance of all the processes.

On November 13, 1965 Pope Paul VI gave a dispensation from Canon 2101 of 
the Code of Canon Law9, which required that any beatification process for Servants 
of God begin only after 50 years had passed from their death. In 1964 the Congrega-
tion of Rites declared the validity of all the apostolic processes, and on 6 December 
1966 the same Congregation had a pre-preparatory meeting on the heroic nature 
of Kolbe’s virtues. The outcome of that meeting, together with the observations of 
the Promoter and the Advocate’s responses, comprised the topic of the preparatory 
meeting, which took place on 27 February 1968. The beatification process of Maxi-
milian Kolbe was completed on January 30, 1969 by the General Congregation in 
the presence of Pope Paul VI who enunciated: “Father Maximilian Kolbe, the Serv-
ant of God, distinguished himself by the heroic virtues of faith, hope, and love of 
God and neighbor, and also by other moral virtues”10.

As a following step, the Postulation had to undertake a study of a presumed 
miracle required by the Congregation of Rites for the beatification. After gathering 
required medical evidence, the Postulator presented to the Congregation two cases, 
both Italian, which he regarded as miraculous healings. Thus began a study of this 
documentation by doctors, who in turn would ask for an evaluation on the part of the 
theological censors if the cures were judged medically valid.

THE MIRACLES

Maximilian did not perform any miracles. However, through his intercession, 
the Lord performed the following miracles which were used as evidence in his beati-
fication and, subsequently, in his canonization cause. Immediately after the process 
concerning the heroicity of virtues, the Postulator of the Order of Friars Minor Con-
ventual, who was constituted the Actor of the Cause, started the super miro process, 
i. e., concerning any presumed miracle accomplished through the intercession of the 
Servant of God. The postulator of the Cause, Fr. Antonio Ricciardi OFMConv, pre-
sented two cases of presumed healings: one of Mrs. Angela Testoni and the other of 

8 Can. 2087. §1. Edito decreto de non cultu, impetrentur a Summo Pontifice et expediantur 
a Cardinali Praefecto litterae remissoriales, quas vocant, ad instruendum processum apostolicum 
tum super fama sanctitatis, miraculorum aut martyrii, tum super virtutibus et miraculis in specie 
vel super martyrio eiusdemque causa. §2. Hi duo processus distincte fiant; sed primus omitti potest, 
si Cardinali Praefecto et Promotori fidei generali nec necessarium nec opportunum videatur de 
continuatione famae iterum inquirere.

9 Can. 2101. Disceptatio virtutum non ante quinquaginta annos a morte Servi Dei inchoanda 
est.

10 Informatio, [in] Positio Maximiliani M. Kolbe. Aliae Novissimae Litterae Postulatoriae pro 
Causae Introductione, Romae 1960, p. 3.
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Mr. Francesco Luciani-Ranier. Two special processes were undertaken to examine the 
cases, one in the Vicariate of Rome and the other in the Archdiocesan curia of Sassari.

a. The cure of intestinal tuberculosis of Angela Testoni

This miraculous event took place in the afternoon of 24 July 1949, by recourse 
to Maximilian Kolbe and by placing his image on the sick part of the body. „In the 
same afternoon” – the woman swore – “I became aware that the abdominal pains 
had disappeared, and I began to feel with certainty that I could now eat without 
a problem. In fact, the following day I ate several times... After three or four days 
I got out of bed... (and) on 2 August... I even began to help the members of my fam-
ily in the kitchen”.

The fact stood out clearly and unequivocally from all the testimonies, to the ex-
tent that the medical board declared unanimously that the healing had been “instan-
taneous, functionally perfect and lasting”: functionally, not anatomically perfect, 
because in the exam by the physical experts “a certain rigidity of the ilium” was 
found, but without “any alteration of the passage”.

For all of the components of the medical board, the healing of Angela Testoni 
bears a “preternatural or miraculous” character”11.

b. The second healing regarding the marquis Francesco Luciani-Ranier

His healing happened precisely on the night of 6 August 1950, and involved 
the cure of sclerosis/calcification of the arteries. The daughter of the man who was 
healed asserted that on the morning of 6 August her father „returned to normal”, 
to the extent that „after eating he wanted to get up” and we let him „sit in an arm-
chair”. His eyes had become “alive, shining”, and his general appearance was „that 
of a healthy person”. The testimonies given concerning the cured man by his wife 
and by his son and daughter left no doubt that the healing had happened through the 
intercession of Kolbe. Specifically, on the evening of 5 August, when the condition 
of the marquis had become more serious, such that the doctors no longer held out 
any hope, the whole family recited together the prayer to the Servant of God printed 
on the back of the holy card, which was then placed back in its usual place under the 
pillow of the sick man.

He then rested peacefully during the night and, upon waking up in the morning, 
he had returned to his normal healthy state. On 7 August he received Holy Com-
munion in thanksgiving to the Servant of God and continued to pray with a profound 
sense of gratitude12.

11 Positio Maximiliani Mariae Kolbe. Vota trium consultorum. Peculiaris Congressus super 
miris, die 27 aprilis an. 1971. Relatio et Vota, p. 4.

12 Positio Maximiliani Mariae Kolbe. Vota trium consultorum. Peculiaris Congressus super 
miris, die 27 aprilis an. 1971. Relatio et Vota, p. 39.
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THE BEATIFICATION

The cause of beatification of Fr. Kolbe was introduced by way of his virtues, 
and not on account of his martyrdom. The beatification of Kolbe took place only 
30 years after his death. With the Beatification of Maximilian Kolbe, celebrated on 
the morning of 17 October 1971, Paul VI introduced the important innovation of 
presiding personally at the rite of Beatification. Thus, the afternoon ceremony dur-
ing which the Holy Father would visit the Basilica to venerate the new Blessed and 
receive the plenary indulgence, was abolished. For the first time, a „beatification 
formula” was drafted that was read by the Pope himself. Until then, the Congrega-
tion for Rites had been of the opinion that “even if the Pope intervened, there must 
be a clear distinction in solemnity between canonization and beatification”13.

In this great solemnity of the beatification the following participated: 44 cardi-
nals, 5 patriarchs, about 300 bishops with those attending the Bishop’s Synod from 
all over the world, the entire Vatican diplomatic corps. After the „Kyrie” Archbishop 
F. Antonelli, secretary of the Congregation of Sacred Rites, accompanied by the 
Father A. Ricciardi OFMConv, general postulator, petitioned Pope Paul VI to con-
descend to raise to the altars Venerable Servant, Father Maximilian. Following the 
petition Paul VI read with the decree of beatification:

In response to the petitions of our many Brothers Bishops, of the entire Fran-
ciscan Order as well as of the numerous faithful; and after the consultation 
with the Sacred Congregation of Sacred Rites, as well as serious delibera-
tion and prayer for light from above, with our apostolic authority and power 
we hereby include the honorable Servant of God, Maximilian Kolbe, priest 
of the aforesaid Franciscan Order, among the blessed and that his feast be 
observed annually – In places and in a manner approved by law – on the day 
of his death, August 14th, in the name of the Father and of the Son and of the 
Holy Spirit14.

The Pope delivered a homily and said:

Maximilian Kolbe-Blessed! What does this mean? It means that the Church 
recognizes in him an exceptional figure, a man in whom God’s grace and 
the soul have so interacted as to produce a stupendous life. Anyone who 
observes it closely discovers this symbiosis of a dual operating principle, 
the divine and the human. One is mysterious, the other can be experienced; 
One is transcendent but interior, the other natural but complex, and expand-
ed to the point of reaching that extraordinary image of moral and spiritual 
greatness that we call holiness; that is, perfection reached on the religious 

13 Bishop Antonelli, Secretary of the Dicastery: Archives of the Congregation, V AR 107/966 
[in] G. Stano, Il rito della Beatificazione da Alessandro VII ai nostri giorni, in Miscellanea per il 
quarto Centenario della Congregazione della Cause dei Santi [1588 – 1988], Vatican City, 1988, 
p. 401.

14 J. M. Mlodozeniec, I knew Blessed Maximilian. The life and death of Blessed Maximilian 
Kolbe, Friar Minor Conventual (1894 – 1941), AMI Press, Washington, 1971, p. 103.
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parameter, which as we know, soars towards the infinite heights of the Abso-
lute. ‘Blessed’, therefore, means worthy of that veneration permitted by the 
Church in certain places and among certain groups, a veneration that implies 
admiration of the one who is their object because of some unusual and mag-
nificent reflection of the Sanctifying Spirit in him. It means ‘saved and glori-
ous’. It means ‘citizen of heaven’ with all the peculiar signs of a citizen of 
earth; it means ‘brother and friend’ whom we know is still ours, more so than 
ever, in fact, because he is identified as an active member of the Commun-
ion of Saints, which is the Mystical Body of Christ, the Church, living both 
in time and in eternity. It means, therefore, ‘advocate and protector’ in the 
kingdom of love, together with Christ “who is always able to save those who 
approach God through him, since he forever lives to make intercession for 
them” (Heb. 7,25: cf. Rom. 8,34). Finally, it means ‘exemplary specimen’-a 
type of man to whom we can conform our way of life, since he, the Blessed, 
is recognized as having the apostle Paul’s privilege of being able to say to 
the Christian people “I beg you then, be imitators of me” (I Cor. 4,16)15.
With the beatification of Father Kolbe the first stage of his canonization pro-

cess was concluded. Maximilian was beatified as a Confessor and Pope Paul VI 
presented him as a man enamored of the Immaculate Virgin Mary and a zealous and 
inspired apostle of Jesus Christ. After the celebrations of thanksgiving which took 
place in various parts of the world, the Postulator set himself to the task of carrying 
the Cause forward: that is, to present the material necessary for the canonization of 
Blessed Maximilian Kolbe. In this case he preferred to undertake a different course: 
no longer by way of his virtues, but rather through his presumed martyrdom. He 
thought, then, of proposing as a unity the way of a virtuous life which was also the 
life of a martyr. This road to canonization coming from two directions was unknown 
until that time, a postulation which was the first of its kind.

THE FAME OF MARTYRDOM

According to the norms of the Congregation concerning the Church’s recogni-
tion of martyrdom, one needs to examine in the legal proceedings not only the fact 
of the martyrdom itself and its causes, but also the existence of the fame of the mar-
tyrdom and its supernatural signs, namely, miracles.

Martyrdom in the Catholic sense is verified only when the Servant of God en-
dures and suffers death because the persecutor acts moved by hatred of the faith or 
of Christian principles. It deals with the fundamental motive involved in the perse-
cution of the Servant of God, even though this motivation may be mixed with other 
reasons; or perhaps the other motives stand out more for various causes, convenient 
or useful to the persecutors themselves. These various motivations may be perceived 

15 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1971/documents/hf_p-vi_hom_19711017.
html (30 sierpnia 2020). See also: Litterae Apostolicae quibus Maximiliano M. Kolbe beatorum 
honores decernuntur Paulus pp. VI, [in] Compendium vitae virtutum et miraculorum necnon 
actorum in causa canonizationis beati Maximiliani Mariae Kolbe, Romae 1982, p. 13 – 20.
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by means of the words or actions of the persecutors, or even from the circumstances 
which accompany the death.

The examination of the formal cause is easier when the one who kills is an 
individual person. It is notably more difficult to discover when one is dealing with 
a legal entity or a group of persons: for example, officials of the state authorities, 
those of a concentration camp, and other similar persons.

In the case of Fr. Maximilian Kolbe, the executioner was not only one concrete 
person, such as Fritzsch, Palitzsch, the Commander or one of the SS, but Nazism as 
such, which acted through the organs of the party, by means of the whole adminis-
trative state apparatus, especially the police and the concentration camps. The firm 
determination to destroy the Christian religion, the Catholic Church, the clergy, the 
places of worship and of religious activity: this was the persecution, in this consisted 
the hatred for which innocent people were dying – only because they were believers, 
because they prayed, because they belonged to the Catholic Church, because they 
were members of diocesan or religious clergy16.

In the homily at the beatification of Father Kolbe, Pope Paul VI did not fail 
to remember the tragic death which Fr. Kolbe suffered, and which was to become 
henceforth the reason to carry on his Cause by way of his alleged martyrdom. On 
that occasion the Pope said:

“Let us consider the tragic and sublime conclusion of Maximilian Kolbe’s 
innocent and apostolic life. It is mainly to this that we owe the glorifica-
tion of the meek humble, hard-working religious, exemplary follower of 
St. Francis and knight in love with Mary Immaculate that the Church cel-
ebrates today. The circumstances of his departure from this life are so hor-
rible and harrowing that we would prefer not to speak of them, and never to 
contemplate them again, in order not to see the depths of inhuman degrada-
tion to which the abuse of power can lead, an abuse which seeks to make 
a pedestal of grandeur and glory from the impassive cruelty it inflicts upon 
helpless beings that it has degraded to the rank of slaves and doomed to 
extermination…
One of these points, perhaps the one glowing most brightly, is the calm, 
drained figure of Maximilian Kolbe. A serene hero, always pious and sus-
tained by a paradoxical, yet reasonable confidence. His name will remain 
among the great; it will reveal what reserves of moral values lay among 
those unhappy masses, petrified by horror and despair”17.
From the beginning, the Postulator of the beatification of the Servant of God 

Maximilian Kolbe wanted to set up his Cause by way of martyrdom. He preferred, 
however, to undertake the classical road, i. e., to assure first the heroic virtuous life 
of the Servant of God; then, after the investigations required by the Congregation of 
Rites and approved by the Pontiff, to take also the path of his martyrdom.

16 J. Bar, Il martirio di Massimiliano Kolbe, Roma, 1975, p. 82.
17 http://w2.vatican.va/content/paul-vi/it/homilies/1971/documents/hf_p-vi_hom_19711017.

html (30 sierpnia 2020).
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According to the Postulator of the Cause, it did not seem difficult to agree on 
the tyrant’s hatred for the faith: a) on the part of the Commander-in-Chief of the 
Auschwitz camp, Rudolph Höss, an apostate from the Catholic faith and a fanatical 
follower of Hitler’s ideology18; and b) on the part of the actual Executive Officer, 
Karl Fritsch, and his immediate subordinate, Palitsch, and of the other SS officers, 
including Krott19.

In all of them, besides the remote disposition against the faith which is found 
in the hitlerian doctrine with its hypnotizing anti-Christian ideology20, there is the 
proximate disposition in the shared determination to torment and to exterminate the 
priests in the concentration camps. The Postulator added that the active disposition 
against the faith, and precisely against the Catholic priesthood on the part of Fritsch 
and Palitsch, was to be seen in the decision they made to accept the offer of Father 
Kolbe, after considering his declaration responding to their formal question: „I am 
a Catholic priest”. Thus, to this remote, proximate and actual intention of the tyrant 
in opposition to the faith, the Postulator added the will to condemn an act dictated 
by the exercise of a virtue suggested by the faith, that of charity to one’s neighbor. 
It was this last action, as presented by the Postulator, which proved decisively the 
tyrant’s hatred in the case of the martyrdom of Father Kolbe.

The Postulator of the cause emphasized that in this form of holocaust, in which 
one’s life is offered for another’s salvation, there are two moments: in the first, that of 
the sacrifice, the martyr himself is the executioner: Christ „qui oblatus est quia ipse 
voluit” and, after the example of Jesus Father Kolbe, who voluntarily, not chosen, 
stepped out of the ranks; we have the second moment when, once the offer was ac-
cepted, the sacrifice of his life was consummated by an executioner – as is required 
by the theological doctrine – distinct from the martyr21. In the martyrdom par excel-
lence of Jesus Christ, all of those responsible for the sacrifice of the cross became 
executioners after the words: “Do you think that I cannot appeal to my Father, and 
he will at once send me more than twelve legions of angels? But how then should the 
scriptures be fulfilled, that it must be so?” (Mt 26:53 – 54). In the martyrdom of Fr. 
Kolbe, in some ways similar to that of Jesus Christ, the executioner became Fritsch 
when he ordered Gajowniczek to return to his place in the ranks and the Servant of 
God to take a place among the ten condemned to the bunker.

However, beyond the gratification of condemning a Catholic priest, beyond the 
desire to condemn an exercise of charity, there was in the sacrifice of Father Kolbe 
a circumstance which proved the persistent desire of Fritsch and his companions 
to pursue what had been done by Fr. Kolbe. The Acts certify that, since Kolbe and 
four others lasted a long time (in the bunker), the decision was made to kill them 
by means of an injection with carbolic acid. Father Kolbe was killed with the fatal 

18 Cf. Rudolf Höss, Kommandant in Auschwitz [1940 – 1943], Deutsche Verlag-Anstalt, 
Stuttgart 1958.

19 Maximiliani M. Kolbe, Positio super virtutibus. Responsio ad Animadversiones, vol. I, 
Romae 1966, p. 134.

20 Cf. Enciclopedia Cattolica, vol. VI, voce Hitler A., coll. 1442s.
21 Prospero Lambertini (Benedictus XIX), De Servorum Dei beatificazione et de Beatorum 

canonizatione, lib. III, c. XI, n. 1).
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injection of carbolic acid, while the perpetrators were aware and conscious that he 
was in that bunker for love, that is, he was consummating his sacrifice of charity fol-
lowing the example of Jesus crucified. The Postulator then associated Kolbe’s cause 
with the martyr’s death of St. Stanislaus, Bishop of Cracow, who was killed while 
celebrating the Mass in his cathedral.

In addition, in order to prove the martyr’s death of Father Kolbe, the permissibil-
ity of the sacrifice offered by Fr. Kolbe was studied. In the course of the elaboration 
of the Positio it was seen that the heroic life of the Servant of God confirmed the sin-
cerity of his life: that is, that in his final gesture he was indeed moved by the impulse 
of God. Even the good fruits which resulted from his death confirm that the action 
of Kolbe was a gift of the Holy Spirit. The Witness XXX Apost., 3 ex officio from 
Warsaw, Dr. Rudolph Diem, a non-Catholic, admitted: “After the martyr’s death of 
the Servant of God in the camp, I heard how the prisoners generally admired his 
heroic act. Even I personally admired the Servant of God, and to this day I hold for 
him an extraordinary esteem and admiration”22.

THE CANONIZATION

The canonization of Blessed Maximilian Kolbe took place in Rome on 10 Oc-
tober 1982. In the homily of the canonization ceremony Pope St. John Paul II high-
lighted the fact of his martyrdom, even the formal aspect of martyrdom both from 
the side of the persecutor and from the side of the victim. He said in this respect,

“Greater love has no man than this, that a man lay down his life for his 
friends (John 15:13). From today on, the Church desires to address as 
“Saint” a man who was granted the grace of carrying out these words of the 
Redeemer in an absolutely literal manner.
For towards the end of July, 1941, when the camp commander ordered the 
prisoners destined to die of starvation to fall in line, this man – Maximilian 
Maria Kolbe – spontaneously came forward and declared himself ready to 
go to death in the place of one of them. This readiness was accepted and, 
after more than two weeks of torment caused by starvation, Father Maximil-
ian’s life was ended with a lethal injection on August 14, 1941.
All this happened in the concentration camp at Auschwitz where during the 
last war some four million people were put to death, including the Servant of 
God, Edith Stein (the Carmelite Sister Teresa Benedicta of the Cross), whose 
cause for beatification is in progress at the competent Congregation. Disobe-
dience to God – the Creator of life who said, “Thou shalt not kill” – caused 
in that place the immense holocaust of so many innocent persons. And so at 
the same time, our age has thus been horribly stigmatized by the slaughter 
of the innocent.

22 Maximiliani M. Kolbe, Positio super virtutibus. Responsio ad Animadversiones, vol. I, 
Romae 1966, p. 140.

ks_SE-2020_2.indb   210 2020-11-16   17:10:11



211THE PROCESS OF BEATIFICATION AND CANONIZATION...

Father Maximilian Kolbe, himself a prisoner of the concentration camp, de-
fended in that place of death an innocent man’s right to life. Father Kolbe 
defended his right to life, declaring that he was ready to go to death in the 
man’s place, because he was the father of a family and his life was necessary 
for his dear ones. Father Maximilian Maria Kolbe thus reaffirmed the Crea-
tor’s exclusive right over innocent human life. He bore witness to Christ and 
to love. For the Apostle John writes: “By this we know love, that he laid 
down his life for us. And we ought to lay down our lives for the brethren” 
(1 John 3:16).
The Church has venerated Father Maximilian as “Blessed” since 1971. By 
laying down his life for a brother, he made himself like Christ.
Gathered today before the Basilica of St. Peter in Rome, we wish to express 
the special value which Father Maximilian Kolbe’s death by martyrdom 
has in the eyes of God. “Precious in the sight of the Lord is the death of 
his saints”. These are the words we have repeated in today’s responsorial 
psalm. It is truly precious and inestimable! Through the death which Christ 
underwent on the Cross, the redemption of the world was achieved, for this 
death has the value of supreme love. Through the death of Father Maximil-
ian Kolbe, a shining sign of this love was renewed in our century which is 
do seriously and in so many ways threatened by sin and death.
In this canonization liturgy there seems to appear before us that “martyr of 
love” of Auschwitz (as Paul VI called him), saying: “O Lord, I am thy serv-
ant. I am thy servant, the son of thy handmaid. Thou has loosed my bonds” 
(Psalms 115 (116):16). And as though gathering together in one sacrifice the 
whole of his life, he-a priest and a spiritual son of saint Francis-seems to say: 
“What shall I render to the Lord for his bounty to me? I will lift up the cup of 
salvation and call on the name of the Lord” (Psalms 115 (116):12).
These are words of gratitude. Death undergone out of love-in the place of 
one’s brother-is an heroic act of man. It is an act through which, together 
with the one already beatified, we glorify God. For from God comes the 
grace of such heroism, of this martyrdom. Therefore let us today glorify 
God’s great work in man. Before all of us gathered here, Father Maximilian 
Kolbe lifts up his “cup of salvation”. In it is contained the sacrifice of his 
whole life, sealed with the martyr’s death “for a brother.”
Maximilian prepared for this definitive sacrifice by following Christ from 
the first years of his life in Poland. From these years comes the mysterious 
vision of two crowns-one white and one red. From these our saint does not 
choose. He accepts them both. From the years of his youth, in fact, Maximil-
ian was filled with the great love of Christ and the desire for martyrdom23.

The Pope put an end to the long discussion about the presumed martyrdom of 
Fr. Kolbe when he declared solemnly: “And so, in virtue of my apostolic authority, 

23 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/it/homilies/1982/documents/hf_jp-ii_
hom_19821010_canonizzazione-kolbe.html (31 sierpnia 2020).
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I have decreed that Maximilian Maria Kolbe – who after his Beatification was ven-
erated as a Confessor – shall henceforeward be venerated also as a Martyr!”

There was a great crowd in St. Peter’s Square, more than 250,000 pilgrims who 
had come from different parts of the world, gathered in front of a big banner hang-
ing from the central loggia, bearing the portrait of Father Kolbe. So many of those 
present did not know if Fr. Kolbe, already Blessed, was now being canonized as 
a confessor or as a martyr. The answer came immediately, as soon as the Pope exited 
the basilica and processed into the square wearing red vestments – the liturgical 
color of martyrs. Moreover, the words indicated here from the Holy Father’s homily 
declared Kolbe – the holy martyr.

John Paul II thus defined an important theological argument, namely, affirming 
that a systematic hatred regarding the human person (odium hominis) was a modern 
equivalent to the traditional criterion for classifying martyrdom, i.e., the odium fidei. 
“From the moment that the Christian faith affirmed the truth of the inalienable dig-
nity of the human person, whoever had maintained hatred for this truth would have 
had, implicitly, hatred for the Christian faith. Modern totalitarianism was, therefore, 
an implicit form of odium fidei, because it reduced men to things”24.

Three months after the canonization of Father Kolbe, on 25 January 1983, the 
Pope promulgated an important Apostolic Constitution, Divinus Perfectione Magis-
ter. This document of the Holy Father reformed radically the process by which the 
Church recognized the holiness of one of her sons or daughters.

The Apostolic Constitution Divinus Perfectione Magister represented a real 
turning point25. The new procedures also reflected in part the profound sensitivity of 
the Pope, his conception of history as a stage on which the freedom of God and that 
of man are played out in a drama in which eternal salvation itself is at stake.

* * *

The process of beatification and canonization of Father Maximilian M. Kolbe 
had enormous significance not only for the Church, as a body who promoted one of 
her sons to a state of canonized holiness. Apart from this, Kolbe’s process made the 
Church reflect on the theological category itself called martyrdom, which came to 
see deep changes in the modern era, particularly in the 20th Century. Kolbe’s case 
provided the occasion to drive home once more, in an even stronger way, the dignity 
of the human person and the strength of God’s grace which acts in even the most 
difficult situations lived by humanity. Maximilian Kolbe, named by St. John Paul II 
„the patron of our difficult century”, became also „patron” of many new martyrs of 
ideological systems.

24 G. Weigel, Testimone della speranza. La vita di Giovanni Paolo II, vol. 1, Oscar Mondadori 
2005, p. 556.

25 Cf. Congregazione delle Cause dei Santi, Le cause dei santi. Sussidio per lo Studium, LEV 
2012.
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THE PROCESS OF BEATIFICATION AND CANONIZATION  
OF MAXIMILIAN MARIA KOLBE

SUMMARY

The glory of holiness that Maximilian Maria Kolbe enjoyed while still alive remained 
alive after his heroic death, and even grew and enlarged, also through the extraordinary fa-
vors received through his intercession. The Franciscan Order therefore decided to begin the 
canonical process of his beatification. Canonical research was carried out in the Padua Curia 
in 1948 – 1952, and auxiliary research in Warsaw and Nagasaki in 1948 – 1951, to finally be 
sent to the Congregation of Holy Rites in Rome. On May 12, 1955, a decree was issued on 
the reviewed and researched writings attributed to the Servant of God Maximilian Maria 
Kolbe. In the meantime, numerous letters of postulation were sent to the Holy See from car-
dinals, archbishops and bishops, superiors of orders from almost all over the world, with a re-
quest to start the beatification process. They ended with a solemn beatification in the Basilica 
of St. Peter in Rome on October 17, 1971, presided over by Pope Paul VI. About 150,000 
people attended the ceremony, including about 6,000 Poles. The official Polish delegation 
was headed by Card. Stefan Wyszyński – the Primate of Poland. Father Kolbe’s canonization 
took place eleven years later, on October 10, 1982. The canonization mass in St. Peter in 
Rome was presided over by the Polish Pope John Paul II. 

PROCES BEATYFIKACYJNY I KANONIZACYJNY  
MAKSYMILIANA MARII KOLBEGO

STRESZCZENIE

Sława świętości, którą Maksymilian Maria Kolbe cieszył się jeszcze za życia, pozo-
stała żywa po jego heroicznej śmierci, a nawet rozrosła się i powiększyła, również poprzez 
nadzwyczajne łaski, otrzymane za jego wstawiennictwem. Zakon franciszkański postanowił 
więc rozpocząć kanoniczny proces jego beatyfikacji. Badania kanoniczne odbyły się w Kurii 
Padewskiej w latach 1948 – 1952, pomocnicze zaś w Warszawie i w Nagasaki w 1948–1951, 
by ostatecznie przesłać je do Kongregacji Świętych Obrzędów w Rzymie. Dnia 12 maja 
1955 r. wydany został dekret o przejrzanych i zbadanych pismach, przypisywanych Słudze 
Bożemu Maksymilianowi Marii Kolbe. W międzyczasie napływały do Stolicy Apostolskiej 
bardzo liczne listy postulacyjne od kardynałów, arcybiskupów i biskupów, przełożonych za-
konów z całego niemal świata, z prośbą o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego. Zakończy-
ły się one uroczystą beatyfikacją w bazylice św. Piotra w Rzymie w dniu 17 października 
1971, której przewodniczył papież Paweł VI. Na uroczystość tą przybyło około 150 tysię-
cy osób, w tym około 6 tysięcy Polaków. Oficjalnej delegacji polskiej przewodniczył kard. 
Stefan Wyszyński – Prymas Polski. Kanonizacja ojca Kolbe miała miejsce jedenaście lat 
później, w dniu 10 października 1982. Mszy kanonizacyjnej na placu św. Piotra w Rzymie 
przewodniczył papież Polak Jan Paweł II.
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DER SELIG- UND HEILIGSPRECHUNGSPROZESS  
VON MAXIMILIAN MARIA KOLBE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Ruhm der Heiligkeit, den Maximilian Maria Kolbe zu Lebzeiten genoss, blieb auch 
nach seinem Heldentod lebendig und wuchs sogar, auch dank den außerordentlichen Gna-
den, die man durch seine Vermittlung erhielt. Der Franziskanerorden beschloss daher, den 
kanonischen Prozess seiner Seligsprechung einzuleiten. Zwischen 1948 und 1952 fanden 
an der Kurie von Padua kanonische Forschungen statt, und im Zeitraum von 1948 bis 1951 
erfolgten Hilfsforschungen in Warschau und Nagasaki, die schließlich an die Heilige Ri-
tenkongregation in Rom weitergeleitet wurden. Am 12. Mai 1955 wurde ein Dekret über 
die revidierten und geprüften Schriften erlassen, die dem Diener Gottes Maximilian Maria 
Kolbe zugeschrieben wurden. In der Zwischenzeit wurden viele Postulatbriefe von Kardinä-
len, Erzbischöfen und Bischöfen, Oberen von Ordensgemeinschaften aus aller Welt, an den 
Heiligen Stuhl geschickt mit der Bitte, den Seligsprechungsprozess einzuleiten. Sie endeten 
mit einer feierlichen Seligsprechung im Petersdom in Rom am 17. Oktober 1971 unter dem 
Vorsitz von Papst Paul VI. An der Zeremonie nahmen etwa 150 Tausend Menschen teil, da-
runter etwa 6 Tausend Polen. Die offizielle polnische Delegation wurde von Kardinal Stefan 
Wyszyński, dem Primas von Polen, geleitet. Elf Jahre später, am 10. Oktober 1982, fand die 
Heiligsprechung von Maximilian Kolbe statt. Die Heiligsprechungsmesse auf dem Peters-
platz in Rom wurde von dem polnischen Papst Johannes Paul II. geleitet.
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Cet article montre que l’éducation est essentielle pour progresser vers l’écologie 
intégrale et étudie le rôle que la famille, la spiritualité et l›université peuvent jouer 
à cet égard. La famille a le droit primaire à éduquer1 et est, en fait, „la première 
et la plus importante école”2. La spiritualité offre les motivations dont nous avons 
besoin „pour alimenter la passion de la préservation du monde”3. Elle nous amène 
même à faire l’expérience de „la connexion intime qui existe entre Dieu et tous les 
êtres” (234) ; c’est-à-dire qu’elle nous permet d’atteindre l’expérience mystique. 
Nous avons besoin de ces « mobiles intérieurs qui poussent, motivent, encouragent 
et donnent sens à l’action personnelle et communautaire » (216).

* 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 
(Université de Saint-Jacques-de-Compostelle), d’un master en communication sociale (Université 
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

1 François, « Discours aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège » 
(9. 01. 2020), in L’Osservatore Romano, [OR], 6 (10. 01. 2020) 4 – 5, ici 4.

2 François, « Discours aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Saint-Siège » 
(11. 01. 2016), in OR 156/7 (11/12. 01. 2016) 4 – 5, ici 4.

3 François, « Laudato si’. Lettre encyclique » (24. 05. 2015), [LS], n. 216, in Acta Apostolicae Se-
dis [AAS] 107 (2015) 847 – 945 ; Id., « Evangelii gaudium. Exhortation apostolique » (24. 11. 2013), 
[EG], n. 261, in AAS 105 (2013) 1019 – 1137. Dans le corps du texte les citations de l’encyclique 
Laudato si’ seront indiquées seulement avec leur numéro entre parenthèse.
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L’université peut jouer un rôle important dans ce parcours éducatif si elle par-
vient à intégrer harmonieusement l’enseignement académique et le service commu-
nautaire significatif (apprentissage par le service). Les idées et les connaissances ne 
suffisent pas. Au lieu de se limiter à une simple fonction instrumentale et de trans-
mission, l’université doit renforcer la vision holistique de la réalité et les relations 
familiales dans le foyer commun. Il est prouvé que, même en cours, la qualité de la 
relation entre les enseignants et les étudiants conditionne la réussite de l’éducation4.

L’université doit également coopérer avec d’autres domaines éducatifs. Parmi 
eux, l’encyclique Laudato si’ mentionne « l’école, la famille, les moyens de com-
munication5 et la catéchèse » (213).

« L’éducation ne s’arrête pas dans les salles de classe des écoles ou des Uni-
versités, mais elle est assurée principalement en respectant et en renforçant 
le droit primaire de la famille à éduquer, et le droit des Églises et des grou-
pements sociaux à soutenir et à collaborer avec les familles dans l’éducation 
des enfants »6.
L’éducation est essentielle pour changer la mentalité individualiste qui sous-

tend le paradigme technocratique aujourd’hui dominant. Il faut rétablir les quatre 
relations familiales fondamentales : avec Dieu, avec soi-même, avec les autres et 
avec la nature, qui correspondent aux quatre niveaux de l’équilibre écologique : 
spirituel, intérieur, social et naturel (210). Cela exige une révision des théories phi-
losophiques et anthropologiques qui ont prévalu dans la société occidentale, afin de 
jeter les bases d’un nouveau paradigme relationnel7. Dans cette ligne, l’encyclique 
Laudato si’ parle d’écologie intégrale et affirme que tout est lié.

« La culture écologique ne peut pas se réduire à une série de réponses ur-
gentes et partielles aux problèmes qui sont en train d’apparaître par rapport à 
la dégradation de l’environnement, à l’épuisement des réserves naturelles et 
à la pollution. Elle devrait être un regard différent, une pensée, une politique, 
un programme éducatif, un style de vie et une spiritualité qui constitueraient 
une résistance face à l’avancée du paradigme technocratique » (111).
La première partie de cet article montre que la pandémie de Covid-19 démasque 

l’idéologie technocratique et individualiste qui prédomine dans la culture contem-
poraine. Il faut établir un nouveau paradigme relationnel, en tirant les leçons des 

4 « Une éducation fructueuse ne dépend pas principalement de la préparation de l’enseignant 
ni des capacités des élèves, mais de la qualité de la relation qui s’instaure entre eux ». Congrégation 
pour l’Éducation Catholique, « Pacte éducatif mondial. Instrumentum laboris », [PEG], n. 3. 2, in 
https://www.educationglobalcompact.org/fr/instrumentum-laboris/ (14. 05. 2020).

5 Il est aujourd’hui reconnu que les médias sont de puissants façonneurs de la réalité, capables 
de conditionner l’ensemble de l’écosystème. Nous sommes tous immergés dans l’environnement 
vital qu’ils créent et nous devons l’habiter de manière responsable. Cf. Carbajo Núñez M., „Todo 
está conectado” Ecología integral y comunicación en la era digital, Paulinas, Lima 2019.

6 François, „Discours aux membres du corps diplomatique” (9. 01. 2020), p. 4.
7 Nous avons étudié la nécessité de cette révision dans notre article : Carbajo Núñez M.,  

« Espiritualidad Franciscana y ecología integral. Bases relacionales frente a la cultura del descarte », 
in Estudios Franciscanos 119 (2018) 27 – 48.
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expériences du passé ; par exemple, des réponses que les frères franciscains ont 
apportées au cours du XIVe siècle lors de l’épidémie de peste noire. Les deuxième et 
troisième parties présentent le rôle que la famille et la spiritualité peuvent jouer dans 
le processus éducatif vers l›écologie intégrale. Enfin, la quatrième partie de l›article 
étudie l›importance de l›université pour restaurer une vision holistique de la réalité 
et pour renforcer les relations familiales à tous les niveaux8.

1. LE COVID-19 DÉMASQUE L’IDÉOLOGIE TECHNOCRATIQUE 
ET INDIVIDUALISTE

La pandémie de Covid-19, qui a débuté à Wuhan, en Chine, à la fin de 2019, a pro-
voqué une énorme crise socio-économique et, une fois de plus, nous rappelle notre 
vulnérabilité, l’absurdité de notre prétendue omnipotence et la fausse prétention d’être 
„comme des dieux”9. Un minuscule élément inerte de la nature a suffi à ébranler la so-
ciété technocratique de l’individualisme compétitif et de l’indifférence mondialisée.

Fascinés par les progrès technologiques, nous avons négligé la fraternité et les 
biens relationnels, c’est-à-dire ces choses qui « soutient et donne force à notre vie 
ainsi qu’à notre communauté »10. En fait, « L’homme dans son luxe ne comprend 
pas » (Ps 49,21).

Certains auteurs ont récemment affirmé que les progrès biotechnologiques nous 
permettraient de surmonter les limitations physiques qui découlent de notre appar-
tenance à la toile de la vie, nous conduisant à une nouvelle condition post-humaine 
(ou trans-humaine) plus sûre et plus autosuffisante. « Nous avons surmonté l’époque 
des épidémies dévastatrices qui ont plongé tout le monde dans la terreur et l’impuis-
sance11. Cette prétendue supériorité et autosuffisance de l’homme par rapport au 
reste de la création est à nouveau tombée avec la pandémie de Covid-19.

1. 1. Une dialectique du conflit pérenne à tous les niveaux

Le virus Covid-19 nous oblige à revoir le concept de liberté. Les Franciscains le 
considèrent comme l’aspect essentiel de tout ce qui existe et le mettent toujours en 
relation étroite avec la gratuité et le don. L’idéologie libérale, cependant, a réduit ce 
concept à l’absence de contrainte et de liens, une propriété individuelle parmi tant 

8 Une version en langue italienne de cet article sera publiée avec les actes de la journée d’étude 
organisée par l’Institut de Spiritualité de l’Université Pontificale Antonianum le 28 février 2020.

9 Gn 3,5. L’auteur a développé ces idées sur le Covid-19 et les a mises en relation avec la 
proposition économique franciscaine dans la préface du livre : Carbajo Núñez M., Franziskanische 
Wirtschaft. Ein Vorschlag um aus der Krise Herauszukommen, Be&Be Verlag, Heiligenkreuz 2020.

10 François, « Moment extraordinaire de prière en temps d’épidémie » (27. 03. 2020), in OR 72 
(29. 03. 2020) 8. « Nous nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, 
tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer 
ensemble, tous ayant besoin de nous réconforter mutuellement ». Ibid.

11 Harari Y. N., Homo Deus: a brief history of tomorrow, Harvill Secker, London 2015, 14. 
[Trad. libre].
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d’autres. Chacun doit faire son propre chemin, en se battant sans merci contre les 
autres concurrents.

Il n’est pas étrange que les pays qui ont eu le plus de difficultés à gérer l’ur-
gence sanitaire soient ceux qui ont une tradition libérale plus accentuée, car ils ont 
tendance à minimiser le problème pour sauvegarder leurs intérêts économiques. En 
outre, au cours des dernières décennies, beaucoup d’entre eux avaient négligé ou 
privatisé leur système de santé12.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a insisté sur la nécessité de confiner 
la population pour faire face à l’urgence sanitaire. Cependant, certains de ces pays 
ont préféré donner la priorité au maintien de l’activité économique, en assumant 
le risque d’une augmentation excessive du nombre de décès et de personnes infec-
tées. Répondant à un darwinisme social toujours latent, ils ont tacitement accepté 
qu’ils pouvaient négliger les soins aux faibles et aux personnes âgées pour concen-
trer leurs efforts en faveur des classes sociales les plus productives. Certains ont 
laissé l’épidémie suivre son cours sans entraves supplémentaires, espérant obtenir 
une immunité de groupe le plus rapidement possible.

Dans les moments les plus durs de l’urgence sanitaire, une lutte a éclaté entre ces 
nations pour accumuler le plus rapidement possible les équipements médicaux né-
cessaires, même au prix de laisser d’autres pays sans protection. Certains ont même 
détourné le matériel qui circulait sur leur territoire en direction d’un autre État. Des 
tentatives ont également été faites pour garantir l’exclusivité d’un futur vaccin, alors 
que des informations ont été diffusées sur des médicaments insuffisamment testés.

1. 2. L’actualité de la proposition franciscaine pendant la peste noire

La crise provoquée par la pandémie de Covid-19 peut être comparée à celle 
provoquée par la peste noire, qui s’est propagée en Europe à partir de 1348. Cette 
pandémie a tué un tiers de la population européenne et a forcé une révision de la 
compréhension médiévale de l’être humain et du monde. Sept ans auparavant, en 
1341, une bulle de crédit avait éclaté à Florence, entraînant une profonde crise éco-
nomique et financière dont les effets se sont fait sentir pendant plus de trente ans.

Dans ces moments d’énorme crise sanitaire et socio-économique, les Francis-
cains ont proposé à nouveau les principes économiques qu’ils avaient déjà déve-
loppés au cours des cent années précédentes13. Sur cette base, ils ont encouragé les 
citoyens à reconnaître humblement leur propre fragilité en tant que créatures et à 
renforcer la collaboration à tous les niveaux14. Tous les citoyens, riches et pauvres, 

12 Le système de santé aux États-Unis est plus cher que dans d’autres pays et, en outre, il rend 
l’accès aux soins de santé plus difficile pour tous. Emanuel E. J. „The real cost of the US health care 
system”, in JAMA 319/10 (2018) 983 – 985, et d’autres articles dans ce numéro. En Italie, le nombre 
de lits pour 1000 habitants était de 9,2 en 1980, 5,8 en 1998, 4,3 en 2007 et 3,6 en 2017. Cf. https://
www.istat.it/it/files/2019/04/Istat-Audizione-fondi-sanitari-integrativi_Allegato-statistico.xlsx

13 Nous avons développé ce thème dans notre livre : Carbajo Núñez M., A free and fraternal 
economy. The Franciscan perspective, Tau Publishing, Phoenix (AZ) 2017.

14 Bonaventure de Bagnoregio († 1274) avait déjà mis en garde contre une façon arrogante de 
faire de la théologie. Benoît XVI, „Audience générale” (17. 03. 2010), in OR (18. 03. 2010) 8.
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ont été invités à collaborer à la tâche commune, en se sentant les protagonistes de 
la construction de la communauté (communitas)15. En fait, tant sur le plan théorique 
que pratique, les frères Franciscaines ont contribué de manière décisive à surmonter 
la crise, en renforçant les liens communautaires et le bien commun.

1. 3. Vers un nouveau paradigme relationnel

La fraternité universelle proclamée par les Franciscains a été à nouveau mise 
en évidence par l’épidémie actuelle. Le Covid-19 ne connaît ni frontières, ni classe 
sociale, ni aucun autre type de division ou de limite. Tout étranger que je rencontre 
dans la rue est lié à moi au point d’être essentiel à ma propre survie. On peut dire la 
même chose du reste des créatures. Récemment, le pape François a redit « qu’il n’y 
a pas d’avenir pour nous si nous détruisons l’environnement qui nous soutient. [...] 
La terre ne pardonne pas : si nous avons détérioré la terre, la réponse sera très dure 
»16. Et il a ajouté : « je ne sais pas si cette crise [de Covid-19] c’est la vengeance de 
la nature, mais c’est certainement sa réponse »17. Quelques années auparavant, Jean-
Paul II avait déjà dit : « Quand l’homme désobéit à Dieu et refuse de se soumettre 
à son pouvoir, la nature se rebelle contre lui et elle ne le reconnaît plus comme son 
seigneur »18.

Le virus nous a rappelé, « encore une fois, cette appartenance commune (bénie), 
à laquelle nous ne pouvons pas nous soustraire : le fait d’être frères »19. Tout est 
connecté. Les liens qui nous unissent à toutes les créatures sont si forts que nous ne 
pouvons survivre que si nous collaborons pour le bien commun, en acceptant joyeu-
sement que nous sommes des êtres en relation, profondément dépendants les uns des 
autres. « Ce n’est qu’ensemble et en prenant en charge les personnes les plus fragiles 
que nous pouvons vaincre les défis mondiaux »20.

15 Au contraire, l’assistanat „humilie celui qui est dans le besoin” Benoît XVI, « Caritas in ve-
ritate. Lettre encyclique » (29.06.2009), [CV], n. 58, in AAS 101 (2009) 641–709. Les Franciscains 
sont même allés jusqu’à promouvoir des institutions financières telles que les Monts de piété.

16 François, „Audience générale” (22. 04. 2020), in OR 92 (23. 04. 2020) 8
17 François, « Interview. Magazine The Tablet » (8. 04. 2020), in Internet: https://www.thetablet.

co.uk/features/2/17845/pope-francis-says-pandemic-can-be-a-place-of-conversion-
18 Jean-Paul II, « Sollicitudo rei socialis. Lettre encyclique » (30. 12. 1987), [SRS], n. 30, in AAS 

80 (1988) 513 – 586.
19 François, „Moment extraordinaire de prière” (27. 03. 2020).
20 François, „Audience générale” (22. 04. 2020).
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2. LA FAMILLE, PREMIÈRE ÉCOLE D’ÉCOLOGIE INTÉGRALE

Nous utilisons le terme „famille” non seulement pour désigner la famille nu-
cléaire, généralement basée sur le mariage, mais aussi la famille des croyants21, la 
famille humaine universelle et la famille cosmique. Toute la création est une grande 
famille sous un même toit. L’écologie intégrale englobe ces quatre niveaux, qui sont 
interdépendants et étroitement liés.

La famille fondée sur le mariage est la première école d’écologie intégrale, 
parce qu’en elle l’être humain expérimente la logique de la gratuité et développe la 
capacité de se mettre en relation avec les autres en recherchant la communion et en 
construisant la communauté. La famille est « une école qui éduque à surmonter une 
certaine mentalité individualiste qui s’est insinuée dans nos sociétés »22 et dans nos 
relations avec les autres créatures.

« La famille est la protagoniste d’une écologie intégrale, parce qu’elle est le 
sujet social primaire, qui contient en son sein les deux principes bases de la 
civilisation humaine sur la terre : le principe de communion et le principe 
de fécondité »23.
Une famille bien structurée privilégie l’être par rapport à l’avoir et aide à accueil-

lir le mystère du Dieu trinitaire. « Le don de soi réciproque de l’homme et de la femme 
crée un milieu de vie dans lequel l’enfant peut naître et épanouir ses capacités »24.

« Dans la famille, on cultive les premiers réflexes d’amour et de préservation 
de la vie, comme par exemple l’utilisation correcte des choses, l’ordre et la 
propreté, le respect pour l’écosystème local et la protection de tous les êtres 
créés. La famille est le lieu de la formation intégrale, où se déroulent les 
différents aspects, intimement reliés entre eux, de la maturation personnelle. 
[...] Ces petits gestes de sincère courtoisie aident à construire une culture de 
la vie partagée et du respect pour ce qui nous entoure » (213).
Malheureusement, dans notre société, beaucoup de familles marginalisent les 

grands-parents et évitent les enfants. Il n’est donc pas surprenant que souvent les 
gens se sentent „serrés dans le présent”, parce qu’ils oublient le passé et craignent 

21 L’Église est „appelée à être renouvelée dans le Christ et transformée en famille de Dieu” 
Concile Vatican II, « Gaudium et spes. Constitution pastorale » (07. 12. 1965), [GS], n. 40, in AAS 
58 (1966), 1025 – 1120 ; Catéchisme de l’Église catholique, [CCC], n. 854, LEV, Cité du Vatican 
1997; cf. Jean-Paul II, « Familiaris consortio. Exhortation apostolique » (22. 11. 1981), [FC], n. 74, 
in AAS 74 (1982) 81 – 191.

22 François, „Message aux participants à la 47e semaine sociale des catholiques italiens” 
(11. 09. 2013), in Notiziario della CEI 47/4 (2013) 189 – 192 [Trad. libre].

23 François, « Amoris Laetitia. Exhortation apostolique post-synodale » (19. 03. 2016), [AL], 
n. 277, in AAS 108/4 (1. 04. 2016) 311 – 446

24 Jean-Paul II, « Centesimus annus. Lettre encyclique » (1. 05. 1991), [CA], n. 39, in AAS 
83 (1991) 793 – 867. Au sein de la famille « l’homme reçoit des premières notions déterminantes 
concernant la vérité et le bien, dans laquelle il apprend ce que signifie aimer et être aimé et, par 
conséquent, ce que veut dire concrètement être une personne. […] Il faut en revenir à considérer la 
famille comme le sanctuaire de la vie. En effet, elle est sacrée, elle est le lieu où la vie, don de Dieu, 
peut être convenablement accueillie et protégée. Ibid.
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l’avenir25. Le pape François nous a rappelé que « les personnes âgées ont la sagesse 
d’un peuple »26 et que « les enfants apportent la vie, la joie, l’espérance »27.

La crise des relations familiales conduit à « une crise de l’écologie humaine »28. 
En fait, la crise environnementale est une crise de relations. Dans notre société indi-
vidualiste, les liens familiaux s’affaiblissent et le global menace le local. Les médias 
et les réseaux sociaux ne transmettent qu’une illusion de communauté, tout en répon-
dant à la logique du consumérisme. Nous devons restaurer les biens relationnels et 
les rapports familiaux à tous les niveaux pour rendre possible une écologie intégrale.

3. LA SPIRITUALITÉ ET LE MYSTICISME  
DANS LE PARCOURS ÉDUCATIF

La spiritualité est fondamentale dans le parcours éducatif vers l›écologie inté-
grale. Si on n›apprend pas à prendre soin de la vie intérieure, on ne peut pas s’oc-
cuper de la vie extérieure, et vice versa. On peut dire la même chose du binôme 
identité/altérité (PEG 2. 5). Nous avons tous besoin de „mûrir une spiritualité” (240) 
et un mysticisme qui nous aident à percevoir la réalité de manière intégrale, comme 
un mystère joyeux de communion et de relations.

Dans sa théorie de l’illumination, Bonaventure identifie quatre degrés de lu-
mière dans la connaissance humaine : extérieur, inférieur, intérieur et supérieur.  
Il nous invite à avoir le regard profond du mystique.

« [Que personne] ne croie qu’il suffise de la lecture sans l’onction, de la spé-
culation sans la dévotion, de la recherche sans l’admiration, de l’attention 
profonde sans la joie du cœur, de l’habilité sans la piété, de la science sans 
la charité, de l’intelligence sans l’humilité, de l’application sans la grâce, de 
la lumière sans la sagesse divinement inspirée »29.
La spiritualité purifie nos cœurs et nos relations, en nous offrant des valeurs et 

des motivations pour vivre de manière plus authentique, plus sobre, plus fraternelle 
et plus satisfaisante. Avec des pratiques telles que le jeûne, l’abstinence et l’aumône, 
elle nous aide à vivre „en communion avec tout ce qui nous entoure” (216), à com-
prendre que „moins est plus” et à grandir dans „la capacité de jouir avec peu” (222).

Bonaventure affirme que le péché a obscurci notre capacité à percevoir immé-
diatement le reflet de la Trinité dans chaque créature (239). Il nous faut retrouver 
« un regard différent (111), afin de pouvoir contempler le monde « de l’intérieur » 

25 Pasquale G., « Sensus fidei, luogo privilegiato del discernimento », in CredereOggi 221 
(2017) 55 – 69, ici 57.

26 François, „Discours aux fidèles à Pietrelcina” (17. 03. 2018), in OR 64 (18. 03. 2018) 8.
27 François, „Audience générale” (18. 03. 2015), in OR 64 (19. 03. 2015) 8.
28 François, « Discours aux participants au colloque international sur la complémentarité 

homme-femme » (17. 11. 2014), n. 2, in AAS 106/12 (2014) 979 – 981.
29 Itin. Prol. n. 4 (Quaracchi V 296). « Quando fides non assentit propter rationem, sed propter 

amorem eius cui assentit, desiderat habere rationes ». Id., 1Sent. Proemium q. 2 ad 6 (Quaracchi 
I 11).
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(220) et rendre possible la conversion écologique. Sans la capacité mystique et 
contemplative, nous sommes incapables d’écouter les autres et d’entendre la voix 
„paradoxale et silencieuse” des créatures30, qui nous parlent sans aucune voix  
« qu’on puisse entendre » (Ps 19,4).

La contemplation et l’expérience mystique sont encore plus nécessaires dans 
notre monde technicisé, qui est „incapable de voir le mystère des multiples relations 
qui existent entre les choses” (20). Nous sommes « au milieu du bruit de l’informa-
tion qui devient divertissement » (47) et nous sommes aussi soumis à un flux continu 
de données qui „dépasse notre capacité de réflexion et de jugement”31. Le manque 
de réflexion peut nous conduire à la superficialité et à l’appauvrissement culturel, 
provoquant confusion et désorientation.

Aujourd’hui, nous avons de nombreuses réponses, mais nous ne savons pas 
comment formuler les questions fondamentales. Dans ce contexte, nous devons ap-
prendre à habiter le silence, à réfléchir, discerner, méditer, savourer le rythme doux 
et lent de la vie.

3. 1. Le chemin de la beauté et l’approche intégrale

Dans le cheminement éducatif vers l’écologie intégrale, la logique de la gratuité 
et le chemin de la beauté (via pulchritudinis)32 doivent être favorisés. En fait, « une 
formation esthétique appropriée [...] nous aide à sortir du pragmatisme utilitariste » 
(215). Le mystique a ce regard contemplatif et est capable d’observer et d’évaluer « 
ce qui est beau » (QA 56), élargissant « les horizons au-delà des conflits » (QA 104). 
Ce langage évocateur permet de focaliser l’attention sur un horizon symbolique qui 
aide à surmonter les polarités et les dialectiques conflictuelles, en découvrant chez 
les autres « la splendeur de l’image de Dieu »33.

Bonaventure affirme que la lecture rationnelle de la nature doit être complétée 
par la lecture symbolique. En fait, seul le contemplatif peut comprendre la dignité 
et la beauté globale du livre de la nature34. Cette beauté a sa source dans la Trinité35.

30 Jean-Paul II, „Catéchèse” (26. 01. 2000), n. 5, cité en LS 85.
31 JCS 2014. « Interactions, d’ailleurs, qui alimentent la rationalité calculatrice, instrumentale, 

technique (celle du comment), et non la rationalité qui répond au sens profond des choses et de la 
vie (celle du pourquoi) » PEG 2. 3.

32 « Même la notion de qualité de vie ne peut être imposée, mais elle doit se concevoir à 
l’intérieur du monde des symboles et des habitudes propres à chaque groupe humain ». LS 144 ; 
François, « Querida Amazonia. Exhortation apostolique post-synodale » (2. 02. 2020), [QA], n. 40, 
LEV, Cité du Vatican 2020.

33 François, « Christus vivit. Exhortation apostolique post-synodale » (25. 03. 2019), n. 165, 
LEV, Cité du Vatican 2019.

34 „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 efficacius 
inducatur auditor ad operationem eorum quae hic persuadentur » Duns Scoto, „Ordinatio” [Ord.], 
Prol. n. 355 (Vat. I 231).

35 « Pater, lux vigentissima; Filius, splendor pulcherrimus et fulgentissimus; Spiritus sanctus, 
calor ardentissimus ». Bonaventure, „Collationes in Hexaëmeron”, [Hex.], Sermo XXI 1 (Quaracchi 
VI/1 380).
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Une éducation et une évangélisation sans beauté n’attirent pas et ne font pas 
aimer. « Il n’est pas possible d’aimer ce qui n’est pas beau »36. Par conséquent, la 
voie de la beauté est « un mode très significatif d’expression de la spiritualité »37.

Cette vision esthétique et contemplative de la création doit s’accompagner d’une 
approche intégrale qui inclut différentes disciplines : la théologie de la création, 
spiritualité, cosmologie, etc. Jusqu’à récemment, la théologie de la création a été 
négligée. D’autre part, on a insisté sur la nature déchue à cause du péché et donc en 
besoin de rédemption38, oubliant que les réalités empiriques concrètes sont égale-
ment l’objet de la spiritualité. Le Verbe incarné ne nous rachète pas de la matière, 
mais avec la matière et avec le corps. Ce n’est pas par hasard que François d’Assise 
a prié en répétant : „Deus meus et omnia” (Mon Dieu et mon tout !). Il a vu „toutes 
choses en Dieu et Dieu en toutes choses”39.

3. 2. François d’Assise, modèle d’écologie intégrale

La crise socio-environnementale est liée à la crise de la famille et de la spirituali-
té. En réalité, il s’agit d’une seule crise. Pour la surmonter, nous devons nous nourrir 
« d’une spiritualité mystique à la manière de saint François d’Assise »40.

Revenant sur l’expérience et les intuitions de François d’Assise, Bonaventure 
affirme que, pour arriver à la vraie sagesse, il faut un triple regard : sur le monde 
sensible avec les yeux de la chair ; sur le monde intérieur de l’âme avec les yeux de 
la raison ; et sur Dieu avec les yeux de la contemplation41.

36 Augustin d’Hippone, „Les confessions”, IV 13,20, in Migne, Patrologia latina, [PL], 32, 
701 (ed. française : ed. Samizdat, Québec 2013) ; Id., De music, VI 13,38, in PL 32 1183 – 1184.

37 XIIIe Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques (7 – 28. 10. 2012), Message au 
peuple de Dieu, LEV, Cité du Vatican 2012, n. 10.

38 Christian « creed itself is overbalanced in favor of redemption. […] Creation becomes in-
creasingly less important ». Berry T., The dream of the Earth, Sierra, San Francisco 1988, 126 ; Fox 
M., Original blessing, Bear, New Mexico 1983, 54. This leads to the « conclusion that matter, the 
body, and sexuality are now somehow problematic, even malignant ». Becker W. H., « Ecological 
sin », in Theology Today 49/2 (1992) 152 – 164, ici 157.

39 Bonaventure, „Légende mineure”, [Lm], 3,6 in Dalarun J. (ed.), François d’Assise. Écrits, 
Vies, témoignages, Cerf – Éd. Franciscaines, Paris 2010 [Écrits-Vies], 2139 – 2202. Bonaventure 
affirme que l’homme peut s’élever vers Dieu par des choses sensibles, parce qu’il est comme un 
microcosme, dont l’ordre intérieur et psychologique contient et répond à l’ordre du macrocosme. 
«In anima namque humana idem est intimum et supremum […] unde quanto magis redit ad interiora, 
tanto magis ascendit et unitur aeternis» Id., « Commentaria in II librum Sententiarum », [2Sent.], 
d. 8 p. 2 a. unicus q. 2 (Quaracchi II 226b-227a). « Notando igitur, quod iste mundus, ici dicitur 
macrocosmus, intrat ad animam nostram, quae dicitur minor mundus, per portas quinque sensuum, 
secundum ipsorum sensibilium apprehensionem, oblectationem et diiudicationem » Itin. c. 2, n. 2 
(Quaracchi V 300a).

40 Synode des Évêques pour l›Amazonie, « Amazonie : Nouveaux Chemins pour l’Église et 
pour une Écologie Intégrale. Document final » (6 – 27. 10. 2019), [S19df], n. 17, in Internet : http://
www.sinodoamazonico.va

41 « Oculum carnis, quo videret mundum et ea quae sunt in mundo ; oculum rationis, quo vide-
ret animum et ea quae sunt in animo; oculum contemplationis, quo videret Deum et ea quae sunt in 
Deo » Bonaventure, „Breviloquium”, [Brevil.], II c. 12 n. 5 (Quaracchi V 230b).
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« Le Verbe incréé est le Livre de la sagesse […]. Dans toute la création, la 
sagesse multiforme de Dieu rayonne de lui et en lui, comme dans un miroir qui 
contient la beauté de chaque espèce et de chaque lumière, et comme dans un livre où 
selon les profonds mystères de Dieu toutes les choses se trouvent écrites »42.

L’approche mystique de François d’Assise est particulièrement évidente dans 
deux de ses écrits : le Cantique des Créatures et les Louanges de Dieu43. Il est si-
gnificatif que les qualités qu’il attribue aux créatures dans le premier écrit soient les 
mêmes que celles qu’il attribue à Dieu le Créateur dans le second.

Avant tout, François montre un mysticisme, une spiritualité écologique et une ma-
nière holistique d’être en communion vitale avec toutes les créatures. En eux, il « re-
connaissait, aimait et louait en tout le Créateur »44, se découvrant comme un frère uni-
versel45. Il va même jusqu’à personnaliser les créatures („Frère Soleil”, „Sœur Mère 
Terre”). Il « était un mystique et un pèlerin qui vivait avec simplicité et dans une mer-
veilleuse harmonie avec Dieu, avec les autres, avec la nature et avec lui-même » (10).

Jean-Paul II a loué sa vision contemplative, propre à « celui qui ne prétend pas 
se faire le maître de la réalité, mais qui l’accueille comme un don »46. Benoît XVI dit 
que François n’est pas „seulement un écologiste ou un pacifiste”, au sens que nous 
donnons aujourd’hui à ces termes, mais „surtout un homme converti”47. « Le fait 
qu’il soit un homme de paix, de tolérance, de dialogue, naît toujours de l’expérience 
de Dieu-Amour »48. Le pape François ajoute que la vision de François d’Assise est 
intégrale : « En lui, on voit jusqu’à quel point sont inséparables la préoccupation 
pour la nature, la justice envers les pauvres, l’engagement pour la société et la paix 
intérieure » (10).

4. L’UNIVERSITÉ ET LA FORMATION INTÉGRALE

« Une bonne éducation scolaire, dès le plus jeune âge, sème des graines qui 
peuvent produire des effets tout au long d’une vie » (213). Poursuivant cette for-
mation initiale, l’université doit promouvoir la recherche pour comprendre les pro-

42 « Verbum increatum est sapientiae liber […]. Ut sic multiformis sapientia Dei ex ipso et in 
ipso per totum regnum refulgeat tanquam a speculo decoris omnium specierum et luminum conten-
tivo et tanquam in libro, in quo secundum profunda Dei mysteria omnia conscribuntur ». Bonaven-
ture, «Lignum vitae» [Lig.Vitae], XII n. 46 (Quaracchi VIII 84 – 85).

43 « Cantique de frère Soleil (ou des créatures) » (Écrits-Vies 169 – 174) et „Louanges de Dieu” 
(Écrits-Vies 104).

44 Lm 3,6. « 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 » (11).

45 Celano T. de, « Vie du bienheureux François (Vita I) », [1Cel], n. 81 (Écrits-Vies 429 – 657) 
; Bonaventure, „La Légende majeure” [LM], n. 8. 6 (Écrits-Vies 2203 – 2240).

46 Jean-Paul II, « Evangelium Vitae, Lettre encyclique » (25. 03. 1995), n. 83, in AAS 87 (1995) 
401 – 522.

47 Benoit XVI, « Rencontre avec les prêtres du diocèse d’Albano » (31. 08. 2006), in InsB16, 
II (2006) 632.

48 Benoit XVI, „Discours devant la Basilique Ste Marie des Anges” (17. 06. 2007), in InsB16, 
III/1 (2007) 1139 – 1146, ici 1145.

ks_SE-2020_2.indb   224 2020-11-16   17:10:12



225ÉDUCATION ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE. LE RÔLE DE LA FAMILLE...

blèmes environnementaux et savoir comment les résoudre. Elle ne peut se limiter 
à transmettre des informations techniques et scientifiques. Sa formation doit être 
intégrale, visant à transformer le cœur et à promouvoir une citoyenneté écologique 
et solidaire. Ainsi, elle doit contribuer à améliorer les quatre relations fondamentales 
de l’être humain et à renforcer le rôle de la communauté dans la tâche éducative. Le 
pape François l’a récemment rappelé : « Comme Université, comme centres éduca-
tifs, comme enseignants et étudiants, la vie vous lance un défi pour répondre à ces 
deux questions : pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? Où est ton frère ? »49.

Le paradigme technocratique actuel réduit tout à un objet d’analyse et de dissection 
(savoir pour dominer). Au contraire, la conception franciscaine de la science conduit à 
« re-connaître » le mystère de l’autre, à croître en sagesse et en capacité d’aimer. D’où 
l’importance de la collaboration entre la science et la religion. Einstein a déclaré que  
« la science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle »50.

4. 1. Une éducation polyédrique, car „tout est lié”

La recherche de l’unité dans la diversité, typique d’une vie familiale authen-
tique, doit se poursuivre aussi dans l’enseignement universitaire. « Le modèle 
est le polyèdre, qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, 
conservent leur originalité » (EG 236). Cette approche multidimensionnelle doit vi-
ser à construire un « village de l’éducation », « où l’on s’engage pour créer un réseau 
de relations humaines et ouvertes »51.

Cette „éducation ouverte et inclusive” favorise l’individualité plutôt que l’in-
dividualisme, c’est-à-dire qu’elle place au centre la personne concrète, singulière, 
mais intrinsèquement sociale. En outre, elle cherche à « surmonter les morcelle-
ments et les oppositions, et recoudre le tissu des relations »52.

« Le vrai service de l’éducation est l’éducation au service » ou, mieux encore, 
„une éducation qui est service” (PEG 4. 3). Les étudiants, les enseignants et les cher-
cheurs doivent faire fructifier leurs talents, non pas tant pour l’autopromotion, mais 
pour redonner à la communauté ce qu›ils ont généreusement reçu. Par conséquent, 
l›université doit former des personnes qui soient prêtes à servir la communauté, au 
lieu de simplement transmettre des connaissances. Elle doit également renforcer la 
société cognitive et la citoyenneté planétaire, en poursuivant un bien commun qui 
incorpore tout le monde (GS 236).

Cette éducation inclusive et interdisciplinaire favorise une vision holistique de 
la réalité qui ne se réduit pas à la somme des parties individuelles. En effet, „le tout 
est plus grand que la partie” (141), « l’unité est supérieure au conflit » (198) et « le 
temps est supérieur à l’espace » (178).

49 François, « Discours avec le monde de l’école et de l’université » (Quito, 7. 07. 2015), in OR 
153 (9. 07. 2015) 7.

50 Einstein A., Ideas and opinions, Crown-Bonanza, New York, 1954, 47.
51 François, « Message à l’occasion du lancement du pacte éducatif » (12. 09. 2019), in OR 207 

(13. 09. 2019) 8. « Unité et différence ne s’excluent pas, au contraire, elles s’impliquent l’une l’autre. 
Dans le cas contraire, nous nous trouverions devant une unité étouffante ». PEG 3. 1

52 François, « Message à l’occasion du lancement du pacte éducatif » (12. 09. 2019) 8.
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Le pape François reconnaît « que nous n’avons pas encore la culture nécessaire 
pour faire face » à la crise socio-environnementale actuelle (53). Nous sommes dans 
« une culture centrée de manière obsessionnelle sur la souveraineté de l’homme — 
en tant qu’espèce et en tant qu’individu — par rapport à la réalité »53. Tentant de 
combler cette lacune, la constitution apostolique Veritatis Gaudium demande que les 
universités ecclésiastiques soient des „laboratoires culturels”. „Au niveau culturel 
de la formation universitaire et de la recherche scientifique”, elles devraient assu-
mer un « engagement généreux et convergent vers un changement radical de para-
digme, et même vers une « révolution culturelle courageuse »»54, notamment en ce 
qui concerne la méthode utilisée. En fait, Veritatis Gaudium nous invite à assumer  
« l’inter- et la transdisciplinarité exercée avec sagesse et créativité » (VG pr. 4c), 
afin que de nouveaux modèles de progrès et de développement puissent naître (194).

4. 2. Un processus interactif, dynamique et inclusif

L’éducation ne doit pas être comprise comme un processus de modélisation de 
l’autre en lui inculquant des valeurs et des idéaux déjà élaborés. Ce serait instruire, 
pas éduquer. Dans son travail pastoral et formateur, l’éducateur doit développer la 
créativité de l’artiste, car il n’y a pas de réponses toujours valables qui peuvent être 
appliquées automatiquement.

Plus qu’une transmission linéaire, l’éducation est un processus d’assistance mu-
tuelle, dans lequel chacun s’entraide pour découvrir sa propre identité, ce qu’il est 
déjà, et apprenne à être de plus en plus lui-même. Plus que la transmission d’un 
programme, l’éducation est une alliance pour avancer ensemble vers la vérité, en 
se respectant mutuellement. En utilisant les expressions „pacte” et „alliance édu-
cative”55, le Pape souligne l’importance du dialogue et du respect affectueux de la 
diversité. Au lieu d’être une menace ou un obstacle, la diversité nous aide et enrichit.

Freire soutient qu’il ne s’agit pas d’éduquer l’autre, mais plutôt de nous éduquer 
ensemble, en relevant les défis de chaque jour. « Personne n’éduque autrui, per-
sonne ne s’éduque tout seul, les hommes s’éduquent ensemble par l’intermédiaire 
du monde »56. L’interprétation de la communauté est donc déterminante.

Veritatis Gaudium nous invite à promouvoir une véritable culture de la rencontre, 
afin d’atteindre une pluralité de savoirs par le dialogue, la fraternité, le discernement 
et la collaboration en réseau (VG pr. 1 et 4).

53 François, « Discours aux participants à l’assemblée générale des membres de l’Académie 
pontificale pour la vie » (5. 10. 2017), n. 1, in OR 229 (6. 10. 2017) 7.

54 François, « Veritatis gaudium. Constitution apostolique sur les universités et les facultés 
ecclésiastiques » (29. 01. 2018), [VG], n. 3, LEV, Cité du Vatican 2018.

55 François, « Message à l’occasion du lancement du pacte éducatif » (12. 09. 2019) 8. « L’into-
lérance à l’égard de la différence de l’autre „conduit à la guerre et” renforce le désir de possession et 
la volonté de domination ». François, „Message pour la LIIIe Journée Mondiale de la Paix” [JMP], 
(1. 01. 2020), 1, in OR 19 (25. 01. 2020) 8.

56 Freire P., Pedagogía del oprimido, Madrid 2008 (20ª reimpresión), 69; Cfr. Nanni C., Cor-
responsabili. Crescere ed educarsi insieme, Roma 2013.
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« Il devient indispensable de créer de nouveaux centres de recherche compé-
tents dans lesquels les chercheurs, provenant de différents univers religieux et 
ayant des compétences scientifiques diverses, puissent dialoguer […], de fa-
çon à « entrer dans un dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la dé-
fense des pauvres, de la construction de réseaux de respect et de fraternité «».
En fait, « éduquer exige d’entrer dans un dialogue sincère et loyal »57 pour sur-

monter l’indifférence mondialisée58 de cette société qui « nous rapproche, mais ne 
nous rend pas frères » (CV 19).

4. 3. Une éducation inductive

Le Synode de l’Amazonie a proposé une méthode d’éducation inductive qui 
donne la priorité au local sur le global. Partant du local, il arrive enfin à une vision 
globale de toute la réalité. En fait, le Synode s’est concentré sur une zone géogra-
phique spécifique, mais il a eu une résonance universelle, montrant que les défis de 
l’Amazonie sont aussi les nôtres.

Dans son document final, il nous invite aussi à apprendre des peuples autoch-
tones, et plus particulièrement de leur vision culturelle :

« La pensée des peuples autochtones offre une vision intégratrice de la réa-
lité, capable de comprendre les multiples liens qui existent entre tout ce qui 
est créé. Ceci contraste avec le courant dominant de la pensée occidentale 
qui tend à fragmenter pour comprendre la réalité, mais ne parvient pas à 
articuler à nouveau l’ensemble des relations entre les différents champs de 
la connaissance » (S19df 18).
Le Synode a également affirmé l’importance du chemin de la beauté. L’exhortation 

post-synodale « Querida Amazonia » a renforcé cette invitation en montrant une manière 
concrète de la mettre en œuvre dans un document officiel du magistère ecclésiastique.

4. 4. Une éducation qui renforce les relations et la communauté

L’université doit également faire face au manque de solidarité et d’empathie 
dans notre monde globalisé. « Nos sociétés sont caractérisées par un individualisme 
croissant »59. Il est intéressant de noter que les utilisateurs les plus fréquents des nou-
velles technologies de la communication sont souvent les moins empathiques60. Au 

57 François, „Discours aux membres du corps diplomatique” (9. 01. 2020) p. 4.
58 „Un monde caractérisé par cette” mondialisation de l’indifférence ”, qui nous fait lentement 

nous „habituer” à la souffrance de l’autre, en nous fermant sur nous-mêmes ». JMP 2014, n. 1, in 
Insegnamenti di François, [InsFco], LEV, Cité du Vatican, vol. I,2 (2013) 751 – 753, ici 751 – 752.

59 François, « Discours à l’assemblée plénière de la FAO à l’occasion de la IIe conférence inter-
nationale sur la nutrition » (20. 11. 2014) 3, in OR 266 (21. 11. 2014) 8.

60 On the rapid decline of empathy among university students, especially from 2001 onwards: 
Konrath S. – O’Brien E. H. – Hsing C., «Changes in Dispositional Empathy in American College 
Students over Time: a Meta-analysis,» in Personality and Social Psychology Review 15/2 (2011) 
180 – 198.
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niveau mondial, « une minorité se croit le droit de consommer dans une proportion 
qu’il serait impossible de généraliser » (50), ce qui prive de nombreuses personnes 
d’une vie digne.

Pour faire face à ces défis, l’université doit contribuer à « habiter l’éducation 
», en l’insérant dans la toile de la vie, avec ses visages, ses lieux et ses liens. Bien 
intégrée dans la réalité concrète, l’université aidera les gens à réfléchir sur les be-
soins sociaux. Elle favorisera également les débats et les initiatives concrètes afin 
que chacun se sente encouragé à accroître ses connaissances et ses compétences 
par le biais d’un service solidaire et communautaire (apprentissage par le service). 
Par conséquent, l’activité éducative associera harmonieusement l’apprentissage et 
le service social à la communauté dans laquelle on vit, en renforçant les valeurs de 
citoyenneté active et de protection de l’environnement

CONCLUSION

En contradiction avec l’actuelle vision darwinienne de la société, cet article 
a mis en évidence la nécessité de promouvoir un paradigme relationnel. On doit 
changer l’écologie mentale afin d’atteindre une écologie holistique. La pandémie 
de Covid-19 a révélé l’absurdité de l’idéologie technocratique et individualiste ac-
tuelle. Les longues semaines d’enfermement ont été une bonne occasion de réfléchir 
sur la nécessité d’un paradigme plus relationnel.

Nous devons commencer un chemin éducatif sérieux vers une vision plus ho-
listique et intégrale de la réalité. Pour y parvenir, il faut privilégier les biens rela-
tionnels par rapport aux biens économiques afin de restaurer nos quatre relations 
fondamentales : avec Dieu, avec les autres, avec nous-mêmes et avec la création. 
Dans ce parcours éducatif, la famille, la spiritualité et l’université doivent assumer 
un rôle fondamental.

Les données offertes par la science ne suffisent pas, à elles seules, pour provo-
quer un changement de mentalité et de style de vie. Tout d’abord, nous avons besoin 
de motivations internes. Le pape François rappelle que « les convictions de la foi 
offrent aux chrétiens, et aussi à d’autres croyants, de grandes motivations pour la 
protection de la nature et des frères et sœurs les plus fragiles » (64). En fait, « si nous 
nous sentons intimement unis à tout ce qui existe, la sobriété et le souci de protection 
jailliront spontanément » (11).

Il faut donc s’engager dans un parcours éducatif qui renforce chez chacun « la 
conscience d’une origine commune, d’une appartenance mutuelle et d’un avenir 
partagé par tous » (202). Les différents domaines de l’éducation (école/université, 
famille, spiritualité, médias, catéchèse, etc.) doivent promouvoir une perspective 
holistique qui met l’accent sur la relation et l’interdépendance de tous les êtres. De 
cette façon, l’homme et toutes les créatures pourront à nouveau « se tendre amica-
lement la main » (106).
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ÉDUCATION ET ÉCOLOGIE INTÉGRALE. 
LE RÔLE DE LA FAMILLE, DE LA SPIRITUALITÉ ET DE L’UNIVERSITÉ

RÉSUMÉ

Cet article montre que l’éducation est essentielle pour progresser vers l’écologie inté-
grale et étudie le rôle que la famille, la spiritualité et l’université peuvent jouer à cet égard. 
La famille a le droit primaire à éduquer et est, en fait, « la première et la plus importante 
école ». La spiritualité offre les motivations dont nous avons besoin pour « alimenter la pas-
sion de la préservation du monde ». L’université doit également jouer un rôle important, en 
intégrant harmonieusement l’enseignement académique et le service social à la communauté 
(apprentissage par le service), Au lieu de se limiter à une simple fonction instrumentale et de 
transmission. Un nouveau paradigme relationnel sera donc possible, qui favorise les relations 
familiales et une vision holistique de la réalité. Il s’agit d’un besoin urgent que la pandémie 
de Covid-19 a mis en évidence.

EDUKACJA  A  EKOLOGIA  INTEGRALNA. 
POTENCJAŁ RODZINY, DUCHOWOŚCI I UNIWERSYTETU

STRESZCZENIE

Niniejszy artykuł ukazuje potrzebę edukacji dla rozwoju ekologii integralnej oraz rolę, 
jaką w tym zadaniu formacyjnym odgrywają: rodzina, duchowość i uniwersytet. W dziele 
edukacji pierwszeństwo dzierży rodzina – najważniejsza ze szkół. Z kolei duchowość „potra-
fi motywować naszą gorliwość i troskę o nasz świat”. Także uniwersytet ma tu do odegrania 
ważną rolę, poprzez harmonijną integrację nauki i służby społecznej, wykraczając ponad 
funkcję li tylko przedmiotową i przekazicielską. W ten sposób staje się możliwy do osią-
gnięcia nowy paradygmat relacyjny, sprzyjający zarówno integracji rodzin, jak i całościo-
wej wizji rzeczywistości. Obecna pandemia Covid-19 jeszcze bardziej uwydatnia aktualność 
podjętych w artykule postulatów.

EDUCATION AND INTEGRAL ECOLOGY. 
THE ROLE THAT THE FAMILY, THE SPIRITUALITY AND THE UNIVERSITY 

CAN PLAY

SUMMARY

This article asserts the need for education in order to move towards integral ecology and 
studies the role that the family, the spirituality and the university can play in this formative 
task. The family has the primary right to educate and it is indeed the most important school. 
The spirituality «can motivate us to a more passionate concern for the protection of our 
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world». The university must also play an important role, harmoniously integrating learning 
and social service, rather than reducing itself to a merely instrumental and transmitting func-
tion. Thus, a new relational paradigm will be possible, one that fosters family relationships 
and a holistic vision of reality. This urgent need has also been highlighted by the current 
Covid-19 pandemic.

BILDUNG UND INTEGRALE ÖKOLOGIE.  
DAS POTENZIAL DER FAMILIE, DER SPIRITUALITÄT  

UND DER UNIVERSITÄT

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel zeigt die Notwendigkeit der Bildung für die Entwicklung einer 
integralen Ökologie und die Rolle, die Familie, Spiritualität und Universität bei dieser Bil-
dungsaufgabe spielen. In der Bildungsarbeit wird der Familie, der wichtigsten Schule, Pri-
orität eingeräumt. Die Spiritualität wiederum “kann unseren Eifer und unsere Sorge um die 
Welt motivieren”. Auch die Universität hat hier eine wichtige Rolle zu spielen, durch die 
harmonische Integration von Wissenschaft und sozialem Engagement, das über die Funk-
tion des reinen Lehrstoffes und der Vermittlung hinausgeht. Auf diese Weise kann ein neues 
Beziehungsparadigma erreicht werden, was sowohl der Integration von Familien als auch 
einer Gesamtvision der Realität gerecht wird. Die aktuelle Covid-19-Pandemie unterstreicht 
umso mehr die Gültigkeit der in dem Artikel erhobenen Forderungen.

EDUCACIÓN Y ECOLOGÍA INTEGRAL. 
EL PAPEL DE LA FAMILIA, DE LA ESPIRITUALIDAD Y DE LA 

UNIVERSIDAD

SUMARIO

Este artículo muestra que la educación es imprescindible para poder avanzar hacia la 
ecología integral y estudia el papel que la familia, la espiritualidad y la universidad pueden 
desempeñar en esta tarea formativa. La familia es «la más importante escuela» y la espiri-
tualidad ofrece las motivaciones que necesitamos «para alimentar una pasión por el cuidado 
del mundo». También la universidad debe desempeñar un papel importante, integrando ar-
moniosamente el aprendizaje y el servicio social a la comunidad (service learning), en lugar 
de reducirse a una función meramente instrumental y transmisora. Será así posible un nuevo 
paradigma relacional, que potencie las relaciones familiares y la visión holística de la reali-
dad. Se trata de una necesidad urgente que la pandemia del Covid-19 ha puesto nuevamente 
de manifiesto.
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Ojciec prof. Bernard Rey OP1, od wielu dziesięcioleci zaangażowany w forma-
cję duchowo-intelektualną środowisk kościelnych, po wielu latach swoich doświad-
czeń wskazuje, że wiara nie jest „dostępem do prawdy”, ale „sposobem egzystencji” 
ludzkiej w relacji do Jezusa jako źródła prawdy, życia i świętości2. Zwraca on uwagę 
na rolę rozumu i racjonalność ludzkich przesłanek w procesie kształtowania się wia-
ry jako zaufania Bogu. W ludzkiej duszy dostrzega podatny grunt na kształtowanie 
się właściwej tożsamości człowieka stanowiący rozległy w czasie proces autokre-
acji człowieka. Poprzez zachowanie odpowiedniej relacji do Boga, posłuszeństwo 
względem woli Bożej, człowiek jest w stanie przyjąć w pokorze odwieczny plan 
Boży względem jego osoby3. Bóg stwarza człowieka w „pełni” przez łaskę. „Czło-

* Ks. Jacek Neumann – kapłan diecezji elbląskiej, prof. dr hab. nauk teologicznych, doktor 
nauk humanistycznych, w latach 2009–2010 kapelan, a w latach 2010–2014 dziekan Wydziału 
Zamiejscowego Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Elblągu. Wybrane monografie: 
Chrystologiczny charakter życia chrześcijańskiego w świetle pism św. Klary z Asyżu, Częstochowa 
2002; Kościół trzeciego tysiąclecia w literaturze teologicznej, Warszawa 2006.

1 O. prof. Bernard Rey OP (ur. 1933 r. we Francji) dominikanin, teolog. Po studiach na 
Uniwersytecie w Saulchoir, na Angelicum w Rzymie, w Szkole Biblijnej w Jerozolimie, zaangażował 
się w formację osób konsekrowanych i świeckich we Francji. Był wykładowcą na Uniwersytecie 
Saulchoir oraz w Katolickim Instytucie i w Seminarium Duchownym w Lille, koordynował formację 
intelektualno-duchową O. Dominikanów Prowincji Francuskiej. Dostrzegając potrzebę właściwej 
formacji intelektualno-duchowej różnych środowisk katolickich, ograniczył zakres swej aktywności 
akademickiej na uniwersytecie i stał się „wędrownym kaznodzieją”. Autor wielu publikacji i dzieł 
teologicznych m.in.: Nous prêchons un Messie crucifié (1989), Jesus-Christ, chemin de notre foi 
(1991), Jesus, l`aujourd`hui de Dieu (1994), Pour des célébrations pénitentielles dans l`esprit de 
Vatican II (1995), La Discretion de Dieu (1997), Pastorale e célébrations de la réconciliation (1999),  
Vivre avant et après la mort (2001), Marcher vers Toi, mon Dieu (2004).

2 B. Rey, Jesus-Christus chemin de notre foi, Paris 1991, s. 11.
3 Por. A. Choromański, Osoba ludzka jako „byt relacyjny” – antropologiczne fundamenty 

eklezjologii Soboru Watykańskiego II, „Studia Teologii Dogmatycznej” 1 (2015), s. 58 – 87.

ks_SE-2020_2.indb   233 2020-11-16   17:10:12



234 JACEK NEUMANN

wiek staje się doskonalszy, im bardziej realizuje zamysł stwórczy, czyli bardziej 
zbliża się do celu, który w odwiecznym zamyśle Boskim jest człowiekowi wyzna-
czony”4. Pomocą na drodze rozeznania i trwania jest wiara. Ewangelie kanonicz-
ne są sposobem przekazania wiary w pierwszych gminach chrześcijańskich. Tym, 
co je ze sobą tematycznie spaja i zarazem eksponuje to wiodąca wiara w Jezusa. 
Zwieńcza ją męka, śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie Chrystusa. Do tej 
zasadniczej prawdy z historii zbawienia nawiązuje w swojej religijnej działalności 
formacyjno-naukowej O. Bernard Rey OP.

W odpowiedzi na prośby o uzdrowienie skierowane do Jezusa pojawia się zaw- 
sze Jego warunek: „Czy wierzysz?”. Zatem, co stanowi istotę zaistnienia spełnienia 
ludzkiego „błagania” skierowanego do Boga? Wiara! Teologia zaszeregowała wiarę 
do cnót teologicznych wraz z jej relacją do nadziei i miłości (por. 1 Kor 13,13). To 
pozwala poznać wzajemnie ich przenikanie się. Gdzie istnieje wiara, tam i pojawia 
się nadzieja, które wprowadzają człowieka w sferę oddziaływania Bożej miłości. 
Gdzie jest brak wiary lub jej moc słabnie, wówczas urealnia się zwątpienie5. Problem 
wiary ważny w życiu człowieka i jej znaczącą rolę w procesie autokreacji człowie-
ka podejmował w swych rozważaniach filozoficzno-teologicznych O. Bernard Rey, 
dominikanin i profesor. Od lat 70. minionego stulecia był on mocno zaangażowany 
w formację laikatu i duchownych wielu środowisk Kościoła we Francji.

1. ŻYCIE W „CIENIU” WIARY

„Czas i przestrzeń” życia Jezusa na ziemi wpisuje się w epokę panowania impe-
rium rzymskiego w całym basenie Morza Śródziemnego. Gdy Chrystus rozpoczyna 
swoją działalność publicznego nauczania i uzdrawiania na ziemiach Galilei, Judei 
i Samarii, dominacja rzymskich pogan ma tam swoje apogeum. Z drugiej strony 
w szeregach Narodu Wybranego powstaje i trwa nieustępliwie wrogość faryzeuszy 
i saduceuszy względem osoby Jezusa. Zarówno okupanci rzymscy, jak i mocne śro-
dowiska żydowskie szukają sposobów, by uniemożliwić rozwój coraz to większych 
rzesz wyznawców Jezusa. Jednak to, co się dokonuje w „słuchających Nazareńczy-
ka”, nabiera znamion „wzrostu zasianego ziarna wiary” w glebie ludzkiej duszy6. 
Na element „słuchania” Jezusa zwraca uwagę O. Bernard w odniesieniu do często 
powtarzanego „Shema Izrael!” – „Słuchaj Izraelu!”. Żydzi spotykali Jahwe w „ci-
szy”, „nasłuchując” Jego obecności7. W przekazie Rdz 3,9 ma to odniesienie do po-
stawy Adama przebywającego w raju, który „słysząc” odgłosy nadchodzącego Boga 
„ukrywa się”. To, że Bóg przebywa w Narodzie Wybranym jest wyrazem istniejącej 
żywej relacji Jahwe z Izraelitami8. Nadto zobowiązujące obietnice przymierza za-
wartego między Bogiem a Narodem Wybranym sprawiają, że to właśnie Izraelici 

4 Por. J. Strumiłowski, Tożsamość człowieka – między stwórczym aktem a autokreacją, TwP 11, 
1(2027), s. 150.

5 Por. J. Raztinger, Voici quel est notre Dieu, Paris 2001, s. 18 – 23.
6 Por. B. Rey, Jesus-Christu..., dz. cyt., s. 17.
7 Por. tenże, La Discretion de Dieu, Paris 1997, s. 37n.
8 Por. Jean Paul II, Prier les psaumes avec Jean Paul II, Paris 2003, s. 454 – 457.
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byli dla ówczesnego świata zdominowanego przez religie wielobóstwa, świadka-
mi istnienia „żywego jedynego Boga”. Żydowski kult synagogi i świątyni jerozo-
limskiej stawał się wizualnym faktem ich życia w duchu religii monoteistycznej9. 
W tym klimacie tradycyjnej religijności, podczas rzymskiej okupacji, wiara była in-
spiracją wolności Narodu Wybranego. O. Rey znajduje w Biblii analogie do realiów 
życia religijnego w dzisiejszym świecie i istniejących zmagań się chrześcijaństwa 
z poglądami ateistycznych ideologii.

Jezus głosił orędzie o przyjściu królestwa Bożego10. Zaistnienie tej nowej rze-
czywistości prowadziło w świadomości ludzi do pewnych przeobrażeń. Całe dzieło 
ewangelizacyjno-misyjne Chrystusa stało się dla chrześcijanina „zbiorem” zasad 
konstruktywnego myślenia i działania. Do zrozumienia tego dochodzą Apostołowie 
dopiero po spotkaniu się z towarzyszącym dwóm uczniom zmartwychwstałym Je-
zusem na drodze do Emaus (por. Łk 24,13 – 35).11 W obawie przed prześladowaniem 
Łukasz i Kleofas opuszczają Jerozolimę i pragną bezpiecznie się ukryć. Zamierzają 
przeczekać zaistniałą sytuację, by podjąć dalsze swoje decyzje. Zarazem przenikała 
ich tajemnica, gdyż nie mogli zrozumieć, co znaczy zmartwychwstać12.

Tematyka rozmowy Jezusa z uczniami zdążającymi do Emaus bazuje na orędziu 
o królestwie Bożym. To, co mówił Apostołom spotkany Nieznajomy miało swoje 
odniesienie do tego, co oni już słyszeli od swego Mistrza. Gdy z powodu śmierci na 
krzyżu zniknęło widzenie i odczuwanie bliskości Mistrza, uczniowie utracili zdol-
ność do rozpoznania Jego głosu, Jego sylwetki, Jego gestów i stylu bycia. Zasunięty 
kamień na grobie Jezusa odizolował ich od Niego.

O. Bernard Rey dostrzega w procesie kształtowania się w człowieku postawy 
wiary znaczące miejsce Jezusa. On to jako Syn Boży jest zwiastunem przychodzą-
cego królestwa Bożego, którego wyczekuje mniej lub bardziej świadomie każdy 
człowiek13. Oczekiwanie czegoś, co ma swoje odniesienie do trwania w wieczności, 
wpisane jest w duszę ludzką, która jest elementem wieczności obecnym w ciele czło-
wieka. Pragnienie życia jest inspiracją dla duchowego przeobrażania się człowieka 
i pozyskiwania daru trwania w innej rzeczywistości, dotychczas nieznanej14. W ana-
lizie biblijnego przekazu o istnieniu królestwa Bożego, dostrzega O. Rey pewną 
sugestię dla doświadczania przez chrześcijanina tego, co jedynie na drodze wiary 
może mu pozwolić rozeznać i przyjąć obietnice wpisane w Boże objawienie. Dla 
O. Bernarda królestwo Boże jest dynamicznym aktem Boga porównywanym do ak-
tywności życiowej ziarna rzuconego w glebę zdolnego wydać z siebie obfity plon15. 
W przypowieściach Jezusa o synu marnotrawnym, o człowieku przygotowującym 
ucztę, o kobiecie zaprawiającej mąkę zaczynem, eksploduje wizualnie zrozumiała 

9 Por. J. Ratzinger – Benoît XVI, Jésus de Nazareth. De l`entrèe à Jèrusalem à la Rèsurrection, 
Libraîrie Éditrice Vaticane 2011, s. 25 – 37; Jean Paul II, Prier..., dz. cyt., s. 203 – 207.

10 Por. J. Neumann, Idea zbawcza królestwa Bożego, Warszawa 2000, s. 11 – 59; B. Rey, Jesus-
Christ..., dz. cyt., s. 22 – 26.

11 Por. B. Rey, Jesus-Christ..., dz. cyt., s. 64 – 66.
12 Por. Franciszek, Prawda jest spotkaniem, Kraków 2019, s. 65 – 67.
13 Por. B. Rey, Jesus, l`aujourd`hui de Dieu, Paris 1994, s. 23n.
14 Por. B. Rey, Marcher vers Toi, mon Dieu, Paris 2004, s. 72n.
15 Por. B. Rey, Vivre avant et après la mort, Paris 2001, s. 19n.
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dla tłumów idea pojawienia się Bożej mocy w doświadczeniach codziennego zmaga-
nia się ludzi z cierpieniem, grzechem, obawami przed śmiercią. Jeśli królestwo Boże 
jest zaproszeniem do przyjęcia miłości i dobroci Boga, to w przekazie O. Reya wiara 
jest na to odpowiednią reakcją ludzką16. W taką postawę chrześcijanina przenika 
nadprzyrodzona łaska płynąca ze świętych sakramentów zdolna otworzyć człowie-
ka na cuda Boga dokonywane względem niego. Sakrament pokuty i Eucharystii dają 
nowy blask życiu, gdyż regenerują siły duchowego zawierzenia Bogu. W taki, na 
nowo odkrywany przez człowieka Boży świat, wchodzi chrześcijanin całym swym 
„jestestwem”17. On idzie za Pasterzem, który wie, gdzie idzie i dokąd powierzonych 
sobie prowadzi (por. Mk 6,34).18 O. Bernard wskazuje, że dla wielu środowisk róż-
nych kultur znana jest osoba Jezusa Chrystusa jako Syna Człowieczego19. „A wy 
co mówicie, kim Ja jestem?” (Mk 8,29). Pytanie to staje przed każdym i zmusza 
do podjęcia decyzji opowiedzenia się „za” Jezusem względnie „przeciw” Niemu20. 
Jest to pytanie o najgłębszą prawdę o Jezusie. Jest to pytanie o Jego bóstwo. Jej 
przyjęcie wprowadza człowieka w sferę oddziaływania Bożej łaski wiary21. Ucznio-
wie udający się do Emaus rozmawiają z „kimś”, kto dołączył do nich i zmierzał 
w tym samym kierunku. Jezus stał się towarzyszem ich drogi i „Pisma im wyjaśniał”  
(Łk 24,32). Oni jednak Go nie rozpoznali. Nie skojarzyli wielkiej mądrości Nie-
znajomego z mądrością zasłyszaną od ich Mistrza. To stanowi dla O. Reya pewną 
sugestię, że także i w dzisiejszym świecie brakuje punktu odniesienia do posiadanej 
wiedzy o Bogu i jej przełożenia na realistyczne życie zgodne z Dekalogiem22. „Oczy 
ich były niejako na uwięzi” (Łk 24,16) – komentuje Ewangelista. Ich spotkanie 
z Nieznajomym było jakby spotkaniem z żywym Jezusem, mówiących o zmarłym 
Jezusie! Ten krajobraz ich myśli wpiętej w dramat męki i śmierci Chrystusa nie 
pokrywał się z już zaistniałym po zmartwychwstaniu Jezusa nowym horyzontem 
„widzenia życia”, nawet „dotykania życia”, czego świadkiem był św. „niewierny” 
Tomasz. Uczniom udającym się do Emaus nie przechodziło nawet przez myśl, że 
to, co Chrystus zapowiadał, mogło w Nim i przez Niego spełnić się. W tym braku 
przyjęcia i zrozumienia Misterium Paschalnego, dostrzega O. Bernard ograniczony 
zasięg widzenia i współczesnych chrześcijan23. Stara się on poszukiwać odpowie-
dzi, co ze znanych prawd wiary, wielu doświadczeń i nawróceń, paraliżuje ludzi 
wierzących przed zanurzeniem się w głębię wiary? Jedną z dróg odpowiedzi na to 
pytanie widzi O. Rey w scenerii wydarzenia Ostatniej Wieczerzy24. Prowadzone dia-

16 Por. B. Rey, Vivre avant et après la mort, Paris 2001, s. 47n.
17 Por. S. Ewertowski, Transcendencja ludzkiej osoby, w: Veritas Christi liberat red. K. Parzych-

Blakiewicz, P. Rabczyński, J.M. Wojtkowski, Olsztyn 2014, s. 187 – 202.
18 Por. Jan Paweł II, Przemówienie na audiencji generalnej „«Poszukiwany» przez Boga, 

człowiek «szuka» Boga” z 5  VII  2000, OsRomPol 1 (2001), s. 34 – 35.
19 Por. J. Troska, Człowiek w nauczaniu Jana Pawła II, w: In persona Christi red. K. Góźdź, 

Lublin 2009, t. I, s. 489 – 506.
20 Por. Franciszek, Prawda..., dz. cyt., s. 526 – 528.
21 Por. J. Neumann, Personalistyczny wymiar zbawienia, w: In persona Christi red. K. Góźdź, 

Lublin 2009, t. I, s. 444 – 449.
22 Por. B. Rey, La Discretion..., dz. cyt., s. 59n.
23 Tamże, s. 74n.
24 Por. tenże, Jesus-Christ..., dz. cyt., s. 73 – 81.
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logi zaczynają się od personalnych uwag do poszczególnych Apostołów: „Piotrze, 
to co Ja czynię, ty na razie nie rozumiesz, ale potem będziesz to wiedział” (J 13,7). 
Gdy pada informacja Jezusa: „Jeden z was Mnie zdradzi” (J 13,21), „spoglądali 
uczniowie jeden na drugiego, niepewni, o kim mówi?” (J 13,22). „Panie, kto to 
jest? Jezus odparł: To ten, dla którego umaczam kawałek chleba i podam mu” (J 13, 
25 – 26). Pierwszą reakcją Apostołów było zdziwienie: „Czyżby to ja?” (Łk 14,19). 
Każdy mógł ewentualnie brać pod rozwagę swoją słabą wiarę w obliczu możliwości 
pojmania i skazania na śmierć Mistrza. Nikt nie był pewny swej wierności Jezusowi. 
Każdy zatem coś czuł w sobie z nieuczciwości czy niewierności wobec Mistrza, 
dotychczas ukrywanej, która mogła stać się jawna wobec całego grona uczniów. Na 
uwagę zasługuje niezwykła dyskrecja Jezusa. Zawsze zwracał się On do każdego 
z Apostołów po imieniu, tak tym razem, w chwili ujawnienia zdrady, używa jedynie 
bezimiennego wskazania na osobę. Uczniowie nie zauważyli nawet, że mówił im 
o Judaszu. Bóg zna imię każdego człowieka. Gdy człowiek „splami” swe dobre 
imię, Bóg daje sposobność „rehabilitacji” i „naprawy” oraz przywrócenia sobie na 
nowo dobrego imienia. O. Bernard dostrzega w tej aplikacji imienia i jej „wyrugo-
wania z użycia” pewien element Bożej pedagogii wobec człowieka25. Judasz stał 
się moralnie innym, zdezerterował! To, czego dokonał przerosło go i sam nie był 
w stanie naprawić dokonanego zła. Zachwiała się jego wizja zaufania Jezusowi. To 
ma swoje podobieństwo do postawy wielu chrześcijan, którzy w obliczu okazji do 
zła i grzechu tracą postawę wierności Bogu. Często po namyśle, rozeznaniu i we-
wnętrznym przyznaniu się do dokonanego zła, przybierają przy tym postawę Adama 
kryjącego się w zaroślach ogrodu Eden. Kiedy jednak Bóg nadchodzi i szuka czło-
wieka, to już pyta z imienia: „Adamie, gdzie jesteś?” (Rdz 3,9).

Pragnienie pojednania się z Bogiem i bliźnim ma walor rewitalizacji duchowego 
życia chrześcijanina26. Dla O. Reya ważnym jest, by chrześcijanie jak najczęściej 
„wchodzili w progi Wieczernika” i przemierzali drogę „ucieczki do Emaus”. Także, 
by „poszukiwali” Jezusa w Jego grobie. Grób jest pusty, Chrystus opuścił go, bo 
zmartwychwstał, to co jeszcze chciałby znaleźć człowiek w jego wnętrzu? Może 
zatem – uważa O. Bernard – potrzeba „niemych rekolekcji” z wnętrza grobu Jezusa. 
Może potrzeba zasłuchania się na nowo w Słowo Boże i rozważania go oraz życia 
nim wraz z darem Eucharystii? Doświadczyli tego uczniowie w spotkaniu z Jezu-
sem w drodze do Emaus. To sprawiło, że „w tej samej godzinie wybrali się i wrócili 
do Jerozolimy” (Łk 24,23). Takie jest zawsze owocne spotkanie z Jezusem, gdy 
szczerze otwierając się na Boga doświadcza się powrotu do źródła „życia i święto-
ści”. Zasłuchanie się w to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi, jest uchyleniem 
„drzwi serca” i zaproszeniem Boga w swoje życie27.

W wierze i w jej przeżywaniu pojawia się nierozłącznie zaufanie i zwątpienie, 
co jest doświadczaniem wiary. Zwraca na to uwagę O. Rey sugerując, że człowiek 
dostrzegając dziejące się w świecie zło, niejako spontanicznie kieruje do Boga 
„prośbę”, by On działał i „narzucił” ludzki sposób weryfikacji dobra i zła.

25 Tamże.
26 Por. Jan Paweł II, Przemówienie na audiencji generalnej „Miłość Boga czeka na odpowiedź 

człowieka” z 13  II 2002, OsRomPol 4 (2002), s. 13.
27 Por. B. Rey, Jesus, l`aujourd`hui..., dz. cyt., s. 87n.
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2. ISTOTA I MOTYW WIARY

Ze strony Jezusa dostrzec można pewien dystans do kultu sakralnego w Jero-
zolimie, która była „miejscem i czasem” modlitw i składnych ofiar całopalnych. 
W przypowieści Jezusa o kapłanie i lewicie nie udzielających pomocy rodakowi 
pobitemu i okaleczonemu na drodze między Jerychem a Jerozolimą, zostało ukaza-
ne sprawowanie posługi sakralnej pozbawionej zasad miłości bliźniego (por. Łk 10, 
30 – 37). W tym kontekście O. Bernard koncentruje swoje uwagi na postawie osób 
duchownych, ich stylu życia i form posług religijnych wynikających z ich powoła-
nia. Może to być także wezwanie do zdopingowania osób konsekrowanych do życia 
zgodnego ze swoim stanem. Jednak bez pomocy wiernych i ich modlitwy trudno 
„uporządkować” postawy „stróżów świątynnych”28.

Jezusowa zapowiedź zburzenia Jerozolimy i jej świątyni była proroctwem tego, 
co się dokonało niebawem. Już w roku 70, gdy Rzymianie zdobyli miasto i je zbu-
rzyli. Kult w świątyni jerozolimskiej legł w gruzach. Ten obraz historycznego wy-
darzenia O. Rey porównuje do pojawiających się coraz częstszych alienacji tradycji 
religijnej z form życia współczesnego świata. Kościoły jako świątynie i miejsca kul-
tu religijnego, chociaż nie uległy w dużej mierze unicestwieniu, to jednak „opusto-
szały”. Zanika wiara w Boga, a zaczyna dominować laicyzacja, indywidualizm, re-
latywizm29. W tym wymiarze O. Rey nawiązuje do Jezusowego spojrzenia na Prawo 
i na wiarę. By żyć wiarą, trzeba rozeznać i poznać jej istotę, jej przedmiot i jej cel. 
Inspiracją jej „pozyskania” jest Jezusowe wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie 
w Ewangelię” (Mk 1,15). Poznanie tego, czego wymaga nawrócenie i uwierzenie 
w Ewangelię, ma swój punkt zaczepienia w działalności apostolskiej pierwszych 
gmin chrześcijańskich. Poprzez katechumenat, przyjęcie chrztu świętego, dokony-
wała się inicjacja życia chrześcijańskiego. Chrzest święty gładził grzech pierwo-
rodny, a wejście na „drogę” dziecka Bożego stwarzało możliwość podjęcia pokuty 
i pojednania. Podejmując się tego w duchu wiary wchodzi człowiek na „drogę” zba-
wienia30. W trosce o formację religijną wierzących, O. Bernard pyta się w swoich 
refleksjach ewangelizacyjnych o możliwości przeciwdziałania nurtującej chrześci-
jański świat negacji wiary. Jako uzasadnioną pomoc, w tym zmaganiu się ludzi wie-
rzących z naporem laicyzacji, dostrzega O. Rey wszelkie podejmowane działania 
do powrotu do życia liturgicznego, do odnowienia i poszerzenia wiedzy religijnej, 
do katechizacji, jak i aktywniejszego włączenia się w dzieło „nowej ewangelizacji”. 
Cała ta inicjatywa rewitalizacji duchowości chrześcijańskiej winna bazować na fun-
damencie pragnienia autentycznej wiary w Boga. Nawiązanie ponownie łączności 
człowieka z Bogiem może dokonać się na „drodze” rozeznania stanu dotychczaso-
wego zjednoczenia z Bogiem, przestrzegania Dekalogu i zasad chrześcijańskiego 
życia. Otwarcie się na objawienie Boże i szczere zaufanie Bogu może dokonać wy-
boru „źródła życia i świętości”, dobra i mądrości emanujących z Boga31. Bóg obja-

28 Por. B. Rey, Marcher vers Toi..., dz. cyt., s. 137n.
29 Por. R. Faricy, Building God`s World, New Jersey 1976, s. 36 – 71.
30 Por. P. Coda – Ch. Hennecke, La fede, evento e promessa, Roma 2000, s. 94n.
31 Por. M. Morwood, Understanding God and Jesus in a New Millenium, NJ Mystic 2002, 

s. 44 – 52.
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wia się człowiekowi dlatego, że chce! Jest to dar nadprzyrodzony i jednocześnie dar 
osobowy, gdyż Bóg poprzez objawienie się daje człowiekowi samego siebie wraz 
z całą swoją „rzeczywistością”. A współczesny świat – zdaniem O. Bernarda – szu-
ka coraz to nowych „rzeczywistości” dla swego samorealizowania, zapominając, że 
tylko w Bogu jest naprawdę to, czego się szuka32.

O. Rey zwraca uwagę na zagubioną istotę wiary, która jest odpowiedzią człowie-
ka na objawienie. Podkreśla w swoich rozważaniach duszpasterskich, że w „trwanie 
wiary” zaangażowany jest Bóg i człowiek33. Nikogo nie można z tej wzajemnej 
realizacji eliminować. Współczesny „modny świat” preferuje „życie bez Boga”, co 
w konsekwencji „gasi” wiarę i wypacza ludzkie dążenia. Widać to w separowaniu 
społeczności od liturgii, tradycji religijnej, co spowodowało alienacje prawdziwych 
duchowych pragnień człowieka. W rezultacie zapomina się, że Bóg jest głównym 
przedmiotem wiary i jej motywem jako nieomylny i prawdomówny. Gdy pośred-
niczy między Bogiem a człowiekiem objawienie, wówczas ma swój sens istnienie 
„rzeczywistości” Kościoła. Ale gdy neguje się Kościół i święte sakramenty, wów-
czas życie duchowe powoli staje się „jałowe i nużące”. W tym rozeznaniu odkry-
wa się prawdę, że to w akcie wiary angażuje się cały człowiek przyjmując prawdę 
objawioną. Władzą duchową człowieka, która działa w pierwszym momencie ak-
ceptacji wiary jest rozum. On to zostaje poddany działaniu sił nadprzyrodzonych 
i naturalnych. Wtedy też poprzez działanie Boga zostaje pobudzona wola, która po-
przez pragnienie dobra staje się inspiracją władz duchowych skłaniających ludzki 
umysł do przyjęcia prawdy objawionej. W ten sposób wiara staje się odpowiedzią 
człowieka na objawienie Boże z racji zaufania i wiarygodności34. Świat współcze-
sny, zdaniem O. Bernarda, zagubił właściwe rozumienie znaczenia motywu wiary. 
A to zakwestionowało racjonalność pytania: Dlaczego należy wierzyć? Zanik relacji 
do Boga stał się negacją wielkości i powagi Boga objawiającego się człowiekowi. 
Zostały podważone przymioty Boga: Jego nieomylność i prawdomówność. Tym 
samym została zdewaluowana powaga Boga osobowego jako prawda najwyższa 
i pełna. W konsekwencji tego została podważona wiarygodność prawdy objawionej 
przez Boga. Chociaż uwzględnia się nadzwyczajną ingerencję Boga w wydarzenia 
dziejowe świata poprzez cuda i niezwykłe zjawiska, a także uzdrowienia niewytłu-
maczalne posiadaną wiedzą medyczną, to ostatecznie osoby Boga nie akceptuje się 
jako „Dawcy życia i świętości”35.

Poddając analizie koncepcję wiary należy rozróżnić wiarę jako akt i wiarę jako 
postawę. Gdy ma miejsce zaangażowanie władz duchowych człowieka w przeży-
wanie wiary, wówczas jest to przejaw aktu wiary. Natomiast w postawie wiary do-
konuje się urzeczywistnienie całościowe, osobowe zaangażowanie człowieka. Akt 
wiary zatem zawiera się w postawie wiary. W koncepcji filozoficznej personalizmu 
chrześcijańskiego przedmiotem działania rozumu jest prawda objawiona, której 

32 Por. B. Rey, Marcher vers Toi..., dz. cyt., s. 71n.
33 Tamże.
34 Por. M. Gagliardi, La Verità è sintetica, Teologia dogmatica cattolica, Roma 2017, s. 19 – 24.
35 Por. B. Rey, Pour des célébrations pénitentielles dans l`esprit de Vatican II, Paris 1995, 

s. 61n.
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przyjęcie aktem wiary uznaje się istnienie żywego i osobowego Boga36. W pozna-
niu prawdy objawionej rozum może wyrażać przyzwolenie i zarazem nie wyrażać 
sprzeciwu. W tym obszarze decyzji człowieka swoje działanie wykazuje wola, która 
pragnąc dobra wiary skłania rozum do zaaprobowania tajemnicy objawionej po-
przez wyrażenie sądu, że „to jest prawda”. Na działanie woli oddziałuje znacząco 
także sfera emocjonalna człowieka, która winna być właściwe kształtowana jako 
element osobowości ludzkiej37. Nadto w akcie wiary jest konieczna obecność łaski 
Bożej, która jest przyczyną sprawczą zaistnienia aktu wiary. Łaska jako dar Boży 
jest dana darmo każdemu człowiekowi, jednak nie każdy chce ją przyjąć38.

Na cały obraz wiary jako postawy wpływa oprócz aktu wiary także ufna nadzieja 
i posłuszeństwo Bogu. Cnota teologiczna nadziei rodzi w osobie wierzącej przeko-
nanie, że Bóg jako wszechmogący „może” i także w imię swej nieogarniętej miłości 
„chce” obdarzyć każdego człowieka zbawieniem. Pierwszorzędnym przedmiotem 
nadziei jest Bóg jako szczęście wieczne czyli osiągnięcie zbawienia. Drugorzędnym 
zaś przedmiotem nadziei są wszelkie dobra doczesne przyrodzone i nadprzyrodzone 
prowadzące do zbawienia39.

Posłuszeństwo Bogu nie jest konsekwencją wiary czy dodatkiem do wiary, lecz 
istotnym elementem wiary jako postawy. Człowiek nie stając się posłusznym Bogu 
jest człowiekiem niewierzącym. Postawa: „Jestem wierzący, ale nie praktykujący” 
czyli nie żyjący wiarą jest nieporozumieniem. Uzasadnienie tego znajduje się w tek-
ście biblijnym Jk 2,19: „Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także 
i złe duchy wierzą i drżą”. Dzieje się tak dlatego, że złe duchy wykonując jakiś akt 
wiary nie mają nadziei i nie są posłuszne Bogu.

Wiara jest łaską. Przyjmuje ona charakter uczynkowy, powszechny, ma ona 
wymiar możności, a jako cnota teologiczna ma charakter stały i jest konieczna do 
zbawienia40. Jej istnienie jest poddane zagrożeniom, do których zalicza się ate-
izm, niewiarę, obojętność religijną oraz bezbożnictwo. Ateizm neguje wiarę jako 
akt. Współcześnie dominujący materialistyczny model życia różnych społeczeństw 
sprawia, że idealizuje się człowieka jako cel sam w sobie przypisując mu absolut-
ną autonomię. Występując w roli domniemanego autorytetu człowiek separuje się 
od wiary w Boga jako postawy. Dalszą konsekwencją jest nie wykonywanie aktu 
wiary, jak i aktu nadziei oraz próba negowania posłuszeństwa Bogu. Wielkie za-
grożenie dla życia wiarą stanowi powszechnie akceptowana obojętność religijna. 
Separowanie się od Boga i od religii prowadzi do wyalienowania się człowieka ze 
sfery życia duchowego i wyobcowania ze świata wiary. Przejawem wojującego ate-

36 Por. A. Guggenheim, Les preuves de l`existence de Dieu, Paris 2008, s. 72 – 83.
37 Por. J. Neumann, W nurcie wyzwań ludzkiego życia, w: Człowiek istota (po)znana, 

Antropologia teologiczna wobec potrzeb i wyzwań współczesności, red. A. Proniewski, Białystok 
2015, t. I, s. 172 – 182.

38 Por. J. Paoletti, L`homme entre science et foi, Paris 2007, s. 61n.
39 Por. E. Sienkiewicz, Osoba ludzka w kontekście encykliki Benedykta XVI „Deus caritas est”, 

„Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie” 13 (2008), s. 265 – 293.
40 Por. Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska „Christus vivit” do młodych i całego 

Ludu Bożego, Poznań 2019, s. 76 – 78.
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izmu i niewiary o charakterze cynicznym czy złośliwym jest bezbożnictwo41. Ono 
to deprawuje wartości religijne i nadprzyrodzone. Jak zauważa O. Rey, wszystkie te 
przejawy zagrożenia wiary wzajemnie się przenikają i nakładają, co w konsekwen-
cji staje się trudne do sprecyzowania, z jaką postawą dezaprobaty wiary ma się do 
czynienia42.

3. WIERNOŚĆ W ŻYCIU WIARĄ

Specyfika misji Jezusa daje wyraz pewnej tajemnicy Jego Osoby. Samo już py-
tanie o Syna Człowieczego jest w zapisie ewangelicznego przekazu bardzo trudnym 
do sprecyzowania i jednoznacznego określenia. Pomocą jest odniesienie się do tek-
stów biblijnych Starego Testamentu, przede wszystkim do Księgi Daniela (por. Dan 
7,1 – 28). Jej tekst przedstawia Syna Człowieczego w alegorii sądu ostatecznego, 
wydarzenia eschatologicznego na końcu ziemskich czasów. W Nowym Testamencie 
wydarzenie zmartwychwstania Jezusa jest analogią tej eschatologii, czasu przejścia 
ze świata do wieczności.

W bardzo obrazowym przekazie Ewangelistów dotyczącym sądu odbytego nad 
Jezusem w czasie procesu i skazania Go na mękę i ukrzyżowanie, a także wyroku 
wydanego przez Jezusa względem żałującego łotra, czy prośby konającego Jezu-
sa na krzyżu: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34), daje się 
odczytać testament Syna Człowieczego. Jest On tym, który wprowadza człowieka 
w „moment” sądu szczegółowego i ostatecznego. To poddaje rozwadze każdemu 
człowiekowi prawdę, że ta chwila sądu zaistnieje. By wyrok był „ludzki”, Syn Boży 
stał się Człowiekiem, aby „wiarygodnie” i sprawiedliwie „sądzić żywych i umar- 
łych”43.

W ewangeliach ukazana postać Jezusa jako Syna Człowieczego nabiera stop-
niowo znamion majestatu i Bożej chwały. Jego życie i jego Osoba są „miejscem de-
cyzji” dla Boga. Jezus zaprasza każdego człowieka do opowiedzenia się za życiem 
w harmonii, jedności, przyjaźni z Bogiem w strukturach ziemskiego bytowania i po 
śmierci w wiecznym szczęściu nieba. Chrystus jest Tym, którego słowa i czyny są 
znakami Bożej mocy i Bożego „jestestwa” – „Jestem, który Jestem” (Wyj 3,14)44. 
Uczniowie uciekający w obawie przed prześladowaniem do Emaus widzieli Tego, 
który był „wielkim prorokiem w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu” (Łk 24, 
21). O swej więzi personalnej z Ojcem mówi sam Jezus swoim uczniom i słuchają-
cym Go tłumom: „Ja i Ojciec jedno jesteśmy” (J 17,22). Najbardziej synowskiemu 
oddaniu swemu Ojcu dał wyraz w modlitwie podczas agonii w Ogrójcu (por. Mk 14, 
36). Ta jedność Jezusa z Ojcem uzewnętrzniająca się w modlitwie jest dla O. Ber-
narda wskazaniem na ważność modlitwy człowieka wierzącego. Jej zaniedbanie 
wyobcowuje, usypia duszę, alienuje z przenikania w duchowe więzi z Bogiem. 
Doświadczyli tego Apostołowie podczas modlitwy Jezusa w Ogrójcu, gdy zmorze-

41 Por. I. Prêtre, Laïcité chérie... jusqu`où vas-tu nous conduire?, Saint-Maurice 2016, s. 9 – 15.
42 Por. B. Rey, Pastorale e célébrations de la réconciliation, Patris 1999, s. 43n.
43 Por. Credo nicejsko-konstantynopolitańskie.
44 Por. Cz. Bartnik, Cur Deum homo, w: Bóg człowiekiem, Lublin 1989, s. 347 – 358.
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ni snem, posnęli mimo próśb Mistrza: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie!”  
(Mk 22,40). Nieustanne praktykowanie modlitwy dokonuje w formacji duchowo-in-
telektualnej chrześcijanina tego, czego nie potrafi dać człowiekowi żadne doświad-
czenie i poznanie naukowe. Owocem modlitwy jest wniknięcie w sferę mistycznej 
jedności z Bogiem, miłości wzajemnej jednoczącej Trójcę Świętą i dobra tej miłości 
w dziele stworzenia, zbawienia i uświęcania45.

Zapis Ewangelii ukazuje Jezusa jako Zbawiciela, który głosząc orędzie o króle-
stwie Bożym zapowiada nastanie nowej rzeczywistości. O. Rey w tej wizji Jezusa 
koncentruje się m.in. na opisie kuszenia Chrystusa na pustyni. Słowo „kuszenie” 
w języku francuskim ma brzmienie „la tentation”, które etymologicznie nie ma bez-
pośredniego odniesienia do określenia „ȇtre victime de” – „być ofiarą”. W przekła-
dzie greckim „la tentation” jest tłumaczone jako πειραζόμενος – „doświadczany”, 
co w języku francuskim ma znaczenie jako „mise à l`èprouve” – „wystawiony na 
próbę”46. W tym znaczeniu okoliczności kuszenia Jezusa na pustyni wskazują na 
szerszy kontekst zaistniałego wydarzenia. Jest nim analogia do dziejów Narodu Wy-
branego, który przechodzi przez Morze Czerwone. Jest poddany probie wierności 
Jahwe podczas doświadczeń na pustyni. Jest „karmiony” manną spadającą z nieba 
i „gasi” pragnienie w wodzie wypływającej z litej skały. I właśnie tam, gdzie Izra-
elici dali się „zwieść złu” i „ulegli pokusie”, Bóg triumfuje. W czasie przechodzenia 
przez pustynię po wyjściu z niewoli egipskiej, Bóg zesłał węże, gdy złorzeczono 
Mu i Mojżeszowi jako winnym ich tułaczki po pustyni. Węże zaczęły kąsać wę-
drujących, tak że wielu umarło. Dopiero wywyższony na palu miedziany wąż stał 
się znakiem ocalenia. Każdy, kto na niego „spojrzał”, zostawał przy życiu (por. Lb 
21,4 – 9).

Samo „spojrzenie” w stronę Zbawiciela ma moc życia. Doświadczył tego ża-
łujący łotr w ostatniej godzinie swego konania. Pełen żalu za swe złe życie, prosił 
ukrzyżowanego Jezusa: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego króle-
stwa” (Łk 23,42). „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 
43). Te słowa Jezusa przynoszą nadzieję każdemu wierzącemu. Spojrzenie w stro-
nę Boga daje, a co najmniej przywraca, tęsknotę za powrótem do dobrego życia. 
I chociaż droga Izraelitów przez pustynię była ich niejako także „drogą krzyżową”, 
a raczej „palową” z wywyższonym miedzianym wężem, to stanowiła ona obrazową 
zapowiedź zbawczej „drogi krzyżowej” i wywyższenia Syna Człowieczego: „Tak 
potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał 
życie wieczne” (J 3,14).

Chrystus po chrzcie w Jordanie udał się na pustynię, by w „pokusach” ludzkiej 
natury „testować lek” na uzdrowienie człowieka z mocy zła i śmierci. O. Rey jako 
inicjator powstania wielu środowisk odnowy życia religijnego we Francji, szcze-
gólnie wśród wspólnot kapłańskich, ale i także laikatu, dostrzega to, co ma swoje 
przełożenie na scenariusz „kuszenia Jezusa na pustyni”47. Pierwszym odczuciem 

45 Por. M. Gagliardi, La Verità..., dz. cyt., s. 143 – 144.
46 Por. B. Rey, Jesus-Christ..., dz. cyt., s. 41 – 43.
47 Tamże.
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Jezusa po 40 dniach postu i modlitwy jest głód chleba48. To jest i będzie zawsze pra-
gnieniem chrześcijanina – poszukiwanie i przyjmowanie Chleba Życia, Chleba kon-
sekrowanego, które swoją mocą daje siły w podejmowaniu trudu życia łaską Bożą.

Niepokojącym jest jednak zanikanie kultu Eucharystii w wielu wspólnotach pa-
rafialnych, brak nabożeństw eucharystycznych oraz adoracji Najświętszego Sakra-
mentu. Gdy nadto uczestnictwo w niedzielnej Mszy św. staje się coraz rzadszym, 
wówczas Eucharystia nie jest „atrakcją” pragnień człowieka mającego się jeszcze 
z nazwy za chrześcijanina. Pokusa szatana wypowiedziana do Jezusa, aby zamienił 
kamień w chleb, przestawia porządek zaistnienia chleba i kamienia. Nie kamień 
staje się chlebem, ale chleb z czasem staje się czerstwy i twardy jak kamień.

Obraz braku „prawdziwej wody żywej” dostrzega O. Bernard w zapominaniu 
bądź nawet świadomym zejściu z dróg wiodących do „Źródła wody żywej”, która 
jest w stanie rozmiękczyć chleb twardy jak kamień. Słowa Jezusa z krzyża: „Pra-
gnę” (J 19,28) są echem wołającego człowieka u kresu swego życia, by przyjąć 
jeszcze ten Boży dar życia obecny w Wiatyku49.

W drugim kuszeniu szatan wyprowadza Jezusa na wysoką górę, z której roz-
ciąga się daleki horyzont i perspektywa tego, co się na widnokręgu znajduje. „Jeśli 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje” (Łk 4,7). W tej pokusie kryje 
się brak prawdy. Szatan chce za oddanie mu pokłonu dać Jezusowi to, co nie było 
jego własnością. Bo nie on stworzył świat, ale Bóg. I szatan wie i wierzy, że ma nad 
sobą Syna Bożego. On Go zna „osobiście”, z czasów jeszcze swej obecności w nie-
bie przed wymówieniem Bogu posłuszeństwa.

Współcześnie ludzie podróżują bardzo dużo i to nawet w najodleglejsze strony 
świata. Nie tylko pielgrzymują do sanktuariów i miejsc świętych, lecz i turystyka 
zachęca do „beztroskiego używania” wszędzie i gdzie się tylko do „last minutowe-
go” relaksu. Jednak czy to daje człowiekowi właściwą regenerację sił duchowych 
i fizycznych, upragnioną poprawę zdrowia? Kwestionuje to bardzo wielu. O. Ber-
nard w swoich rozważaniach kierowanych do społeczności znających „od podszew-
ki” funkcjonowanie i tej „pokusy” szatana, dostrzega w tych uzasadnieniach brak 
stabilizacji wiary chrześcijan. Tym, co rozmagnesowuje trud trwania na drodze ży-
cia wiarą, jest dewaluacja religijnych przejawów życia duchowego człowieka. Kie-
dy człowiek wierzy? Kiedy człowiek potrzebuje Boga? Te pytania są kompasem dla 
zagubionych w labiryncie zlaicyzowanych środowisk, dla upadłych w ciężkie grze-
chy społeczne obezwładniające chęć „wyjścia” z niewoli, dla zranionych na duszy 
i ciele, dla zadłużonych materialnie, dla wątpiących w ponowne „narodzenie się”.

Sceneria trzeciego kuszenia Jezusa na pustyni jest wpisana w obraz świątyni 
jerozolimskiej. Dialog Jezusa z szatanem nawiązuje do psalmu 91,11 – 12: „Na rę-
kach nosić cię będą, byś nie uraził o kamień nogi swojej”. Te słowa stanowią dla 
O. Reya motto zawierzenia Bogu, który swoim wiernym okazuje zawsze pomoc 
i obronę. Cały Stary Testament jest świadectwem opieki Jahwe nad Narodem Wy-
branym w każdej sytuacji, zarówno w chwilach powodzenia jak, i to szczególnie, 

48 Por. R. Bartnicki, Kuszenie Jezusa, w: In persona Christi red. K. Góźdź, Lublin 2009, t. I, 
s. 489 – 506. s. 79 – 88.

49 Por. B. Rey, Marcher vers Toi..., dz. cyt., s. 75n.
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w dobie niewoli50. Ufność Bogu jest i w Nowym Testamencie filarem wiary rodzą-
cego się Kościoła. Jezus jest tym, który „stał się kamieniem węgielnym” pod budo-
wę Nowego Przymierza. Dlatego Chrystus ma prawo pytać każdego człowieka, za 
którego ofiarował swoje życie w męce i konaniu na krzyżu: Czy wierzysz we Mnie 
jako swego Odkupiciela? To ma swoje konsekwencje w uznaniu Jezusa jako Boga 
albo Jego negacji. Od tej odpowiedzi zależy podjęcie zmagań, by być autentycznym 
uczniem Chrystusa w świecie obojętniejącym na to wszystko, co stanowi „sacrum”. 
O. Rey dostrzega w tym więź z pytaniem Jezusa skierowanym do swoich Apostołów 
w Cezarei Filipowej: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? [...] A wy, za 
kogo Mnie uważacie?” (Mt 16,13 – 15).

Chrześcijanin w chwilach zmagań z naporem wypaczania zasad wiary, potrzebu-
je wejść w progi świątyni, gdzie przebywa żywy i prawdziwy Bóg w Najświętszym 
Sakramencie. Nieprzypadkowo to trzecie kuszenie Jezusa miało miejsce w świątyni 
jerozolimskiej, gdyż to ona była dla Żydów wizualnym miejscem obecności Jahwe. 
Jezus nie chce zmieniać tego przekonania o przebywaniu Boga w świątyniach. Ro-
zerwana zasłona przybytku odkryła puste miejsce. W Kościele katolickim to miejsce 
wypełniło tabernakulum.

WIARA W PROCESIE AUTOKREACJI CZŁOWIEKA  
W ROZWAŻANIACH DUSZPASTERSKICH  

O. PROF. BERNARDA REYA OP

STRESZCZENIE

O. prof. Bernard Rey OP (ur. w 1933 roku w Billy-Montigny we Francji, dominikanin 
i profesor teologii), od wielu dziesięcioleci zaangażowany w formację duchowo-intelektual-
ną środowisk kościelnych we Francji, bardzo zdominowanej przez sekularyzację i laicyzację, 
zwraca uwagę, że wiara nie jest „dostępem do prawdy”, ale „sposobem egzystencji ludzkiej” 
w relacji do Jezusa jako źródła prawdy, życia i świętości. Dostrzega on konieczność powrotu 
człowieka do korzeni chrześcijańskiej wiary, która poprzez odnowione zaufanie Bogu do-
kona w nim potrzebnej przemiany i nawrócenia. Poprzez zawierzenie Bogu ze względu na 
istniejącą w Bogu miłość i dobro, otwierają się człowiekowi perspektywy „odzyskania” tego, 
co pod wpływem zła i grzechu utracił. Zwracając uwagę na znaczącą wartość wiary w proce-
sie autokreacji człowieka, O. Rey próbuje wskazać poszukującemu racjonalne uzasadnienia 
i motywy do otwarcia się na działanie Boga i poddania się Jego zbawczej mocy. Zasłuchanie 
się w to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi, jest uchyleniem „drzwi serca” i zaprosze-
niem Boga w swoje życie.

50 Por. B. Rey, Jésus-Christ..., dz. cyt., s. 43.
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THE FAITH IN THE PROCESS OF THE AUTOCREATION OF A MAN  
IN THE PASTORALS REFLECTIONS  

OF P. PROF. BERNARD REY OP

SUMMARY

P. prof. Bernard Rey OP (born in 1933 in Billy-Montigny, France, Dominican and pro-
fessor of theology) is involved for many decades in the spiritual and intellectual formation 
of Church environments in France which is very dominated by secular. He points out that 
faith is not “access to truth” but “way of human existence” in relation to Jesus as the source 
of truth, life and holiness. He recognizes the necessity of returning man to the roots of the 
Christian faith through a renewed trust in God that will transform and convert him. Man has 
a chance to “regain” what he has lost under the influence of evil and sin by entrusting himself 
to God for the sake of God’s love and goodness. P. Rey tries to show the seeker rational jus-
tifications and motives to open up to God’s action and surrender to His saving power, paying 
attention to the significant value of faith in the process of human self-creation. Listening to 
what God has to say to man is opening “door of the heart” and inviting God into your life.

DER GLAUBE AN DEN PROZESS DER AUTOKREATION  
EINES MANNES IN DEN PASTORALEN REFLEXIONEN  

VON P. PROF. BERNARD REY OP

ZUSAMMENFASSUNG

P. prof. Bernard Rey, Dominikaner und Theologe, kümmert sich seit vielen Jahren um 
die richtige christliche Ausbildung der Priestern und Laien in Frankreich. Er zeigt, was die 
Säkularisation und die Laizismus schon, nicht nur in seinem Land, schlechtes getan haben. 
Deshalb alles, was er in seinem pastoralen und wissenschaftlichen Arbeit tut, hat das Ziel 
die Erneuerung des geistlichen Lebens des Menschen. Als Fundament der Erneuerung sieht 
er im Glauben an Gott. Nur durch das Glauben gibt es die wahre Gelegenheit des richtigen 
Verständnis sich selbst und um sich auf dem Weg der geistlichen Bemühungen im Prozess 
der Autokreation zu erneuern. Der Mensch lebt in besonderen Dimension – mit sich selbst 
und mit Gott. Deshalb zeigt diese Dimension, dass sich nur durch Gott, in Gott und mit Gott 
der Mensch realisiert. Jeder, der sich um seine Bekehrung und die Nachfolge Gottes bemüht, 
kann in sich die Wirkung der Gnade Gottes spüren. Und der Mensch erkennt erst nach vielen 
persönlichen Erlebnissen, dass nur auf dem Weg des Glauben an Gott sein Leben Wert und 
Sinn hat. Aber um das zu erfahren, braucht es die wahre Beziehung zu Gott. Jesus als Sohn 
Gottes hat durch seine Verkündigung von der Erlösung den Menschen die Perspektive der 
Ewigkeit gezeigt, die dem irdischen Leben neuen Sinn gibt. Das ist auch für jeden Mensch 
die große Hoffnung, dass es das ewige Leben gibt. Um das zu erreichen, soll der Mensch auf 
dem Weg des Glauben treu Gott zu bleiben.
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heit mit dem Bischof und dem Presbyterium, Einheit mit den Gläubigen

The onset of the third Christian millennium, which gained salience through the 
wealth of solemn liturgical celebrations, infused many disciples of Jesus Christ with 
a fresh impulse of faith, filled them with joy and opened their hearts to hope. As 
a sign of trust in the Master of Nazareth, they generously accepted the evangelical 
call to “Put out into deep water!” (Luke 5:4) – Duc in altum! – which lies at the heart 
of many works and deeds of new evangelisation adapted to the needs of the modern 
age.

As the millennial enthusiasm abated, it has become blatantly obvious that Chris-
tian hope (Cf. 1 Pet. 3:15) still meets with the opposition and challenges posed by 
the rapid pace of social change and the evisceration of religion, which follows in 
the wake of consumerism and secularisation. In this context, the anti-vocational and 
anti-ministerial culture continues, with its ebb and flow, manifesting as indifference 
or rejection of the sign of ministry. As the need for the services of the ordained is 
challenged, it seems essential to discuss the priestly credibility, which may be one of 
the makings for the modern apology of Christianity.

We shall agree with Joseph Ratzinger, later Pope Benedict XVI, that people have 
no need for priests who quarrel for their rights, feeding nobody but themselves. Peo-

* Rev. dr hab. Paweł Rabczyński, Professor at the University of Warmia and Mazury in 
Olsztyn, priest of the Archdiocese of Warmia, theologian (fundamental theology), author of the 
monograph Znaki czasu według Marie-Dominique Chenu, Olsztyn 2007.

1 Proposed paper is the revised English version of the article: Wiarygodność kapłana w świetle 
nauczania Benedykta XVI, in: Sacerdos Alter Christus. Kapłan w życiu i posłudze Kościoła na progu 
trzeciego tysiąclecia. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin ks. prof. zw. dr. hab. 
Władysława Nowaka, S. Ropiak, M. Tunkiewicz (eds.), Olsztyn 2010, pp. 305–315.
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ple have a need for „the builders of cathedrals”, whose selfless and pure lives estab-
lish the credibility of God, thus restoring the credibility of man2. This thought shall 
become the canvas for the theological considerations presented in this paper.

Before all else, let us observe that in the teaching of Benedict XVI, priestly cred-
ibility is inextricably linked to the testimony of life. The minister is credible if all his 
life is a witness to his unity with Jesus Christ, with his bishop, his presbyterate and 
the body of his lay faithful to whom he has been sent.

WITNESS TO THE UNITY WITH JESUS CHRIST

For the priest and his ministry to gain credibility, he must bear witness to the 
unity with Jesus Christ. The idea of witness, dating back to the institution of the 
Twelve by the Master of Nazareth, derives from the very act of calling upon the 
chosen few to work together for the accomplishment of the divine plan of salvation. 
The Old Testament tells the story of God who calls upon the great witnesses of faith 
and designates them to form a nation, to save it, and continually remind it of the 
covenant (Abraham, Moses, the prophets). Similarly, the New Testament tells the 
story of Jesus, the promised Messiah, who chooses the apostles to be with Him and 
to share His mission3.

Benedict XVI emphasises that the priestly identity has its model in the excep-
tional relationship of Jesus to the Twelve. In absolute awareness and determination, 
Jesus forms a group of disciples and gathers them around Himself so that they carry 
on His mission and give His new family order and shape. The calling of the Twelve 
is more than a mere assignment of a function. The Pope underscores that it follows 
from the dialogue between the Son and the Father and there lies its true origin: You 
cannot make yourself a disciple – it is an event of election, a free decision of the 
Lord’s will, which in its turn is anchored in his communion of will with the Father4. 
Jesus institutes the Twelve upon the act of prayer (Lk. 6:12). He calls those whom He 
desires (see: Mk. 3:13), although they are also begotten in prayer (see: Matt. 9:38).

The number of the apostles is a direct reference to the Twelve Tribes of Israel. 
Benedict XVI sees number twelve as a symbol of hope for the nation of Israel, por-
tending the restoration of Israel in its whole. In addition, the number expresses the 
comprehensiveness of the new people of God5 and its roots that trace back to the Old 
Covenant6; it is a sign of fulfilled promises to the Fathers regarding the convoca-
tion, unification, and unity in the Covenant Communion with God: In choosing the 

2 Benedykt XVI – Joseph Ratzinger, Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii 
fundamentalnej, Poznań 2009, p. 361.

3 See: Benedict XVI, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, OsRomPol  
5 (2007), p. 4.

4 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Vol. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, 
Kraków 2007, p. 148.

5 See: Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa. Apostołowie i pierwsi uczniowie, Poznań 
2007, pp. 32–33.

6 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Vol. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, 
p. 149. For more information, see: J. Ratzinger, Wielość religii i jedno Przymierze, Poznań 2004.
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Twelve (…) Jesus wants to say that the definitive time has arrived in which to con-
stitute the new People of God, the people of the twelve tribes, which now becomes 
a universal people, his Church7.

Jesus presents the Twelve with tasks. They are to be with Him and to preach his 
Word as His messengers (Mk. 3:14). Through the first assignment, they must get to 
know Him in His oneness with the Father. Benedict XVI underscores that only then 
will they be able to witness His mystery: they have to pass from outward to inward 
communion with Jesus8.

The other task, inextricably linked to the former, is to act as envoys or apos-
tles. The disciples must spread the message of Jesus Christ, first to Israel, and then 
to the ends of the earth9. Their apostolic service to the Word is to bear witness and 
proclaim the Kingdom of God. The Twelve become the heralds of its coming. Ben-
edict XVI emphasises that the proclamation is far more than just instruction. In all its 
abundance, it involves the task of gathering and uniting people so that they could en-
counter Jesus. The Kingdom of God is proclaimed through signs – miracles, mainly 
exorcisms and healings (see: Matt. 10:1). To „exorcise” the world – to establish it in 
the light of the ratio (reason) that comes from eternal creative reason and its saving 
goodness and refers back to it – that is a permanent, central task of the messengers 
of Jesus Christ10. By the power of the Holy Spirit, they shall spread faith and hope 
to cure the evil-infested world and the ailing human communities. Furthermore, they 
shall heal in the medical sense. The Bishop of Rome concludes that healing by the 
divine power vested in the apostles is a call to believe in God and to use the powers 
of reason in the service of healing. Nothing but the communion with God may initi-
ate the process of true healing11.

The Pope underscores that being with Jesus and being His messenger is not 
mutually exclusive. The apostles give witness to Jesus and with Jesus. Being in full 
communion with their Master is a prerequisite for their dynamic and fruitful min-
istry. Living in communion with Christ presupposes participation in His mission12. 
Being with Jesus and a mission among the people are two inseparable aspects that 
contain the essence of the priestly vocation13.

By the will of Jesus Christ Himself, the apostolic service is to continue in His 
Church until the end of time (see: Matt. 28:19 and the following): The apostolic 
mandate (...) implies a service that is pastoral (“Go therefore and make disciples of 
all the nations...”), liturgical (“baptizing them”), and prophetic (“teaching them to 
observe all that I have commanded you”), guaranteed by the Lord’s closeness, until 

 7 Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, p. 10.
 8 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Vol. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, 

pp. 149–150.
 9 Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, pp. 15–17.
10 J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus z Nazaretu, Vol. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, 

p. 151.
11 See: Ibidem, pp. 152–153.
12 See: Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, p. 10; J. Ratzinger – Benedykt XVI, Jezus 

z Nazaretu, Vol. I: Od chrztu w Jordanie do Przemienienia, p. 150.
13 See: Benedict XVI, Homilia podczas Nieszporów i spotkania z seminarzystami oraz osobami 

konsekrowanymi (Altötting, 11. 09. 2006), OsRomPol 11 (2006), p. 22.
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the end of time (“and lo, I am with you always, to the close of the age”)14. The Apos-
tles, in obedience to the one who chose and sent them, made sure to institute their 
successors (see: Acts 13:3 and the following; 1 Tim. 4:14; Acts 14:23; Acts 20:28)15. 
Through apostolic succession, the mission of the Twelve – to reveal the true God 
and Jesus Christ as the only intercessor of salvation and to form the new family – is 
continued in the successors of apostles and their helpers: presbyters and deacons16. 
Benedict XVI emphasises that rather than heralds of an idea, they are witnesses to 
a Person (see: Lk. 24:48 and the following). They may only fervently proclaim their 
personal experience of entering into the exceptional mystery of communion with Je-
sus Christ, the communion of love which, one and totalizing, purifies and sanctifies 
all their other relationships while filling them with unwavering hope17.

The Pope explains that the communion with Jesus should pervade a priest’s life 
in its entirety, including the spheres of intellect, emotions, will and action. A priest 
truly renders his service in persona Christi only when his external activity flows 
from the inner unity with Christ. Being a priest means becoming an ever-closer 
friend of Jesus Christ with the whole of our existence – concludes the Bishop of 
Rome18. Invoking the Apostolic Exhortation Pastores dabo vobis of John Paul II 
(No. 16), the Holy Father reminds us that the relation of the priest to Jesus Christ and 
His Church rests upon the very being of the priest by virtue of his sacramental con-
secration, because the priest minister is the servant of Christ present in the Church 
as mystery, communion, and mission19. By bearing witness to this personal bond 
of unity in love with Jesus Christ, preachers of the Gospel confirm their credibility.

How should the priests bear witness to their unity with Jesus Christ? The an-
swer to this question seems to be of paramount importance for the preservation of 
priestly identity. Benedict XVI approaches the topic by drawing our focus to two 
fundamental matters: that a priest should maintain a certain order in his life and 
uphold a dialogue with God (be a man of prayer). Serva ordinem et ordo servabit te 
(Preserve order and order will preserve you) – exhorts the Pope20. The two general 
principles witnessed above turn into more tangible recommendations for everyday 
routine: the Holy Mass, the Liturgy of the Hours, reading of the Sacred Scripture and 
Eucharistic adoration.

The Holy Father underscores that the crucial matter for a presbyter is to say the 
Holy Mass with profound spiritual commitment so that it unites his words and works 

14 Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, pp. 36–37.
15 See: Ibidem, pp. 28–30.
16 See: Ibidem, pp. 35–43; Benedykt XVI, Orędzie na XLVI Światowy Dzień Modlitw 

o Powołania, OsRomPol 5 (2009), pp. 4–6.
17 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich (Rome, 27. 04. 2008), 

OsRomPol 6 (2008), p. 46.
18 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek (Rome, 

13. 04. 2006), OsRomPol 5 (2006), p. 12. See: Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania 
z kapłanami i diakonami stałymi (Freising, 14. 09. 2006), OsRomPol 11 (2006), pp. 33–34.

19 See: Benedykt XVI, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, OsRomPol  
5 (2006), p. 5.

20 See: Benedykt XVI, Odpowiedzi na pytania podczas spotkania z alumnami Rzymskiego 
Seminarium Duchownego (Rome, 17. 02. 2007), OsRomPol 5 (2007), p. 42.
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with the words and works of Christ Himself. The Eucharist is the fullest expression 
of the communion between a priest and God. The Pope preaches that a day without 
the Eucharist is incomplete. Yet, a priest should be wary of treating the Holy Mass 
as a professional obligation rather than an interiorly-felt duty21. The Daily Eucharist 
teaches the priest how to be a good Shepherd in the likeness of the Supreme Shep-
herd Jesus Christ, who gave his life for the sheep in his care. The Holy Mass illumi-
nates the Mystery of the Cross and introduces it to the minister, showing him how to 
sacrifice his life as a gift. The Mass teaches him to live for others, not for himself22.

Alongside the Eucharist, another fundamental way of conversing with God is the 
Liturgy of the Hours. Celebrated daily, at a fixed time, even among the flurry of ardu-
ous and absorbing ministerial duties, it brings order to priestly life, opens a priest to 
close contact with Christ, and gives him an inner freedom. By saying the Liturgy of 
the Hours, the priest includes all people in the practice and the fruits of prayer. Further-
more, saying the Liturgy of the Hours expresses the oneness of the whole presbyterate 
and helps the priest to maintain the bonds of friendship with his brothers in vocation23.

Benedict XVI observes that to say a meaningful liturgy that will bear its fruits, 
a presbyter must engage in the personal, spiritual reading of the Holy Scripture. In 
other words, to meditation. The issue at hand is to ensure not only the lecture of the 
Word of God but also its actuation. For the Word of God is still living and effective. 
The Lord speaks to us to strengthen us and show us the ways for solving our trou-
bles. A priest must always remain in personal touch with the Word of God24.

The Bishop of Rome recommends that priests participate in the Eucharistic ado-
ration as a privileged form of being with Jesus. Incessant presence of the Lord in 
His sacrament is the greatest gift of God and the true treasure of the Church. The 
Pope declares: In the sacred Host, He is present, the true treasure, always waiting 
for us. Only by adoring this presence do we learn how to receive Him properly – 
we learn the reality of communion, we learn the Eucharistic celebration from the 
inside25. Benedict XVI encourages priests to love the adoration. When they are with 
the Eucharistic Christ and say this unique prayer in the silence of their hearts, they 
can offer Him their joys, troubles, and concerns, their gratitude and hope, and ask 
Him – who chose them and sent them – to be good labourers in God’s vineyard26.

21 See: Ibidem.
22 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Światowy Dzień 

Modlitw o Powołania (Rome, 7. 05. 2006), OsRomPol 8 (2006) p. 31; Benedykt XVI, Homilia 
podczas Nieszporów i spotkania z seminarzystami oraz osobami konsekrowanymi, p. 22; Benedykt 
XVI, Homilia w uroczystość Zesłania Ducha Świętego i święceń kapłańskich (Rome, 15. 05. 2005), 
OsRomPol 7–8 (2005), p. 23.

23 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów i spotkania z seminarzystami oraz osobami 
konsekrowanymi, p. 22; Benedykt XVI, Odpowiedzi na pytania podczas spotkania z alumnami 
Rzymskiego Seminarium Duchownego, p. 42.

24 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów i spotkania z seminarzystami oraz osobami 
konsekrowanymi, p. 22; Benedykt XVI, Odpowiedzi na pytania podczas spotkania z alumnami 
Rzymskiego Seminarium Duchownego, p. 42.

25 Benedykt XVI, Homilia podczas Nieszporów i spotkania z seminarzystami oraz osobami 
konsekrowanymi, p. 22.

26 See: Ibidem; Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z duchownymi w archikatedrze 
św. Jana (Warszawa), 25. 05. 2006), OsRomPol 6–7 (2006), p. 16.
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A presbyter who abides by the recommendations provided above may rest as-
sured that he bears witness to the unity with Jesus Christ. In communion with his 
Master, he may faithfully perform his ministerial duties: listen to the voice of the 
living Church and always remain at the service of the people in his care, thus con-
firming his credibility towards the community.

WITNESS TO UNITY WITH THE BISHOP  
AND THE PRESBYTERATE

An important yardstick of priestly credibility is his witness to the unity with his 
bishop and the presbyterate which he joined upon his ordination.

As already discussed, the Twelve chose their helpers and institute their succes-
sors in an effort to render their service in all faithfulness and to ensure its permanent 
continuation. The deeds of the apostles and the power of the Holy Spirit led to the 
appointment and the sending of bishops (Greek: epískopoi). Thus, the apostolic min-
istry continues in the Church of Jesus Christ through the episcopal ministry (Greek: 
episkopé). Benedict XVI highlights that this function gradually evolved until it 
reached the form of the threefold office of Bishop, Priest and Deacon. Evidence of 
this division is found even at the beginning of the 2nd century in the writings of Saint 
Ignatius of Antioch. The Pope explains that: This development was guided by God’s 
Spirit who helps the Church in the discernment of the authentic forms of apostolic 
succession, ever more clearly defined among the plurality of experiences and char-
ismatic and ministerial forms present in the earliest communities27.

To the Holy Father, the episcopal succession guarantees the faithful transmission 
of the apostolic witness, assuring a historical and spiritual bond between Christ and 
the Church. In this understanding, the succession is a tool of the Holy Spirit who acts 
through the people, ordained by the laying on of hands and prayer of the bishops. Bene-
dict XVI emphatically declares that through the apostolic succession, Christ reaches us 
and constantly remains in our presence: in the words of the Apostles and of their succes-
sors, it is he who speaks to us; through their hands it is he who acts in the sacraments28.

In the light of the above, the link between a pastor’s (a presbyter’s) credibility 
and his unity with the bishop and the presbyterate appears self-evident. As succes-
sors of the Apostles, the bishops represent Jesus Christ in their dioceses and fulfil His 
mission by instructing and sanctifying the people of God. For the effective accom-
plishment of their tasks, they are in need of assistance. Through the sacrament of the 
Holy Orders, the bishops insert their assistants in the episcopal ministry, giving them 
a share in the mission of Christ Himself29. The Holy Father explains this truth in his 
address to the newly ordained presbyters: With priestly ordination you are inserted 
into the Apostolic mission. (...) Through this ministry, you are inserted in the multi-

27 Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, p. 40.
28 Ibidem, p. 43.
29 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Światowy Dzień 

Modlitw o Powołania (Rome, 29. 04. 2007), OsRomPol 6 (2007), p. 37.
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tude of those who, beginning with Pentecost, have received the apostolic mission. You 
are inserted into the communion of priests, into communion with the Bishop (…)30.

Priestly ministry draws upon episcopal ministry, whence it takes its apostolic 
source and roots to bear all fruits for the sake of the faithful. To underscore the 
exceptional bond between the bishop and his priests, Benedict XVI invokes the doc-
trine of the Second Vatican Council, which in the Dogmatic Constitution on the 
Church Lumen gentium No. 41 quotes the Ignatius of Antioch to say that presbyters 
form the spiritual crown of the bishops31.

After the sacrament of the Holy Orders, a priest is never alone. He is always in 
the company of Christ. Furthermore, as it is emphasised by the Holy Father, he joins 
the presbyterate, i.e. the communion of priests with the bishop32. Only in union with 
the Bishop and the whole presbyterate may he be the servant of the ecclesial com-
munion and establish the harmony with all other vocations and forms of ecclesiasti-
cal services33. The fellowship between presbyters traces back to the communion of 
the apostles and their successors. Therefore, priestly credibility is also contingent 
upon his unity with his fellow brothers.

WITNESS TO THE UNITY WITH THE LAY FAITHFUL

In the teaching of Benedict XVI, priestly credibility relies heavily on the priest’s 
witness of unity with the lay faithful to whom he was sent. His acceptance of the 
Holy Orders implies his absolute dedication to the mission of the Saviour Himself in 
the service of God and the people.

A priest gives himself to God the Father for the sake of others, in the likeness of 
Christ. While celebrating the holy rituals, he does not represent himself nor speaks on 
his own behalf; he acts and speaks in persona Christi. By putting himself at the dis-
posal of Christ, he allows Christ to insert him in truly being for all (see 2 Cor. 5:15)34. 
In line with his vocation, he must stand among people as alter Christus35.

The priestly vocation is a call to serve the ecclesial community. The Pope un-
derscores that the priest may authentically proclaim Christ only when he remains in 
communion with His body. The priest believes together with the ecclesial commu-
nity, thinks and speaks in oneness with the people of God, and serves hand-in hand-

30 See: Benedykt XVI, Homilia w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i święceń kapłańskich, 
p. 23.

31 See: Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z Konferencją Episkopatu Francji 
(Lourdes, 14. 09. 2008), OsRomPol 10–11 (2008), p. 33.

32 See: Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi, 
p. 34.

33 See: Benedykt XVI, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, p. 5.
34 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek (Rome, 

5. 04. 2007), OsRomPol 5 (2007), p. 21; Benedykt VI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki 
Czwartek.(Rome, 13. 04. 2006), pp. 11–12.

35 See: Benedykt XVI, Przemówienie papieskie podczas spotkania z seminarzystami (Cologne, 
19. 08. 2005), OsRomPol 10 (2005), pp. 19–20.

ks_SE-2020_2.indb   253 2020-11-16   17:10:13



254 PAWEŁ RABCZYŃSKI

with the people of God36. By invoking the recommendations of the Second Vatican 
Council contained in the Decree on Ministry and the Life of Priests Presbyterorum 
ordinis (No. 6) and the teaching of the Apostolic Exhortation Pastores dabo vobis 
(No. 16) that followed the Council, Benedict XVI emphasises that a priest is a serv-
ant of the Church as communion. Through his service, in collaboration with people 
of various callings and charisms, he builds up the unity of the Church community 
and cares for its preservation37. By the same token, amongst the people of God, he 
exercises a fatherly role, the source of which is within the very fatherhood of God. 
The mission of the priest in the Church – the administration of sacred mysteries, the 
proclamation of the Gospel, and the ministry – is indispensable and irreplaceable38.

According to Benedict XVI, this truth finds a pithy reflection in the biblical 
image of the good shepherd. The Old Testament provides examples of the great 
shepherds of Israel (such as Moses, David, the prophets). However, let us not for-
get that the true and faithful Shepherd of His people is God (see: Ezek. 34:12). In 
His public activity, Jesus sees Himself as the Good Shepherd, through whom the 
Father takes care of His creation, with a particular focus on man whom He leads to 
salvation (see: John 10:1–18; 1 Pet. 5:4). Jesus is the gate for the sheep and their 
shepherd, for He gathers them, leads them to the Father, feeds them with His word, 
and even sacrifices His life for their sake39. This image is a perfect illustration of the 
teachings on the Church and its faithful. The sacrifice of life is the pinnacle of love 
which unites Jesus with His disciples and should unite His followers, the shepherds 
of the Church, with the believers entrusted to them. The Pope emphasises that the 
relationship between Jesus and the Father, just like that between Jesus and the Apos-
tles, is archetypal for all relationships of the ministers. To be a true shepherd, the 
priest should be one with his Master, and through Him with the Father, and then he 
shall become one with the people of God. Through this union, He will accompany 
people, seek them, open himself to their needs, solve their troubles, and answer their 
questions and concerns40.

The Bishop of Rome confirms that the priest is entrusted with the care for the 
entire flock, the mission to unite all the children of God, not only those who believe 
and practice: We generally have to „translate” this great task in our respective mis-
sions. Obviously, a priest, a pastor of souls, must first and foremost be concerned 
with those who believe and live with the Church, who seek in her their way of life 
and on their part, like living stones, build the Church, hence, also build and support 
the priest. However, we must also – as the Lord says – go out ever anew „to the 
highways and hedges” (Lk 14:23), to deliver God’s invitation to his banquet also to 

36 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek (Rome, 
20. 03. 2008), OsRomPol 5 (2008), p. 7.

37 See: Benedykt XVI, Orędzie na XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, p. 5.
38 See: Benedykt XVI, Orędzie na XLIII Światowy Dzień Modlitw o Powołania, p. 4.
39 See: Benedykt XVI, Blisko, najbliżej Chrystusa, p. 16.
40 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Światowy Dzień 

Modlitw o Powołania (Rome, 7. 05. 2006), pp. 31–32; Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. 
i święceń kapłańskich w Światowy Dzień Modlitw o Powołania (Rome, 29. 04. 2007), pp. 37–38; 
See: Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, Watykan 2005, No. 19–39.
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those who have so far heard nothing or have not been stirred within. This universal 
service has many forms. One of them is also the commitment to the inner unity of 
the Church, so that over and above differences and limitations she may be a sign of 
God’s presence in the world, which alone can create this unity41.

The Holy Father asserts that the priestly service mainly involves the celebration 
of the liturgy and the sacraments, which shall be the true ars celebrandi, an expres-
sion of the communion with God and the people42. The privileged place where the 
members of the community of faith form one body and one spirit in Christ is the 
Holy Mass. During its celebration under the leadership of right-believing shepherds, 
the people of God experience the mystery of oneness and become the organically 
shaped communion of love. The Eucharist is the source of oneness and love of the 
people of God43.

A fruitful celebration occurs when the presbyter lives in closeness and affinity 
with his Master, in docile compliance with His commands. The true servant follows 
the words of Jesus: not my will, but yours be done! (Lk. 22:42). The pastor cannot 
follow his own will. He accepts and fulfils the will of God. He gives up his wish 
for self-fulfilment and respect so that Christ could use him freely44. Furthermore, 
he cannot treat his autonomy as absolute, because he has not been called by his 
own making, he does not proclaim himself but, as the servant and a preacher of the 
Word, he should share his freedom with others, thus bearing witness to the brotherly 
union45.

In conclusion, we may say that the priest bears witness to his unity with the lay 
faithful through his fulfilment of the mission of Jesus Christ, i.e. through service 
to all people as alter Christus and in persona Christi. In this manner, the priest 
confirms his identity, becoming an authentic and credible witness to the Master of 
Nazareth.

* * *

During his announcement of the Year for Priests, Benedict XVI declared that his 
aim is to inspire all priests to an interior renewal for the sake of a stronger and more 

41 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania (Rome, 7. 05. 2006), p. 32.

42 See: Benedykt XVI, Przemówienie podczas spotkania z kapłanami i diakonami stałymi, 
p. 34.

43 See: Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est, No. 17; Benedykt XVI, Adhortacja 
apostolska Sacramentum caritatis, Watykan 2007, No. 14–15, 23–26; Benedykt XVI, Orędzie na 
XLIV Światowy Dzień Modlitw o Powołania, p. 4.

44 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. i święceń kapłańskich w Światowy Dzień 
Modlitw o Powołania (Rome, 7. 05. 2006), p. 31.

45 See: Benedykt XVI, Homilia podczas Mszy św. Krzyżma w Wielki Czwartek (Rome, 
20. 03. 2008), p. 7.
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incisive witness to the Gospel in today’s world46. By the same token, he emphasised 
the importance and topicality of the issue of priestly credibility.

In his publications and speeches on the priestly service, the Pope delves into 
the biblical sources of priestly identity and the abundant tradition of the Church. He 
successfully actuates the old magisterial instruction and adapts it to the mentality of 
modern people. The Holy Father is aware of the contemporary failings of the priest-
ly service and the new challenges faced by the preachers of the Gospel. The Pope, 
instituted by Jesus Christ as a symbol of oneness and love in Church to strengthen 
brothers in their faith and watch over the entire community of the Lord’s disciples, 
cares for the authenticity of priests in their life and service. In other words, he cares 
for their credibility, understood chiefly as the dedication of their whole life to giving 
witness to their unity with Jesus Christ, their bishops and their presbyterate, and the 
lay faithful to whom they are sent.

It seems that the key to comprehending priestly credibility in the teaching of 
Benedict XVI is the assertion that in Jesus Christ, the person and the mission are 
one, and a priest should wish and strive to attain an equal oneness in his own person. 
To attain this goal, he must keep the faith of the Church and in the power of Christ’s 
ministry, which lies at the heart of the priestly vocation.

PRIESTLY CREDIBILITY IN THE TEACHING OF BENEDICT XVI

SUMMARY

In the context of the modern culture, with its manifest anti-vocational and anti-priestly 
tendencies, priestly credibility is an important and topical issue. Benedict XVI is among the 
theologians who take an interest in the apology of the Holy Orders. In his publications and 
appearances, he delves into the biblical sources of priestly identity and the abundant tradition 
of the Church. The Pope underscores the need for authenticity in the life and service of the 
presbyters. In other words, he calls for their credibility, understood chiefly as the dedication 
of their whole life to giving witness to their unity with Jesus Christ, their bishops and their 
presbyterate, and the lay faithful to whom they are sent.

46 Benedykt XVI, List na rozpoczęcie Roku Kapłańskiego z okazji 150. rocznicy „dies natalis” 
Świętego Proboszcza z Ars, OsRomPol 7–8 (2009), p. 3.
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WIARYGODNOŚĆ KAPŁANA  
W ŚWIETLE NAUCZANIA BENEDYKTA XVI

STRESZCZENIE

Problematyka wiarygodności kapłana (prezbitera) jest ważna i aktualna w kontekście 
współczesnej kultury, w której widoczne są trendy antypowołaniowe i antykapłańskie. Be-
nedykt XVI należy do teologów, którzy swoimi zainteresowaniami obejmują apologię sa-
kramentu święceń. W swych publikacjach i wystąpieniach sięga do biblijnych źródeł ka-
płańskiej tożsamości oraz czerpie z bogatej tradycji Kościoła. Papież podkreśla konieczność 
autentyczności w życiu i posłudze prezbiterów, czyli ich wiarygodności. Rozumie ją przede 
wszystkich jako świadectwo życia dawane na trzech podstawowych płaszczyznach: jedności 
z Jezusem Chrystusem, jedności ze swym biskupem i z prezbiterium oraz jedności z wierny-
mi świeckimi, do których został posłany.

DIE GLAUBWÜRDIGKEIT DES PRIESTERS IM HINBLICK AUF DIE LEHRE 
VON BENEDIKT XVI

ZUSAMMENFASSUNG

Die Frage der Glaubwürdigkeit des Priesters (Presbyters) ist wichtig und aktuell im Kon-
text der zeitgenössischen Kultur, in der kirchlichkritische und priesterfeindliche Tendenzen 
sichtbar sind. Benedikt XVI. gehört zu den Theologen, die sich für die Apologie des Wei-
hesakramentes interessieren. In seinen Publikationen und Reden greift er auf die biblischen 
Quellen priesterlicher Identität zurück und schöpft aus der reichen Tradition der Kirche. Der 
Papst betont die Notwendigkeit der Authentizität im Leben und Dienst der Presbyter, d.h. 
ihrer Glaubwürdigkeit. Er versteht sie vor allem als Lebenszeugnis, das auf drei grundlegen-
den Ebenen gegeben wird: Einheit mit Jesus Christus, Einheit mit seinem Bischof und dem 
Presbyterium und Einheit mit den Gläubigen, zu denen er gesandt wurde.
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INTRODUZIONE

Insieme a molti connazionali che sopravvissero all’occupazione nazista e lot-
tarono contro il regime comunista, Karol Wojtyła fu sempre più convinto riguardo 
ad uno speciale significato della verità sulla misericordia di Dio. Gli eventi storici 
senza dubbio facevano percepire la tempestività del messaggio che suor Faustina 
Kowalska aveva ricevuto dal Signore attraverso le visioni ele apparizioni private. 
Wojtyła notò nell’esperienza della santa mistica un segno speciale del tempo che 
confermava la necessità di ricordare alle persone la misericordia di Dio e rendere 
questa verità uno degli elementi centrali della missione della chiesa moderna. Ciò 
era legato alla necessità di un maggiore approfondimento, sia dal punto di vista 
biblico che teologico e pastorale. Egli lo faceva come metropolita di Cracovia, ad 
esempio attraverso l’appoggio dato ai simposi scientifici dedicati a questa tematica1. 
Dopo essere stato eletto successore di san Pietro, questa esperienza portata dalla 
Polonia diventò fonte d’ispirazione per Giovanni Paolo II per scrivere un’enciclica 

* Prof. Maksym Adam Kopiec, il sacerdote francescano; docente alla Pontificia Università An-
tonianum a Roma (2005-2019). Il dottorato alla Pontificia Università Gregorianum a Roma (2005). 
Il titolo del professore statale all’Università di Varmia e Mazurka a Olsztyn in Polonia conseguito 
nel 2019. L’indirizzo alla corrispondenza: maksymk@libero.it. ORCID: 0000-0002-1055-6251.

1 Cfr. św. Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość. Rozmowy na przełomie tysiącleci, Kraków 2005, 
13–14; E. K. Czaczkowska, Papież, który uwierzył. Jak Karol Wojtyła przekonał Kościół do kultu 
Bożego Miłosierdzia, Kraków 2016, s. 100–102.
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sulla divina misericordia Dives in misericordia, promulgata due anni dopo l’ele-
zione a papa, il 30 novembre 19802. 35 anni dopo la pubblicazione dell’enciclica 
di Giovanni Paolo, papa Francesco ha annunciato l’Anno della Misericordia, il che 
ha confermato l’importanza rivoluzionaria dell’enciclica, la continua novità del suo 
messaggio. Papa Francesco esorta ad un’attenta lettura del documento, sottolinean-
do che „questo insegnamento di san Giovanni Paolo II è ancora più rilevante oggi 
e merita di essere ripreso in questo Anno Santo”3. La riflessione teologica sulla 
misericordia è necessaria affinché il concetto stesso non sia ridotto ad una specie di 
beneficenza, di morale indulgenza o di sentimentalismo religioso. Le ulteriori con-
siderazioni punteranno maggiormente sull’importanza della misericordia all’interno 
del disegno salvifico, nella vita umana orientata verso la trascendenza e sul suo 
ruolo nella vita sociale. Prima di trattare la materia, vale la pena ricordare alcune 
informazioni generali sul documento papale. Un’occasione particolare deriva dal 
fatto che nel 2020 ricorrono i 40 anni dalla sua promulgazione. La ripresa dei temi 
contenuti nell’enciclica continua a mantenere la sua continua novità.

IL CONTESTO STORICO E TEOLOGICO DELL’ENCICLICA

L’enciclica è composta di otto capitoli che formano tre parti: una teologica, la 
più estesa (capitoli I – V), una storica (capitolo VI), che mostra la situazione del 
mondo moderno e infine una pastorale (capitoli VII – VIII), in cui si presenta il tema 
della misericordia nella missione odierna della Chiesa4. L’insegnamento di Giovan-
ni Paolo II assume in gran parte la natura della riflessione biblica, soprattutto nella 
prima parte teologica. Si distingue anche per l’ottica cristologica5. La misericordia 
di Dio è stata inclusa come contenuto essenziale della missione di Gesù e della Sua 
opera redentrice dell’uomo. Il papa ha inserito la misericordia in una prospettiva sto-
rico-salvifica, ma anche pienamente esistenziale, che incide sull’intero documento.

I destinatari dell’enciclica sono principalmente i credenti, in particolare le perso-
ne sofferenti e turbate dal dilagare del peccato e dalla presenza del male nel mondo. 
L’intenzione di Giovanni Paolo II era quella di mostrare il mistero della misericordia 
a tutte le persone6, rivelando il suo significato anche a coloro che non condividono 
una visione cristiana del mondo, che però sta a cuore ad ogni essere umano7. Lo 
scopo dell’enciclica era di istruire i credenti avvicinando a loro il ruolo della mise-

2 Giovanni Paolo II, L’enciclica Dives in misericordia (= DiM), in Tutte le encicliche di Gio-
vanni Paolo II, Milano 20103, 105 – 185.

3 Francesco, Bolla di indizione del Giubileo Straordinario della Misericordia, Misericor-
diae vultus (= MV) 11, 11 aprile 2015, http://w2.vatican.va/content/francesco/it/bulls/documents/ 
papa-francesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html.

4 Cfr. A. Bandera, Justicia, amor, misericordia. Refl exiones sobre la encíclica „Dives in mise-
ricordia”, „Ciencia Tomista” 1981, vol. 72, 212.

5 Cfr. F. Szulc, Chrystus wcieleniem i epifanią miłosierdzia, in: Jan Paweł II „Dives in mise-
ricordia”. Tekst i komentarze, 101; M. Jaworski, Metoda antropologiczna w encyklice „Dives in 
misericordia”, in: „Dives in misericordia”: tekst i komentarze, 57–58.

6 Cfr. DiM 2.
7 Cfr. DiM 15.
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ricordia nella vita dell’uomo, in modo che lui, a sua volta, fosse in grado di manife-
stare al mondo moderno la bellezza dell’amore misericordioso di Dio. Il documento, 
in virtù del suo contenuto, possiede un carattere apostolico, ma, a causa della sua 
forma di meditazione teologica, diviene accessibile anche al più ampio pubblico. Il 
messaggio dell’enciclica è universale, perché tutte le persone di buona volontà che 
„cercano un percorso di speranza affidabile e un impegno sincero”8, possono trovare 
conforto in esso, attraverso le riflessioni importanti riguardo a Dio e all’uomo che 
sono espressione della preoccupazione per il mondo di oggi.

È significativo che nei primi commenti all’enciclica non fosse nascosto qualche 
senso di sorpresa per l’argomento scelto dal papa9. Nella bolla Misericordiae vultus 
papa Francesco ha persino ricordato questo fatto, sottolineando che “il grande in-
segnamento che san Giovanni Paolo II ha offerto nella sua seconda enciclica Dives 
in misericordia, arrivò piuttosto inaspettatamente e sorprese molti con l’argomento, 
preso in considerazione”10.

Da un lato, il problema della misericordia stava a margine della cultura contem-
poranea, ma perfino della riflessione teologica. La misericordia come attributo di 
Dio apparteneva al trattato de Deo uno, che era il nucleo della teologia fondamenta-
le11. La teologia morale ha collegato la questione della misericordia come virtù con 
le virtù di carità e di devozione (pietà). Abbastanza spesso la misericordia veniva ri-
dotta ai gesti di compassione dimostrati verso le persone povere e di disponibilità ad 
aiutarli12. Era intesa principalmente come atteggiamento aperto a compiere le opere 
di beneficenza. La sottovalutazione della misericordia in teologia era condiziona-
ta dai cambiamenti nella mentalità e nei costumi sempre più diffusi nella società, 
i quali derivavano dalla filosofia e dalle ideologie contrastanti alla visione cristiana 
dell’uomo e del mondo. Nella cultura moderna, l’uomo in gran parte perde il senso 
del peccato, dei suoi limiti e della sua futilità in un mondo enorme e smisurato.  
Il progresso della scienza e della tecnologia gli ha dato fiducia nelle proprie forze, 
nella capacità di controllare la terra. Si è sentito emancipato e liberato non solo dal 
dominio delle forze naturali, ma anche dall’influenza della religione13. Lo svilup-
po del capitalismo liberale e l’espansione del sistema socialista hanno condotto, in 
quel tempo, a trascurare l’attività caritatevole e alla valutazione critica della mise-
ricordia nella vita degli uomini e della società14. In questo contesto l’enciclica sulla 
misericordia di Dio è apparsa come una sfida all’uomo moderno, come „risveglio” 

8 Cfr. J. Tischner, Między miłosierdziem a okrucieństwem, in: „Dives in misericordia”: tekst 
i komentarze, s. 170.

9 Cfr. A. Ugenti, Dalla „Redemptor hominis” alla „Dives in misericordia”, in: Il papa e la 
misericordia di Dio, red. idem, Roma 1981, 15; S. Nagy, Słowo wstępne, in: Jan Paweł II „Dives  
in misericordia”. Tekst i komentarze, red. idem, Lublin 1983, s. 49.

10 MV 11.
11 Cfr. B. Mondin, La misericordia nella teologia contemporanea, in: „Dives in misericordia”. 

Commento all’Enciclica di Giovanni Paolo II, red. J. Saraiva Martins, Roma 1981, s. 385.
12 Cfr. J. Majka, Miłosierdzie jako zasada społeczna w świetle encykliki „Dives in misericor-

dia”, in: „Dives in misericordia”: tekst i komentarze, red. S. Grzybek, M. Jaworski, Kraków 1981, 
s. 175–176.

13 Cfr. DiM 2.
14 Cfr. J. Majka, Miłosierdzie jako zasada społeczna, s. 176.
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spirituale e teologico delle menti e dei cuori dei credenti, che sono chiamati a vivere 
l’amore misericordioso di Dio nella propria vita e, in seguito, a testimoniarlo.

Allo stesso tempo, il Concilio Vaticano II (1962 – 1965) mostrò un modello di 
Chiesa che si impegna negli affari del mondo moderno, gode del suo sviluppo e si 
rattrista per i suoi fallimenti. È l’immagine di una chiesa che si china sui problemi 
dell’umanità, offrendo ad essa la medicina del Vangelo e dei sacramenti facendo 
guarire le sue ferite; è una Chiesa che desidera predicare la fede cristiana ad ogni 
essere umano adoperando un linguaggio dell’amore. L’insegnamento del Vaticano II 
ha creato un clima spirituale per un maggiore coinvolgimento dei cattolici affinché 
possano costruire un mondo migliore. Tuttavia, si notò che il coinvolgimento della 
Chiesa era spesso ridotto all’umanitarismo, alla filantropia e all’attività sociale, li-
mitandosi alla dimensione orizzontale (mondana) e trascurando la dimensione verti-
cale (trascendente). In questa prospettiva l’enciclica ha gettato le basi teologiche alla 
misericordia Dio, in modo che in base alla misericordia divina, vale a dire sul fon-
damento della Rivelazione e sulla fede cristiana, si potesse preparare un program-
ma di attività pastorale della Chiesa, con particolare attenzione alla necessità della 
conversione personale, della riconciliazione con Dio e tra le persone, sollecitando 
così la sensibilità sociale e la solidarietà impegnata ancora di più in vista di una più 
efficace giustizia sociale. Per consolidare e attuare questo programma è servito il 
Giubileo Straordinario della Misericordia annunciato da papa Francesco, iniziato 5 
anni fa, nel 50° anniversario della fine del Concilio Vaticano II, l’8 dicembre 2015, 
e concluso in occasione della festa del Cristo Re, il 20 novembre 2016.

LA DIMENSIONE SOTERIOLOGICA DELLA MISERICORDIA

Il papa più volte ha fatto riferimento alla sua prima enciclica Redemptor homi-
nis, in cui ha espresso la particolare preoccupazione della Chiesa per l’uomo. Questo 
deriva principalmente dalla verità sull’incarnazione del Figlio di Dio e dalla verità 
sull’opera di redenzione compiuta da Cristo. Egli ha rivelato all’uomo in che cosa 
consiste la vera dignità della persona umana, qual è la sua libertà e qual è il pieno 
significato dell’umanità viva. Cristo si è irreversibilmente legato al destino di ogni 
uomo e ogni comunità. La chiesa segue il cammino di Gesù che conduce all’uomo. 
Ecco perché “l’uomo è la prima e fondamentale via della Chiesa, la via segnata da 
Cristo stesso”15. Redemptor hominis penetra fortemente nell’antropocentrismo cri-
stiano. L’enciclica sulla misericordia di Dio, d’altra parte, completa questa visione 
ponendo al centro della nostra vita la divina persona del Padre rivelato attraverso il 
Figlio di Dio. “In Gesù Cristo – si legge nella Dives in misericordia – ogni cammino 
verso l’uomo (…) è simultaneamente un andare incontro al Padre e al Suo amore”16. 
Cristo ci ha rivelato Dio come Padre. Colui che è l’Assoluto, la Prima Causa e 
l’Ultimo Destino dell’universo è un Padre amorevole, fedele alle sue promesse, che 
spezza i cuori dei peccatori con il potere dell’amore e perdona i peccati commessi. 

15 Giovanni Paolo II, L’enciclica Redemptor hominis 14, in Tutte le encicliche di Giovanni 
Paolo II, Milano 20103, s. 7 – 103.

16 DiM 1.
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La misericordia del Padre appare non tanto come un attributo dell’Essere Supremo, 
quanto come uno speciale chinarsi di Dio sull’uomo, sulla sua sofferenza, peccami-
nosità e transitorietà, come forza divina in grado di far ripristinare la strapazzata e 
demolita dignità umana e in quanto forza creativa, capace di “trarre il bene da tutte 
le forme di male esistenti nel mondo e nell’uomo”17.

In entrambe queste encicliche, il papa ha usato l’immagine della strada che porta 
all’uomo e che conduce al Padre. Questi non sono due diversi percorsi orientati verso 
direzioni opposte. L’apertura alle questioni umane non può chiudere a Dio, che è il 
Creatore del mondo e il Redentore dell’uomo. Il percorso di salvaguardia e di svilup-
po dell’umanità è sempre la via di Dio verso l’uomo e dell’uomo verso Dio. L’unità di 
questo sentiero è meglio visibile attraverso il prisma della divina misericordia. Nella 
fede cristiana, l’antropocentrismo e il teocentrismo non si escludono a vicenda, ma 
sono „profondamente connessi”18. Questa verità, che è uno dei pilastri fondamentali 
dell’insegnamento del Concilio Vaticano II, dovrebbe manifestarsi nella missione del-
la Chiesa, oltre a ottenere una realizzazione concreta nella vita quotidiana dei credenti.

Nell’adempiere la sua missione, Cristo ha „incarnato e personalizzato” la mise-
ricordia di Dio19. “Con il Suo stile di vita e con le Sue azioni, ha rivelato come nel 
mondo in cui viviamo è presente l’amore, l’amore operante, l’amore che si rivolge 
all’uomo e abbraccia tutto ciò che forma la sua umanità”20. Questo amore a contat-
to con la debolezza umana, sia fisica che morale, si manifesta come misericordia. 
Sull’esempio della parabola del figliol prodigo (cfr. Lc 15,11 – 32) Giovanni Paolo 
II mostrò la misericordia come un potere salvifico che spinse l’uomo alla conver-
sione e Dio a perdonare21. La redenzione compiuta da Cristo „porta in sé la rive-
lazione della misericordia nella sua pienezza”22, è speciale rivelazione dell’amore 
misericordioso [di Dio] nel mondo soggetto al male23. Ecco perché Giovanni Paolo 
II nell’enciclica prestò molta attenzione alla Pasqua di Cristo, alla sua morte sulla 
croce e risurrezione.

La crocifissione di Cristo fu, da un lato, una manifestazione del male, di questo 
potere dell’uomo accecante e umiliante; dall’altro lato, che è il più importante, era 
una rivelazione dell’amore di Dio per gli uomini; l’amore “che va contro a ciò che 
costituisce la radice stessa del male nella storia dell’uomo: contro al peccato e alla 
morte”. “La croce è come un tocco dell’eterno amore sulle ferite più dolorose dell’e-
sistenza terrena dell’uomo”24. Credere in Cristo crocifisso e risorto “significa credere 
che l’amore è presente nel mondo e che questo amore è più potente di ogni genere di 
male in cui l’uomo, l’umanità, il mondo sono coinvolti. Credere in tale amore signi-
fica credere nella misericordia”25. Cristo pasquale che è “l’incarnazione definitiva 

17 DiM 6.
18 DiM 1.
19 Cfr. DiM 2.
20 DiM 3.
21 Cfr. DiM 6.
22 DiM 7.
23 DiM 8.
24 DiM 8.
25 DiM 7.
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della misericordia”26, rivela anche il volto del Padre misericordioso (cfr. Gv 14,9). La 
misericordia è quindi la strada su cui Cristo ci include nel mistero della sua morte e 
risurrezione, facendo partecipare l’uomo alla vita di Dio. Questa verità è stata espres-
sa dal papa, attraverso il riferimento alle parole di san Paolo nel titolo dell’enciclica. 
L’apostolo delle nazioni scrisse agli Efesini: “Dio, che è ricco di misericordia, per 
l’immenso amore col quale ci ha amati (…) ci ha fatto rivivere col Cristo” (Ef 2,4 – 5).

La misericordia di Dio fa nascere la misericordia umana, perché provoca una 
reciprocità dell’amore, ispira le persone a imitare e condividere la misericordia. 
Giovanni Paolo II afferma che Dio stimola l’uomo alla „misericordia” verso il Suo 
Figlio, che si identifica con ogni essere umano. Infatti Cristo stesso dice: “Ogni volta 
che avete fatto queste cose a uno solo di questi…, l’avete fatto a me” (Mt 25,40)27. 
“Cristo crocifisso è per noi il modello, l’ispirazione, l’incitamento più alto” per di-
mostrare la misericordia al prossimo, “sapendo che Egli l’accoglie come dimostrata 
a Se stesso”28. Dimostrare la misericordia agli altri, vuol dire dimostrarla a Cristo. 
Questo è il motivo più forte per fare misericordia.

Da questa prospettiva, le parole di Gesù nel discorso della montagna: “Beati 
i misericordiosi, poiché otterranno misericordia” (Mt 5,7) si possono leggere – se-
condo l’insegnamento di Giovanni Paolo II – come un „riassunto di tutta la Buo-
na Novella”, come un’immagine dell’„ammirabile scambio”, vale a dire l’incontro 
dell’amore di Dio con l’umano desiderio dell’amore29. Questa beatitudine apre la 
strada a un incontro con Dio e con gli uomini. “L’uomo giunge all’amore misericor-
dioso di Dio, alla Sua misericordia, in quanto egli stesso interiormente si trasforma 
nello spirito di tale amore verso il prossimo”30. Questa trasformazione non può ac-
cadere una sola volta, ma deve diventare un processo vitale finalizzato a scoprire 
e realizzare l’amore misericordioso. Praticare e testimoniare la misericordia crea 
legami interpersonali cordiali, serve a difendere la dignità umana, crea una cultura 
di rapporti e di responsabilità reciproca, introduce e rafforza nella vita delle persone 
il bisogno di perdono. Giovanni Paolo II afferma che “colui che perdona e colui 
che viene perdonato si incontrano in un punto essenziale, che è la dignità ossia l’es-
senziale valore dell’uomo, che non può andar perduto e la cui affermazione o il cui 
ritrovamento è fonte della più grande gioia”31.

La lettura dell’enciclica permette di comprendere che la teologia della misericor-
dia ha un significato sostanzialmente soteriologico e antropologico. Giovanni Paolo 
II ha giustamente affermato che “non si tratta qui della perfezione dell’inscrutabile 
essenza di Dio nel mistero della divinità stessa, ma della perfezione e dell’attributo 
per cui l’uomo, nell’intima verità della sua esistenza, s’incontra particolarmente da 
vicino e particolarmente spesso con il Dio vivo”32. La teologia della misericordia 
propone una tale unione del teocentrismo e dell’antropocentrismo, da cui nasce una 

26 DiM 8.
27 Cfr. DiM 8.
28 DiM 14.
29 Cfr. DiM 8.
30 DiM 14.
31 DiM 14.
32 DiM 13.
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nuova visione dell’uomo contemporaneo, capace di riconoscere in Dio un amore-
vole Padre. L’antagonismo tra Dio e l’uomo, predicato e promosso da molti filosofi 
moderni, alla luce di questa nuova visione antropologica, lascia lo spazio alla ricon-
ciliazione. Il nuovo umanesimo che emerge dall’enciclica Dives in misericordia può 
essere definito come teocentrismo antropologico33. Esso ha le sue conseguenze nella 
vita di tutti i giorni vita. L’uomo non solo è consapevole da Chi viene, verso Chi va 
e Chi è il suo Redentore, ma scopre anche il „codice genetico” – la legge naturale 
morale e il Vangelo – che gli permette di dare una retta e giusta direzione alla sua vita. 
L’insegnamento del papa sulla misericordia non la riduce ad un semplice pietismo, 
sentimentalismo, misericordismo, ma indica qualcosa di maggiore, di più profondo 
e di più radicale34. Essere misericordiosi vuol dire innanzitutto eliminare l’atteggia-
mento di combattere, lasciarsi guidare dal principio della riconciliazione e non dal 
duello. Prendere una tale scala di valori in cui la sofferenza abbia un senso profondo 
e fare il bene sia sempre l’imperativo della coscienza. Lasciarsi guidare da una tale 
visione morale in cui la morale debolezza della natura umana non condanna l’uomo al 
peccato, ma attraverso la misericordia l’uomo possa trovare la sua dignità e cambiare 
le sue malefatte. La misericordia porta a rivelare ciò che è buono nelle altre persone. 
Essa è una forza che apre lo spazio a tutti gli incontri, anche a quelli che seguono una 
separazione tempestosa35. Ogni essere umano ha bisogno della misericordia di Dio ed 
avendola sperimentata potrà testimoniarla al prossimo36. Pertanto, la categoria teolo-
gica ed etica della misericordia dovrebbe diventare una dei principi importanti della 
vita sociale. Discuteremo questo problema in seguito, nelle nostre considerazioni.

MISERICORDIA COME VIA ALLA COSTRUZIONE  
DEL MONDO DI GIUSTIZIA

La dimensione soteriologica e antropologica si estendono sul campo della vita 
sociale, dove portano i principi fondamentali per la convivenza umana, esistenziale 
e sociale. Dopo la promulgazione dell’enciclica sono apparsi dei commenti, nei qua-
li c’erano alcune voci secondo cui l’uomo e il mondo sarebbero stati visti attraverso 
un prisma caratterizzato da una specie di pessimismo37. Il papa spesso ha utilizzato 
termini come „peccato”, „male morale e male fisico”, „sofferenza” o „morte”, ha 
trattato i temi come ad esempio i pericoli dell’umanità o le ansie per il futuro. Biso-
gna notare che questi argomenti scaturivano per natura dal tema della misericordia, 
in quanto l’amore misericordioso di Dio tocca le ferite dell’esistenza umana che di 

33 Cfr. F. Morandi, Per una antropologia positiva. Riflessioni sull’enciclica „Dives in miseri-
cordia”, „Rivista di Teologia Morale” 1981, vol. 13, s. 244.

34 Cfr. J. Tischner, Między miłosierdziem a okrucieństwem, in: „Dives in misericordia”: tekst 
i komentarze, 171, in: S. Grzybek, M. Jaworski M. (red.), „Dives in misericordia”: tekst i komen-
tarze, Kraków 1981.

35 Cfr. idem.
36 Cfr. idem.
37 Cfr. D. Del Rio, “La nuova enciclica di papa Wojtyla: mondo in pericolo – la Chiesa lo sal-

va”, in „La Repubblica” 3 XII 1980, Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana 
Pawła II w Rzymie (Dives in misericordia [Dokumentacja prasowa]) [d’ora in poi: AODiSP/ DiM].
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per se è fragile, debole, macchiata dalle conseguenze del peccato originale. Perciò 
una riflessione più approfondita sul contenuto dell’enciclica può tuttavia indicare il 
realismo di tale diagnosi umanistica, evidenziando contemporaneamente la speranza 
che nasce quando si guarda il male, il peccato o la sofferenza nell’orizzonte della 
misericordia che li abbraccia e trasforma.

Nell’enciclica, il papa ha presentato un’analisi del mondo moderno. Ha dato 
uno speciale interesse agli esiti del progresso che si può scorgere in vari settori della 
vita, che è innegabile e porta molte opportunità, tra cui la possibilità di mettere in 
atto la giustizia nella vita sociale e internazionale. Di fronte a così tante opportunità 
che si sono aperte all’umanità, il papa ha posto una domanda sul perché della disu-
guaglianza sociale, sulla crescente indifferenza dei più forti e dei più ricchi verso 
i deboli e i poveri. Perché aumenta l’ansia per il futuro del mondo? “Evidentemente, 
un fondamentale difetto o piuttosto un complesso di difetti, anzi un meccanismo 
difettoso, sta alla base dell’economia contemporanea e della civiltà materialistica, la 
quale non consente alla famiglia umana di staccarsi, direi, da situazioni così radical-
mente ingiuste”38. La ragione di questa situazione risiede nella crisi etica che permea 
il mondo, nella caduta di valori, nell’eclissi di verità nelle relazioni interpersonali 
e nella mancanza di responsabilità per il bene comune. La tentazione di Prometeo 
di sistemare il mondo come se Dio non esistesse conduce infine al nichilismo, alla 
decadenza morale e alla disumanizzazione39.

Bisogna dunque sbarazzarsi del desiderio di rendere il mondo più giusto? L’en-
ciclica afferma che non si deve mai rinunciare a realizzare questo desiderio, perché 
la ricerca della giustizia, risvegliata su larga scala, è autenticamente umana e legit-
tima. Tuttavia occorre dire che i programmi sociali preparati in vista di raggiungere 
questo obiettivo – cioè l’idea d costruire la società di giustizia – dovrebbero esse-
re sottoposti ad un’analisi critica circa l’attuazione dell’idea di giustizia40. Troppo 
spesso, sono deformati, cedono a delle forze negative, come testardaggine, odio, 
o interessi privati ed egoistici. Nonostante i nobili slogan proclamati in nome della 
giustizia, la dignità umana viene distrutta, i diritti umani e delle nazioni vengono 
violati. Spesso questi programmi vengono utilizzati per dominare l’uno sull’altro, 
manipolare o strumentalizzare le persone e persino soggiogare intere comunità e 
nazioni con la violenza o con altri mezzi. Non poche volte prende il sopravvento la 
regola di vendetta: “occhio per occhio, dente per dente”, sebbene spesso in una for-
ma più mimetizzata41. Giovanni Paolo II non voleva fermarsi a questa valutazione 
critica, motivo per cui ha sottolineato il ruolo che poteva svolgere la misericordia nel 
cammino dello sviluppo sociale: “L’esperienza del passato e del nostro tempo che la 
giustizia da sola non basta e che, anzi, può condurre alla negazione e all’annienta-

38 DiM 11.
39 Cfr. DiM 12 e A. Del Noce, Il primato dell’amore nella „Dives in misericordia”, in: idem, 

Pensiero della Chiesa e filosofi a contemporanea. Leone XIII, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Roma 
2005, s. 199.

40 La critica dei programmi sociali vuol dire soprattutto la critica della politica. C. Gentili,  
Basta la giustizia? Riflessioni teologiche sul rapporto giustizia-misericordia alla luce della „Dives 
in misericordia”, „Rivista di Teologia Morale” 1981, vol. 13, s. 621–622.

41 Cfr. DiM 11 – 12.
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mento di se stessa, se non si consente a quella forza più profonda, che è l’amore, di 
plasmare la vita umana nelle sue varie dimensioni”42. La misericordia, dunque, deve 
essere considerata come una medicina per guarire dalle diverse e concrete forme di 
ingiustizia? O un balsamo per lenire il dolore che viene dalle situazioni di pover-
tà, miseria o sofferenza? Se il ruolo della misericordia fosse limitato solo a quello, 
ciò in qualche modo perpetuerebbe l’ingiustizia. L’introduzione della misericordia 
nell’ambito dei programmi di giustizia sociale dovrebbe significare apertura all’in-
terazione di forze spirituali più profonde e di cultura morale43.

Secondo Giovanni Paolo II, l’autentica misericordia è come una fonte più pro-
fonda della giustizia e la sua più perfetta incarnazione e un fattore che corregge il suo 
funzionamento44. Per comprendere meglio queste affermazioni, è importante notare, 
tornando alle nostre precedenti considerazioni, che la relazione tra la giustizia e la 
misericordia nascono dal cuore stesso del mistero della redenzione. La croce di Cri-
sto rivela la giustizia di Dio che nasce da lui come misericordia e ripristina la dignità 
e la capacità di amare dell’uomo45. La teologia della misericordia ha importanti im-
plicazioni nel campo dell’etica sociale. La giustizia „è di per sé idonea ad”arbitrare» 
tra gli uomini nella reciproca ripartizione dei beni oggettivi secondo l’equa misura”. 
La misericordia è garanzia dell’uguaglianza fondamentale tra le persone nella loro 
dignità e di rispetto per ogni gruppo sociale. In questo modo “la misericordia diventa 
elemento indispensabile per plasmare i mutui rapporti tra gli uomini nello spirito del 
più profondo rispetto di ciò che è umano e della reciproca fratellanza” (DiM 14).

La misericordia non rimuove la giustizia, non sottovaluta le differenze e non 
perpetua il ruolo sociale di alcuni come benefattori e gli altri come beneficiari. Tra 
la misericordia e la giustizia esiste un reciproco interagire. Non solo la misericordia 
rientra nella sfera della giustizia, ma anche la struttura di base della giustizia entra 
nello spazio della misericordia. Questo si fa percepire particolarmente nel processo 
di perdono e riconciliazione, che non sottovaluta le esigenze di giustizia, non signifi-
ca clemenza contro il male, ma richiede la riparazione e l’espiazione. La necessità di 
perdono e di riconciliazione a livello sociale, ci fa comprendere meglio la necessità 
di impatto della misericordia nell’area della giustizia. Nella mente delle persone, 
delle società e delle nazioni ci sono molte ferite e danni subiti, oltre a un orgoglio 
arrogante e ad una irrefrenabile brama per il dominio. Lo sviluppo morale, che con-
diziona lo sviluppo sociale, richiede di introdurre perdono e riconciliazione nelle 
società e sul piano internazionale. “Un mondo da cui se si eliminasse il perdono 
sarebbe soltanto un mondo di giustizia fredda e irrispettosa”46.

Il significato etico e l’impatto sociale della misericordia dipendono dalla sua 
dimensione religiosa, cioè mostrando il rapporto tra Dio e l’uomo, tra fede in Dio 
e vita sociale. “Il mondo degli uomini può diventare sempre più umano sole se 
introdurremo nel multiforme ambito dei rapporti interumani e sociali, insieme alla 
giustizia, quell’«amore misericordioso» che costituisce il messaggio messianico del 

42 DiM 12.
43 Cfr. DiM 12.
44 Cfr. DiM 14
45 Cfr. DiM 7.
46 DiM 14.
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Vangelo”47. Prima di tutto, la Chiesa deve introdurre misericordia nella vita delle 
persone e nella storia del mondo, seguendo le orme di Cristo e vedendo il modello 
per questa missione anche in Maria, attraverso la quale l’amore misericordioso di 
Dio trova posto in molti cuori umani48.

Giovanni Paolo II ha osservato che la svolta del millennio e la situazione nel 
mondo richiedono una speciale e approfondita consapevolezza da parte della Chiesa 
riguardo alla testimonianza della misericordia di Dio, che dovrebbe pervadere tutta 
la sua missione49 e diventare il „programma” del Popolo di Dio50. Questo program-
ma è composto da tre elementi. Il primo è proclamare la misericordia, che attinge 
alla ricchezza della Sacra Scrittura e della Tradizione, si concentra su Cristo, che „ci 
avvicina alla” visione del Padre „nella santità della Sua misericordia”51. Una forma 
speciale di attuazione si assume nei sacramenti, particolarmente nell’Eucaristia e nel 
sacramento della riconciliazione. Il secondo elemento di questo programma indica 
la necessità di attuare la misericordia nella vita quotidiana delle persone e nella vita 
sociale. Questo giova per costruire la civiltà dell’amore e dell’autentica giustizia. 
Esso include lo sviluppo dell’apostolato dei laici, formando coscienze e atteggia-
menti di responsabilità morale e di sensibilità dinanzi a tutte le forme di debolezza e 
di sofferenza umana. Serve per creare una cultura di misericordia. Il terzo elemento 
di questo programma è la preghiera che deve diventare un „forte grido” rivolto alla 
misericordia di Dio di fronte ai bisogni e ai pericoli che minacciano l’uomo nel mon-
do moderno52 (DiM, 15). Va notato che questo programma, unendo „organicamente 
e profondamente” le dimensioni teocentrica e antropocentrica, diventa una via per 
realizzare il rinnovamento conciliare. „La chiesa contemporanea è profondamente 
consapevole che soltanto sulla base della misericordia Dio potrà dare attuazione ai 
compiti che scaturiscono dalla dottrina del Concilio Vaticano II”53.

CONCLUSIONE

L’enciclica Dives in misericordia mostra la capacità del suo autore di fare la sintesi 
tra la dottrina e la vita, tra la fedeltà alle fonti della Rivelazione e il pensiero creativo, 
tra una visione critica del mondo moderno e una lettura accurata dei segni dei tempi, 
tra la comprensione dell’uomo e la fede in Dio. Ha giustamente notato il cardinale Jo-
seph Ratzinger, nel 20° anniversario del pontificato di Giovanni Paolo II, che l’antro-
pocentrismo del papa è teocentrismo perché vive la sua vocazione pastorale a partire 
dalla preghiera, e vive la sua esperienza umana in comunione con Dio e attraverso 

47 DiM 14.
48 Cfr. DiM 9.
49 Cfr. DiM 13.
50 Cfr. DiM 8.
51 DiM 13.
52 Cfr. DiM 15.
53 DiM 13.
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questo ha imparato a capirla54. Questa enciclica lancia una luce anche sull’insieme 
dell’insegnamento papale e sugli sforzi pastorali di papa Wojtyła. Se la misericordia 
di Dio è la chiave che fa leggere il pontificato di Giovanni Paolo II55, allora l’enci-
clica Dives in misericordia ci insegna come adoperarla. Fa capire i motivi teologici 
dell’insegnamento sociale, dell’attività a supporto dei processi di perdono e di riconci-
liazione nel mondo o le preghiere per la pace con i rappresentanti delle altre religioni.

Giovanni Paolo II ha mostrato la misericordia di Dio nell’enciclica come verità 
dinamica della fede che unisce la storia della salvezza rivelata sulle pagine dell’An-
tico e del Nuovo Testamento, la lotta temporale e terrena dell’uomo con il suo de-
stino eterno, ma anche come potere capace di liberare dal male e dal peccato, come 
caparra della dignità umana, come forza per cambiare la vita umana e costruire un 
mondo più umano. La misericordia, l’attributo più alto di Dio, è anche il suo modo 
di essere, di amare, di aprire all’uomo le porte del futuro e dello spazio in cui egli 
potrà incontrare Dio e creare i rapporti con gli altri, trovare la speranza in situazio-
ni che ne sono presumibilmente prive. Questo fornisce l’ispirazione e la forza per 
rinnovare la vita dei cristiani e dell’intera comunità della Chiesa e per trasformare 
la vita sociale, in modo che sia fondata sulla giustizia e che serva al bene comune. 
In effetti il compiere la misericordia, qualunque sia la sua forma, dovrebbe essere 
organicamente connesso con la fede nella misericordia di Dio.

Giovanni Paolo II sollevò la questione di Dio toccando i problemi cruciali della 
vita dell’uomo e del mondo moderno, ma soprattutto il problema della presenza del 
male e della sofferenza nel mondo. Da quando esso esiste e continua a moltiplicar-
si, molte persone sono giunte e o continuano a giungere alla conclusione che Dio 
non c’è. “Se fosse onnipotente, non risparmierebbe all’uomo tutte queste sventure? 
Se esistesse, il mondo dovrebbe essere diverso”. Molti atei hanno ripreso e ancora 
riprendono questo argomento contro la fede in Dio. Il papa ha mostrato la presenza 
e l’azione di Dio proprio in queste situazioni, che molti considerano come motivo 
per negare la Sua esistenza oppure di fronte alle quali la fede è impotente e indifesa. 
Ha affermato che proprio perché nel nostro mondo il male, la sofferenza esistono 
e il peccato esistono, Dio rivela la sua misericordia, si china sulla miseria umana e 
in Cristo li supera, portando la salvezza e la speranza. Ideologie che rifiutano Dio e 
la sua misericordia non difendono l’uomo, perché lo privano della speranza nell’af-
frontare il male. La lettura dell’enciclica ci permette di capire perché l’opposto della 
misericordia di Dio è in un certo senso un laicismo sempre più diffuso, rifiutante la 
fede in quanto abile ad illuminare e cambiare positivamente la vita delle persone e 
delle intere comunità; l’enciclica consente di intravedere come l’opposto della di-
vina misericordia, il relativismo morale sempre più dilatato, a sua volta, si traduce 
nella scomparsa del senso del peccato. Il mondo che si chiude alla misericordia, in 
fin dei conti diventa sostanzialmente disumano.

L’attualità dell’enciclica sulla misericordia di Dio si esprime nel fatto che unisce 
Dio, l’uomo, la Chiesa e il mondo in un insieme, svelando la verità su ciascuno di 

54 Cfr. J. Ratzinger, F. Macharski, Jan Paweł II: 20 lat w historii Kościoła i świata, Częstocho-
wa 1999, s. 19.

55 Cfr.. Benedykt XVI, Znak i świadectwo zmartwychwstałego Chrystusa (Watykan, 2 IV 2008),  
OsRomPol 29 (2008), nr 3, s. 19.
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essi. Il filo conduttore è l’amore misericordioso, la cui fonte è Dio in cui le per-
sone desiderano e hanno bisogno di vivere con dignità e significato, per risolvere 
problemi esistenziali e sociali nei loro punti decisivi, vincendo il male con il bene. 
Giovanni Paolo II ha sottolineato che non si può onestamente trattare l’ampio ed 
intenso problema dell’uomo, a prescindere dalla persona di Dio. La misericordia di 
Dio ha un valore apologetico e apostolico, costituendo un importante elemento di 
evangelizzazione e di sostegno spirituale per i credenti che vivono nell’era post-cri-
stiana. Quanto maggiore è la misura della negazione di Dio nel mondo umano, tanto 
maggiore diventa la presenza del mistero della misericordia di Dio56, perché l’amore 
di Dio è la speranza dell’uomo. Una testimonianza profetica di questa verità – no-
nostante siano passati quaranta anni – è l’enciclica Dives in misericordia di san 
Giovanni Paolo II.

LA DIMENSIONE SOTERIOLOGICA ED ANTROPOLOGICA 
DELL’ENCICLICA DIVES IN MISERICORDIA  

DI SAN GIOVANNI PAOLO II

RIASSUNTO

Questa riflessione è focalizzata sul significato salvifico della misericordia nella vita 
umana e sul rapporto tra la misericordia e la giustizia sociale. Il Papa, in modo nuovo, ha 
presentato la dimensione teologica, soteriologica e antropologica della verità inerente alla 
misericordia Dio e le sue conseguenze esistenziali e sociali. Dio, rivelato mediante Cristo 
si presenta come un Padre misericordioso disposto a perdonare i peccati e condividere la 
sofferenza con l’uomo. La misericordia di Dio fa emergere la misericordia anche nell’uomo, 
diventando una forza interna per praticare l’amore ogni giorno, che si esprime nella maturità 
morale e nell’atteggiamento di apostolato. La misericordia salvaguarda la dignità umana e 
l’uguaglianza fondamentale di tutti i soggetti della vita sociale. Corregge la giustizia, serven-
do allo sviluppo sociale.

SOTERIOLOGICZNY I ANTROPOLOGICZNY WYMIAR  
ENCYKLIKI JANA PAWŁA II DIVES IN MISERICORDIA

STRESZCZENIE

Niniejsza refleksja skupiona jest na zbawczym znaczeniu miłosierdzia w życiu człowie-
ka oraz na relacji między miłosierdziem a sprawiedliwością społeczną. Papież, w nowym 
świetle, pzedstawia wymiar teologiczny, soteriologiczny i antropologiczny prawdy w odnie-

56 Cfr. DiM 15.
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sieniu do Bożego miłosierdzia, a także jego konsekwencje egzystencjalne i społeczne. Bóg, 
objawiony w pełni za pośrednictwem Słowa Odwiecznego, staje przed człowiekiem jako 
Bóg miłosierny gotowy wybaczyć grzechy i uczestniczyć w historii człowieka nierzadko 
obfitującej w doświadczenie cierpienia. Ponadto Boże miłosierdzie wskazuje na zdolność 
człowieka do wyrażania miłosierdzia, co sprawia iż człowiek jest powołany dożycia w mi-
łości. Ta ostatnia urzeczywistnia się w dojrzałości moralnej oraz w apostolskiej gotowości 
dzielenia się Ewangelią. Miłosierdzie stoi na straży ludzkiej godności, społecznej sprawie-
dliwości oraz nadaje właściwy i autentyczny wymiar sprawiedliwości.

SOTERIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL SCALE  
OF SAINT JOHN PAUL II’S DIVES IN MISERICORDIA  

ENCYCLICAL LETTER

SUMMARY

This consideration is focused on the salvation meaning of mercy in human life and on 
the relationship between mercy and social justice. Pope John Paul II in a new way showed 
the theological, soteriological and anthropological scale of truth in God’s mercy and its 
existential and social consequences. God, revealed through Jesus Christ, shows himself as 
a merciful father, who is willing to forgive our sins and share our suffering. God’s mercy 
promotes mercy in human being too. In this way it turns into an internal strength to fullfill 
love everyday, which displays itself as moral maturity and apostolate attitude. Mercy protects 
human dignity and basic equality of all social persons. It amends justice and promotes social 
developemnt.

SOTERIOLOGISCHE UND ANTHROPOLOGISCHE DIMENSION DER 
ENZYKLIKA VON JOHANNES PAUL II.  DIVES IN MISERICORDIA

ZUSAMMENFASSUNG

Die vorliegende Reflexion konzentriert sich auf die heilbringende Bedeutung der Barm-
herzigkeit im menschlichen Leben und auf die Beziehung zwischen Barmherzigkeit und so-
zialer Gerechtigkeit. Der Papst stellt die theologische, soteriologische und anthropologische 
Dimension der Wahrheit in Bezug auf die Barmherzigkeit Gottes sowie ihre existentiellen 
und sozialen Folgen in einem neuen Licht dar. Gott, vollständig offenbart durch das Ewige 
Wort, steht vor dem Menschen als barmherziger Gott, der bereit ist, ihm seine Sünden zu ver-
geben und an der oft leidvollen Geschichte des Menschen teilzuhaben. Darüber hinaus weist 
die Barmherzigkeit Gottes auf die Fähigkeit des Menschen hin, seine Barmherzigkeit zum 
Ausdruck zu bringen, was ihn zu einem Leben in Liebe beruft. Die Liebe verwirklicht sich 
in moralischer Reife und in der apostolischen Bereitschaft, das Evangelium weiterzugeben. 
Barmherzigkeit wahrt die Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit und verleiht der Gerechtig-
keit eine angemessene und authentische Dimension.
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Święta wielkanocne ze swoim radosnym przesłaniem triumfu dobra nad złem 
poprzedza okres czterdziestodniowego postu, który rozpoczyna się pokutnym ob-
rzędem posypania głów popiołem w środę zwaną popielcową. Rytuałowi temu to-
warzyszą słowa „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” oraz „Z prochu powstałeś 
i w proch się obrócisz”1. Koreluje to z całą tematyką Wielkiego Postu, a zwłaszcza 
Wielkiego Tygodnia, kiedy to począwszy od Niedzieli Palmowej, poprzez Wielką 
Środę, gdy ulicami miast w Polsce przechodzą drogi krzyżowe, Wielki Czwartek 
– upamiętniający ustanowienie sakramentu eucharystii i kapłaństwa służebnego, 
Wielki Piątek – wspominający mękę i śmierć Jezusa Chrystusa oraz Wielką Sobo-
tę – podczas której błogosławi się spożywane po niedzielnej rezurekcji pokarmy 
oraz poświęca w czasie wieczornej liturgii ogień i wodę, wierni przygotowują się 
na odnowienie duchowe, które niesie wraz z nadzieją na życie wieczne Dobra No-
wina o zmartwychwstaniu Jezusa. Równolegle do przekazu porządku liturgicznego 
tych dni, powstało wiele zwyczajów ludowych, świeckich, magicznych, które są 
często nadal kultywowane. Obrzędy te przyczyniły się do powstania na przestrzeni 
wieków oryginalnej polskiej pobożności ludowej, która stanowi część dziedzictwa 

* Dr hab. Marta Kowalczyk – teolog, absolwentka Instytutu Kultury Chrześcijańskiej i UWM 
w Olsztynie, profesor w Wyższym Seminarium Duchownym w Elblągu, diecezjalny referent ds. 
nauki, członek komisji historycznej I synodu diecezji elbląskiej, autorka książek z dziejów ducho-
wości kobiet m.in.: Życie i myśl religijna św. Mechtyldy von Hackenborn, 2011; Święta Brygida 
Szwedzka i jej przesłanie religijne w świetle objawień zawartych w „Revelationes”, Górna Grupa 
2015; Święta Julianna od Bożego Ciała, Kraków 2017; Bł. Dorota z Mątów, Poznań 2018.

1 Dawniej bywało, że zapraszano nawet księży do domów, by posypywali popiołem głowy 
chorych członków rodziny. Obecnie wiele osób zabiera z kościoła popiół dla domowników, którzy 
sami nie mogą brać udziału w nabożeństwach, wsypując jego odrobinę między strony książeczek do 
nabożeństwa, w chusteczki lub serwetki. Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, 
Łódź 1975, s. 396.
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kulturowego mieszkańców tych ziem. Niestety wiele z tych obrzędów i rytuałów 
niejako wprzęgniętych do chrześcijańskiego świętowania Wielkanocy, także poprzez 
zaangażowanie w nie kapłanów, traktowana jest obecnie bardziej jako obowiązkowy 
element „ochronny”, mający w sposób niemal magiczny zagwarantować powodze-
nie i dostatek.

Takie użytkowe, płytkie i właściwie neopogańskie rozumienie niektórych praktyk 
związanych z Wielkanocą uwidoczniło się boleśnie wiosną 2020 roku, kiedy Wielki 
Tydzień i święta przypominające o Zmartwychwstaniu Chrystusa przypadły w okresie 
kwarantanny mającej zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-CoV – 2, 
chroniąc przed śmiercią z powodu COVID-19. Stosując się do zaleceń sanitarnych 
służb państwowych, biskupi polscy zgodnie wówczas proponowali, aby uczestniczyć 
w nabożeństwach, łącząc się duchowo na modlitwie, korzystając z radia, telewizji, 
czy internetu, a wielkanocne pobłogosławienie pokarmów, by odbywało się w do-
mach, co jest zgodne z nauczaniem Kościoła dotyczącym sakramentaliów, zawartym 
zarówno w soborowej Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium2, Ko-
deksie Prawa Kanonicznego3, Katechizmie Kościoła Katolickiego4, jak i Dyrektorium 
o pobożności ludowej5. Obrzędy błogosławieństw dostosowanych do zwyczajów die-

2 Konstytucja o liturgii świętej określa sakramentalia, w skład których wchodzą błogosła-
wieństwa i poświęcenia, jako „święte znaki, które na podobieństwo sakramentów wskazują przede 
wszystkim na duchowe dobra osiągane dzięki wstawiennictwu Kościoła. Przygotowują one ludzi do 
przyjęcia właściwego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KL 60).

3 Kodeks Prawa Kanonicznego sakramentaliom poświęcił kanony od 1166 do 1172. W kano-
nie 1166 napisano, że: „Sakramentalia są świętymi znakami, przez które na podobieństwo sakra-
mentów, są oznaczone i otrzymywane ze wstawiennictwa Kościoła skutki, zwłaszcza duchowe”. 
Natomiast kanon 1168 precyzuje, że „Szafarzem sakramentaliów jest duchowny wyposażony w od-
powiednią władzę. Zgodnie z księgami liturgicznymi, niektórych sakramentaliów mogą, według 
zdania ordynariusza miejsca, udzielać także świeccy, posiadający odpowiednie przymioty”. Według 
Kodeksu do sakramentaliów zalicza się: konsekracje, poświęcenia, błogosławieństwa i egzorcyzmy 
(por. KPK 1169 – 1172). Należą do nich również: pogrzeb chrześcijański; wprowadzenie w posługi: 
lektora, akolity, nadzwyczajnego szafarza Komunii świętej, czy umycie nóg w Wielki Czwartek.

4 W Katechizmie Kościoła Katolickiego napisano, że: „Święta Matka Kościół ustanowił sakra-
mentalia. Są to znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają skutki, 
przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do 
przyjęcia głównego skutku sakramentów i uświęcają różne okoliczności życia” (KKK 1667). Da-
lej czytamy jaki jest zakres możliwości zastosowania sakramentaliów. One „zostały ustanowione 
przez Kościół dla uświęcenia pewnych posług w Kościele, pewnych stanów życia, najrozmaitszych 
okoliczności życia chrześcijańskiego, a także użytkowania rzeczy potrzebnych człowiekowi. We-
dług decyzji duszpasterskich biskupów sakramentalia mogą dotyczyć potrzeb, kultury i historii ludu 
chrześcijańskiego określonego regionu i epoki. Zawierają one zawsze modlitwę, której często to-
warzyszy jakiś określony znak, jak włożenie ręki, znak krzyża, pokropienie wodą święconą (znak 
przypominający chrzest)” (KKK 1668). W Katechizmie znajduje się też wyjaśnienie, dlaczego także 
osoby świeckie, tata, czy mama mogą udzielać błogosławieństwa. Napisano tam: „Sakramentalia 
wynikają z kapłaństwa chrzcielnego; każdy ochrzczony jest powołany do tego, by być „błogosła-
wieństwem” i by błogosławić. Dlatego świeccy mogą przewodniczyć pewnym błogosławieństwom. 
Im bardziej jakieś błogosławieństwo dotyczy życia eklezjalnego i sakramentalnego, tym bardziej 
jego udzielanie jest zastrzeżone dla wyświęconych do posługi (biskupów, prezbiterów lub diako-
nów)” (KKK 1669).

5 Według Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii sakramentalia ustanowione są po to, „by 
nieść pomoc wiernym w ich różnych życiowych sytuacjach” (DPLiL 81).
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cezji polskich zostały wydane w dwutomowej edycji typicznej przez Księgarnię św. 
Jacka6.

Zgodnie więc z nauczaniem Kościoła, upoważnienie do udzielania błogosła-
wieństwa, które wypływa z sakramentów chrztu i małżeństwa jest jak najbardziej 
właściwe także dla osób świeckich. Błogosławieństwa takie, co warte podkreślenia, 
nie są magicznymi zaklęciami, których zadaniem jest ochrona przed złem fizycznym 
lub duchowym, ale są świętymi znakami wyrażającymi wiarę człowieka w Boga7.

Niestety, kiedy biskupi zachęcali, by szafarzami obrzędu błogosławieństwa 
stali się ojcowie, matki – głowy rodzin, nie wszędzie apel ten, został przyjęty ze 
zrozumieniem8, co wskazywać może na brak wystarczającej wiedzy ludu Bożego 
w zakresie możliwości udzielania błogosławieństwa przez osoby świeckie, do cze-

6 Błogosławieństwa pokarmów na stół wielkanocny obejmują nn. 1335 – 1338. Zob. Obrzędy 
błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 1994, s. 251 – 258. 
Zob. też: De benedictionibus. Rituale romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vati-
cani II, Libreria Editrice Vaticana, 2013.

7 C. Krakowiak, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, Lublin 2015, s. 18 – 19; 
Por. tenże, Sakramentalia i błogosławieństwa w liturgii Kościoła, AK 151(2008) z. 3 (598), s. 428. 
Do błogosławieństw związanych z życiem rodzinnym zaliczamy: błogosławieństwo rodziny, bło-
gosławieństwo małżonków, błogosławieństwo dzieci, błogosławieństwo synów lub córek, błogosła-
wieństwo narzeczonych, błogosławieństwo kobiety przed lub po urodzeniu dziecka, błogosławień-
stwo starców pozostających w domu oraz błogosławieństwo chorych – dorosłych i dzieci (por. OBł 
40 – 320), błogosławieństwo przed podróżą (OBł 431 – 452), błogosławieństwo nowego domu (OBł 
474 – 491); błogosławieństwo przy stole (OBł 782 – 827) itp. A. Szustak, K. Sobczyk, Błogosławień-
stwo ma moc czyli o sile Twojego słowa, Kraków 2012, s. 69 – 74; W. Nowak, Zarys liturgii Kościoła 
domowego, Olsztyn 2000, s. 42 – 49. Tenże, Odnowiona liturgia błogosławieństw celebrowanych 
w Kościele domowym, „Communio” 7 (1987) nr 6 (42), s. 107 – 118. Zob. też: J. J. Kopeć, Błogo-
sławieństwa w polskiej tradycji religijnej, RT t. XLV, z. 8 (1998), s. 232 – 234; S. Czerwik, Teologia 
odnowionych błogosławieństw, RT t. XLV, z. 8 (1998), s. 200 – 201.

8 Na sytuację pewnego zamieszania związanego ze zrozumieniem i wprowadzeniem w życie 
zaleceń biskupów w odniesieniu do błogosławieństwa pokarmów wielkanocnych w 2020 roku, 
wskazali niektórzy publicyści. Jak wyjaśniał liturgista ks. Tomasz Gwizdek: „Trzeba trochę od-
czarować” obrzęd błogosławieństwa pokarmów. Musimy sobie uświadomić, że nie jest on sa-
kramentem, ale pewną formą pobożności. (…) dotychczas wielu ludzi przychodziło do kościoła 
i domagało się, by choć kropelka wody spłynęła na ich pokarm. Często nie zdawali sobie jed-
nak sprawy z tego, że to nie woda jest najważniejsza, ale ich modlitwa, wewnętrzne nastawienie”. 
Zob. P. Pojasek, Święcenie pokarmów? Czas je «odczarować», „Gość Niedzielny” dostęp online: 
25. 04. 2020, https://swidnica.gosc.pl/doc/6255525.Swiecenie-pokarmow-Czas-je-odczarowac; 
Ks. Andrzej Draguła zauważył, że „nie wszędzie ta decyzja [biskupów] spotkała się ze zrozu-
mieniem, i to z obu stron. (…) Ludzie byli gotowi stawiać pokarmy przed telewizorem i czekać 
na ich pobłogosławienie przez ekran, byleby to zrobił ksiądz”. Według niego obrzędowość, któ-
ra dla wielu osób ma charakter magiczny, zdominowała nasz katolicyzm i ma niestety niewiele 
wspólnego z prawdziwą wiarą w Jezusa Chrystusa. Zob. A. Draguła, Kościół na kwarantannie, 
TPow nr 17 – 18 (3694 – 3695)/2020, s. 42, dostęp online: 25. 04. 2020, <https://www.tygodnikpow-
szechny.pl/kosciol-na-kwarantannie-163126>; Ks. Adam Boniecki zachęcał zaś do oczyszczenia 
chrześcijaństwa w okresie pandemii ze zbędnych przerostów formy. Pisał: „Jest Wielka Sobota – 
pobłogosław pokarmy w domu. Błogosławieństwo nie jest zastrzeżone dla księdza. Wszyscy mo-
żemy się nawzajem błogosławić, czyli prosić Boga, by swoją łaską i opieką objął tych, których 
błogosławimy”. A. Boniecki, A. Goc, Moja i Twoja nadzieja, TPow nr 17 – 18 (3694 – 3695)/2020, 
s. 55 – 56, dostęp online: 25. 04. 2020, https://www.tygodnikpowszechny.pl/moja-i-twoja-na-
dzieja-163133; Por. M. Mrowiec, Kraków. Wielka Sobota w czasie pandemii. Święcenie online,
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go upoważnia sakrament chrztu oraz małżeństwa9. Do udzielania błogosławieństw 
w rodzinie nie potrzeba specjalnej zgody ze strony Kościoła, ponieważ rodzice mają 
prawo do przewodniczenia liturgii domowej, do błogosławienia siebie, swoich dzie-
ci, pokarmów, do przeżywania we wspólnocie domowego Kościoła zbawczych wy-
darzeń roku kościelnego i innych okoliczności życia, co wynika z powszechnego 
kapłaństwa wiernych10. Podejście takie koreluje z przesłaniem soborowej Konsty-
tucji o liturgii, która mówi, że w liturgii „Mistyczne Ciało Jezusa Chrystusa, to jest 
Głowa ze swymi członkami, sprawuje pełny kult publiczny” (KL 7). Dlatego dla 
każdej osoby ochrzczonej powinna być ważna wiedza pozwalająca rozróżnić prak-
tyki chrześcijańskie od starych nawyków i przyzwyczajeń o charakterze życzenio-
wym, wróżebnym i magicznym. Uzmysławia je właśnie poniższy artykuł.

Tak się bowiem składa, że największe nasilenie zwyczajów dotykających zarówno 
sfery sacrum, jak i profanum, wiąże się w Polsce z samą Wielkanocą – niedzielą Zmar-
twychwstania Pańskiego, która była obchodzona przez wspólnotę apostolską od same-
go początku. Z czasem, wraz z rozprzestrzenianiem się chrześcijaństwa na różnorodne 
kulturowo obszary, wprowadzeniem kalendarza juliańskiego i kolejnymi zmianami 
reformującymi m.in. liturgię, w przebiegu świętowania Wielkanocy zachodziły zmia-
ny, co przedstawia niniejsze opracowanie. Obecny stan rzeczy jest więc konsekwencją 
wielu zaszłości historycznych, kulturowych, ale i pastoralnych. Toteż warto wiedzieć 
to – w co wierzymy, jak wierzymy, i dlaczego wierzymy tak, a nie inaczej.

GENEZA ŚWIĘTOWANIA WIELKANOCY

Ewangelia według św. Jana opowiada, że „pierwszego dnia po szabacie, wcze-
snym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zo-
baczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do 
drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie 
wiemy, gdzie Go położono”. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. 

 a pod Krakowem błogosławieństwo pokarmów z samochodu, „Gazeta Krakowska” dostęp online 
24. 04. 2020: <https://gazetakrakowska.pl/krakow-wielka-sobota-w-czasie-pandemii-swiecenie-onli
ne-a-pod-krakowem-blogoslawienstwo-pokarmow-z-samochodu/ar/c1 – 14913716>

9 „Pandemia obnażyła prawdę o świecie, Kościele, człowieczeństwie; obnażyła też braki w for-
macji dorosłych chrześcijan – także księży i katechetów. Teologiczne manowce niektórych duszpa-
sterzy nie pomagały wiernym, bo wprowadzały zamęt i bolesny brak jedności” – powiedział w sobo-
tę (12. 09. 2020 r.) metropolita katowicki abp Wiktor Skworc podczas mszy inaugurującej nowy rok 
katechetyczny w archidiecezji. Zob. T. Wojtal, Początek nowego roku katechetycznego w katedrze, 
dostęp online: 13. 09. 2020, <https://www.archidiecezjakatowicka.pl/o-diecezji/aktualnosci/1429-
poczatek-nowego-roku-katechetycznego-w-katedrze>

10 We wprowadzeniu do I rozdziału Obrzędów błogosławieństw napisano: „Aby zaś małżonko-
wie i inni członkowie rodziny stawali się z każdym dniem coraz bardziej zdolni do podejmowania 
i wypełniania swoich zadań, Kościół ustanowił pewne sakramentalia, dzięki którym w określo-
nych okolicznościach życie rodzinne może być ubogacone przez głoszenie słowa Bożego i przez 
szczególne błogosławieństwo. Zaliczyć tu należy Obrzędy błogosławieństwa zawarte w niniejszym 
rozdziale” (OBł 41). Przy czym większość z błogosławieństw odnoszących się bezpośrednio do 
rodziny można znaleźć w dwu pierwszych i ostatniej (polskiej) części Obrzędów. Zob. P. Kulbacki, 
Liturgia błogosławieństw w służbie rodziny, RT 61 (2014) z. 8, s. 63.
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Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy 
do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środ-
ka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu 
i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płót-
nami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także 
i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem 
nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych” (J 20,1 – 9).

Opisane przez św. Jana Ewangelistę wydarzenie było czczone corocznie przez 
wspólnotę chrześcijańską na przełomie II i III wieku11. W III w. Wielkanoc była ce-
lebrowana w jednym obchodzie liturgicznym, podczas którego wspominano Mękę 
Pańską, śmierć Chrystusa i Jego Zmartwychwstanie12. Najpierw celebrowano ją 
w dzień Paschy, przypadający według kalendarza żydowskiego, 14. dnia miesiąca ni-
san13. Jednak już w 325 r. Sobór Nicejski ustanowił, że Wielkanoc przypadać będzie 
w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca, w związku z czym data 
święta jest zmienna i przypada między 21 marca a 25 kwietnia14. W roku 1583 po 
wprowadzeniu kalendarza gregoriańskiego pojawiły się rozbieżności pomiędzy datą 
Wielkanocy obchodzoną w Kościele katolickim, a datą w Kościele prawosławnym, 
gdzie pamiątka Paschy obchodzona jest nadal według dat kalendarza juliańskiego. 
Różnica pomiędzy kalendarzami narasta, bo daty starego kalendarza juliańskiego 
coraz bardziej spóźniają się w stosunku do dat kalendarza gregoriańskiego. Obecnie 
różnica wynosi 13 dni. Poza tym Wielkanoc Prawosławna, zgodnie z tradycją, przy-
pada w pierwszą niedzielę po pełni księżyca według kalendarza juliańskiego, po 
obchodach Paschy żydowskiej, co powoduje, że różnica pomiędzy Kościołem ka-
tolickim a prawosławnym w celebracji tego święta może wynosić nawet 5 tygodni. 
W konsekwencji, po ponad dziesięciu wiekach świętowania przez chrześcijan tego 
dnia wspólnie, w jednym terminie, pojawiły się odmienne daty świętowania Paschy.

WIELKANOCNE ZWYCZAJE LUDOWE

Przeżycia duchowe związane ze zmartwychwstaniem dawały i nadal dają, na-
dzieję i wiarę, że może być lepsze jutro. Przygotowania do świętowania triumfu 
życia nad śmiercią i dobra nad złem poprzedzone są czterdziestodniowym po-
stem, zawierającym w sobie obrzędy niedzieli palmowej15, Triduum Paschalnego  

11 W. Pałęcki, Wielkanoc, w: EK, t. 20, Lublin 2014, kol. 499.
12 Tamże.
13 H. Wąsowicz, Wielkanoc. W komputystyce, w: EK, t. 20, kol. 504 – 505.
14 Tamże.
15 Tego dnia wspominany jest uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Zwyczaj święcenia zielo-

nych gałązek, wprowadzony został do liturgii Niedzieli Palmowej w XI wieku. W tradycji Kościoła 
poświęcone podczas każdej niedzielnej mszy św. palmy, symbolizują zapowiadaną w Starym Testa-
mencie mękę i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz nieśmiertelność duszy ludzkiej. W tradycji 
ludowej palmy postrzegane są jako symbol corocznej odnowy roślin na wiosnę, zapowiadający 
czas ich kwitnienia i owocowania. Współcześnie pięknie wykonane i kolorowe palmy, poza wymia-
rem sacrum, stanowią też ważny element świątecznej rywalizacji w konkursach na największą lub 
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– z uroczystymi celebracjami Wielkiej Środy16, Wielkiego Czwartku17, 

najpiękniejszą (Kurpie, Podhale) oraz dekoracji mieszkań i stołów wielkanocnych. W Niedzielę Pal-
mową na ziemiach polskich połykano „bazie wierzbowe albo też uderzano się młodymi gałązkami 
wierzbiny, niby na pamiątkę palm, którymi witano Chrystusa przy wjeździe do Jerozolimy, w isto-
cie zaś praktykując odwieczny zwyczaj pogański, który ma na celu udzielanie siły żywotnej przez 
uderzanie rozkwitłą gałęzią jako czymś młodym i silnym”. Zwyczajem kościelnego pochodzenia 
było „doprowadzanie dębowego Chrystusa do miasta”, czyli procesyjne oprowadzenie drewnianej 
postaci Chrystusa, jadącego na ośle, umieszczonej na wózku. Jak podaje Kuchowicz, w Kwietną 
Niedzielę „przed ciągnącą przez miasto procesją rzucano na ziemię ręczniki, palmy, a przed figurą 
padano krzyżem. Najczęściej czynili to rybałci i pątnicy. Panował również zwyczaj, iż ksiądz klękał 
przed figurą i symbolicznie uderzał ją rózgą z trzciny, mówiąc: „Uderzę pasterza, a rozproszą się 
owce”. Potem zwracano się do posągu ze śpiewem i modłami. (…) Pochodowi temu towarzyszyły 
żarty i śpiewy miejskiej gawiedzi, nic więc dziwnego, że w nieco późniejszych latach (w 1780 
roku) kuria zabroniła „wożenia Pana Jezusa po kościele na osiołku”. Zob. Z. Kuchowicz, Obyczaje 
Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 133 – 134; J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta 
III, oprac. J. Pollak, Wrocław 1951, s. 46; S. Wodzicki, Wspomnienia z przeszłości od r. 1768 do 
r. 1840, „Czas” [krakowski], 1873, nr 68, s. 2; J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, 
t. 2: Wiek XVI – XVIII, Warszawa 1960, s. 54; Z. Kupisiński, Wielkanoc. W folklorze, w: EK, t. 20, 
kol. 502; B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty. Wielkanoc w Polsce. Tradycje, obrzędy i zwyczaje, 
Warszawa 2007, s. 17.

16 Wśród wielu zwyczajów kultywowanych przed laty warto wspomnieć, że w Wielką Śro-
dę, po odprawieniu jutrzni, księża na pamiątkę „męki Chrystusowej” uderzali o ławki trzymanymi 
w ręku brewiarzami. Wyręczali ich czasem chłopcy, którzy wpadali do kościoła z kijami i walili 
„nimi o ławki z całej mocy, czyniąc grzmot po kościele jak największy”. Na ów tumult wypadała 
służba kościelna z batami i próbowała wyrzucić ich z kościoła. Odwrót swawolników niepozba-
wiony był incydentów, bo chłopcy byli od kościelnych dziadków szybsi i bywało, że przyłożyli im 
nieraz po kilka kijów. Zdarzało się, że w swojej swawoli szli jeszcze dalej, parodiując tekst godzinek 
śpiewem: Zacznijcie wargi nasze Pić gorzałkę z flaszek, A wy, karczmareczki, Dajcie gorzałeczki. 
Zacznijcie krawcy, szewcy Trzaskać kopytami, A wy, małe szewczęta, módlcie się za nami. Zob. 
Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 399; J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów 
w dawnej Polsce, t. 2: Wiek XVI – XVIII, Warszawa 1960, s. 55. W Wielką Środę robiono także ku-
kłę Judasza ze starych gałganów, wkładano jej do kieszeni trzydzieści kawałków tłuczonego szkła 
(symbolizujących trzydzieści srebrników), po czym wynoszono go na wieżę kościelną i następnie 
zrzucano na dół, gdzie już czekała gawiedź uzbrojona w kije, która następnie ciągnęła kukłę przez 
miasto, aby ją na koniec spalić lub też utopić w stawie. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej 
Polsce, t. 2, s. 55. Czasem – jak podaje Z. Kuchowicz – zamiast kukły zrzucano z chóru czarnego 
kota. Zob. tenże, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 400.

17 W liturgii chrześcijańskiej to pierwszy dzień Triduum Paschalnego. Tego dnia w głównej 
świątyni diecezji sprawowana jest Msza Krzyżma Świętego. Liturgii tej przewodzi biskup, a udział 
w niej bierze większość kapłanów z całej diecezji, którzy po celebracji rozwożą poświęcone oleje, 
czyli mieszaninę czystej oliwy z oliwek i balsamu, do parafii. Wieczorem we wszystkich kościo-
łach parafialnych koncelebrowana jest uroczysta msza Wieczerzy Pańskiej, która ma symbolizować 
jedność ofiary Jezusa Chrystusa, jedność Ludu Bożego i jedność kapłaństwa przy jednym stole Pań-
skim. W trakcie liturgii konsekrowana jest taka ilość komunikantów, która musi wystarczyć także 
na Wielki Piątek, kiedy nie ma liturgii eucharystycznej. Podczas radosnego śpiewania „Chwała na 
wysokości Bogu” dzwonią wszystkie dzwony świątyni, by umilknąć aż do sobotniego wieczoru. 
Zamiast dzwonków ministranci używają specjalnych kołatek. Po Mszy świętej kapłan przenosi Naj-
świętszy Sakrament do kaplicy wystawienia zwanej ciemnicą, gdzie znajduje się do piątku wieczo-
rem.

Przewodzący wielkoczwartkowej liturgii kapłan, przypominając służebność, umywania przez 
Chrystusa przed Ostatnią Wieczerzą nóg uczniom, umywa stopy 12 mężczyznom wybranym spo-
śród zgromadzonych ludzi. Co ciekawe, w przeszłości obyczaj ten zachowywali także królowie 
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Wielkiego Piątku18 i Wielkiej Soboty19, kiedy to liturgie przypominają wydarzenia 
z dni poprzedzających ukrzyżowanie i śmierć Jezusa. Obrzędom liturgicznym tych 
dni towarzyszą często różne zwyczaje ludowe20, domowe, które jednak nie są tema-
tem tego artykułu, skupionego na samym świętowaniu dnia wielkanocy.

polscy i rody arystokratyczne, umywając w Wielki Czwartek nogi 12 wybranym nędzarzom na znak 
chrześcijańskiej pokory, równości wszystkich ludzi wobec Boga i miłości bliźniego. J. S. Bystroń, 
Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 55, 57; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII 
wieku, s. 400; B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, Warszawa 2001, s. 241; 
M. Konieczny, Wielki Czwartek, w: EK, t. 20, kol. 506 – 507.

18 Wielki Piątek to dla chrześcijan dzień powagi, postu i pokuty, o czym przypomina tzw. ciem-
na jutrznia, czyli specjalna modlitwa brewiarzowa, która ma być wyrazem czuwania z Chrystusem, 
a zarazem czasem na wyciszenie wewnętrzne i odnalezienie równowagi duchowej w więzi z Bo-
giem. Podczas ciemnej jutrzni wierni gromadzą się przy pustym tabernakulum oraz przy ogołoco-
nym ołtarzu, co symbolizuje opuszczenie Jezusa przez jego uczniów. W wielu miejscach modlitwie 
towarzyszy zwyczaj zapalania i gaszenia świec umieszczonych na specjalnym trójkątnym świecz-
niku (trianguł), na którym znajduje się piętnaście zapalonych świec i sześć świec przy ołtarzu. Po 
każdym psalmie gaszona jest jedna świeca na świeczniku, a podczas kantyku Benedictus po każdym 
wersecie jedna świeca na ołtarzu. Po zakończeniu ostatniej antyfony w kościele następuje zupełna 
ciemność lub – w zależności od regionu – pozostaje zapalona jedna, najwyższa świeca na triangule, 
symbolizująca Chrystusa. W kościołach tego dnia nie odprawia się mszy św., natomiast na pamiątkę 
śmierci Chrystusa o godz. 15. odprawiane są drogi krzyżowe, a wieczorem sprawowana jest liturgia 
Męki Pańskiej. Jej pierwsza część składa się z procesji, leżenia krzyżem przed obnażonym ołtarzem, 
liturgii słowa opisującej Mękę Pańską i modlitwy powszechnej. Druga część to uroczysta adoracja 
Krzyża i Komunia święta. Monstrancja z ciałem eucharystycznym przenoszona jest do symbolicz-
nego grobu Pańskiego, przypominającego najczęściej grotę skalną, w której wśród kwiatów, świec 
i różnych dekoracji spoczywa przykryta całunem figura zdjętego z krzyża Jezusa. K. Lijka, Wiel-
ki Piątek, w: EK, t. 20, kol. 508 – 510; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku,  
s. 135, 400.

19 W Wielki Piątek i Sobotę zwiedzane są „groby Chrystusowe” w kościołach. Dawniej, przy 
grobie zaciągano wartę wojskową, złożoną albo z prawdziwych, albo z przebranych żołnierzy, 
których często zwano Turkami. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 55 – 56. 
W Wielką Sobotę wieczorem, po całodniowym błogosławieniu pokarmów, następuje liturgia Wi-
gilii Paschalnej, podczas której, celebrowany jest obrzęd poświęcenia ognia i wody. Przy dźwięku 
dzwonków i organów odśpiewywany jest hymn Chwała na wysokości Bogu, co zapowiada już ra-
dość z niedzielnego poranka, na który wszyscy oczekują. Zob. C. Krakowiak, Wielki Tydzień, w: 
EK, t. 20, kol. 514 – 515.

20 Poza obrzędami kościelnymi, w środę popielcową lud wiejski praktykował zwyczaj „kłody 
popielcowej”. Zwyczaj polegał na tym, iż we wstępną środę mężczyźni chwytali niezamężne nie-
wiasty i zaprzęgali je do drewnianych kłód. Kłody symbolizować miały małżeńskie jarzmo. Zob. 
Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 397; W Wielki Czwartek biedaków hoj-
nie obdarzano i zapraszano na wieczerzę, na której byli podejmowani z najwyższymi honorami. Ta 
świecka tradycja wzięła swój początek z obchodzonego pierwotnie w Wielki Czwartek dnia pojed-
nania pokutników ze wspólnotą, dzięki czemu mogli oni być dopuszczeni do Eucharystii. W Wielki 
Piątek na znak żałoby nasi przodkowie zatrzymywali zegary i zasłaniali lustra. Niedozwolone też 
były śmiechy i głośne rozmowy. W późnych godzinach popołudniowych w bocznych nawach ko-
ściołów odsłaniano groby Pańskie i wystawiano warty honorowe straży grobowej, a wśród nich 
kultywowane do dziś malownicze straże z Ziemi Rzeszowskiej, zwane turkami wielkanocnymi. 
Do naszych czasów zachował się obyczaj rodzinnego nawiedzania kościołów (zwany potocznie 
chodzeniem na groby), adoracja przy grobie Jezusa oraz wiosenne porządkowanie grobów bliskich 
na cmentarzach. W sanktuariach, zwanych kalwariami, także współcześnie odbywają się wielkie 
widowiska pasyjne – misteria męki i śmierci Jezusa. W przeszłości w Wielki Piątek, przychodzili
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Dzień ten jest tradycyjnie dniem wolnym od pracy, co od lat znajduje swoje 
odzwierciedlenie w przepisach państwowego ustawodawstwa polskiego21. Wiado-
mo, że od kiedy istnieje przekaz pisany wierni na ziemiach polskich, rozpoczynali 
świętowanie Wielkanocy od uczestnictwa w liturgii w kościołach, którą od łaciń-
skiego słowa „resurrectio” powszechnie nazywa się rezurekcją22. Jest to msza św. 
z procesją z Przenajświętszym Sakramentem wyniesionym z symbolicznego grobu 
Pańskiego. W procesji obok hostii w monstrancji niesiony jest krzyż procesyjny 
ozdobiony na tę okazję czerwoną stułą oraz figurka Jezusa Zmartwychwstałego. We 
mszy następującej bezpośrednio po procesji nie wykonuje się śpiewu na wejście, 
opuszcza się także akt pokuty i Panie, zmiłuj się nad nami. Po krótkim wprowa-
dzeniu do mszy śpiewa się Chwała na wysokości Bogu. Po komunii św. śpiewany 
jest hymn Te Deum laudamus (pol. Ciebie Boga wysławiamy), którego autorstwo 
tradycja przypisuje św. Ambrożemu i św. Augustynowi.

Jak podaje Zbigniew Kuchowicz „w wielkich miastach procesja wyruszała o go-
dzinie 12 w nocy, po wsiach i małych miasteczkach przed świtem lub o wschodzie 
słońca. Towarzyszyło jej bicie w dzwony oraz salwy. Oddawano je z moździerzy, ar-
matek, organków, wreszcie strzelb. Po miastach strzelało wojsko i rzemieślnicy, po 
wsiach folwarczni parobcy”23. Jan Bystroń pisze zaś, że „dygnitarze miejscowi pro-
wadzili procesjonalnie księdza pod baldachimem. (…) Po nabożeństwie proboszcz 
przyjmował życzenia od obywatelstwa, a lud do dworu znosił wraz z życzeniami 
zwyczajowe podarki, najczęściej pisanki; młodzież wiejska chodziła od chaty do 

 do kościołów wierni, publicznie odprawiający pokutę, tzw. biczownicy czy kapnicy, zakapturzeni, 
z biczami w rękach, i wymierzali sobie chłostę. Zwyczajowo w Wielki Piątek rodzice, czasem rów-
nież mistrzowie, uderzali dzieci i czeladników rózgami, mówiąc przy tym: „któryś cierpiał za nas 
rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami”. Tego dnia urządzano też pogrzeb żuru, przy czym zwykle 
jakiejś nieświadomej żartu ofierze żur ten wylewano na głowę, wieszano też śledzia na drzewie 
ku wielkiej uciesze gawiedzi, „karząc go niby za to, że przez sześć niedziel panował nad mięsem, 
morząc żołądki ludzkie słabym posiłkiem swoim”. W Wielką Sobotę odwiedza się groby i poświęca 
pokarmy. Święcenie pokarmów wielkanocnych ma początek w tradycji wczesnochrześcijańskiej, 
w powszechnych ofiarach i błogosławieństwach pierwocin: płodów ziemi i różnych pokarmów 
(chleba, sera, oliwy, wina itd.), za które, jak za wszystko, chrześcijanie winni dziękować Stwórcy 
w każdym momencie życia: „Czy tedy jecie, czy pijecie, czy co innego czynicie, wszystko na chwa-
łę Bożą czyńcie” (1 Kor 10,31). W Polsce najstarsze zapisane benedykcje pokarmów wielkanocnych 
znajdują się w mszale gnieźnieńskim z 1300 r. Zaś zwyczaj malowania jajek znany był w Polsce 
już w X wieku. Od XVII w. w święconym pojawiła się najpierw figurka baranka z ciasta, a potem 
z masła, wędliny, czekolady lub cukru, jako symbol Chrystusa zmartwychwstałego. W wieku XX 
do koszyków zawędrowały ulubione w danej rodzinie smakołyki, takie jak: mandarynki, czekolada, 
jabłka czy ciasteczka, bez których trudno byłoby się obejść. Niektórzy wkładają też do święconego 
tradycyjną białą kiełbasę, którą po upieczeniu lub ugotowaniu spożywa się podczas niedzielnego 
śniadania. Dodatkowo, koszyczki zdobi się gałązką zimozielonego bukszpanu lub barwinkiem, co 
ma przypominać o pokonaniu przez Zbawiciela śmierci. Zob. Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropol-
skie XVII – XVIII wieku, s. 121; J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, s. 61 – 63;  
J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 56 – 58; J. Usiądek, Rok liturgiczny w rodzi-
nie. Tradycja i obrzędy, Olsztyn 1998, s. 106 – 107.

21 Na obszarze Polski, zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy ze 
zm. (Dz.U. z 2015 r. poz. 90), dniami wolnymi są zarówno niedziela, jak i poniedziałek wielkanocny.

22 Pewnym potwierdzeniem takiego stanu rzeczy jest polskie przysłowie: „W Wielkanoc naj-
gorszy ciura idzie do kościoła”.

23 Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 126.
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chaty, śpiewając odpowiednie pieśni z życzeniami pomyślności, za co otrzymywała 
poczęstunek lub datki. W niektórych okolicach dziedzic, przyjmując życzenia, za-
praszał włościan na zabawę lub też po prostu na pijatykę; budowano więc huśtawki, 
stawiano słupy, na które młodzież się wdrapywała”24.

Jak wykazują badania etnograficzne i kulturoznawcze, najstarsze polskie pie-
śni religijne śpiewane były przez ludność właśnie w czasie procesji rezurekcyjnej 
i miały na celu ukazywać zmartwychwstanie jako wydarzenie zbawcze oraz wy-
tworzyć emocjonalną więź między uczestnikiem liturgii a Jezusem. Są to: „Chry-
stus z martwych wstał je” i „Presstwe swete weschrznenie i wstał smartwich crol 
nas Syn Boży”, których incipity zostały odnotowane w zaginionym dziś Graduale 
płockim z 1365 roku25. Przekaz treści teologicznych dobrze odzwierciedla śpiewana 
od XIV w. pieśń „Przez Twe święte z martwy wstanie”, gdzie czytamy: Przez Twe 
święte z martwy wstanie Boży Synu, odpuściż nam nasze zgrzeszenie Ty jeś ten świat 
sam stawił Żywoteś nasz naprawił Smierciś wiecznej nas zbawił Swąś moc zjawił26.

Swego rodzaju Evangelium vulgare stanowi także pieśń pt. „Trzy Maryje po-
szły”, przytoczona w Żywocie Pana Jezu Krysta Baltazara Opecia, posiadająca na-
wet podtytuł: „Ewangelija wielkanocne niedziele”, gdyż jest przekładem fragmentu 
Ewangelii według św. Marka (16,1 – 7): niewiasty, niosąc wonności, idą do grobu; 
tu zastają kamień odsunięty, oraz ubranego w białą szatę anioła, który objawia im 
„tajemnice” zmartwychwstania Chrystusa i posyła do „swoich miłośników” z we-
zwaniem, by udali się do Galilei, gdzie zobaczą Go żywego”27.

Jak zauważa Grzegorz Ryś inny utwór, „Bog Wszechmogący wstał z martwy 
«zaducy», będący w zamyśle autora zakończeniem kazania wielkanocnego, które 
to zakończenie miało być wyrecytowane przez wszystkich obecnych w Kościele, 
zamyka misterium paschalne i jego sens w czterech rymowanych wersach:

Leżał trzy dni w grobie
Dał przekłoci sobie
Bok, ręce, nodze obie
Na zbawienie tobie. Kyrie eleison”28.

24 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 57 – 58; Uzupełnia ten opis Kito-
wicz: „Piękny był widok cechów z chorągwiami, urzędu miejskiego, młodzieży szkolnej, kade-
tów, duchowieństwa. Prymasa albo jakiego biskupa, niosącego Sanctissimum pod baldachimem, 
wspierali marszałkowie sejmowi albo inne dostojne osoby. Postępował król pod małym okrągłym 
baldachimem, otoczony urzędnikami dworu, ministrami, senatem całym i najpierwszymi w kraju 
osobami płci obojga. Ten orszak świetniejszy i duchowieństwo wyższe okrążał i od natłoku bronił 
czworogran gwardii konnej w białych mundurach, złote słońca mając na piersiach. Po bokach i w 
całej przestrzeni ludu niezmierna bywała mnogość”. Tamże, s. 64.

25 G. Ryś, Pobożność ludowa na Ziemiach Polskich w Średniowieczu. Próba Typologii, Szcze-
cin 1995, s. 97 – 98.

26 Tamże, s. 164.
27 Tamże, s. 149. Aż w 83 wersach, choć nieco swobodniej traktując tekst biblijny (np. przesuwa-

jąc w czasie i łącząc ze sobą różne epizody, dodatkowo je dramatyzując i uzupełniając wątkami po-
zaewangelicznymi) przedstawia wielkanocne wydarzenia zachowana w XVI-wiecznej, drukowanej 
wersji, ale niewątpliwie wcześniejsza, pieśń misteryjna „Nasz Zbawiciel, Pan Bog Wszechmogący”.

28 Tamże. Jak zauważa G. Ryś średniowieczna pieśń religijna eksploatuje perykopy ewan-
geliczne poświęcone męce i zmartwychwstaniu Chrystusa, co odzwierciedla najstarsza (z 1 poł. 
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Celem pieśni wielkanocnych jest więc zaangażowanie zmysłów uczestników 
liturgii w przeżycie tajemnic paschalnych, męki i zmartwychwstania Chrystusa, by 
zachęcić ich do poprawy życia. Jak zauważa Grzegorz Ryś „Zbawienie – wysłużone 
i wywalczone przez Jezusa człowiekowi – dociera doń za pośrednictwem sakramen-
tów. Pieśń „Jezus Chrystus, Bóg Człowiek, Mądrość Ojca swego” (wersja z 1554 r.) 
nazywa je „świątościami naszego zbawienia” i ukazuje ich źródło w przebitym boku 
Odkupiciela: Wnet tu jeden z rycerzów bok otworzył jemu, Krew z wodą wypłynęła k 
zbawieniu naszemu. Tam wyciekły świątości naszego zbawienia, Wodą i krwią oczy-
ścił wody wiernych krścienia29. Przy czym słownictwo tej „śpiewanej katechezy”, 
używane przez nią obrazy i symbole, zdają się zakładać pewien poziom intelek-
tualny odbiorcy i jego religijności, która niestety często chętniej nawiązywała do 
przesądów i dawnych praktyk magicznych niż trudnych prawd teologicznych. To 
dlatego poza rytuałami liturgicznymi, kościelnymi, związanymi ze zmartwychwsta-
niem Jezusa Chrystusa, wśród zwyczajów wielkanocnych nie brak reliktów staro-
żytnych kultur i wierzeń dotyczących powitania wiosny, świąt wegetacyjnych i czci 
zmarłych30.

Stanisław ze Skarbimierza, pierwszy rektor odnowionej Akademii Krakowskiej, 
w czterdziestym siódmym z kolei kazaniu ze zbioru Sermones sapientiales (powsta-
ły w latach 1408 – 1415) wymienia ponad dwadzieścia rozmaitych czynności ma-
gicznych, popełnianych przez ludzi każdego stanu i zawodu. Jak zauważa G. Ryś 
owo codzienne rodzenie się nowych praktyk magicznych nie jest zgoła prostą kon-
tynuacją przedchrześcijańskich, pogańskich zachowań; przeciwnie, dokonuje się 
ono na żyznym gruncie nowej wiary, przy wykorzystaniu jej atrybutów i liturgii: 
„czynią zabobony przy pomocy poświęconego na początku okresu postnego popio-
łu”, „zachowują głownie z ognia poświęconego w Wigilię Wielkanocy dla leczenia 
w odpowiedni sposób koni lub innych zwierząt”, „wypalają sierść w kształcie krzy-
ża”, „gryzą zębami świecę paschalną lub ogryzają i oskrobany wosk przeniewierczo 
używają”31. Pozostałości dawnych praktyk uwidaczniają się już po rezurekcji, kiedy 
przychodzi czas na ucztę wielkanocną, która rozpoczyna się od spożycia pokarmu 
poświęconego, aby najważniejsze treści religijne święta Paschy przenikały także do 
obrzędów domowych i je uświęcały, przynosząc rodzinom zdrowie i chroniąc od 
złego.

XIV w.) znana polska pieśń pasyjna „Jezus Chrystus, Bog Człowiek, mądrość Oćca swego”, z którą 
wierny „przechodzi z cierpiącym Panem wszystkie etapy Jego męki, przyporządkowując je kolej-
nym godzinom dnia (pieśń godzinkowa). Pojmanie w Ogrójcu i zdrada Judasza mają miejsce „cza-
su jutrzennego”; prymie odpowiada sąd przed trybunałem Piłata, a tercji – biczowanie i cierniem 
ukoronowanie. Seksta to pora drogi krzyżowej, przybicia do krzyża, żołnierskiej gry w kości o suk-
nię Jezusa oraz napojenia Go octem, Jak prorokowano” (!). „Na dziewiątej godzinie wołał Jezus: 
«Heli»”; wtedy też pieśń przypominała wyśmianie Chrystusa na krzyżu, Jego dialog z Matką i św. 
Janem („Janowi polecona Matka jego miła”), wreszcie śmierć i przebicie boku. Nieszporna zwrotka 
mówiła o zdjęciu ciała martwego Jezusa z krzyża, a kompletna o złożeniu go do grobu, nie zapomi-
nając oczywiście wspomnieć, że wcześniej zostało one „od miłosnych przyjaciół mirrą pomazane”. 
Zob. G. Ryś, Pobożność ludowa na Ziemiach Polskich, s. 147 – 148.

29 Tamże, s. 164.
30 Z. Kupisiński, Wielkanoc. W folklorze, w: EK, t. 20, kol. 502; Z. Kuchowicz, Obyczaje Sta-

ropolskie XVII – XVIII wieku, s. 399.
31 G. Ryś, Pobożność ludowa na Ziemiach Polskich, s. 127 – 128.
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W wielu domach do dnia dzisiejszego śniadanie wielkanocne rozpoczyna się od 
dzielenia się poświęconym w kościele w Wielką Sobotę jajkiem i spożycia po cząst-
ce każdego z poświęconych pokarmów32. Przy czym już samo jajko darzono pewny-
mi względami, jako symbol życia, w którym sam św. Jan Damasceński (ur. ok. 675 r. 
w Damaszku, zm. ok. 749 r. w Mar Saba) dopatrywał się analogii między jego bu-
dową i konstrukcją kosmosu: skorupę kojarzył bowiem z niebem, wyściełającą ją 
błonę z nieboskłonem i obłokami, białko z wodami, a żółtko z ziemią i minerałami. 
Według greckiej legendy z X w. św. Maria z Magdali, która w Niedzielę Wielkanoc-
ną chciała przygotować posiłek dla apostołów, znalazła w swej spiżarni jaja o za-
barwionych na kolor czerwony skorupkach, z których po chwili wylęgły się piękne 
ptaki, które uleciały do nieba33. Apostołowie uznali ten cud znak zmartwychwstania 
Chrystusa i życia wiecznego. To dlatego ozdobione jajka – pisanki34 i kraszanki35, 
stawały się podarunkiem wielkanocnym, który wręczano najbliższym w dowód ser-
decznych uczuć. Kiedy zaś panna dawała pisankę w kolorze czerwonym kawale-
rowi oznaczało, że jest bliski jej sercu – jeśli zaś żółtą, znaczyło, że jest niemile 
widzianym natrętem. Wydmuszki jajek wieszano dawniej na gaikach i maikach (na 
Śląsku), by „przyspieszyć” nadejście wiosny i wegetację roślin. Rzucano je też pod 
drzewa owocowe, aby odstraszyć szkodniki i spowodować urodzaj owoców (np. na 
Ziemi Sądeckiej, Rzeszowskiej). Obecnie stanowią one część świątecznego wystro-

32 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 59; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staro-
polskie XVII – XVIII wieku, s. 401.

33 H. Szymanderska, Polska Wielkanoc, Warszawa 2006, s. 26.
34 Zwyczaj malowania jajek jest jednym z najstarszych zwyczajów wielkanocnych. W Polsce 

jego ślady sięgają X wieku i od tamtego czasu zmieniały się tylko sposoby ich ozdabiania. Dawniej 
pisanki barwiono w barwnikach naturalnych. Wywar z żytniej oziminy daje kolor zielony, z łupin 
cebuli – brązowy, odcienie czerwieni uzyskuje się, jak kiedyś, z olchowych szyszek. Kora dębu po-
zwala uzyskać kolor czarny, a żółty – suszone kwiaty jaskrów. Do barwienia używano niegdyś też 
kawy, farbki do bielizny i cynamonu. Pisanki natomiast to jajka pomalowane gładko na jeden lub 
kilka kolorów, z białym wzorem, który najczęściej wydrapuje się specjalną igłą lub skrobaczką, co 
nosi nazwę techniki rytowniczej. Pięknie wyglądają jajka oklejane wycinankami z papieru, koronką, 
włóczką i rdzeniem sitowia. Ostatnio modne stało się też dekorowanie kraszanek kawałkami tiulu. 
Najstarsza technika zdobienia jaj to technika batikowa polegająca na wykonywaniu wzoru za pomo-
cą narzędzia z małym lejkiem zrobionym z blaszki, osadzonym na patyku. Nanoszony w ten sposób 
wosk, „pisze” wzory, po czym jajko można barwić. Wosk się roztapia, pozostawiając jasne ślady po 
narysowanych wzorach. Pisanki znane były wśród wszystkich warstw społecznych, nawet najbied-
niejszy starał się mieć ich choć kilka. Zob. B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, 
s. 161 – 162; J. Usiądek, Rok liturgiczny w rodzinie, s. 107; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie 
XVII – XVIII wieku, s. 401; H. Szymanderska, Polska Wielkanoc, s. 27 – 28.

35 Współcześnie mamy do wyboru całą gamę farbek syntetycznych, które znacznie ułatwiają 
i przyśpieszają malowanie kraszanek, czyli jajek w jednym kolorze, bez wzoru zwanych także ma-
lowankami i byczkami. Ich nazwa wywodzi się od staropolskiego słowa krasa – „barwa”, krasić 
– „barwić, zdobić, natłuszczać” i rosyjskiego krasny – „czerwony”, gdyż niegdyś były one malowa-
ne przede wszystkim na kolor czerwony. Barwy pisanek miały od zawsze swoją symbolikę. I tak: 
kolor różowy i zielony oznaczał radość ze Zmartwychwstania, czerwony – przelaną na krzyżu krew 
Chrystusa, a fioletowy lub niebieski – koniec żałoby i umartwień wielkopostnych. Wielkanocne 
jaja malowały przeważnie dziewczęta, używając barwników naturalnych, m.in. łupin z cebuli, płat-
ków malwy, kory olszyny, dzikiej jabłoni itp. Zob. H. Szymanderska, Polska Wielkanoc, s. 27 – 28; 
J. Usiądek, Rok liturgiczny w rodzinie, s. 107; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII 
wieku, s. 401; B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, s. 93.
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ju wnętrz. Zgodnie z zaleceniem Stolicy Apostolskiej część wielkanocnej dekoracji 
stanowi też od XVII w. baranek wielkanocny z czerwoną chorągiewką, wykona-
ny z masła, mięsa lub cukru, ustawiony na stole na łączce z młodej rzeżuchy lub 
wschodzącego owsa, symbol zmartwychwstałego Jezusa i wiecznie odradzającego 
się życia36. Do tradycyjnych ozdób stołu wielkanocnego zalicza się również gałązki 
bukszpanu, barwinku, wiosenne kwiaty, sztuczne kurczaki i zające37.

Po podzieleniu się jajkiem i złożeniu świątecznych życzeń, w niektórych do-
mach posiłek poprzedza modlitwa o błogosławieństwo Boże. Może ona mieć for-
mę indywidualną38, ale liturgiści przygotowali obrzęd błogosławieństwa pokarmu 
przed porannym posiłkiem w niedzielę wielkanocną. Wygląda on następująco: Oj-
ciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi Chry-
stus zmartwychwstał. Alleluja. Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. 
Alleluja. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego z Listu św. 
Pawła do Tesaloniczan (1 Tes 5,16 – 18) lub z Ewangelii św. Mateusza (Mt 6,31 
ab. 32b-33). Po odczytaniu tekstu przewodniczący obrzędu odmawia modlitwę: 
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim 
zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy 
z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy 
Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz 
i królujesz na wieki wieków. A wszyscy odpowiadają: Amen39.

Spożywane w niedzielę wielkanocną święcone nazywane jest śniadaniem lub 
obiadem „bez dymu”, ponieważ składa się głównie z dań podawanych na zim-
no40. Nieliczne potrawy gorące, np. żurek na kiełbasie, czy biały barszcz przyrzą-
dza się wcześniej, a w Niedzielę Wielkanocną tylko odgrzewa, ponieważ w święto 
Zmartwychwstania Pańskiego nie godzi się rozpalać dużego ognia pod kuchnią, 
gotować, wykonywać większych prac domowych i gospodarskich.

Niezależnie od stanu zamożności wielkanocnej uczty wyczekiwali wszyscy, bo 
choć „podczas postu «urodzeni» nie głodowali, odżywiając się rybnymi potrawami, 
bobrzymi ogonami i innymi specjałami, to jednak z utęsknieniem czekali na moment, 

36 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 59; B. Ogrodowska, Zwyczaje, 
obrzędy i tradycje w Polsce, s. 240 – 241; Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, 
Warszawa 1830, s. 306.

37 H. Szymanderska, Polska Wielkanoc, s. 40 – 41; B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, 
s. 123 – 140.

38 W niektórych chrześcijańskich rodzinach, domownicy korzystają z „Rytuału Rodzinnego”, 
w którym zawarte zostały m.in. formuły wyjęte z oficjalnej księgi liturgicznej jaką są Obrzędy 
błogosławieństw. Zob. J. Wysocki, Rytuał rodzinny. Aby rodzina była bardziej Kościołem, Olsztyn 
1989.

39 Po śniadaniu można też pomodlić się słowami: „Boże, źródło życia, napełnij nasze serca 
paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało 
w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swo-
im miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków”. A wszyscy odpowiadają: 
Amen. Zob. P. Pojasek, Święcenie pokarmów? Czas je „odczarować”, „Gość Niedzielny” dostęp 
online: 24. 04. 2020, <https://swidnica.gosc.pl/doc/6255525.Swiecenie-pokarmow-Czas-je-odcza-
rowac>. Zob. też: M. Pisarzak, Błogosławieństwa stołu, RT t. XLV, z. 8 (1998), s. 321 – 328.

40 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 59.
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kiedy bez skrupułów będą mogli raczyć się mięsiwem”41, które od X – XIV w. dołą-
czyło do spożywanego na śniadanie święconego. W koszyku z polską święconką pod-
stawowe znaczenie zawsze miał chleb, ciasta wielkanocne, sery, masło i jaja, mięso 
oraz sól i chrzan. Jak podają Hanna Szymanderska i Barbara Ogrodowska na Ziemi 
Sądeckiej i Pogórzu Rzeszowskim przed rozpoczęciem święconego zjadano całą laskę 
chrzanu, przymuszając do tego nawet małe dzieci. Uważano bowiem, że jest to umar-
twienie, któremu powinien poddać się każdy chrześcijanin przed ucztą wielkanocną, 
ponieważ Jezus cierpiący na krzyżu dla zbawienie świata był pojony żółcią i octem42.

Jak podaje Z. Kuchowicz „tradycyjnie podawanymi podczas świąt potrawami 
były: kiełbasa z gorczycą, chrzan, jaja, masło. U bogatych mieszczan można było 
spotkać na stołach całe prosięta, wędzone szynki, modelowane z masła baranki, 
kołacze z miodem, placki, babki, makowce, owoce, konfekty”43. Stoły zamożnej 
szlachty były oczywiście jeszcze obficiej zaopatrzone, o czym świadczy opis śnia-
dania wielkanocnego u wojewody Sapiehy w Dereczynie (z XVII w.), odnalezio-
ny w starym kalendarzu poznańskim przez Łukasza Gołębiowskiego: „Na środku 
samym był baranek wyobrażający Agnus Dei z chorągiewką, calutki z pistacjami; 
ten specjał dawano tylko damom, senatorom, dygnitarzom i duchownym. Stało 4 
przeogromnych dzików, to jest tyle, ile części roku. Kucharz najcudniejszą pokazał 
sztukę w upieczeniu tych odyńców. Stało tandem 12 jeleni także całkowicie pie-
czonych z złocistymi rogami, całe do admirowania: nadziane były rozmaitą zwie-
rzyną (...). Te jelenie wyrażały 12 miesięcy. Naokoło były ciasta sążniste, tyle, ile 
tygodni w roku, to jest 52, całe cudne placki, mazury, żmudzkie pierogi, a wszystko 
wysadzane bakaliją. Za niemi było 365 babek, to jest tyle, ile dni w roku. Każde 
było adorowane inskrypcjami, floresami, aż niejeden tylko czytał, nie jadł. Co do 
bibendy: było 4 puchary (exemplum 4 pór roku) napełnione winem jeszcze za króla 
Stefana. Tandem 12 konewek srebrnych z winem po królu Zygmuncie; te konewki 
exemplum 12 miesięcy. Tandem 52 baryłek także srebrnych in gratiam 52 tygodni; 
było w nich wino cypryjskie, hiszpańskie i włoskie. Dalej 365 gąsiorów z winem 
węgierskim, alias tyle gąsiorków, ile dni w roku. A dla czeladzi dworskiej 8760 
kwart miodu robionego w Berezie, to jest tyle, ile godzin w roku”44.

Tak wyglądało święcone w dworach jeszcze w początkach XX w., o czym świad-
czą choćby wspomnienia z dzieciństwa w polskim majątku na Litwie, Melchior Wań-
kowicz: „Musiała być ogromna głowizna z jajkiem w pysku, pieczone prosięta, go-
towana szynka. Były wszelkie rodzaje zwierzyny (...) Ciasta miały swoja hierarchię. 
Musiał być: «dziad», «cygan», «prześcieradło», nie mówiąc o babach olbrzymach 
i sękaczu z dwustu jaj. Pośrodku wszystkiego stały dwie arki rzeżuchy, w które wsta-
wione były baranki z cukru. Dla czeladzi wiano wielkiego barana z masła z oczami ze 
śliwek suszonych (...) Aż kiedy buchnęło «Wesoły dzień dziś nastał» wiedzieliśmy, 
że otworzą się drzwi, wjedzie taca z ćwiartkami jajek, którymi babka podzieli się ze 

41 Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 401.
42 Wierzono również, że chrzan ma działanie lecznicze i profilaktyczne: zaostrza apetyt, uła-

twia trawienie, czyści gardło i nos, chroni przed katarem, bólami głowy, gardła i brzucha. H. Szy-
manderska, Polska Wielkanoc, s. 40 – 41; B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 123 – 140.

43 Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 401.
44 Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, s. 306 – 307.
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wszystkimi (...) nie szczędząc maksym i napomnień”45. Podaje zaś J. Bystroń : „mają 
wszyscy tego dnia — pisze Laboureur — baranka święconego na stole, sucho pie-
czonego, z plackami, pełnymi szafranu i rodzynków; kosztują po trosze wszystkiego, 
resztę zostawiają służącym, po czym stół, jak zwykle, bywa zastawiany”46.

Jak zauważa Ł. Gołębiowski „uginają się i teraz stoły pod ciężarem szynek, 
mięsiw, jaj, kiełbas lub placków, mazurków. Rzadko już gdzie dają się widzieć sta-
rożytne ciast gatunki, kołacze, obertuchy, jajeczniki”47. Nie brak też obecnie mody 
na mazurki oraz drożdżowe baby wielkanocne, z których wyglądu czasem wróżo-
no48. Typowym polskim daniem wielkanocnym jest też kiełbasa „biała”, gotowana 
lub pieczona, wędliny, żurek i barszcz biały. Wielkim ucztom towarzyszyły liczne 
zabawy, wróżby i zwyczaje, które nawiązywały do starosłowiańskich wierzeń. Jak 
zauważa G. Ryś „Neo-magiczna” mentalność groziła przerażającą redukcją orędzia 
zakodowanego w chrześcijańskich znakach. Mogła, przykładowo, z ognia wielka-
nocnego, obwieszczającego zbawczą i wyzwalającą obecność Boga, uczynić nieza-
wodnie skuteczny środek do walki z robakami: „Inni wkładają w ogień poświęcony 
w wigilię Wielkanocy pale, przypalają je i przy ich pomocy robią doły przeciw ro-
bactwu”49. Zaś B. Ogrodowska opisuje, jak na południu Polski, głównie na Ziemi 
Sądeckiej i Rzeszowskiej, w Niedzielę Wielkanocną o świcie rolnicy na urodzaj, 
w celu ochrony upraw przed burzą, suszą, gradobiciem i złym urokiem święcą 
swe pola kropidełkami zrobionymi z rozebranych na cząstki palm wielkanocnych, 
a krzyżyki z gałązek palmowych i cierni z ognisk palonych przy kościołach w Wiel-
ką Sobotę wbijają w skiby zagonów; w tej samej intencji rozpalając ogniska na 
miedzach, częstując się jajkami i wódką50.

Na Podlasiu znany był zwyczaj Konopielki, który rozpoczynał się w niedzielę 
wielkanocną wieczorem i trwał do późnych godzin wieczornych w poniedziałek. 
Polegał on na odwiedzaniu przez kawalerów panien na wydaniu, składaniu życzeń 
oraz śpiewaniu wielkanocnej pieśni Wesoły nam dzień dziś nastał, za co otrzymy-
wali koszyczek wypełniony kiełbasą, jajkami i alkoholem51. W ten sposób nic ze 
świątecznego stołu nie marnowało się. To, czego się nie spożyło, lub nie rozdało 
gościom, otrzymywały zwierzęta, aby „święcone” zapewniło im dobre zdrowie.

WIELKANOCNY PONIEDZIAŁEK I JEGO ZWYCZAJE

Przeżycia duchowe związane ze świętami upamiętniającymi zmartwychwstanie 
Jezusa Chrystusa dawały i nadal dają, nadzieję i wiarę na lepsze jutro. Drugi dzień 
świąt to przede wszystkim czas beztroskiej radości i kultywowanych w naszym 
kraju zwyczajów, pośród których prym wiedzie „śmigus-dyngus”. Były to odrębne 

45 M. Wańkowicz, Szczenięce lata, Kraków 1987, s. 42.
46 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 59.
47 Ł. Gołębiowski, Lud polski, jego zwyczaje, zabobony, s. 310.
48 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 59.
49 G. Ryś, Pobożność ludowa na Ziemiach Polskich, s. 128.
50 B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, s. 240 – 241.
51 Z. Kupisiński, Wielkanoc. W folklorze, w: EK, t. 20, kol. 504.
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niegdyś obrzędy ludowe, którym nadano nazwy niemieckiego pochodzenia. Sło-
wo „śmigus” pochodzi bowiem od schmechen – „bić” oraz Ostern – „Wielkanoc” 
i oznacza dotykanie się, uderzanie i smaganie rozwiniętymi, zielonymi gałęziami. 
Słowo „dyngus” pochodzi od dingen – „wykupywać” i oznacza wesołą kwestę świą-
teczną połączoną z włóczeniem wielkanocnym młodzieży męskiej w przebraniach 
z różnymi rekwizytami takimi, jak np. baranek, które zazwyczaj połączone było 
z oblewaniem wodą panien na wydaniu52. Z czasem obydwa te obrzędy zostały 
połączone i tak powstał śmigus-dyngus, który często był postrzegany, jako część 
obrzędów matrymonialnych53. Jak podaje Z. Kuchowicz: „W większych miastach 
mężczyźni zaopatrywali się w tym celu nie tylko w zwykłą wodę, lecz także w pach-
nące wódki, wodę różaną i inne pachnidła. Najgorliwiej oblewały się zakochane 
pary. „Amanci dystyngowani”, nie chcąc wyrządzić swym wybrankom przykrości, 
jedynie symbolicznie skrapiali je pachnidłami z flaszeczki lub małej sikawki, wy-
twornych kawalerów nie było jednak wielu”54. Zwyczajowo, następnego dnia, czyli 
we wtorek panny czyniły rewanż i oblewały kawalerów55. Zwyczaje te jednak po-
woli zanikają m.in. z powodu nadużyć do których dochodziło i powstałych w związ-
ku z tym zakazów i kar nakładanych przez policję i straż miejską.

Z wielkanocnym poniedziałkiem wiąże się tzw. krakowski „emaus”. Jest to za-
bawa ludowa, urządzana tego dnia na Zwierzyńcu, związana z odpustem „ustano-
wionym na pamiątkę apostołów idących na Emaus”. Do dziś, w miejscu, gdzie się 
odbywa, ustawione są kramy, w których można nabyć rękodzieło, zabawki, fujarki, 
czy słodycze. Dawniej młodzież męska zaczepiała dziewczęta i uderzała je baziami, 
a sami chłopcy staczali ze sobą walki na kije. Odbywały się też procesje bractw re-
ligijnych, które udawały się do kościołów zwierzynieckich z kapelami, niosąc cho-
rągwie brackie i religijne obrazy56.

W wielkanocny wtorek ludność Krakowa bawiła się na tak zwanej „rękawce”. 
Od średniowiecza rządzano ją za Wisłą, na Krzemionkach, obok kościoła św. Bene-
dykta, na mogile Krakusa, czyli tzw. „rękawce”. Na górze obok kościółka zbierali 
się mieszczanie i rzucali w dół gawiedzi, która się o nie biła, bułki, placki, kiełbasy, 
jaja, czy pierniki. Młodzież obchodziła grupami domy, śpiewając pieśni o maiku 
i nowym lecie, obnosząc zieloną gałąź, przystrojoną wstążkami i świecidełkami, 

52 B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 163. Jak podaje Z. Kuchowicz: „Zwyczaj ten sięgał 
jeszcze pogańskich czasów, pierwotnie polegał on nie tylko na wzajemnym oblewaniu się, połączo-
ny był on także z wręczaniem sobie podarków, szczególnie jaj, smaganiu się rózgami, okładaniu 
pięściami itp. (…) Haur wspomina o obdarowywaniu pań kwiatami. Kościół bardzo energicznie 
zwalczał te praktyki, a gdy zawodziły perswazje, groził nawet klątwą. Takie bezkompromisowe 
stanowisko doprowadziło w końcu do zarzucenia wielu dyngusowych zwyczajów”. Zob. Z. Kucho-
wicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 402.

53 Podobne obrzędy w niektórych wsiach kujawskich nazywano przywoływkami, w Małopol-
sce (głównie w okolicy Limanowej) śmigurtami (znana jest też nazwa ukace), a w Krakowie i okoli-
cach przebierańców nagabujących przechodniów, raczących ich zabawnymi wierszykami i polewa-
jących wodą nazywano siuda-baba. B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 164 – 168.

54 Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 403.
55 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 60; Z. Kuchowicz, Obyczaje Staro-

polskie XVII – XVIII wieku, s. 402.
56 B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 170 – 173.
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gdzie indziej znów obwoziła koguta, sztucznie z drzewa wyrobionego albo nawet 
i żywego, śpiewając pieśni wielkanocne. Zdarzały się też i przebierania, tak jak 
w czasie świąt godnich czy w zapust57. Wracający wieczorem do domów czeladnicy 
śpiewali: Szumi woda lecąc na koło ze stawka, Najmilszym dniem w roku jest dla 
nas Rękawka”58.

W wielkanocną niedzielę oraz poniedziałek na Pomorzu, Śląsku i ziemiach pru-
skich, popularny był tzw. zajączek wielkanocny, który przynosił drobne prezenty59. 
Obdarzano wówczas dzieci słodyczami, kolorowymi kraszankami oraz kurczakami 
i zajączkami z czekolady lub cukru. Koszyczki z niespodziankami od zajączka cho-
wano w ogrodzie, na ganku, w różnych domowych zakamarkach, a dzieci szukały 
ich w Niedzielę Wielkanocną już od rana. Po dzień dzisiejszy w niektórych krajach 
Europy Zachodniej, np. w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, na Wielkanoc wszystkie 
cukiernie pełne są wyrobów z czekolady, głównie figurek zajęcy i jaj różnej wielko-
ści. Z czasem ten miły zwyczaj wielkanocnego zajączka przyjął się w całej niemal 
Polsce, choć niewielu dziś wie, że w starożytności zając – podobnie jak jajko – był 
symbolem wiosennej witalności i zwierzęcej płodności. Był również jednym z atry-
butów Artemidy (Diany), bogini łowów. W mitach indogermańskich występował 
jako symbol światła i wiosennej odnowy. W tradycji chrześcijańskiej symbolizował 
grzeszników odbywających oczyszczającą pokutę, a także uciekający czas i życie 
ludzkie, które zmierza do wieczności.

Znana powszechnie w Polsce jest wielkanocna zabawa w chowanego z małymi 
modyfikacjami. Podczas zabawy w zająca dzieci dzieliły się na dwie grupy tj. na 
„charty” i na „zające”. Dzieci wybierały też spośród siebie tzw. pana, a na łące lub 
podwórku miejsce zwane domem. Pan trzymał „w domu” charty, zasłoniwszy im 
oczy, póki zajączki nie rozbiegły się i nie schowały. Dopiero potem charty szukały 
zajęcy i goniły je, a te starały się uciec im i dobiec jak najszybciej „do domu”, gdzie 
były już bezpieczne”60.

Zarówno w wielkanocną niedzielę, jak i poniedziałek na wschodzie Polski do 
czasów współczesnych urządza się drużynowe wyścigi w turlaniu jajek po pochyło-
ściach oraz walki jajek. Te ostatnie polegają na uderzaniu jajka o jajko i sprawdze-
niu, kto jest właścicielem jajka o twardszej skorupce. Przeciwnicy siadają naprzeciw 
siebie i toczą pisanki – wygrywa ten, którego pisanka nie zostanie zbita. W nagrodę 
zwycięzca zabiera pisankę przeciwnika. W innej wersji, siedzący naprzeciw siebie 
przeciwnicy stukają się jajkami. Wygrywa ten, kto ma jajko w całości. Zabawa ta 
zwana jest walatką lub wybitką61. Znane jest także toczenie jaj po desce-pochylni do 
otworu, zwanego ducką, co na Śląsku nazywano kulaniem jajec z górki62.

Żuraw to obrzędowa zabawa ze wschodnich rubieży Polski, polegająca na tym, 
że chłopcy i młodzi mężczyźni, chwytają się za biodra sąsiada i wydając okrzyki jak 
żuraw biegną za prowadzącym. Gdy ten raptownie skręca – część zazwyczaj upada 

57 J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, t. 2, s. 61.
58 Z. Kuchowicz, Obyczaje Staropolskie XVII – XVIII wieku, s. 402.
59 B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 142.
60 Tamże, s. 260.
61 B. Ogrodowska, Zwyczaje, obrzędy i tradycje w Polsce, s. 240 – 241.
62 Tamże.

ks_SE-2020_2.indb   288 2020-11-16   17:10:15



289GENEZA I OBCHÓD WIELKANOCY W POLSCE.

– a zwycięzcą jest ten, który „nie polegnie”. Współcześnie zabawa ta znana też jest 
jako weselna.

Rzuć pisankę – Zabawa w parach. Potrzeba po jednej pisance na osobę. Pary 
stają w odległości 1 m od siebie i jednocześnie rzucają do siebie jajka. Jeśli je złapią 
– odsuwają się o metr i rzucają znowu. Wygrywa para która odsunęła się od siebie 
na największą odległość i której udało się nie zbić jajek.

Kto dalej? – Potrzebne jest po jednej pisance na osobę. Można grać też zwykły-
mi jajkami bez ozdób. Zawodnicy stają na linii startu. Na podany sygnał popychają 
swoją pisankę tak, aby potoczyła się jak najdalej. Ten kto wygra – zabiera pisanki 
przeciwników.

W innej wersji, uczestnicy zabawy dzielą się na zespoły. Każdy zespół dzieli 
się na pary. Każda para potrzebuje 1 jajko. Wcześniej zawodnicy przygotowują tor 
przeszkód – kamień, który trzeba ominąć, przeszkody, które trzeba pokonać „górą” 
lub przejść pod jakimś sznurkiem… – wszystko zależy od pomysłowości. Pary, po 
komendzie „START” umieszczają jajko, pomiędzy swoimi czołami i ruszają przez 
tor przeszkód. Wygrywa ta para lub ten zespół (zliczając czasy poszczególnych par 
zespołu), który w najkrótszym czasie dotrze do mety. Zabaw wielkanocnych jest 
więc wiele. Jedynym ograniczeniem w tworzeniu kolejnych jest chyba wyłącznie 
brak wyobraźni, której jednak nie brakowało, przy tworzeniu magicznych zabiegów 
„na szczęście”. I tak panna pragnąca uwieść ukochanego pocierała jajkiem poma-
lowanym na czerwono części ciała, którymi chciała go oczarować najsilniej. Potem 
tłukła skorupkę i jajko przelewała przez ułożone na krzyż patyczki, najlepiej brzo-
zowe. Skorupkę z pisanki należało następnie zetrzeć na proszek, który po dosypaniu 
do potrawy, działał cuda wzbudzając płomienne uczucie chłopaka. Także obdaro-
wywanie się święconym jajkiem przez zakochanych wróżyło im udany związek, 
pomyślność i potomstwo63. Na Wołyniu istniał zwyczaj, wedle którego w wielka-
nocną niedzielę kawaler mógł ofiarować pannie pisankę, mówiąc: „Chrystus zmar-
twychwstał”, i trzykrotnie ją pocałować.

W tradycji polskiej pojawiło się wierzenie, że podzielenie się święconym jajkiem 
z bliskimi broni rodzinę przed złymi wpływami z zewnątrz, zapewniając jej zdrowie 
i powodzenie w najbliższym roku. Dotykanie zwierząt gospodarskich święconym 
jajkiem, jak wierzono, miało chronić je przed chorobami i urokami64. Kury, któ-
re otrzymają wedle tradycji, do zjedzenia skorupki po święconych wielkanocnych 
jajkach, dobrze się niosą i nie gubią jajek65. Zgniecione skorupki rozsypywano też 
w Wielkanoc wokół domu, aby zapewnić mu ochronę. Zakopywano także skorupki 
ze święconki w narożnikach pól, żeby zwiększyć urodzaj, a nawet przyczepiano do 
drzwi wejściowych, aby przyczyniały się do spokoju domowników. Wierzono, że gdy 
na stole wielkanocnym znajdzie się parzysta liczba jajek święconych, pannie wróży 
to rychłe zamążpójście. Także woda po gotowaniu jaj na pisanki miała mieć dobro-
czynne działanie, a umycie się nią powinno zapewnić urodę dziewczętom, a chorym 
przywracać zdrowie. Woda z pokruszonymi skorupkami święconego jajka była uwa-

63 B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 144.
64 Tamże, s. 119.
65 Tamże.
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żana za lek na ból zębów66. I z pewnością to jeszcze nie wszystkie z kultywowanych 
na ziemiach polskich zabiegów magicznych, które z dala od prawd teologicznych, 
służyły oswajaniu rzeczywistości, w której przychodziło żyć kolejnym pokoleniom.

KONKLUZJE

Punktem kulminacyjnym zwieńczającym coroczne obchody Wielkiego Ty-
godnia, który zawiera sobie bogactwo treści biblijnych przypominających mękę, 
śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest niedziela wielkanocna. Uroczyste 
świętowanie w Kościele rzymskokatolickim w Polsce rozpoczyna liturgia rezurek-
cyjna wraz z procesją z Najświętszym Sakramentem i figurą Chrystusa Zmartwych-
wstałego. Następnie ludność udaje się do domów, by spożyć śniadanie, którego pod-
stawą są poświęcone w Wielką Sobotę pokarmy. Już podczas posiłku uwidacznia się 
przenikanie do treści religijnych wątków świeckich, praktyk magicznych, życzenio-
wych, których celem ma być pomyślność, dobre zdrowie i powodzenie matrymo-
nialne. Można zauważyć, że z każdą kolejną godziną świętowania, treści przesła-
nia wielkanocnego ogłaszającego zwycięstwo nad śmiercią i dającego nadzieję na 
zmartwychwstanie, ustępują miejsca przyziemnym problemom i praktykom mają-
cym zapewnić radość i obfitość tu i teraz. Wskazuje to niestety na powierzchowne 
traktowanie i słabe zrozumienie dla religijnych treści, które przyniosło Zmartwych-
wstanie Jezusa Chrystusa oraz na konieczność przeprowadzenia wzmożonej pracy 
duszpasterskiej mającej na celu przede wszystkim pogłębienie wiedzy wiernych na 
temat treści biblijnych i przesłania wielkanocnego.

GENEZA I OBCHODY WIELKANOCY W POLSCE. 
ZARYS PROBLEMATYKI

STRESZCZENIE

Punktem kulminacyjnym zwieńczającym coroczne obchody Wielkiego Tygodnia, który 
zawiera sobie bogactwo treści biblijnych przypominających mękę, śmierć i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa jest niedziela wielkanocna. Uroczyste świętowanie w Kościele rzym-
skokatolickim w Polsce rozpoczyna liturgia rezurekcyjna wraz z procesją z Najświętszym 
Sakramentem i figurą Chrystusa Zmartwychwstałego. Następnie ludność udaje się do do-
mów, by spożyć śniadanie, którego podstawą są poświęcone w Wielką Sobotę pokarmy. Już 
podczas posiłku uwidacznia się przenikanie do treści religijnych wątków świeckich, praktyk 
magicznych, życzeniowych, których celem ma być pomyślność, dobre zdrowie i powodzenie 
matrymonialne. Można zauważyć, że z każdą kolejną godziną świętowania, treści przesłania 
wielkanocnego ogłaszającego zwycięstwo nad śmiercią i dającego nadzieję na zmartwych-
wstanie, ustępują miejsca przyziemnym problemom i praktykom mającym zapewnić radość 
i obfitość tu i teraz. Wskazuje to niestety na powierzchowne traktowanie i słabe zrozumienie 

66 B. Ogrodowska, Witaj dniu uroczysty, s. 120.
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dla religijnych treści, które przyniosło Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oraz na koniecz-
ność przeprowadzenia wzmożonej pracy duszpasterskiej mającej na celu przede wszystkim 
pogłębienie wiedzy wiernych na temat treści biblijnych i przesłania wielkanocnego.

ORIGINS AND CELEBRATION OF EASTER IN POLAND. 
OUTLINE OF THE SUBJECT

SUMMARY

The culminating point of the annual celebration of the Holy Week, filled with diverse 
biblical contents commemorating the passion, death and resurrection of Jesus Christ, is East-
er Sunday. The festive celebration in the Roman-Catholic Church in Poland commences with 
the resurrection liturgy and procession with the Holy Sacrament and figure of Christ arisen. 
Next the faithful go home to have breakfast and eat food blessed on Holy Saturday. During 
the meal, religion clearly mingles with secular threads, magic practices, wishes aimed at aus-
piciousness, good health and happy marriage. We can see that every other hour of celebration 
brings more mundane problems and practices, which are to provide joy and wealth here and 
now, in place of Easter message announcing victory over death and giving hope to resurrec-
tion. Unfortunately it suggests a superficial treatment and poor understanding of religious 
contents brought by the Resurrection of Jesus Christ, as well as a need to perform increased 
pastoral work whose purpose is to teach the faithful on the Bible and meaning of Easter.

URSPRUNG DES OSTERFESTS UND OSTERFEIERLICHKEITEN IN POLEN. 
KURZER UMRISS DER PROBLEMATIK

ZUSAMMENFASSUNG

Der Höhepunkt, der die alljährlichen Feierlichkeiten der Karwoche krönt, die in sich 
den Reichtum der biblischen Inhalte und die Erinnerungen an Leiden, Tod und Auferstehung 
Jesu Christi birgt, ist der Ostersonntag. Die Feier in der römisch-katholischen Kirche beginnt 
in Polen mit der Ostermesse und der Prozession mit dem Allerheiligsten und der Figur des 
auferstandenen Christus. Danach kehren die Familien nach Hause zurück, um das Osterfrüh-
stück zu essen, das aus den vom Priester am Ostersamstag gesegneten Speisen besteht. Schon 
während dieser Mahlzeit wird sichtbar, wie weltliche und magische Inhalte sowie Wunsch-
motive, die auf Glück, Gesundheit und Eheerfolg abzielen, zu den religiösen Inhalten durch-
dringen. Es ist zu beobachten, dass mit jeder weiteren Stunde die Botschaft von Ostern, 
die den Sieg über den Tod verkündet und die Hoffnung auf die Auferstehung gibt, vor den 
täglichen Problemen und Tätigkeiten zurücktritt, die Glück und Erfolg hier auf dieser Welt 
sichern sollen. Das weist leider auf ein oberflächliches und schwaches Verständnis für die 
religiösen Inhalte hin, die die Auferstehung Jesu Christi gebracht hat. Im diesem Zusammen-
hang ist es notwendig, eine verstärkte seelsorgerische Arbeit aufzunehmen, die zum Ziel hat, 
das Wissen der Gläubigen über die biblischen Inhalte und die Osterbotschaft zu vertiefen.
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RODZINA W ŚWIETLE AUGUSTYŃSKIEGO NAUCZANIA 
O PORZĄDKU MIŁOŚCI
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ris, Ehe, Familie, Familienliebe

Na bogate dziedzictwo św. Augustyna z Hippony (†430) składają się zarówno 
traktaty filozoficzno-teologiczne, bogata korespondencja, ale nade wszystko prze-
powiadanie do ludu. W niniejszym artykule skoncentrujemy się na tej ostatniej gru-
pie tekstów, w sposób szczególny zaś na Kazaniach do ludu (Sermones ad populum). 
Mowy Augustyna zawierają liczne odniesienia do małżeństwa i rodziny. Ich przy-
czynkiem jest zarówno komentowany tekst biblijny, jak i rzeczywistość społeczna 
i kondycja moralna wspólnoty chrześcijańskiej północnej Afryki. W kazaniach mo-
żemy wyróżnić dwa rodzaje wypowiedzi o tematyce rodzinnej. Pierwszy wpisuje 
się w przestrzeń augustyńskiego nauczania na temat dóbr małżeństwa, koncentrując 
się często na dobru potomstwa (proles)1. Drugi rodzaj wypowiedzi, który też stano-
wi przedmiot tego artykułu, posiada profil bardziej społeczny i dotyczy znaczenia 
relacji międzyludzkich. Augustyn wielokrotnie powraca do pytania o sens auten-
tycznej miłości. Nie każda miłość, jak zauważa, jest autentycznie dobra. Co więcej, 
tracąc jej właściwy horyzont, może stać się miłością chaotyczną i grzeszną. U źródeł 
zagadnienia znajduje się, z jednej strony, augustyńska interpretacja aktualnej kondy-

* O. Paweł Sambor OFM – franciszkanin, doktor teologii; pracownik naukowy Pontificia Uni-
versita Antonianum w Rzymie. Obszary badań: sakramentologia, liturgia, patrologia. Adres do ko-
respondencji: pawel_sambor@wp.pl

1  Na temat małżeństwa i rodziny w myśli św. Augustyna, zob. W. Eborowicz, Małżeństwo i ro-
dzina w nauce i praktyce duszpasterskiej św. Augustyna, „Vox Patrum” 1985, z. 8 – 9, s. 141 – 149; 
zob. także A. Eckmann, Wprowadzenie: Święty Augustyn o małżeństwie i dziewictwie, w: Pisma 
świętego Augustyna o małżeństwie i dziewictwie, red. A. Eckmann, Lublin 2003, s. 5 – 49; obszerna 
bibliografia w temacie, tamże (opr. M. Cieśluk), s. 53 – 72.
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cji człowieka2, z drugiej zaś, jego doktryna o porządku miłości. Miłość autentyczna 
to miłość uporządkowana, która respektuje porządek przedmiotu miłowania.

FORMY MIŁOŚCI

Augustyn przywołuje różne formy miłości. Jest najpierw miłość ‘niedozwolona’ 
(amor illicitus), która nie znajduje usprawiedliwienia. Jest to miłość tego świata 
(mundus), która pochylając się ku temu co ziemskie, czyni dusze nieczystą (immun-
dus)3, obciąża ją i unieruchamia, nie pozwalając wznieść się ku temu co ponad nią4. 
Jest to miłość ‘pochylona’ czy wręcz ‘skrzywiona’ jak postać kobiety od osiemnastu 
lat pochylonej ku ziemi, niezdolnej by się wyprostować (por. Łk 13,11 – 16)5. Jest 
to miłość, która rozprasza nie tylko dlatego, że jest liczna i chaotyczna jak liczny 
jest jej przedmiot6, ale również dlatego, że nie mogąc prawdziwie odpowiedzieć na 
pragnienie człowieka, ukoić jego niespokojne serce, rozpala je coraz to nowym pra-
gnieniem i kusi pozorną nadzieją spełnienia7. Chciwość nie tyle patrzy na to, czym 
już dysponuje, ale pożądliwie zwraca się ku temu, czego jeszcze nie posiada8. Nie 
znaczy to jednak, że świat w oczach Augustyna niegodny jest miłości, że kusząc do 
grzechu, wymaga odrzucenia. Grzechem nie tyle jest ‘samo’ miłowanie świata, ale 
‘nieuporządkowana’ miłość świata9, miłość która wypacza znaczenie świata i jego 
przeznaczenie. Świat bowiem jest jak bogactwo dane podróżnikowi, który żyjąc 
w odległej krainie, pragnie wrócić do domu. Tylko umiłowanie ojczyzny i tęsknota 
za domem pozwala zachować właściwy stosunek do rzeczy tego świata: pozwala 
kochać bogactwo nie dlatego, że jest powabne, cenne i wartościowe, ale dlatego, 
że jest wartością i ceną powrotu10. Błędna czy niedozwolona miłość rzeczy tego 
świata przypomina postawę człowieka, którego przywiązanie do bogactwa, pogoń 
za posiadaniem, zagłuszają tęsknotę za domem, zatrzymują ‘w odległej krainie’11. 
Przywiązując się do rzeczy nie zauważa, że jego kroczenie nie jest już ‘pielgrzymo-

 2 Zainteresowanego tym zagadnieniem czytelnika odsyłam do mojego studium: La participa-
tion sacramentelle: une entrée dans la dynamique de la vie divine d’après les Sermons au Peuple de 
saint Augustin, Münster 2017, s. 33 – 233.

 3 s. 261,4 (SPM 1, 91); s. Etaix 1 (RB 86, 41).
 4 s. 112,6 (RB 76, 50 – 51); zob. także s. 107,8 (PL 38, 631); s. 255,7 (PL 38, 1189); s. 311,4 

(PL 38, 1415). Por. E. A. Eguiarte, El viscum y las alas del alma en san Agustín. Aplicaciones espiri-
tuales de una forma rudimentaria de cacería, „Revista agustiniana” 2011, t. 52, s. 283 – 303.

 5 s. 110,5 (MA 1, 644); por. s. Dolbeau 17,6 (Dolbeau 145).
 6 s. Etaix 1 (RB 86, 42); s. 86, 6 (PL 38, 526).
 7 s. 68,12 (MA 1, 365); s. 125,11 (PL 38, 698); por. s. Lambot 5 (PLS 2, 773 – 774); s. 231,4 

(SC 116, 252 – 254). Por. A. Di Giovanni, Autenticità e falsità dell’uomo. Temi agostiniani nelle 
„Confessioni”, „Rivista di filosofia neo-scolastica” 1965, t. 57, s. 217.

 8 s. 177,6 (SPM 1, 68).
 9 s. 50,5 (CCL 41, 627).
10 s. Etaix 1 (RB 86, 42).
11 s. Etaix 1 (RB 86, 42).
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waniem’, a staje się ‘przemijaniem’ jak przemija z natury i odchodzi w zapomnienie 
wszystko to do czego przylgnęło jego serce12.

Jest miłość naturalna ‘dozwolona’ (licita), która wyraża się w przywiązaniu 
do drugiego człowieka, w pragniu dobra dla niego. Jest to, na przykład, wzajemna 
miłość małżonków, czy miłość rodzicielska lub synowska, jest to również miłość 
przyjaciół. Jest to miłość która nie przynosi chluby kochającemu, ale przynosi hań-
bę temu, który odmawia tej miłości swojemu bliskiemu, kiedy mąż nie kocha żony, 
ojciec swoich dzieci, czy dzieci swoich rodziców13. Jest to miłość, która nie przynosi 
chluby ponieważ kochający kocha miłością naturalną, niejako instynktowną. Jest to 
miłość, która polega na emocjonalnym przywiązaniu do drugiego człowieka, przeja-
wia się w pragnieniu bycia w obecności osoby kochanej, w smutku kiedy nie można 
być razem. Augustyn zauważa, iż tego rodzaju przywiązanie nie jest wyłączną dome-
ną człowieka. Również i zwierzęta, z natury groźne dla innych i samego człowieka, 
nie tylko troszczą się o swoje młode, ale także przywiązują się do siebie14. Dlatego 
też ojciec lub matka która odmawia miłości swemu dziecku nie tylko pozbawia się 
człowieczeństwa, staje się ‘nieludzka’, ale również ‘upada niżej’ od zwierzęcia15.

Jest w końcu ‘miłość święta’ (diuina dilectio)16 czyli uporządkowana, która jest 
pasją tego co sprawiedliwe i która, w końcu, jest darem nieba.

STRUKTURA RZECZYWISTOŚCI I PORZĄDEK MIŁOŚCI

Różne formy ludzkiej miłości – czy będzie to miłość małżeńska czy rodziciel-
ska, miłość przyjaźni, czy w końcu relacja do rzeczy tego świata – znajdują swoje 
uzasadnienie w porządku miłości.

Porządek miłości opiera się na ontologicznej strukturze rzeczywistości17. Jest 
najpierw ‘Bycie absolutne’ ‘Najwyższe Dobro’, którym jest Bóg. Rzeczywistość 
stworzona również tłumaczy się w kategoriach ‘bycia’ i ‘dobra’, ale w stopniu nie-

12 Kochając rzeczy tego świata, człowiek niejako poddaje się strumieniowi tego świata i prze-
mija wraz tym co ukochał. Jeśli bowiem miłość jest siłą, która łączy i jednoczy miłującego z tym co 
kocha, kochając dobra tego świata człowiek przemija z przedmiotem swej miłości, por. s. Dolbeau 
26,43 (Dolbeau 399). W tym znaczeniu również miłość małżeńska czy rodzicielska w swym natu-
ralnym wymiarze jest czasowa i ograniczona. Miłość tego, co przemijające, jest miłością zapisaną 
w czasie, i naznaczoną jej kresem. To co czyni miłość małżeńską czy rodzinną miłością nieprzemi-
jającą, jest jej ugruntowanie w miłości do Boga. Por. ep. Io. tr. 2,10 (PL 35, 1994); s. 349,7 (PL 39, 
1532); por. A. Solignac, L’existentialisme de saint Augustin, „Nouvelle Revue Théologique” 1948, 
t. 70, s. 11.

13 s. 349,2 (PL 39, 1530); por. s. Etaix 1 (RB 86, 47).
14 s. Dolbeau 11,6 (Dolbeau 61 – 62); s. 90,10 (PL 38, 566).
15 s. 349,2 (PL 39, 1530).
16 Por. s. 349,4 (PL 39, 1531).
17 Zob. J. I. Alcorta Echevarría, El „ordo amoris” y la „aversio a Deo” en la dialéctica de las 

dos ciudades, „La Ciudad de Dios” 1954, t. 167 (Estudios sobre la „Ciudad de Dios”), s. 125 – 150; 
S. Kowalczyk, Teocentryzm hierarchii dóbr w nauce św. Augustyna, RTK, 1971, t. 18, s. 35 – 44; 
M. M. Campelo, Los valores de la intimidad: Iniciación a una antropologia agustiniana, „Estudio 
agustiniano” 1986, t. 21, s. 521 – 566 ; D. Natal Álvarez, El ordo amoris en san Agustín, „Revista 
agustiniana” 2008, t. 49, s. 527 – 551.
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doskonałym, niepomiernie niższym. Jest to ‘bycie uczestniczące’ na drodze ‘stwo-
rzenia’. Bycie stworzenia nie jest bowiem uczestniczeniem w drodze emanacji bo-
skiego bycia, ale w drodze stworzenia ‘z nicości’18. Wszystko co istnieje sytuuje się 
więc w większej lub mniejszej – ontologicznej – odległości do absolutnego funda-
mentu swego jestestwa. Rzeczywistość duchowa (stworzona) jest najwyżej i niejako 
ontologicznie najbliżej Boga, rzeczywistość materialna świata jest uczestnictwem 
w byciu w stopniu najniższym. Specyfika natury ludzkiej sprawia, że człowiek 
znajduje się niejako ‘pomiędzy’: posiadając ciało należy do świata materialnego, 
w wymiarze zaś duchowym należy do świata duchowego19. Wbrew pozorom, au-
gustyńska wizja człowieka nie jest dualistyczna, przynajmniej z założenia. Należy 
bowiem rozróżnić między dualizmem historycznym czy egzystencjalnym, który jest 
skutkiem grzechu Adama, a dualizmem metafizycznym, którego Augustyn nie po-
dziela20. Jeśli człowiek doświadcza w sobie podziału, wewnętrznego rozbicia, nie 
wynika to z natury jako takiej, ale jest następstwem grzechu nieposłuszeństwa. Od-
dalając się bowiem od Boga, człowiek traci władzę nad tym co w nim jest ‘niższe’: 
doświadcza nieustannego napięcia i wewnętrznego rozbicia21. Istotą człowieka jest 
jego hierarchiczna i dynamiczna struktura22. Ontologicznym i wyłącznym punktem 
cieżkości ‘scalającym’ złożoną naturę człowieka jest Bóg.

Przypowieść o marnotrawnym synu jest swego rodzaju ilustracją tego czym 
ludzkość staje się gdy opuszcza Boga (zob. Łk 15,11 – 32)23. Każdy szczegół przy-
powieści niesie ze sobą symboliczny sens. Człowiek jest bogaty, ale stróżem tego 
bogactwa jest sam Bóg ponieważ to On jest jego bogactwem. Podobnie więc jak 
syn marnotrawny posiada dobra tylko pozostając w domu Ojca, który jest nieja-
ko gwarantem jego bogactwa, tak ludzkość jest bogata gdy jej bogactwo chroni 
sam Bóg24. Prawdę tę wyraża fakt, iż marnotrawny syn opuszczając rodzinny dom, 
nie jest w stanie zachować otrzymanego bogactwa: trwoni majątek Ojca. Augustyn 
zwraca również uwagę na inny element przypowieści. Marnotrawny syn opuszczając 
bezpieczne miejsce ‘przy Ojcu’ i poszukując ‘własnego’, nie jest w stanie pozostać 

18 Por. F.-J. Thonnard, Caractères platoniciens de l’ontologie augustinienne, w: Augusti-
nus Magister. Congrès international augustinien, tom 1, s. 317 – 327; A. Di Giovanni, Creazione 
ed essere nelle „Confessioni” di Sant’Agostino, „Revue des études augustiniennes” 1974, t. 20, 
s. 285 – 312; M.-A. Vannier, „Creatio” et „formatio” dans les „Confessions”, w: Saint Augustin, 
pod red. M. Caron, Paris 2009, s. 195 – 196.

19 s. Lambot 9 (PLS 2, 790).
20 Por. G. Madec, Lectures Augustiniennes, Paris 2001, s. 261.
21 s. 30,4 (CCL 41, 384); s. 152,5 (PL 38, 821); zob. także s. 128,5 (PL 38, 715); s. Dolbeau 21, 

5 (Dolbeau 283); R. Holte, Béatitude et sagesse. Saint Augustin et le problème de la fin de l’homme 
dans la philosophie ancienne, Paris/Worcester (Mass) 1962, s. 246 – 250.

22 s. 30,4 (CCL 41, 384); zob. także s. 152,5 (PL 38, 821).
23 Obraz marnotrawnego syna reasumuje nie tylko historię ludzkości, ale również osobiste 

błądzenie i poszukiwanie Świętego z Hippony: zob. conf. 4, 30 (CCL 27, 55). Por. A.-M. La Bon-
nardière, La parabole de l’enfant prodigue dans les Confessions de saint Augustin, „Annuaire de 
l’Ecole pratique des Hautes Etudes. Sciences religieuses”, 1965 – 1966, t. 73, s. 154 – 155; M. Smal-
brugge, Le fils prodigue vu par Augustin: un pas vers l’exclusivisme de la grâce, w: ‘In search of 
truth’: Augustine, Manichaeism and other Gnosticism. Studies for Johannes van Oort at Sixty, pod 
red. J. A. van den Berg  –  A. Kotzé  –  T. Nicklas... (i inni), Leiden/Boston 2011, s. 176 – 178.

24 s. 177,9 (SPM 1,71); por. ep. 186,5 (CSEL 57,49).
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również ‘w sobie’, zmuszony jest żyć niejako ‘na zewnątrz’ siebie, zanurzony i po-
chłonięty w rzeczach ziemskich25. Innymi słowy, cenę jaką płaci człowiek (w Ada-
mie) za umiłowanie samego siebie w miejsce Boga, jest utrata jego antropologicz-
nego punktu ciężkości, który stanowi o jego najgłębszej, ontologicznej prawdzie, 
co w konsekwencji prowadzi do wewnętrznego rozproszenia w tym co ziemskie 
i przemijające26. Podobnie więc jak człowiek gubi siebie gubiąc Boga, tak nie może 
odnaleźć siebie nie powróciwszy do Boga. Konsekwencją grzechu Adama jest więc 
nie tylko niezdolność miłowania Boga, ale również chaotyczna miłość stworzenia. 
Podczas gdy miłość Boga jako najwyższe dobro jest fundamentem scalającym i inte-
grującym człowieka, miłość która utraciła swój właściwy horyzont, gubi się w mno-
gości widzialnego świata i staje się miłością grzeszną, chaotyczną i dezintegrującą.

Porządek miłości odzwierciedla ontologiczną strukturę rzeczywistości. W sen-
sie ogólnym, miłość wynika z umiłowania dobra. Nie każda miłość jest dobra, nawet 
jeśli jej przedmiotem jest to co dobre. Miłość zakłada porządek, który opiera się na 
porządku ‘bycia’27. Izabel Bochet pisze:

„Hierarchia bytów jest [...] normą relacji jaką człowiek musi mieć w relacji 
do różnych elementów rzeczywistości. Pożądanie jest złem tylko dlatego, że 
jest odwróceniem porządku. Błędem nie jest miłość przedmiotu, który sam 
w sobie jest dobry, ale naruszenie porządku polegające na tym, iż nie daje 
się pierwszeństwa temu przedmiotowi który jest lepszy”28.
Miłość Boga jest wartością nadrzędną, z którą nie może konkurować żadna inna 

forma miłości. Jeśli dobra tego świata, w pewnym sensie, godne są miłości, nie 
mogą być one przedmiotem ludzkiego pragnienia i upodobania, czy horyzontem 
jego nadziei29. Właściwy stosunek do świata Augustyn wyraża zatem czasownikiem 
uti: jest to miłość która bardziej polega na właściwym ‘używaniu’ świata aniżeli 
w nim upodobaniu (frui)30. Ponieważ miłość Najwyższego Dobra jest absolutna, mi-
łość która stawia w centrum bliźniego jest ze swej natury grzeszna: miłość bliźniego 
jest zawsze miłością stworzenia, a więc dobra niższego i w tym znaczeniu zawsze 
relatywna. Miłość bliźniego nie jest ostatecznym horyzontem ludzkiej miłości. Au-
gustyn podkreśla również, że kochając Chrystusa w tej samej mierze jak kocha się 
bliźniego, również popełnia się grzech. Prawdziwa czy ‘święta’ miłość zakłada więc 
porządek przedmiotu miłowania:

25 s. Dolbeau 11, 10 (Dolbeau 64); zob. także s. 330,3 (PL 38, 1457); s. 96,2 (PL 38, 585).
26 Por. G. Madec, Petites études augustiniennes, Paris 1994, s. 140.
27 s. 21,3 (CCL 41, 278 – 279).
28 I. Bochet, Saint Augustin et le désir de Dieu, Paris 1982, s. 61.
29 Por. ep. Io. tr. 2,11 (PL 35, 1995); s. 21,3 (CCL 41, 278 – 280); ciu. 15,22 (CCL 48, 487 – 488).
30 s. 177, 8 (SPM 1, 70); zob. także s. 36,6 (CCL 41, 438). N. Cipriani, Molti e uno solo in 

Christo. La spiritualità di Agostino, Roma, 2009, s. 245: „[…] frui è volere una cosa per se stessa 
(propter seipsam), mentre uti è volerla in vista di un’altra (propter aliud). Sono distinzioni tratte 
dallo stoicismo, che distingueva ciò che è onesto, la virtù, da ciò che è utile. […]. Sant’Agostino 
applica tali nozioni alla concezione cristiana: Dio è l’unico che deve essere amato per se stesso e per 
goderne, mentre tutte le altre cose devono essere trattate (uti) in vista di Dio”. Zob. A. Di Giovanni, 
La dialettica dell’amore. „Uti-frui” nelle preconfessioni di Sant’Agostino, Roma 1965.
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„W poleceniu miłowania bliźniego, gdy ten nakaz otrzymałeś, nie powie-
dziano ci [aby kochać go] z całego serca, z całej duszy i z całego umysłu, 
ale jak siebie samego. Boga całym sobą, ponieważ On jest kimś lepszym od 
ciebie, bliźniego jak siebie, ponieważ jest tym, kim jesteś ty”31.
Jeśli z perspektywy egzystencjalnej jest to miłość ‘wznosząca się’ ku wieczne-

mu dobru, z perspektywy teologicznej jak i ontologicznej, jest to miłość ‘zstępująca’ 
w tym znaczeniu, że tylko umiłowanie Najwyższego Dobra ponad wszystko udziela 
prawdziwej wartości wszelkiej innej formie miłości. Miłość uporządkowana odrzu-
ca jakąkolwiek formę miłości, która stawia rzeczy ponad osoby, będąc jaskrawym 
wyrazem miłości wewnętrznie sprzecznej. Miłość uporządkowana, w końcu, ukie-
runkowuje na miłość bliźniego ‘w Chrystusie’32.

RODZINA W PERSPEKTYWIE PORZĄDKU MIŁOŚCI

Porządek miłości jest niezbędnym elementem miłości rodzinnej. Miłość mał-
żeńska, czy rodzicielska, miłość ojcowska czy synowska, jakkolwiek są realnym 
wyrazem miłości, bez jej właściwego, to znaczy ostatecznego odniesienia do Boga, 
nie jest jeszcze miłością świętą. Porządek hierarchiczy zakłada więc, że nic nie może 
być kochane, nie tylko ponad, ale również na równi z Chrystusem. Jest to podsta-
wowe założenie hierarchii w miłości, ponieważ to z niej wypływają konsekwencje 
życia codziennego rodzinnego. Z ideą hierarchii wartości i, w konsekwencji, po-
rządku miłości, związane jest rozróżnienie między tym co ‘zbędne’ a ‘niezbędne’ 
lub ‘potrzebne’. Chęć posiadania rzeczy ponad to co jest niezbędne jest wyrazem 
chciwości a więc jest grzeszne. Im większa chciwość i przywiązanie do rzeczy, tym 
większy grzech człowieka. O wielkości grzechu świadczy więc niejako wielkość 
chciwości, która zdradza zakres przywiązania do rzeczy tego świata33.

Ponad tym co zbędne, znadują się rzeczy i sprawy niezbędne. Chodzi tutaj 
o wszystko to, czego człowiek potrzebuje w sposób naturalny do życia i rozwoju. 
To co jest niezbędne nie wynika z subiektywnej potrzeby człowieka, ale z natury 
jako takiej34. Augustyn wymienia dwa rodzaje potrzeby: zdrowie i przyjaźń. Potrze-
ba dotycząca zdrowia dotyczy życia indywidualnego człowieka, potrzeba przyjaźni 
jest potrzebą społeczną. Potrzeba zdrowia wyraża się w tym wszystkim co podtrzy-
muje lub chroni życie, jak pożywienie, odzież i, w chorobie, lekarstwo. Wszystko 
to, co podtrzymuje życie jest niezbędne. Niemniej jednak potrzeby naturalne mają 
swoje granice. Jeśli z jednej strony znajdują uzasadnienie niejako same w sobie, 
będąc wspisane w naturę człowieka, nie są jednak wartością absolutną. Ponadto, 

31 s. Wilm. 2,3 (MA 1, 676): de proximo enim diligendo cum tibi praeciperetur, non tibi dictum 
est, ex toto corde, et ex tota anima, et ex tota mente; sed tamquam teipsum. deum ex toto te, quia ille 
est melior te; proximum tamquam te, quia hoc est quod tu.

32 Por. s. Etaix 1 (RB 86, 43); s. 100,2 (RB 104,81).
33 s. 90,6 (PL 38, 563). W tym znaczeniu, nie chodzi tutaj o pojedynczy czyn człowieka, ale 

o wewnętrzne przywiązanie, które jest wynikiem stopniowego i zarazem rosnącego przylgnięcia do 
rzeczy tego świata.

34 Czasami zakres potrzeby zostaje poszerzony siłą pragnienia: s. Lambot 4 (PLS 2, 762).
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to co ‘naturalnie’ niezbędne może także przybrać formę zbędną kiedy przekracza 
granice tego co potrzebne a staje się formą nieokiełznanego pragnienia (w jedzeniu, 
w przepychu, w posiadaniu, itd.)35. Również potrzeba przyjaźni wynika z natury 
człowieka. Jej podstawowym wyrazem jest relacja małżeńska i rodzicielska, ale roz-
ciąga się również na inne osoby36. Potrzeba przyjaźni ma także swoje ‘bezdroża’. 
Człowiek błądzi nie tylko będąc przymuszonym lękiem utraty czegoś cennego, ale 
również powodowany względami ludzkimi:

„Grzeszysz z powodu twojego przyjaciela, i aby go nie obrazić, zapierasz się 
Chrystusa. O ja nieszczęsny! Czasami ktoś zapiera się przez to, że się wstydzi. 
Prześladowca nie sroży się, rabuś nie plądruje, kat cię nie torturuje, tylko dlate-
go, żeby się przypodobać twojemu przyjacielowi, zapierasz się twego Pana”37.
Szczególnym tutaj przykładem są więzy rodzinne. Augustyn przytacza obraz 

męczennika, który w przeddzień swego męczeństwa toczy niejako duchową walkę, 
której ciężar tkwi w więziach rodzinnych38. Miłość naturalna – małżeńska czy rodzi-
cielska – chcąc zachować bliskiego ‘przy sobie’ dla krótkiej chwili czy niepewnego 
‘jutra’, będzie chciała odciągnać męczennika od powziętej decyzji, nie zważając na 
to, że droga chwilowego ocalenia prowadzi do zatracenia. Augustyn przytacza więc 
słowa ewangeli: Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. 
I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien (Mt 10,37). 
Kiedy Augustyn przywołuje przykład męczeników, czasy prześladowań należą już 
do przeszłości. Dlatego przykład ma wymiar przede wszystkim pedagogiczny. Sytu-
acja graniczna jaką jest niebezpieczeństwo śmierci z powodu Chrystusa podkreśla, 
że ludzka miłość bez Chrystusa dotyka tutaj swych granic: ludzkie uczucie szuka 
ocalenia chwilowego, wiara zaś prowadzi do zbawienia wiecznego. Miłość małżeń-
ska czy rodzicielska są podporządkowane miłości Boga. Nie znaczy to jednak, że 
w porządku miłości, różne formy miłości ludzkiej mają tę samą wartość. Refleksja 
Augustyna zwraca uwagę na pewną hierarchiczność miłości bliźniego. Jeśli nawet 
miłość synowska opiera się na bożym nakazie szacunku wobec rodziców, nie sta-
nowi ona horyzontu relacji międzyludzkich. Ponad miłością rodziców znajduje się 
miłość małżeńska, również oparta na autorytecie Bożego nakazu: Dlatego to męż-
czyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają 
się jednym ciałem (Rdz 2,24). Nie jest to kwestia wyboru między miłością lub jej 
brakiem, ale pierwszeństwa w miłości39.

Miłość bliźniego – małżeńska czy rodzicielska – nie jest horyzontem prawdzi-
wej miłości, jest jej tylko ważnym wyrazem. Miłość naturalna bliźniego aby się nie 
zagubić, potrzebuje Boga jako swego horyzontu. Komentując fragment ewangelii 
mówiący o zgorszeniach, Augustyn wyjaśnia:

35 Por. s. 51,24 (RB 91, 38); s. Denis 16,3 (MA 1, 77); en. Ps. 147,12 (CCL 40, 2147 – 2148)
36 s. Denis 16,1 (MA 1, 75).
37 s. Denis 16,6 (MA 1, 79): peccas propter amicum tuum, et, ne illum offendas, negas Chris-

tum. heu me miserum. aliquando erubescendo negatur. non saeuit persecutor, non expoliat deprae-
dator, non incumbit tortor; tantum ne displiceas amico tuo, negas dominum tuum.

38 Zob. s. Dolbeau 13 (Dolbeau 90 – 99); s. Etaix 1 (RB 86, 46) ; por. s. Lambot 7 (PLS 2, 783);
39 s. Dolbeau 13,9 (Dolbeau 96).
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„Będzie więc dla ciebie zgorszeniem ten, kto będzie starał się nakłonić cie-
bie do jakiegoś zła. I niech dobrze to pojmie wasza Miłość: dzieje się to naj-
częściej nie tyle z powodu nieżyczliwości, lecz z opacznej życzliwości. Bo 
widzi cię twój przyjaciel, który cię miłuje, i którego ty wzajemnie darzysz 
miłością, [lub widzi cię] twój ojciec, twój brat, twój syn, twoja małżonka, 
widzi cię w utrapieniu, i chce, abyś uczynił jakieś zło. Co znaczy: widzi cię 
w utrapieniu? Widzi cię w jakimś ucisku. Być może cierpisz ucisk właśnie 
z powodu sprawiedliwości; dlatego cierpisz ucisk, ponieważ nie chcesz zło-
żyć fałszywego świadectwa. Powiedziałem to dla przykładu. Przykladów 
jest wiele, ponieważ biada światu z powodu zgorszeń. Oto, na przykład ktoś 
wpływowy, aby ukryć swój rabunek czy swoją grabież, żąda od ciebie, abyś 
złożył fałszywe świadectwo. Ty odmawiasz: zaprzeczasz kłamstwu, aby nie 
zaprzeć się prawdy. Żeby nie przedłużać: człowiek ów wpada w gniew, jest 
osobą potężną, naciska na ciebie. Przychodzi przyjaciel, który nie chce cię 
widzieć w utrapieniu, który nie chce, abyś cierpiał [i przekonuje cię]: proszę 
cię, uczyń to czego się od ciebie żąda, ‘cóż to takiego’?”40.
Przykład, który Augustyn przytacza, ukazuje granice naturalnej miłości. Tylko 

uporządkowana i święta miłość jest gwarantem autentycznej miłości bliźniego bę-
dąc pasją tego co dobre i sprawiedliwe. Gwarancją autentycznej miłości nie tyle jest 
samo uczucie przywiązania i pragnienie dobra bliźniego, ale uczucie, które będąc 
najpierw pasją tego co odwiecznie dobre i święte, dobrze i święcie miłuje bliźnie-
go. Komentując ewangeliczny fragment o zaproszonych na ucztę weselną (Mt 22, 
1 – 14), Augustyn zastanawia się nad znaczeniem szaty weselnej: jest ona znakiem 
miłości (caritas). Ewangeliczny obraz stanowi przyczynek do refleksji nad różnicą 
między miłością (caritas) a chciwością (cupiditas). Są to dwie różne miłości: jedna 
‘uwzniośla’, druga ‘pogrąża’. W tym kontekście pojawia się interesująca refleksja 
nad formą miłości rodzicielskiej. Czasami miłość ojcowska może przybrać formy, 
które obce są prawdziwej miłości, jak przekazanie w spadku zgromadzonych dóbr. 
Augustyn zauważa, że gromadzenie dóbr z myślą o potomstwie, jest często grą po-
zorów i maskowaniem chciwości: za fasadą szlachetnej troski o bezpieczną przy-
szłość dziecka, ukrywa się chciwość i skąpstwo człowieka. Augustyn tłumaczy:

„Złą rzeczą jest chciwość. Ludzie chcą ukrywać się pod pozorem miłości 
rodzicielskiej i wybielać [w oczach innych], aby sądzono, że jakoby zacho-
wują z powodu dzieci to, co zatrzymują z powodu chciwości. Bo jak wam 

40 s. 81,4 (PL 38, 501 – 502): scandalum ergo tibi ille erit, qui tibi mali aliquid suadere coeperit. 
et intendat caritas uestra: fit hoc plerumque, non maleuolentia, sed peruersa beneuolentia. uidet 
enim te amicus tuus, qui te diligit, uicissimque a te diligitur, pater tuus, frater tuus, filius tuus, coniux 
tua, uidet te in malo, et uult te facere malum. quid est, uidet te in malo? uidet te in aliqua pressura. 
Pressuram ipsam propter iustitiam forsitan pateris: ideo pateris pressuram, quia non uis dicere 
falsum testimonium. uerbi gratia dixerim. abundant exempla, quia uae mundo ab scandalis. ecce, 
uerbi gratia, potens aliquis quaerit a te, propter praedam suam, propter rapinam suam, ministerium 
falsi testimonii. negas tu: negas falsum, ne neges uerum. ne multis immorer, ille irascitur, potens est, 
premit. accedit amicus, qui non uult te esse in pressura, non uult te esse in malo: rogo te, fac quod 
tibi dicitur; quid magnum est?
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wiadomo, bardzo często zdarza się, iż kiedy pyta się: Dlaczego nie daje 
jałmużny? [słyszy się :] Ponieważ zachowuje dla swych dzieci”41.
Dlatego miłość małżeńska czy rodzicielska sama w sobie nie jest jeszcze zna-

kiem weselnej szaty:
„Stąd też wielu z was pobudza swoją chciwość tłumacząc, gdyż nabywa 
dla swych dzieci, dla nich zachowuje dobra. Jednak rozszerzajcie waszą 
miłość, niech owa miłość wzrasta: otóż kochać dzieci i małżonki, nie jest 
jeszcze ową godową szatą. Miejcie wiarę w Boga. Najpierw miłujcie Boga. 
Wznieście się ku Bogu, i tych, których możecie, pociągajcie ku Bogu. Jest 
to nieprzyjaciel: niech będzie porwany ku Bogu. Jest to syn, żona lub sługa: 
niech będzie pociągnięty do Boga”42.
Autentyczna miłość małżeńska czy rodzicielska nierozerwalnie związana jest 

z miłością wobec siebie, ta zaś wynika z miłości do Boga.

PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Poznanie tego czym jest prawdziwa miłość, która jest horyzontem każdej innej 
miłości, jest owocem wiary. Ostatecznie bowiem to wiara ukazując sens rzeczywi-
stości i jej wewnętrzną harmonię odkrywa przed człowiekiem porządek miłowania. 
Prawdziwy sens chrześcijańskiej miłości wyraża przykazanie miłości Boga i bliź-
niego, gdzie miłość Boga nie tylko jest ‘pierwsza’, ale również absolutna i wyłącz-
na43: „miarą miłości Boga jest miłość bez miary”44. Miłość Boga ponad wszystko nie 
tylko jest moralnym wymogiem płynącym z wiary, ale również wymogiem natury 
ontologicznej. Tylko stawiając Boga ponad wszystko, również ponad własną osobę, 
człowiek może niejako odnaleźć siebie45. Człowiek jest bowiem natury ‘ekstatycz-
nej’, to znaczy ‘jest na prawdę’ tylko na miarę swego bycia ‘ponad sobą’ dzięki mi-
łości46. Wyłączna miłość Boga wedle ewangelicznego przykazania miłości, nie jest 
więc ogołoceniem człowieka z tego, co posiada, ale jego ostatecznym spełnieniem 
jako stworzenie. Augustyn podkreśla, że miłość samego siebie oznacza ostatecznie 
bezgraniczną miłość Boga47. Tylko kochając Boga ponad wszystko, człowiek praw-

41 s. 9, 20 (CCL 41,146 – 147): mala est auaritia. palliare se uolunt nomine pietatis et dealbare, 
ut quasi propter filios uideantur seruare homines quod propter auaritiam seruant. nam ut noueritis 
quia sic plerumque contingit, dicitur de quoquam: quare non facit elemosinam? quia seruat filiis 
suis. Por. s. 86,9 (PL 38, 527).

42 s. 90,10 (PL 38, 566): hinc etiam multi excitatis auaritiam uestram, quia filiis uestris acquiritis, 
eisque seruatis. sed extendite dilectionem, crescat ista dilectio: amare autem filios et coniuges, nondum 
uestis illa nuptialis est. habete fidem ad deum. prius diligite deum. extendite ad deum; et quos poteritis, 
rapite ad deum. inimicus est: rapiatur ad deum. filius est, uxor est, seruus est: rapiatur ad deum.

43 Zob. s. Dolbeau 11,4 (Dolbeau 60); s. 34,8 (CCL 41, 427)
44 s. Dolbeau 11,9 (Dolbeau 64) : amandi deum modus est sine modo.
45 s. 96, 1 (PL 38, 585).
46 Zob. s. Dolbeau 11,9 (Dolbeau 64); s. Denis 14,3 (MA 1,67); en. Ps. 39,8 (CCL 38, 430). 

Por. J. Pegueroles, Notas de antropología agustiniana, „Espíritu. Cuadernos del Instituto Filosófico 
de Balmesiana” 1970, t. 19, s. 48.

47 s. Dolbeau 11,9 (Dolbeau 64); s. Wilm. 2,4 (MA 1, 676); zob. także ep. 155,15 (CSEL 44, 445).
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dziwie kocha siebie, ponieważ wznosi się ku Temu, który nie tylko jest jego najgłęb-
szą prawdą, ale również ostateczym spełnieniem48. Ponieważ tylko wyłączna miłość 
Boga jest gwarantem prawdziwej miłości siebie, jakakolwiek forma kompromisu 
w miłości, podważa nie tylko miłość do Boga, ale również do samego siebie. Wy-
łączna miłość Boga jest więc teologicznym i ontologicznym fundamentem miłości 
samego siebie, drugiego człowieka i każdego stworzenia.

Przykazanie Boga ponad wszystko nie tylko jest Bożym nakazem, jest również 
darem łaski. Człowiek o własnych siłach nie jest w stanie wznieść się ponad to co 
stworzone, to znaczy zmienić kierunek swego pragnienia, nakierować je na to, co 
niewidzialne49. Nie chodzi tutaj bowiem o chwilowe czy doraźne pragnie ducho-
wego dobra, ale o pragnienie które staje się swego rodzaju ‘pożądliwością’ dobra 
wiecznego. Miłość, która jest w stanie zmienić duchowy horyzont człowieka, i nie-
jako ‘zdez-orientować’ egzystencjalnie, to miłość, która staje się formą duchowej 
‘pożądliwości’, która ‘rozpalając’ człowieka, staje się jego pasją50. W autentycznej 
miłości Boga, istotnie, nie tyle chodzi o unikanie zła, co w jakimś sensie o nienawiść 
wobec zła i nieprawości51. Przestrzeganie Bożych przykazań, jakkolwiek niezbędne 
w drodze do prawdziwej miłości, nie jest jeszcze jej autentycznym wyrazem. Może 
ono bowiem wypływać z serca nie tyle autentycznie kochającego, co z wnętrza za-
lęknionego przed nieuniknioną karą wobec tego kto postępuje ‘niesprawiedliwie’52.

Miłość bliźniego wiąże się, i w jakimś sensie wynika z miłości samego siebie. 
Co więcej, nie ma prawdziwej miłości bliźniego bez miłości samego siebie, która ze 
swej strony jest bezwarunkową miłością Boga53. Struktura teologiczna i ontologiczna 
miłości ma swoje przełożenie w wymiarze egzystencjalnym. W miłości bliźniego, po-
dobnie jak w miłości samego siebie, nie chodzi tylko o materialną troskę o bliźniego, 
ale gdzie prowadzi drugiego człowieka ‘moja miłość bliźniego’. Jeśli człowiek miłuje 
nieprawość, staje się ‘pasjonatem’ rzeczy tego świata, miłość bliźniego będzie przycią-
ganiem go ku temu co ‘sam kocham’54. Źle kochający siebie człowiek ostatecznie nie 

48 conf. 1,1 (CCL 27, 1): [...] quia fecisti nos ad te et inquietum est cor nostrum, donec requ-
iescat in te.

49 W konsekwencji grzechu Adama człowiek nie tylko traci jasność widzenia tego, co istotne 
i ważne (ignorantia), ale również staje się niezdolny do miłowania prawdziwego dobra (infirmitas); 
por. pecc. mer. 2,26 (CSEL 60, 98 – 99); s. Lambot 21,6 (PLS 2, 820); por. A. Trapè, Un celebre testo 
de Sant’Agostino sull „ignoranza e la difficoltà” (Retract., I, 9, 6) e l’„Opus imperfectum contra 
Iulianum”, w: Augustinus Magister. Congrès International Augustinien, Paris, 21 – 24 septembre 
1954, tom 2, Paris 1954, s. 795 – 803.

50 conf. 10,40 (CCL 27, 176); s. 128,4 (PL 38, 715); por. H. Debbasch, L’homme de désir, icône 
de Dieu, Paris 2001, s. 52.

51 Augustyn często przywołuje dialektykę miłości i nienawiści w relacji do świata: kochać 
świat znaczy nienawidzić rzeczywistość duchową (Boga): s. 125,11 (PL 38, 698): [...] dilectio mun-
di, et amicitia mundi inimicos deo facit. Miłość świata jest jednocześnie nienawiścią wobec samego 
siebie; zob. ep. 155,15 (CSEL 44, 445). W tle oczywiście nie chodzi o negację ontologicznej dobroci 
świata, ale o fakt, że miłość przywołuje i zakłada ontologiczny porządek. Miłość zdezorientowana 
staje się miłością spolaryzowaną: pasją miłości lub nienawiści.

52 s. Dolbeau 11,13 (Dolbeau 66).
53 s. Wilm. 2,4 (MA 1, 677); s. Denis 17,6 (MA 1, 86).
54 s. Dolbeau 11,8 (Dolbeau 63); s. 128,5 (PL 38, 715): por. en. Ps. 33,2,6 (CCL 38, 286); en. 

Ps. 72,34 (CCL 39, 1003).
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tyle źle kocha bliźniego, powie Augustyn, co w ogóle go nie kocha55. Miłość bliźniego 
staje się problematyczna kiedy siłą i kierunkiem pasji człowiek rozpala lub podsyca 
w sercu bliźniego pragnienie lub przywiązanie do rzeczy tego świata. Miłość naturalna 
bliźniego nie jest jeszcze spełnieniem bożego przykazania. Jest to zawsze miłość mniej 
lub bardziej obciążona jej ‘ciążeniem’ ku sprawom tego świata, miłość która patrzy 
oczami tego świata. Dlatego miłość małżeńska czy rodzicielska nie jest sama w sobie 
wyrazem prawdziwej miłości bliźniego. Miłość naturalna – małżeńska czy rodziciel-
ska – pozbawiona właściwego horyzontu będzie zawsze uwikłana logiką i poddana 
presji świata56. Naturalna umiejętność miłowania potrzebuje bożej łaski, aby kochać 
miłością uporządkowaną: człowieka ‘nad’ rzeczami i Chrystusa ‘ponad wszystko’. Bez 
wiary, nadziei i miłości, ludzka miłość jakkolwiek ‘naturalnie dobra’ i szlachetna, jest 
miłością mniej lub bardziej wewnętrznie ‘uwikłaną’ pragnieniem tego co światowe i, 
w tym znaczeniu, niezdolną wyrażać się w sposób autentycznie uporządkowany.

PODSUMOWANIE

Miłość małżeńska i rodzinna potrzebuje światła wiary, które odsłania prawdzi-
we umocowanie świętej miłości. Odwieczne dobro ukazuje się nie tylko jako kieru-
nek prawdziwej miłości, ku czemu ma zmierzać, ale również skąd czerpie ona swoją 
ostateczną rację. Prawdziwa miłość to miłość ‘zorientowana’ i ‘uporządkowana’; 
jest to miłość uporządkowana ponieważ ukierunkowana. Miłość uporządkowana 
nierozerwanie związana jest z łaską. Nie ma miłości ‘naturalnie świętej’. Świętość, 
która jest uczestniczeniem w Dobru, jest dobrem partycypowanym. Święta miłość, 
czyli miłość uporządkowana, jest to miłość bliźniego ‘w Chrystusie’:

„Kochajcie wasze dzieci, kochajcie wasze małżonki, nawet jeśli miłością 
tego świata. Ale musicie kochać ze względu na Chrystusa, mianowicie po-
winniście troszczyć się o nich wedle Boga, kochać w nich wyłączenie Chry-
stusa, nienawidzić w nich ich niechęć do Chrystusa. Bowiem właśnie to jest 
owa miłość Boża. Jaki bowiem pożytek przyniesie im wasza przemijająca 
i śmiertelna miłość? Lecz nawet kiedy po ludzku kochacie, bardziej kochaj-
cie Chrystusa. Nie mówię ci, abyś nie kochał żony, ale abyś bardziej kochał 
Chrystusa. Nie mówię ci, abyś nie kochał ojca, nie mówię ci, abyś nie ko-
chał dzieci, ale bardziej kochaj Chrystusa”57.

55 s. Dolbeau 11,13 (Dolbeau 66).
56 Presja ta wyraża się albo siłą powabu, albo siłą lęku – drogą zastraszenia. Augustyn mówi 

tutaj o drzwiach pokusy, zob. s. Denis 14,2 (MA 1, 66); s. Dolbeau 15,1 (Dolbeau 196); s. Mai 12,4 
(MA 1, 287).

57 s. 349,7 (PL 39, 1532): amate filios uestros, amate coniuges uestras, etsi saeculariter. nam 
secundum Christum amare debetis, ut secundum deum illis consulatis, et non in eis nisi Christum 
diligatis, et oderitis in uestris si Christum habere noluerint. ipsa enim est caritas illa diuina. nam 
quid eis proderit transitoria et mortalis caritas uestra? tamen quando et humanitus diligitis, plus 
Christum amate. non dico ut non diligas uxorem; sed plus dilige Christum. non dico ut non diligas 
patrem, non dico ut non diligas filios; sed plus dilige Christum.
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RODZINA W ŚWIETLE AUGUSTYŃSKIEGO NAUCZANIA  
O PORZĄDKU MIŁOŚCI

STRESZCZENIE

Artykuł porusza temat rodziny w Kazaniach do Ludu świętego Augustyna w perspekty-
wie jego nauczania o ‘porządu miłości’ (ordo amoris). Różne formy ludzkiej miłości znajdu-
ją swoje uzasadnienie tylko w relacji do Boga jako Najwyższego Dobra. W tej perspektywie, 
miłość rodzinna, aby się nie zagubić w pozornej lub falszywej „miłości bliźniego”, potrzebu-
je Boga jako ostatecznego horyzontu swej miłości.

THE FAMILY IN THE LIGHT OF THE ORDER OF LOVE  
OF SAINT AUGUSTINE

SUMMARY

The article treats of the family in St. Augustine’s Sermons to the People, from the per-
spective of his teaching on ‘the order of love’ (ordo amoris). Different forms of human love 
find their justification in relation to God as Supreme Good. In this perspective, the love of 
family, lest it be lost in a deceptive or false “love of neighbour,” has need of God as its ulti-
mate horizon.

DIE FAMILIE IM LICHT DER LIEBESORDNUNG  
VON SANKT AUGUSTINUS

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel behandelt das Thema der Familie in den Predigten an das Volk des heiligen 
Augustinus in der Perspektive seiner Lehre über die ‘Liebesordnung’ (ordo amoris). Ver-
schiedene Formen der menschlichen Liebe finden ihre Begründung in unserem Verhältnis 
zu Gott als dem höchsten Gut. In dieser Perpektive braucht die Familienliebe Gott als den 
letzten Horizont seines Liebens, damit man sich nicht in trügerischer oder falscher “Nächs-
tenliebe” verliert.
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Wyrażenie „cywilizacja miłości” zostało po raz pierwszy użyte przez Pawła 
VI 17 maja 1970, podczas modlitwy Regina Caeli, w uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego1. Podejmowane wielokrotnie, stało się przez resztę pontyfikatu Pawła VI, 
podobnie jak również w przypadku pontyfikatu Jana Pawła II hasłem mobilizują-
cym dla katolików2.

W celu poznania pełnego znaczenia tego wyrażenia, zatrzymamy się na oficjal-
nych przemówieniach i dokumentach papieża Pawła VI, zwłaszcza na encyklikach 
i orędziach na światowe dni pokoju. W nich sens tego wyrażenia, które jest głoszone 
z zapałem i nadzieją, jest bardziej intuicyjne niż jasno określone. A jednak można 
natknąć się tam na konteksty i aspekty, których interpretacja może przyczynić się do 
lepszego przedstawienia okoliczności, podkreślając w ten sposób oryginalność, bo-
gactwo treści i wartość programową. Czyniąc tak, będzie rzeczą konieczną odwołać 
się do nauczania Jana Pawła II, innego przekonanego piewcy cywilizacji miłości.

* Ks. dr Jan Guzowski – ur. 1955, zm. 2 XI 2020, kapłan archidiecezji warmińskiej (od 1980), 
studia: Seminarium „Hosianum” Olsztyn oraz Accademia Alfonsiana Rzym, doktorat z teologii 
moralnej (1986), profesor i rektor „Hosianum”, wykładowca w seminariach w Pieniężnie i Elblą-
gu, a także w Pomezańskim Instytucie Teologicznym dla świeckich w Elblągu oraz w Kolegium 
Teologicznym w Kaliningradzie, prodziekan oraz pracownik naukowy Wydziału Teologii UWM w 
Olsztynie.

1 „Jest to cywilizacja miłości i pokoju, którą Zesłanie Ducha Świętego zainaugurowało”. – Pa-
weł VI, Pentacoste: la nascita della Chiesa, Regina Caeli, 17 maja 1970 roku, w: Ins. VIII (1970), 
s. 506.

2 Paweł VI przedstawił światu program cywilizacji miłości na zakończenie Roku Świętego 
1975. – „Cywilizacja miłości zdominuje zmartwienie nieubłaganych walk społecznych i da światu 
wymarzoną przemianę ludzkości ostatecznie chrześcijańskiej”. – Paweł VI, La civiltà dell’amore 
prevarrà nell’affanno delle implacabili lotte sociali, Omelia, 25 grudnia 1975 roku, w: Ins. XIII 
(1975), s. 1568.
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1. „KOŚCIÓŁ […] CHOCIAŻ NIE UTOŻSAMIA SIĘ Z CYWILIZACJĄ, 
 TO JEDNAK OTACZA JĄ SWOJĄ OPIEKĄ”3

Dla lepszego zrozumienia znaczenia wyrażenia „cywilizacja miłości” u Pawła 
VI z punku widzenia teologicznego, eklezjologicznego i humanistycznego, trze-
ba odnieść się przede wszystkim do jego pierwszej encykliki „Ecclesiam suam”  
z 6 sierpnia 1964 roku.

W niej znajdujemy wskazane źródła transcendentalne i trynitarne cywilizacji 
miłości, jej objawienie w Jezusie Chrystusie i w Ewangelii, jej bliski i wewnętrzny 
związek z misją Kościoła, świadomość jej różnych stopni i miejsc istnienia, jej wy-
miar ziemski i ponadczasowy.

Nie będziemy mogli zrozumieć semantycznego znaczenia tego wyrażenia, które 
powraca w sukcesywnym nauczaniu papieskim, jeśli nie zostanie ono umieszczone 
w odpowiednim kontekście w eklezjologicznej myśli Pawła VI i Soboru Watykań-
skiego II, a także w posoborowej refleksji tegoż samego Papieża o naturze ewange-
lizacji, o zadaniach dla sprawiedliwości i dla integralnego rozwoju narodów.

W „Ecclesiam suam” pojawiają się już cechy eklezjologii wspólnoty i misji wła-
ściwe dla refleksji soborowej – trzeba pamiętać, że ta programowa encyklika została 
promulgowana, gdy jeszcze trwał Sobór – a ponadto nowa wizja relacji między 
Kościołem a światem.

Kościół, zbudowany na Chrystusie, w którym Bóg odnawia swoją ojcowską 
i świętą rozmowę z człowiekiem, który zerwał ją z powodu grzechu pierworodnego, 
dzięki swojemu dziełu ewangelizacji, prowadzi dialog ze światem, w którym przy-
szło mu żyć4. Staje się słowem, orędziem zbawienia5. Gdy celebruje, głosi i daje 
świadectwo przywróconej wspólnocie między Bogiem a człowiekiem w Nowym 
Adamie, pozwala na to, aby w relacjach ludzkich krążyła miłość trynitarna, w nim 
rozlana z wysoka. Ta tajemnica przyjęta, doświadczona jest przekazywana światu 
jako nowe życie, jako cudowny szczęście odkupienia i nadziei.

„Także i objawienie, – czytamy w „Ecclesiam suam” – jest to nadprzyrodzona 
więź, którą sam Bóg ustanowił z ludźmi, może być jakby pewnego rodzaju dialo-
giem, w którym Słowo Boże przemawia czy to przez Wcielenie, czy w Ewangelii. 
Ojcowski i święty dialog między Bogiem a ludźmi, przerwany po nieszczęsnym 
upadku Adama, został potem wznawiany w późniejszych epokach. W rzeczy samej 
dzieje zbawienia ludzkiego świadczą o tym długotrwałym i różnorodnym dialogu, 
który Bóg w sposób przedziwny z ludźmi nawiązuje i w rozmaity sposób dalej pro-
wadzi. W tym, jak gdyby obcowaniu (por. Ba 3,38) Chrystusa z ludźmi Bóg objawia 
coś o Sobie o tajemnicy swego życia, mianowicie o swej istocie jedynej w trzech 
Osobach. Równocześnie zaś daje do poznania, z jednej strony, za co mamy Go uwa-
żać, mianowicie za miłość, a z drugiej strony, w jaki sposób mamy Go czcić i służyć 
Mu, nakazując nam tylko miłość i nic więcej. Do tego rodzaju dialogu, który staje 

3 Paweł VI, Encyklika „Ecclesiam suam”, (= ES), w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/
pawel_vi/encykliki/ecclesiam_suam_06081964.html#r2, n. 98. (numeracja wg polskiego wydania)

4 Por. ES, n. 39.
5 Por. ES, n. 36.
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się coraz częstszy i pełen ufności powołane jest dziecko, jak i mistyk, którego du-
chowe siły znajdują w nim pełne zaspokojenie”6.

Są tu, w skrócie, wskazane transcendentne i trynitarne źródła cywilizacji mi-
łości, ontologiczne i etyczne podwaliny, na których jest ona zbudowana: Kościół 
ma aktualizującą pamięć o dialogu i wspólnocie między Bogiem a człowiekiem, 
ostatecznie przywróconymi przez Chrystusa. Życie miłości wewnątrz trynitarnej – 
życie jedności i wzajemnego daru – uczestniczy w człowieczeństwie, aby stawało 
się duszą i stylem istnienia, zasadą spełniania się pojedynczych osób i ich relacyjno-
ści. Stąd wynika, specyfikacja tajemnicy Kościoła, na poziomie kulturowym, nowej 
antropologii i nowego humanizmu.

Ale ze studium „Ecclesiam suam” wyłania się także świadomość zarówno rze-
czywistości analogicznej nowej cywilizacji, zasiewanej i rozbudzanej w koleinach 
historii przez wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, jak i posługi Ko-
ścioła: „To cała ludzka społeczność – świat. Choć dobrze zdajemy sobie sprawę 
z tego, jak daleko od nas jest on odległy, wyczuwamy, że nie jest nam obcy. Obcho-
dzi nas bowiem wszystko, co ludzkie. Mamy przecież wspólną z całym rodzajem 
ludzkim naturę, to jest życie z całym jego bogatym uposażeniem i przygniatający-
mi je trudnościami. Jesteśmy gotowi uczestniczyć w tej pierwszej i powszechnej 
wspólnocie, przejmować to, czego szczególnie gwałtownie domagają się jej potrze-
by, z wielką radością uznać nowe i często świetne osiągnięcia jej geniuszu. Ze swej 
strony wznosimy i utrwalamy w sumieniu ludzkim ogromnie ważne i dla wszystkich 
zbawienne prawdy moralne. Gdziekolwiek ludzie usiłują zrozumieć świat i samych 
siebie, możemy z nimi współdziałać. Gdziekolwiek zbierają się kongresy międzyna-
rodowe dla ustanowienia praw i obowiązków człowieka, chętnie, jeśli to możliwe, 
bierzemy udział w obradach, poczytując to sobie za zaszczyt. Skoro bowiem istnieje 
w człowieku dusza z natury chrześcijańska, chcemy oddać jej cześć, okazać szacu-
nek i nawiązać z nią dialog.

Sobie samym i wszystkim innym zwracamy uwagę, że to nasze dążenie jest 
całkowicie bezinteresowne, ponieważ nie mamy na względzie żadnych korzyści po-
litycznych i doczesnych, a ogranicza się ono do tego, by przyjąć wszystko, co wśród 
ziemskich i ludzkich spraw dokonuje się szlachetnego, bądź też podnieść do pozio-
mu nadprzyrodzonego i chrześcijańskiego. Kościół bowiem chociaż nie utożsamia 
się z cywilizacją, to jednak otacza ją swoją opieką”7.

Kościół, który nie pokrywa się z cywilizacją, wspiera ją, o ile niesie w sobie jej 
źródło bez bycia, jednakże jej ostateczną zasadą. Wyjaśniając „Ecclesiam suam”, 
zauważamy, że Kościół jest sakramentem, to znaczy znakiem i powszechnym na-
rzędziem cywilizacji miłości, która urzeczywistnia się w szczytowej formie we 
wspólnocie boskiej. Jest znakiem historycznym, widzialnym, ikoną tajemnicy, która 
ją przekracza, która ją przytłacza i ją odsyła, tworząc z niej komunię-wspólnotę 
w sposób istotny służebną w mieście człowieka, a ostatecznie, w Królestwie Boga.

Kościół na ziemi jest kiełkującą obecnością wielkiego planu Boga: pełnej ko-
munii człowieka z Bogiem i jedności rodzaju ludzkiego. Jest to zadatek i zapowiedz 
zarówno Królestwa, które będzie ustanowione na końcu czasów, jak i cywilizacji 

6 ES, n. 70.
7 ES, n. 97 – 98.
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miłości, którą ludzie powinni realizować w porządku ziemskim, wewnątrz swoich 
kultur, w organizowaniu swojego życia społecznego, ekonomicznego i politycznego.

Bardziej dokładnie: cywilizacja Miłości par excellence, którą jest Trójca Świę-
ta nie wykracza całkowicie poza wydarzenia ludzkie, w które jest włączona i do 
których należy w sposób konstytutywny dzięki stworzeniu i odkupieniu Chrystusa. 
Ludzkość, zatem, nosi w sobie ziarno wyższego powołania wspólnotowego. Kościół 
znajduje się pośrodku czasu, w którym objawia, głosi, wskazuje obecną rzeczywi-
stość i umacnia powstającą rzeczywistość cywilizacji miłości, zasianej w każdym 
narodzie i w każdej kulturze. On jako pierwszy, ma zadanie przeżywania jej, aby 
stać się ofiarą przebłagalną dla miasta człowieka. Umieszczony na górze i uczynio-
ny przez Pana latarnią cywilizacji, zobowiązuje się nieustannie do przybliżania tej 
ziemskiej, ze wszystkimi swoimi pluralizmami, do tej najwyższej i wiecznej. Ko-
ściół jest na służbie powołania każdego człowieka i każdego narodu do „cywilizacji, 
która nie umiera”8, która ciągle dąży do pielęgnowania wymiaru transcendencji, 
który otwiera się na niezwyciężoną nadzieję.

Cywilizacja miłości wywodzi się zatem z Trójcy Świętej, cudownego i wznio-
słego miasta Boga. A człowiek zbudowany na obraz wspólnoty Osób Boskich, jest 
w stanie realizować ją, ponieważ jego siły, choć osłabione grzechem, zostały odku-
pione i potwierdzone darem Ducha, Ducha Boga i Ducha Chrystusa, ducha wspól-
noty i jedności.

Paweł VI prorok cywilizacji miłości, gorąco ja wzywa, ponieważ ludzkość czę-
sto zapomina o własnym najwyższym pochodzeniu i powołaniu i traci kontakt ze 
swoją najgłębszą istotą, ze swoją duszą. Świat jest chory, pisze papież w encykli-
ce „Populorum progressio”: „Społeczność ludzka jest poważnie chora, a przyczyną 
choroby jest nie tyle zmniejszenie się zasobów, czy też chciwe ich skupienie w rę-
kach niewielu, ile raczej rozluźnienie braterskich powiązań tak między ludźmi, jak 
między narodami”9.

Świat, który potrzebuje miłości, wydaje się nie mieć już serca, a kochać i aby 
przyjmować miłość. Jedynie Chrystus, Bóg-Człowiek, może na nowo darować czło-
wiekowi nowe serce, które otworzy go ponownie na miłość i na nadzieję. Pełny 
humanizm i prawdziwa cywilizacja nie mogą istnieć bez Boga, bez Chrystusa, bez 
Kościoła. Ludzie nie byliby w stanie sami skutecznie przyczyniać się do kształtowa-
nia ciała nowej ludzkości, która jest w pewien sposób przyćmiona przez świat, która 
przyjdzie na końcu czasów.

8 ES, n. 100.
9 Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, Editions du Dialogue, Paris 1968, nr 66, 

s. 102.
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2. ZAANGAŻOWANIE DLA BUDOWANIA CYWILIZACJI MIŁOŚCI 
ISTOTNYM ELEMENTEM EWANGELIZACJI

Adhortacja apostolska Pawła VI „Evangelii nuntiandi” z 1974 roku koncentruje 
się na relacji między ewangelizacją a promocja człowieka10. Pozwala ona lepiej 
sprecyzować typowe cechy orędzia, celebrowania i świadectwa cywilizacji mi-
łości ze strony Kościoła, które przedstawiają wiele celów duszpasterskich. Są to 
konkretne drogi dzięki którym Kościół żyje i organizuje się, aby ofiarować światu 
dary prawdy i łaski, których depozytariuszem został Kościół, aby każdy naród mógł 
uczestniczyć w pełni życia Odkupiciela.

Zadajemy sobie jednak pytanie: w jakim stopniu zadania te przenikają podsta-
wową misję głoszenia Chrystusa, Zbawiciela świata? Czy są to istotne wymiary dla 
tej misji? A jeśli są istotne, to, czy stanowią część integralną, czy element przypad-
kowy i peryferyjny?

Podobne pytania pojawiły się już w świadomości kościelnej, kiedy Synod Bi-
skupów w 1971 roku zastanawiał się nad relacją między ewangelizacją a zaangażo-
waniem na rzecz sprawiedliwości. „Akcja na rzecz sprawiedliwości i udział w prze-
kształcaniu świata – mówi się w dokumencie końcowym – ukazują się nam w pełni 
jako cecha zasadnicza głoszenia Ewangelii, to znaczy misji Kościoła dla odkupienia 
ludzkości i wyzwolenia jej z wszelkiego stanu ucisku”11.

Takie stwierdzenie, które dziś wydaje się oczywiste, było w rzeczywistości – 
w kontekście, w którym wielu ludzi przemilczało albo wprost zapominało o wy-
miarze chrystologicznym, transcendentnym zaangażowania dla sprawiedliwości 
i wyzwolenia, ryzykując immanentyzację misji Kościoła – prawdomównym i eg-
zystencjalnym jądrem do zbadania we wszystkich jego aspektach, bez popadania 
w ziemskie mesjanizmy czy bezkształtne fundamentalizmy.

A zatem, aż do jakiego punktu i do jakiego stopnia zaangażowanie na rzecz pro-
mocji człowieka jest istotnym wymiarem dla ewangelizacji? Odpowiedź „Evangelii 
nuntiandi” na to kluczowe pytanie wydaje się następująca: zaangażowanie w pro-
mocję i wyzwolenie jest elementem koniecznym i znaczącym dzieła ewangelizacji, 
ale nie pierwszorzędnym. Jego drugorzędność nie równa się jednak marginalizacji 
w odniesieniu do istotnej i niezbędnej treści orędzia, które Bóg, w swoim Synu 
umarłym i zmartwychwstałym, umiłował świat i ofiarował zbawienie każdemu 
człowiekowi, jako dar łaski i miłosierdzia12.

Zaangażowanie dla sprawiedliwości – wracając do naszego tematu – i dla re-
alizacji cywilizacji miłości wkraczają w stanowienie ewangelizacji w jej całkowitej 
fizjonomii, pod groźbą jej zubożenia i wypaczenia, chociaż według różnego stop-
niowania.

10 M. Toso, Paolo VI e la costruzione della civiltà dell’ more, w: Paolo VI, Fede, cultura, uni-
versità, pod red. M. Montovani i M. Toso, LAS Roma 2003, s. 157 – 160.

11 Synod Biskupów 1971, O sprawiedliwość w świecie (De Justitia in Mundo), n. 6, w: https://
ekai.pl/dokumenty/o-sprawiedliwosc-w-swiecie/, [2019. 11. 22].

12 Por. Paweł VI, Adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, (=  EN), n. 26 – 27), w: https://
opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/pawel_vi/adhortacje/evangelii_nuntiandi.html [2019. 11. 21].
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„Evangelii nuntiandi”, jak zostało powiedziane, stanowi znaczący wysiłek wy-
jaśniający specyfikę właściwego zaangażowania chrześcijanina, który rozumie bu-
dowanie cywilizacji miłości, a który nie może być oddzielony od orędzia zbawienia 
w Jezusie Chrystusie. W przeciwnym przypadku chrześcijańskie świadectwo spro-
wadzałoby się do zwykłego dzieła filantropijnego, ogromnej i niepotrzebnej próby 
prometejskiej, wystawionej na ryzyko desperacji, ponieważ niezdolnej do tego, aby 
osiągnąć szczyty boskiej egzystencji, której nie można samemu darować.

Uwaga skierowana przez Pawła VI na serce ewangelizacji ukazuje jego starania 
i jednocześnie jego duszpasterską troskę, aby złożonemu dziełu humanizacji kultury 
nie brakowało uzdrawiającej i przemieniającej siły Chrystusa Odkupiciela, abso-
lutnego źródła nowości życia. I tak, z pierwszeństwem ewangelizacji, powierzonej 
świadectwu i koniecznym mediacjom historycznym i kulturowym chrześcijańskiej 
wspólnoty, dojrzewa świadectwo, które przez niektórych było nazwane „wyborem 
religijnym” Kościoła Papieża Montiniego13.

Ale dochodzimy bardziej bezpośrednio do dwumianu: ewangelizacja i cywiliza-
cja miłości, ponieważ on zapewnia, naszym zdaniem, teologiczno-eklezjologiczny 
punkt widzenia, który prowadzi do głębszego przenikania tajemnicy Kościoła i jego 
misji.

Innymi słowy, dwumian ewangelizacja i zaangażowanie na rzecz cywilizacji 
miłości w odniesieniu do poprzedniego – ewangelizacja i promocja ludzka –, sta-
nowi w refleksji Pawła VI uprzywilejowaną perspektywę przenikania się między 
dwoma biegunami, unikając bez marginesu cienia niebezpieczeństwa, że promocja 
ludzka i wzrastanie cywilizacji miłości na modelu trynitarnym mogą być postrzega-
ne jako dzieła mniej ważne albo nie główne w relacji do pierwszorzędnej odpowie-
dzialności wspólnot kościelnych.

W rzeczywistości, jeśli budowa cywilizacji miłości jest zadaniem, które powsta-
je z natury i samej misji wspólnoty kościelnej – która jest wspólnotą miłości między 
Bogiem a człowiekiem, wspólnotą na służbie jedności rodziny ludzkiej w sobie sa-
mej i w Bogu – dochodzi się z większą jasnością i bardziej bezpośrednio do punk-
tu stycznego między głoszeniem Dobrej Nowiny miłości Boga i zaangażowaniem 
na rzecz cywilizacji miłości, która, jak już zostało powiedziane, zawiera promocję 
ludzką. Obydwa są więc częścią jako elementy podobnie niezastąpione, istoty dusz-
pasterskiej misji Kościoła.

Kościół, który wzywa ludzkość do dzielenia się życiem trynitarnym hic et nunc, 
aby móc następnie cieszyć się nim w pełni w raju, nie może jednocześnie nie za-
praszać do budowania homogenicznej cywilizacji, wyprzedzającej w czasie escha-
ton. Oczywistość istnienia tych dwóch elementów wyłania się z faktu, ze w misji 
Kościoła, miłość Boga jest nierozerwalna z miłością bliźniego. Nie istnieje miłość 
Boga, która nie przekłada się na miłość ludzkości, w wywyższeniu jej godności 
i humanizacji jej relacyjności. Kościół nie może głosić nowego przykazania „nie 
brudząc sobie rąk” w budowaniu środowiska społecznego naznaczonego i ożywio-

13 Por. B. Sorge, Uscire dal tempio, intervista autobiografica, pod red. P. Giuntella, Marietti, 
Genova 1989, s. 122.
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nego miłością, bez promowania prawdziwego wzrostu człowieka w sprawiedliwo-
ści i pokoju14.

Ewangelizacja i budowanie cywilizacji miłości są dwoma stronami tego samego 
medalu. Obie uzupełniają się nawzajem i przyczyniają się do budowania jej w jej 
istocie i w jej konkretności.

3. DEFINICJA „CYWILIZACJI MIŁOŚCI”

Próba przedstawienia definicji cywilizacji miłości, wielokrotnie proklamowa-
nej, okazuje się teraz łatwiejsza. Papież przepowiada ją nade wszystko dla porządku 
czasowego, relatywnego do miasta człowieka.

Jednakże jest ona także połączona, choć w mniejszym stopniu, z odniesieniem 
do Kościoła, który jest domem i szkołą wspólnoty, gdzie miłość Chrystusa jest wy-
raźnie wyznawana, a nowe przykazanie jest prawem osobistego i relacyjnego speł-
nienia. Wspólnota miłości z Chrystusem jest bowiem fundamentem wspólnoty róż-
nych struktur kościelnych.

Tu, szczególna cywilizacja miłości opiera się głównie na wierze i na łasce, na 
agape. Jako uczestniczenie w samym życiu trynitarnym, przedstawia ona poziom 
życia wzniosłego w odniesieniu do cywilizacji miłości tak po prostu ziemskiej, 
w której fundament wynika ze zgody i z godności osób, które ją wznoszą na bazie 
ludzkiej przyjaźni, która jest ciągle cząstką albo iskrą miłości Chrystusa.

Kościół, na mocy bardzo szczególnej zasady konstytutywnej i żywotnej, którą 
jest Chrystus, jego kamień węgielny, mając różną godność ontologiczną, przekracza 
i ożywia cywilizację ziemską i czasową, dostarczając jej energii, które ją umacniają 
w jej więzach i które ją kierują bardziej zdecydowanie ku jej ostatecznemu prze-
znaczeniu. Porządek cywilizacji ziemskiej i ludzkiej jest ponadto, podtrzymywany 
i karmiony, w swojej formie miłości i sprawiedliwości, zdrowymi siłami, które Bóg 
Stwórca zasiał w każdym człowieku i które nie są w sposób nieodwracalny zepsute 
przez grzech pierworodny, a także przez siły wyższe, które za pośrednictwem Ducha 
i Kościoła docierają do rozumu i woli.

Ludzka cywilizacja jest środowiskiem życia różnym, ale nie oddzielonym od 
środowiska kościelnego i religijnego. Jest środowiskiem obdarzonym autonomią 
i służebnym dla integralnego wzrostu człowieka, środkami i własnymi kompeten-
cjami. Jeśli w niej istnieje rzeczywiście miłość, napędzająca zasada działań i insty-
tucji, tworzy się relacyjność wspólnoty i wzajemny dar, dzięki któremu osoba nie 
jest traktowana jako środek, lecz jako cel.

Autentyczna cywilizacja miłości sprzyja nie tylko rozkwitowi życia ludzkie-
go w jego rozwoju materialnym, potrzebnym i wystarczającym dla godnego życia 
ziemskiego, ale obejmuje również, w szczególny sposób, rozwój moralny, wzrost 
zdolności spekulatywnych i artystycznych. Odpowiada na wewnętrzne powołanie 
istoty ludzkiej, stworzonej na obraz Boga. Jest szczególnie dziełem ducha i wolno-
ści wszczepionej w najgłębsze dążenia człowieka, który został stworzony dla miło-

14 EN, n. 31.
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ści i pokoju15. Wolność zakorzeniona w dynamice ducha ludzkiego jest wewnętrznie 
i naturalnie ukierunkowana na dar, na wspólnotę z Prawdą, Dobrem i Pięknem.

Religia jest duszą cywilizacji miłości. Jako otwarcie na Boga, dialog i wspól-
notę z Nim, wspiera wrodzoną moralność każdej osoby. W szczególności, Chrystus 
jest wyzwolicielem ludzkiej wolności, która została złamana przez egoizm. Uzdal-
nia ją do realizowania się w miłości, w darze z siebie, według swojego pierwotnego 
powołania.

Jako że cywilizacja miłości może być chrześcijańska, to znaczy przeniknięta 
miłością Chrystusa, to nie można jej a priori zadekretować. Zależy od aktywnej 
płodności wierzących, a także od wrażliwości różnych kultur.

Religia chrześcijańska nie niszczy autonomii i zdrowej świeckości cywilizacji 
miłości, co najwyżej je umacnia w autentyczności, gdy oczyszcza ich relacyjność 
i ukierunkowują ją na dostosowanie się do paradygmatu szaleństwa Krzyża, maksy-
malnego objawienia źródła i celu cywilizacji miłości.

W obecnym kontekście sekularyzacji skłonnej do sekularyzmu, szanse na po-
twierdzenie takiej cywilizacji miłości wydają się zmniejszone. Z pewnością nie są 
korzystne warunki przewidziane w nowej Karcie praw Unii Europejskiej, która nie 
przyznaje prawa do wolności religijnej wspólnocie, ignorując wymiar zbiorowy 
i społeczny wyznań religijnych, które w odniesieniu do dialogu społecznego, wy-
dają się być zepchnięte do prywatności16. Faktycznie wartość funkcji publicznej 
i stanowczość religii dla etosu narodów nie jest uznane.

Należy natomiast przyznać, że w szkole Pawła VI i jak pokazuje doświadcze-
nie, etyczny duch społeczeństwa nie jest w stanie konkretnie trwać bez religii, która 
czuwa nad sumieniem narodów i pozwala im być wiernymi samym sobie, swojemu 
wrodzonemu otwarciu się na Prawdę i Dobro. I na podstawie sumienia, które umie 
rozpoznać Prawdę i być posłusznym Dobru, można szukać i znaleźć, zgodnie ze 
sprawiedliwością, rozwiązania licznych problemów aktualnych. Jedynie w ten spo-
sób możliwe jest odkrycie w kontekście wielokulturowym i często konfliktowym, 
wspólnego terenu między różnymi koncepcjami życia, to znaczy punkt zbieżny 
i zgodny niezbędny do budowania cywilizacji miłości, do identyfikacji i do urze-
czywistnienia podstawowych praw osoby i narodów.

Według Pawła VI nie istnieje i nigdy nie będzie istniała jedyna cywilizacja 
miłości. Mamy i będziemy mieli ciągle coraz więcej cywilizacji, w zależności od 
kontekstów społecznokulturowych. Wszystkie są albo będą, oczywiście, ożywiane 
miłością, jakkolwiek w pojęciach minimalnych. Wszystkie są albo będą bardziej lub 
mniej egzystencjalnie otwarte na miłość Chrystusa, bardziej lub mniej na marsz ku 
Królestwu Boga, cywilizację ponadczasową, gdzie Chrystus będzie wszystkim we 
wszystkich.

Ostatecznie cywilizacja miłości, ziemska i ludzka, jest odkrywalna w całości 
społeczeństwa, strukturach, instytucjach, regułach – cywilnych, ekonomicznych, 

15 Por. Paolo VI, Messaggio per la celebrazione della „Giornata della Pace 1970”. Indizione 
della terza „Giornata della Pace”. “È nostra missione insegnare agli uomini... a riconciliarsi”. 
“Educarsi alla pace attraverso la riconciliazione” – Ins. VII (1969), s. 766 – 771.

16 Por. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2012, art. 10, w: https://eur-lex.europa.
eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:12012P/TXT, [2019. 11. 20].
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prawnych, kulturowych – które, podczas gdy organizują i uzasadniają współistnie-
nie, są skonfigurowane i zdynamizowane etosem wspólnoty i wzajemnej promocji 
między osobami i między narodami. Wcześniej jeszcze niż ze struktur, instytucji 
– także niezbędnych – ta nowa cywilizacja jest zbudowana z ludzi, ze stylu życia, 
przez dzielenie się i solidarność, to znaczy przez postawy i konkretne gesty miłości 
i sprawiedliwości.

Aby zrealizować i zachować cywilizację miłości nie wystarczy wspólna toż-
samość. Potrzeba, aby ludzie zostali wychowani do rozpoznania jej, do zrozumie-
nia się i do przyjmowania siebie nawzajem, do poszukiwania wspólnej kultury, do 
dzielenia się tymi samymi uczuciami. Religia chrześcijańska zapewnia te założenia 
w stopniu nadzwyczajnym i niewyczerpalnym, na mocy swojej istotnej transcen-
dencji. Bez wspólnej formy myśli i miłości solidność społeczeństw i cywilizacji 
jest bardziej krucha: „Do złączenia ludzi – pisze św. Augustyn, mistrzowski twórca 
wizji nowego państwa – nie wystarcza tożsamość ich natury; trzeba ich nauczyć po-
sługiwania się tym samym językiem, czyli wzajemnego rozumienia się, posiadania 
wspólnej kultury, odwzajemniania się tymi samymi uczuciami. Inaczej ,,człowiek 
obcuje ze swoim psem chętniej aniżeli z obcym człowiekiem” (O Państwie Bożym, 
XIX, VII)17.

4. PRACA DLA SPRAWIEDLIWOŚCI I PRZEBACZENIE 
DROGAMI KU CYWILIZACJI MIŁOŚCI

Po przedstawieniu wkładu Pawła VI do wypracowanie kategorii kulturowej cy-
wilizacji miłości, nadszedł moment, aby sprecyzować lepiej jej treści, wykorzystu-
jąc inne refleksje papieża o sprawiedliwości i o rozwoju narodów. Tu zatrzymamy 
się przede wszystkim na końcowym dokumencie Synodu Biskupów z 1971 roku na 
temat: „Sprawiedliwość w świecie”.

Przed przejściem do refleksji Pawła VI, przydatne wydaje się zwrócenie uwa-
gi, że dwumian miłość i sprawiedliwość nie może istnieć niezależnie. Musi mieć 
miejsce w kontekście kulturowym, od którego zależy, jak twierdzą również papieże, 
następcy Pawła VI.

Tak twierdził Jan Paweł II. Nie można nieuchronnie i natychmiastowo wybie-
rać między cywilizacją miłości a „antycywilizacją”, która charakteryzuje się chęcią 
zniszczenia i śmierci18. Egocentryczny i egoistyczny indywidualizm, podtrzymywa-
ny przez agnostycyzm i panujący utylitaryzm, jest wielkim zagrożeniem dla cywi-
lizacji miłości. „Indywidualizm oznacza także użycie wolności, w którym podmiot 
czyni to, co sam chce. Nie przyjmuje, aby ktoś «chciał», wymagał od niego w imię 

17 Paolo VI, Messaggio per la celebrazione della „Giornata della Pace 1975”. Per l’Ottava 
„Giornata Mondiale” il 10 gennaio 1975. „La riconciliazione via alla pace”, in: Ins. XII (1974), 
s. 1323.

18 Por. Jan Paweł II, List do rodzin, n. 13, w: https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pa-
wel_ii/listy/gratissimam.html, [2019. 11. 20].
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obiektywnej prawdy. Nie chce drugiemu «dawać», stawać się darem „bezinteresow-
nym” w prawdzie. Indywidualizm pozostaje egocentryczny i egoistyczny”19.

W cywilizacji, w której zatraca się prawdę o człowieku, wyklucza się możli-
wość miłości. Ryzyko utraty prawdy łączy się z ryzykiem utraty wolności i pięknej 
miłości, która jest darowaniem siebie dla dobra innych. Trudniejsza staje się moż-
liwość spotkania swojego bliźniego jako przyjaciela, jako pomoc w porządku do 
własnego spełnienia. Bardzo trudnym staje się to, aby każdy otrzymał to, co jego. 
Pokój jest mniej obowiązkowy.

Istnieje silna potrzeba serc, które nie są ślepe i twarde jak skała, ale zdolne 
zobaczyć dobro drugiego i przyjąć je w sposób odpowiedzialny; istnieje potrzeba 
serc przenikniętych miłością, nawet dla tych którzy obrażają albo zabijają, na przy-
kładzie Jezusa, który z wysokości krzyża modli się: „Ojcze, przebacz im, bo nie 
wiedzą, co czynią” (Łk 23,34). Miłość chrześcijańska daje osobom znacznie więcej 
niż może dać sprawiedliwość naprawcza, rozdzielcza, wymienna czy społeczna.

Ostatecznie, dla Jana Pawła II dwumian miłość i sprawiedliwość zależy od war-
tości prawdy i wolności. Kontekst kulturowy, który nie szanuje prawdy, co więcej, 
który deklaruje, że ona nie istnieje jako dobro powszechne, narusza wolność osób, 
poniża relacyjność, zagraża sprawiedliwości. Prawda, wolność, sprawiedliwość, mi-
łość są wartościami solidarnymi między sobą. Albo się ze sobą łączą albo razem się 
zatracają. Ale nie tylko, są one czteroma filarami, na których buduje się pokojowy 
porządek społeczny, odpowiadający godności osób i wymaganiom ich ducha, jak 
nauczał już Jan XXIII w swojej encyklice „Pacem in terris”20. Jeśli chce się promo-
wać jeden, trzeba objąć wszystkie inne z bezstronnością i kreatywnością.

Tak, zatem, dla Synodu Biskupów z 1971 roku, którego końcowy dokument 
aprobował Paweł VI istnieje głęboki związek między budowaniem cywilizacji mi-
łości a przemianą świata według sprawiedliwości. Chrześcijańska miłość bliźniego 
i sprawiedliwość nie mogą być oddzielone. Miłość, bowiem, zawiera absolutne wy-
maganie sprawiedliwości, to znaczy uznanie godności i praw bliźniego; sprawiedli-
wość, ze swej strony, osiąga swoją wewnętrzną pełnię jedynie w miłości.

Taka więź wzajemnych implikacji jest ustanowiona i nakazana, poza racjami 
poznawczymi i etycznymi, także przez racje ściśle religijne, a dokładnie chrystolo-
giczne i eklezjologiczne.

„W swojej działalności i w swoim orędziu Chrystus w sposób nierozdzielny 
połączył stosunek człowieka do Boga z jego stosunkiem do innych ludzi. Chrystus 
swoje ziemskie życie przeżył jako całkowity dar siebie samego oddany Bogu na 
zbawienie i wyzwolenie ludzi. W swoim przepowiadaniu Chrystus proklamował Oj-
costwo Boże względem wszystkich ludzi oraz interwencję sprawiedliwości Bożej na 
rzecz będących w potrzebie i uciśnionych (por. Łk 6,21 – 23). Tak bardzo Chrystus 
solidaryzował się ze swymi najmniejszymi braćmi, że zaręczył… wszystko, co uczy-
niliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40)”21. 
A kilka punktów dalej jest napisane: „Kościół otrzymał od Chrystusa misję głosze-
nia orędzia ewangelicznego, które zawiera wezwanie do człowieka, by z grzechu 

19 Por. Jan Paweł II, List do rodzin, n. 14.
20 Jan XXIII, Encyklika „Pacem in terris”, Znak: Kraków 1969, nn. 31 – 33.
21 Synod Biskupów 1971, op. cit., n. 32.
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nawrócił się do miłości Ojca i do powszechnego braterstwa; zatem orędzie to za-
wiera żądanie sprawiedliwości w świecie. Dlatego to Kościół ma prawo, a nawet 
obowiązek głosić sprawiedliwość na płaszczyźnie społecznej, narodowej i między-
narodowej oraz piętnować sytuacje niesprawiedliwości, jeśli tego wymagają podsta-
wowe prawa człowieka i jego zbawienie”22.

Innymi słowy, cywilizacja miłości realizuje się jedynie poprzez wierność Bogu 
i człowiekowi. Dwie miłości, do Boga i do człowieka, krzyżują się, konkretyzują się 
i wyrażają się w zaangażowaniu dla sprawiedliwości, która, ze swej strony, wyraża 
się w obronie i w promocji godności i podstawowych praw osoby ludzkiej23.

Społeczeństwo sprawiedliwe jest więc warunkiem istnienia cywilizacji miłości. 
A jednak nie wyczerpuje całej jej objętości. Sprawiedliwość znajduje swój pełny 
wymiar w miłości, jej niewyczerpalnym źródle, jak tłumaczył Jan Paweł II w ency-
klice „Dives in misericordia”, właśnie dokładnie nawiązując do propozycji Pawła 
VI o nowej cywilizacji: Autentyczne miłosierdzie jest jakby głębszym źródłem spra-
wiedliwości. Jeśli ta ostatnia sama z siebie zdolna jest tylko rozsądzać pomiędzy 
ludźmi, rozdzielając wśród nich przedmiotowe dobra słuszną miarą, to natomiast 
miłość i tylko miłość (także owa łaskawa miłość, którą nazywamy „miłosierdziem”) 
zdolna jest przywracać człowieka samemu człowiekowi.

Autentycznie chrześcijańskie miłosierdzie jest zarazem jakby doskonalszym 
wcieleniem „zrównania” pomiędzy ludźmi, a więc także i doskonalszym wcieleniem 
sprawiedliwości, o ile ta w swoich granicach dąży również do takiego zrównania. 
Jednakże „zrównanie” przez sprawiedliwość zatrzymuje się w kręgu dóbr przedmio-
towych związanych z człowiekiem, podczas gdy miłość i miłosierdzie sprawiają, iż 
ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, jakim jest człowiek z właściwą 
mu godnością. […]

Tak więc miłosierdzie staje się nieodzownym czynnikiem kształtującym stosun-
ki wzajemne pomiędzy ludźmi w duchu najgłębszego poszanowania wszystkiego, 
co ludzkie oraz wzajemnego braterstwa. Nie sposób osiągnąć takiej więzi pomiędzy 
ludźmi, jeśli te stosunki wymierzymy tylko miarą samej sprawiedliwości. Musi ona 
w każdym zasięgu międzyludzkich stosunków doznawać jakby dogłębnej „korekty” 
ze strony owej miłości, która – jak głosi św. Paweł – jest „łaskawa” i „cierpliwa”, 
czyli innymi słowy: nosi znamiona miłości miłosiernej, tak istotne dla Ewangelii 
i chrześcijaństwa”24.

Zarówno dla Pawła VI, jak i dla Jana Pawła II, sprawiedliwość znajduje swoje 
wypełnienie w tej szczególnej i wzniosłej formie miłości, którą jest przebaczenie. 
Ten fundamentalny warunek pojednania między ludźmi i między narodami jest naj-
wyższą formą sprawiedliwości i przyczyna pokoju25.

Ewangelia przebaczenia nie kryje pomniejszonej koncepcji życia ani tym bar-
dziej nie zmniejsza wymagań sprawiedliwości. Zawiera się to w przebaczeniu jako 

22 Tamże, n. 37.
23 Por. Tamże.
24 Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia” (=  DiM), w: Encykliki Ojca Świętego Jana 

Pawła II, Znak: Kraków 1996, n. 14, s. 129 – 130.
25 Por. Paolo VI, Messaggio per la celebrazione della „Giornata della Pace 1970”, op. cit., 

s. 766 – 771.
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celu. „W żadnym miejscu orędzia ewangelicznego – mówi Jan Paweł II – ani prze-
baczenie, ani też miłosierdzie jako jego źródło, nie oznacza pobłażliwości wobec 
zła, wobec zgorszenia, wobec krzywdy czy zniewagi wyrządzonej. W każdym wy-
padku naprawienie tego zła, naprawienie zgorszenia, wyrównanie krzywdy, zadość-
uczynienie za zniewagę, jest warunkiem przebaczenia”26.

Jak już zostało wspomniane, dla Pawła VI budowanie cywilizacji miłości ozna-
cza zhumanizowanie relacji, instytucji, praw i zwyczajów. Ten, kto szczerze kocha 
Boga jest konsekwentnie oddany dostosowaniu całego współistnienia dla środowi-
ska sprzyjającego wzrastaniu człowieka, każdego człowieka rozważanego w jego 
integralności. „Kto pomaga odkryć w każdym człowieku, niezależnie od jego cech 
somatycznych, etnicznych czy rasowych, istnienie bytu równego własnemu, ten 
przekształca ziemię, by z epicentrum podziałów, antagonizmów, podstępów i od-
wetu, stała się obozem organicznej pracy i cywilnej współpracy. Toteż tam, gdzie 
braterstwo ludzi jest u korzenia zapoznane, tam i pokój jest u korzenia zrujnowany. 
Pokój jest zwierciadłem ludzkości prawdziwej, autentycznej, nowoczesnej, prze-
zwyciężającej wszelkie anachronizmy samozniszczenia. To pokój jest wielką ideą, 
jest sławieniem miłości między ludźmi, którzy odkrywają, że są braćmi i postana-
wiają żyć jako tacy”27.

PAWEŁ VI O BUDOWANIU CYWILIZACJI MIŁOŚCI

STRESZCZENIE

Wyrażenie „cywilizacja miłości” zostało po raz pierwszy użyte przez Pawła VI 17 maja 
1970, podczas modlitwy Regina Caeli, w uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Wyrażenie 
to stało się przez resztę pontyfikatu Pawła VI, podobnie jak również w przypadku pontyfika-
tu Jana Pawła II hasłem mobilizującym dla chrześcijan. Cywilizacja miłości opiera się głów-
nie na wierze, na łasce i na miłości agape. Drogami prowadzącymi do cywilizacji miłości są 
praca na rzecz sprawiedliwości, przebaczenie i pojednanie.

PAUL VI ON BUILDING A CIVILISATION OF LOVE

SUMMARY

The expression „civilisation of love” was first used by Paul VI on 17 May 1970, during 
the prayer of Regina Caeli, on the Solemnity of Pentecost. This expression became a mobi-
lising slogan for Christians for the rest of the pontificate of Paul VI and John Paul II. Civilisa-

26 DiM, n. 14.
27 Paweł, VI, Orędzie na IV Światowy Dzień Pokoju 1971: „Każdy człowiek jest moim bra-

tem”, w: http://www.nonpossumus.eu/encykliki/Pawel_VI/sdp_04/, [2019. 12. 20.].
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tion of love is based mainly on faith, grace and agape love. The paths to a civilisation of love 
are work for justice, forgiveness and reconciliation.

PAUL VI. ÜBER DEN AUFBAU EINER ZIVILISATION DER LIEBE  

ZUSAMMENFASSUNG

Der Ausdruck „Zivilisation der Liebe” wurde erstmals von Paul VI. am 17. Mai 1970 
während des Gebets Regina Caeli am Pfingstfest verwendet. Dieser Ausdruck wurde zum 
Mobilisierungsmotto für die Christen im Laufe  des Pontifikats von Paul VI. und auch wäh-
rend des Pontifikats von Johannes Paul II. Die Zivilisation der Liebe basiert hauptsächlich 
auf Glauben, Gnade und Agape-Liebe. Die Wege, die zur Zivilisation der Liebe führen, sind 
die Arbeit für Gerechtigkeit, Vergebung und Versöhnung. 
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Niniejszy artykuł dotyczy problematyki związanej z transmisjami telewizyjnymi 
i internetowymi Mszy świętych w dobie kryzysu spowodowanego przez Covid-19. 
Jego celem jest analiza wyjątkowego charakteru Eucharystii oraz możliwości ja-
kie dają nam massmedia, za pośrednictwem których wierni mogą w niej uczestni-
czyć. Postęp technologiczny, który dokonał się w ostatnich dziesięcioleciach mocno 
wpłyną na kształt współczesnego świata, wymuszając niejako na Kościele podąża-
nie swoimi śladami.

Przedłożony artykuł zwraca uwagę na problemy jakie towarzyszą temu proceso-
wi, prezentuje ocenę transmisji Mszy świętych i oczekiwania wiernych, które opiera 
na badaniu ankietowym. Jego celem jest przyjrzenie się i pogłębienie refleksji nad 
podjętym zagadnieniem. Ma on charakter na wskroś interdyscyplinarny. Zaprezen-
towane treści zostały zanalizowane z punktu widzenia nauk o mediach oraz teologii 
dogmatycznej. W pracy zostały wykorzystane metody badawcze nauk teologicz-
nych i analizy tekstów. Celem pracy jest ukazanie znaczenia Eucharystii w czasie 
pandemii oraz trudności jakie pojawiają się przy uczestnictwie w transmisjach Mszy 
świętych przez wiernych. 

Pytanie zawarte w artykule dotyczy możliwości, form i jakości zaangażowania 
w uczestnictwo we mszach transmitowanych. W dobie pandemii taka forma uczest-
nictwa jest postrzegana, jako jedyny sposób na utrzymanie więzi wynikających  
z eklezjalnego charakteru Eucharystii.

* Monika Gajdecka-Majka – doktor nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej, 
absolwentka Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie, pracownik jednej z krakowskich szkół 
integracyjnych. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach z zakresu socjologii 
religii. 
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WYJĄTKOWY CHARAKTER EUCHARYSTII

Eucharystia jest najbardziej charakterystycznym sakramentem chrześcijaństwa. 
Jest sakramentem, który odróżnia chrześcijaństwo od wszystkich innych religii. We 
wszystkich znanych dotąd religiach, to bóstwo wymagało od człowieka ofiary. Na-
tomiast w chrześcijaństwie dzieje się odwrotnie: sam Bóg składa siebie w ofierze, 
oddaje się człowiekowi, powierza mu się, staje się ofiarą przebłagalną. To coś wy-
jątkowego i jedynego. 

W sakramencie Eucharystii Chrystus komunikuje człowiekowi swoje życie. 
Czyni to poprzez dar swojej łaski. Ten dar komunikacji Bożej łaski znajduje swój 
wyraz w sakramencie Eucharystii. Sam Bóg ustanowił sakrament, w którym daje do 
spożycia swoje Ciało i swoją Krew, aby uczynić przyjmujących Go uczestnikami 
swojego życia. Czyni to w sposób nad wyraz konkretny, wymowny, czy wręcz w 
sposób czytelny. Tym samym sakrament Eucharystii jest o wiele bardziej cudow-
nym od sakramentu pojednania.

W sakramencie Eucharystii, w sposób zwięzły i treściwy, wyraża się hojność 
daru, jaki Bóg czyni dla ludzkości poprzez tajemnicę Wcielenia: Bóg chce i dzieli 
się z ludźmi tym, co posiada najbardziej cennego, jedynego, czyli swoim życiem. 
Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus zapewnił swoich uczniów o nieskończonej cią-
głości swojego życia. Nie tylko dał im do spożycia swoje Ciało i Krew, ale zwrócił 
się do nich z prośbą, aby nie przestawali czynić tego nadal na Jego pamiątkę. Aby to 
czynić i wiernie wypełnić powierzoną im misję, potrzebowali mocy Ducha Święte-
go (por. Dz 1,8), którego mieli otrzymać w dniu Pięćdziesiątnicy1.

Eucharystia jest też wielkim darem dla ludzkości. Jezus zapłacił za nią wiele, 
musiał bowiem przejść przez mękę i śmierć. Aby stać się źródłem życia, Ciało Chry-
stusowe musiało doświadczyć śmierci. Jednym z owoców Eucharystii jest przeka-
zanie jej przez Jezusa każdemu wierzącemu. Na to wskazują Jego słowa: „Chlebem, 
który Ja dam, jest moje Ciało za życie świata” (J 6,51). Eucharystia nie została za-
tem ustanowiona wyłącznie dla dobra jednego tylko wierzącego, który bierze udział 
w uczcie eucharystycznej. Jej celem jest również rozwój życia całej wieloosobowej 
wspólnoty chrześcijańskiej i rozprzestrzenianie się tego życia na wszystkich ludzi.  

EUCHARYSTIA W CZASIE PANDEMII 

Wraz w wybuchem pandemii koronawirusa w 2020 roku wspólnotowy charak-
ter Ofiary Eucharystycznej został zagrożony poprzez wprowadzenie ograniczeń, 
co do ilości wiernych mogących uczestniczyć w Mszach świętych. Ostatecznie w 
różnych częściach świata sytuacja wyglądała inaczej i była w zupełnie inny sposób 
rozwiązywana. W wielu miejscach świata nastąpił całkowity locdown, który pogłę-
bił problem i uniemożliwił wszystkim lub niemal wszystkim wiernym uczestnictwo 
w Eucharystii.  

1 J.Galot, Eucaristia e vita in Cristo, w: Congregazione per le Cause dei Santi, Eucaristia: 
santita’e santificazione. Atti del simposio, 6-7 dicembre 1999, LEV, Città del Vaticano 2000, s. 91.
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By pomóc wiernym oraz by nie utracili oni kontaktu z Eucharystią w początko-
wym okresie pandemii Msze święte transmitowano w telewizji. Warto przypomnieć 
że po raz pierwszy tego typu rozwiązania były stosowane już 25 grudnia 1948 roku, 
w Paryżu i Nowym Jorku. W latach późniejszych rozpoczęto regularne transmi-
sje telewizyjne mszy we Włoszech, Francji, Stanach Zjednoczonych oraz w Niem-
czech i na Kubie2. Jednak nie wszyscy byli zwolennikami takich form przekazu 
oraz zbliżenia do Eucharystii. Jednym z przeciwników był arcybiskup Paryża kard. 
Jeane-Marie Lustiger. Podczas zorganizowanej w 1998 r. w Stanach Zjednoczonych 
konferencji, poświęconej mediom elektronicznym stwierdził, że transmisja Mszy 
świętej jest uderzeniem w samą istotę Eucharystii3. 

W 2017 r. Konferencja Episkopatu Polski wydała Dyrektorium dotyczące trans-
misji telewizyjnych Mszy świętych. Dokument ten zawiera w sobie między innymi 
stwierdzenie:

„Pośród różnych form przekazu telewizyjnego transmisja Mszy świętej  
i innych celebracji liturgicznych musi mieć sobie tylko właściwą specyfikę, 
która w niczym nie będzie przypominała show, koncertu, reportażu itd. Jest 
to bardzo trudna forma przekazu, gdyż pokazując obraz celebracji trzeba 
wskazać na rzeczywistość transcendentną i pomóc ludziom w uczestnicze-
niu w tym wydarzeniu”4. 
Choć wspomniane Dyrektorium dotyczyło głównie transmisji telewizyjnych,  

a media internetowe zostały w nim pominięte, to jego zapisy powinny być również 
respektowane w przypadku transmisji internetowych, ponieważ zasada ich działania 
jest bardzo podobna.

Transmisje internetowe typu live streaming, które do niedawna w Polsce były 
raczej rzadkością, kierują się podobnymi zasadami, przy czym dająca szerokie moż-
liwości transmisja live streaming wnosi zarazem pewne niebezpieczeństwa. Dużym 
atutem transmisji przez internet jest to, że ułatwiają one odbiorcy dostęp do prze-
kazu na żywo, bez ograniczenia przestrzennego, dając szeroki wachlarz możliwo-
ści wybrania miejsca i czasu uczestniczenia w Eucharystii. Za pomocą Facebooka 
lub innych narzędzi internetowych można połączyć się bez większego problemu z 
każdym kościołem transmitującym Mszę na całym świecie. Korzystając z tzw. Live 
Map, które wyświetla się jako mapa świata, za pomocą niebieskich kropek możemy 
zobaczyć, gdzie aktualnie jest odprawiana Msza transmitowana za pośrednictwem 
Facebooka i dokonać wyboru pośród wszystkich przekazów, które udostępnione 
są jako publiczne. Z tego powodu w wielu krajach live streaming jest wykorzy-
stywany nie tylko do transmisji Mszy świętej, ale również jako narzędzie ewan-
gelizacji, transmisji konferencji, różańca czy adoracji Najświętszego Sakramentu. 
Zasięg transmisji internetowych wydaje się więc dawać dużo większe możliwości 
niż transmisje telewizyjne. W Afryce, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej 

2 Zob. M. Makuła, Transmisje Mszy świętych w live streamingu w internecie. Analiza możliwoś-
ci, postulaty i propozycje, „Seminare” 40*(2019), nr 1, s. 39.

3 Por. K. Marcyński, Komunikacja religijna i media, Petrus, Kraków 2016, s.121.
4 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie cele-

bracji Mszy Świętej transmitowanej przez telewizję, 63, 13–14.03.2017.
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transmisje internetowe wykorzystywane są zdecydowanie częściej niż w Europie5, 
choć sytuacja pandemiczna oraz wymóg czasów, zmusiły Kościoły europejskie do 
wykorzystywania tychże środków w pracy duszpasterskiej. Trzeba zauważyć, że 
wraz z powszechną kwarantanną Kościół w Polsce również coraz częściej sięga do 
tych środków i wykorzystuje coraz bardziej6. 

Wraz ze swoim bogactwem możliwości, transmisje internetowe wnoszą też 
pewne zagrożenia, o których w adhortacji Gaudete et exsultate wspomina papież 
Franciszek: 

„Również chrześcijanie mogą stać się częścią sieci przemocy słownej, two-
rzonej za pośrednictwem Internetu i na różnych forach lub przestrzeniach 
wirtualnej wymiany opinii. Nawet w  mediach katolickich może dojść do 
przekroczenia granic, tolerowania obmowy i oszczerstwa, i wydaje się, że 
szacunek dla reputacji innych osób nie jest ujęty w jakiekolwiek normy 
etyczne”7. 
Internetowe środki przekazu wraz z wprowadzeniem możliwości komentowa-

nia wydarzeń w czasie rzeczywistym, dały szerokie pole do przekraczania granicy 
kultury słowa i poszanowania innych ludzi oraz ich poglądów. Stały się narzędziem 
niebezpiecznym, które w przypadku transmitowania Eucharystii, umożliwia wszyst-
kim internautom publikację wypowiedzi nieprzystających do liturgii czy wręcz wul-
garnych. Stąd ostrzeżenie papieża, by w miarę możliwości ograniczać takie naduży-
cia i nie dopuszczać do hejtowania Kościoła8. Oglądanie transmisji telewizyjnych 
czy internetowych live niesie jeszcze inne niebezpieczeństwo. Mianowicie stwarza 
ryzyko spłaszczenia uczestnictwa we Mszy świętej i sprowadzenia jej do roli teatru, 
w którym wierny staje się biernym widzem9.  Dzieje się tak zarówno w przypadku 
transmisji telewizyjnych, jak też internetowych. O ile w przypadku telewizji istnieje 
ryzyko oglądania transmisji mszy bez czynnego uczestnictwa, czy wręcz w trak-
cie toczącego się obok życia rodzinnego i pewnego rodzaju chaosu wynikającego  
z niego, to transmisje internetowe dodatkowo kuszą przeróżnymi formami aktyw-
ności mediów społecznościowy, których dynamika i żywotność wydają się nie mieć 
końca. Może więc się zdarzyć, że oglądanie Eucharystii na Facebooku staje się 
wtórne do innych aktywności.

5 Zob. M. Makuła, Transmisje Mszy świętych w live streamingu w internecie, s. 40.
6 Tamże, s. 40.
7 Franciszek, Adhortacja Gaudete et exsultate, nr 115.
8 Por. EG nr 34.
9 W wykładzie podczas Konferencji naukowej „Kościół w dobie koronawirusa” w Szcze-

cinie w dn. 23–24.06.2020, dr P. Milcarek zauważa, że uczestnictwo we Mszy św. transmi-
towanej dla części wiernych rodzi niebezpieczeństwo oglądania zamiast uczestniczenia. Od-
wołuje się on do nauczania kard. Josefa Ratzingera, który w takich zachowaniach widzi „ syn-
drom tańca wokół złotego cielca” sprowadzający obraz Boga do tego jak widzi go człowiek  
i czego oczekuje on od Boga za swe uwielbienie por. https://opoka.news/kosciol-w-dobie-
koronawirusa-miedzynarodowa-konferencja-online-opis [dostęp 3.09.2020]
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TRANSMISJA INTERNETOWA I WSPÓLNOTA 
EUCHARYSTYCZNA 

Uczestnictwo w Eucharystii transmitowanej przez środki masowego przekazu, 
jak już zostało powiedziane, nie zastępuje uczestnictwa osobistego10. Do czasu wy-
buchu pandemii koronawirusa transmitowane msze były adresowane do osób cho-
rych, starszych, unieruchomionych z powodu choroby. Jednak sytuacja ta wraz z 
ogłoszeniem powszechnej kwarantanny diametralnie się zmieniła. W sytuacji kry-
zysowej pojawiły się liczne transmisje parafialne i diecezjalne, które były odpowie-
dzią na rosnące zainteresowanie i potrzeby wiernych11. Msze transmitowane dotąd 
dla jednostek, stały się powszechne ze względu na szerzące się wokół zagrożenie12. 

Zagadnienie transmisji mszy świętych było już dawniej wielokrotnie źródłem 
refleksji13 . Jednak w czas pandemii ukazało potrzebę jej pogłębienia, w perspekty-
wie nowej, niespodziewanej i zaskakującej sytuacji. Ten szczególny okres ukazał, 
że korzystanie z transmisji i innych narzędzi internetowych użytkowanych do kate-
chezy, przygotowania do sakramentów itp. jest nieodzowne. 

Niewątpliwie należy zaznaczyć, że msza transmitowana nie zastępuje osobistego 
i żywego uczestnictwa w Eucharystii. Jest ona próbą utrzymania łączności ze wspól-
notą Kościoła dla tych, którzy, czy to z powodu choroby, albo kwarantanny nie mogą 
spełnić obowiązku osobistego uczestnictwa w liturgii. W komunikacie abp. Stani-
sława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski z dn. 13. mar- 
ca czytamy: 

“Przypominam [...] o dyspensie wydawanej przez biskupów diecezjalnych 
od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach świętych 
[...]. Osoby, które z niej korzystają, proszę o duchową łączność ze wspólnotą 
Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu”14.

10 Por. F. Ceriotti, La santa messa in TV: motivi di una trasmissione, “Rivista Liturgica” 84 
(1997), s. 111–119. 

11 Zob. Wskazania Prezydium Episkopatu dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności 
liturgicznych w najbliższych tygodniach, z dnia 21 marca 2020 r., w dokumencie zaleca się „zorga-
nizowanie transmisji z diecezjalnych lub parafialnych celebracji liturgicznych”, https://episkopat.
pl/ [dostęp: 03.09.2020].

12 Nota Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski w związku z pandemią koronaw-
irusa (Lublin, 31 marca 2020 r.) mówi o „duchowej łączności” z Chrystusem Eucharystycznym 
za pośrednictwem transmisji telewizyjnych, radiowych czy internetowych, https://episkopat.pl/ 
[dostęp: 03.09.2020].

13 Zob. F. Lever, Per una bibliografia generale sulla trasmissione della messa alla radio e in 
televisione, “Rivista Liturgica” 84(1997), s. 121–144; C. Cibien, Analisi critica della trasmissione 
televisiva di celebrazioni liturgiche, “Rivista Liturgica” 84(1997), s. 73-87; B. Seveso, La tras-
missione televisiva della messa nelle valutazioni del Magistero ecclesiastico, “Rivista Liturgica” 
84(1997), s. 89–109; G. Bonaccorso, Azione rituale e azione drammatica, “Rivista Liturgica” 87 
(2000), s. 13–30, (zob. cały nr 87); L. Voltolin, L’immaginario della liturgia e i Newmedia, “Rivista 
Liturgica” 107(2020), s. 19–32; oraz artykuł dotyczący sytuacji Covid-19: G. Giovanelli, Messa e 
confessione al tempo del Covid-19. Liturgia e mezzi di comunicazione sociale, “Studia Moralia” 58 
(2020), s. 123-140

14 Komunikat Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, 13 marca 2020 r.; zob. także 
inne dokumenty na czas pandemii na stronie https://episkopat.pl/dokumenty-na-czas-epidemii-koro-
nawirusa/ [dostęp: 03.09.2020]. 
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W praktyce uczestnictwo we Mszy świętej transmitowanej może różnić się w 
sposobie przeżywania jej i zaangażowania wiernego we wspólnotowy wymiar Eu-
charystii. Istotny wydaje się tutaj wybór miejsca, które staje się przestrzenią dla 
celebracji. Aspekt ten jest szczególnie istotny, gdyż sprawowanie Eucharystii opie-
ra się na budowaniu jedności wspólnoty zebranej wokół Stołu Pańskiego. Jeżeli 
więc wierni w sposób świadomy dokonują wyboru miejsca transmisji, które czy to 
z powodu przynależności do konkretnej parafii, czy też z innych powodów jest im 
bliskie15, mają większą motywację do zaangażowania się w budowanie wspólno-
ty. Im relacja ta będzie bardziej obojętna, uczestnictwo to – jak zauważa o. dr Pa-
weł Sambor – będzie obecnością wirtualną16. W sytuacji, gdy wierny wybiera mszę 
transmitowaną, ze względu np. na godzinę lub kazanie, trudno mówić o budowaniu 
wspólnoty. Taka postawa utrudnia integrację wspólnoty, a wręcz odłącza od niej. 
Utrudnia też dobre przeżycie Eucharystii na sposób wspólnotowy, gdyż nie można 
w takim wypadku mówić o więziach pomiędzy wiernymi i ich poczuciu przynależ-
ności do konkretnej wspólnoty. 

Tak więc stopień świadomości wiernego o niezbędności budowania wspólnoty 
i eklezjalnym charakterze Eucharystii, ostatecznie decyduje o stopniu indywidual-
nego zaangażowania się w uczestnictwo w celebrowaniu liturgii. Istnieje więc za-
leżność pomiędzy zaangażowaniem wiernego i poczuciem przynależności do Ludu 
Bożego, a głębokością przeżywania Eucharystii. To właśnie przestrzeń liturgiczna, 
którą odczytujemy w kluczu przynależności do Ludu Bożego poprzez wybór trans-
mitowanej w sieci liturgii, umożliwia wiernym utożsamienie się ze wspólnotą. Taka 
postawa umożliwia kształtowanie i podtrzymanie, nawet jeżeli w sposób nie pełny, 
nasze trwanie we wspólnocie Ludu Bożego17. 

Istota miejsca i przestrzeni ma więc niewątpliwie swoje znaczenie, ponieważ 
umiejscawia człowieka w konkretnych realiach i pozwala dostrzec związek między 
nimi. Aby zrozumieć w pełni opisywane powyżej zależności należy jednak uzupeł-
nić je o wymiar teologiczny, a więc znaczenie i funkcje przestrzeni liturgicznej.

 Przestrzeń liturgiczna posiada swój wymiar materialny, który wyraża się w spo-
sobie przeżywania liturgii i rozumienia jej teologicznego wymiaru18. Aby dobrze 
zdefiniować czym jest przestrzeń liturgiczna w kontekście teologicznym należy od-

15 Ze względu na mobilność współczesnego świata a poprzez to możliwości identyfikowania 
się z miejscami, które nie są miejscem zamieszkania, rozszerzyło się pojęcie przestrzeni. Często 
wierni zamieszkujący miasta czy wsie, gdzie jest więcej niż jedna parafia dokonują sami wyboru 
do którego kościoła będą chodzić czy do jakiej wspólnoty będą należeć. Miejsce zamieszkanie w 
tej sytuacji staje się dalsze na korzyść miejsca oddalonego od miejsca zamieszkania, ale bliższego 
z innych powodów (np. sposobu celebrowania Eucharystii, głoszenia kazań czy innych względów). 
Stałe uczęszczanie do wybranego miejsca powoduje, że po pewnym czasie staje się ono w pewien 
sposób nasze.

16 Por. https://opoka.news/kosciol-w-dobie-koronawirusa-miedzynarodowa-konferencja-on-
line-opis [dostęp 3.09.2020]

17 Por.  https://opoka.news/kosciol-w-dobie-koronawirusa-miedzynarodowa-konferencja-on-
line-opis [dostęp 3.09.2020]

18 Por. S. Dianich, La “Presenza” e la metamorfosi degli spazi ecclesiali, “Vivens Homo”, 18 
(2007), s. 91–129.
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wołać się do dokumentów soborowych o obecności Chrystusa w liturgii. W konsty-
tucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium czytamy: 

„Dla urzeczywistnienia tak wielkiego dzieła Chrystus jest zawsze obecny 
w swoim Kościele, szczególnie w czynnościach liturgicznych. Jest obecny 
w ofierze Mszy świętej, czy to w osobie odprawiającego, gdyż „Ten sam, 
który kiedyś ofiarował się na krzyżu, obecnie ofiaruje się przez posługę ka-
płanów”, czy też zwłaszcza pod postaciami eucharystycznymi. Obecny jest 
mocą swoją w sakramentach tak, że gdy ktoś chrzci, sam Chrystus chrzci. 
Jest obecny w swoim słowie, albowiem gdy w Kościele czyta się Pismo 
Święte, wówczas On sam mówi. Jest obecny wreszcie, gdy Kościół modli 
się i śpiewa psalmy, gdyż On sam obiecał: „Gdzie są dwaj albo trzej zebrani 
w imię moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)19.
Pogłębienie tej myśli znajdujemy w encyklice Mysterium fidei Pawła VI, który 

odczytując ją w świetle Lumen gentium mówi, że „Chrystus jest obecny najpierw we 
wspólnocie celebrującej”20. Wspólnota jest więc podmiotem sprawowania liturgii, 
stoi w centrum jej sprawowania. Ks. prof. Czesław Krakowiak zauważa, że „cały 
Kościół jako lud Boży sprawuje liturgię, bo cały jest ludem kapłańskim. Członko-
wie hierarchii są w służbie tego ludu kapłańskiego. Mając sacerdotium ministeriale 
pełnią w nim misterium. Kapłan jest nie tylko reprezentantem Chrystusa, ale jest 
także jednym z braci, który nie tylko przewodniczy, ale również uczestniczy w cele-
bracji tej tajemnicy, którą sprawuje całe zgromadzenie”21. 

Przestrzeń liturgiczna oznacza więc nie tyle miejsce, które oczywiście powinno 
być dostosowane do podjęcia przez lud Boży przypisanych mu zadań w poszcze-
gólnych częściach celebracji22, co przestrzeń żywą utworzoną przez cały lud Boży. 
Znaczenie miejsca odgrywa jednak swoją rolę. Uczestniczenie we Mszy świętej 
w miejscu, z którym się utożsamiamy, podtrzymuje w nas łączność z Kościołem  
i kształtuje nasze bycie Kościołem. Nawet jeżeli jest to uczestnictwo poprzez trans-
misję w środkach przekazu, a więc niepełne, zubożone o osobowy i fizyczny cha-
rakter sprawowania Eucharystii, to w jakimś wymiarze podtrzymuje w nas łączności 
z całym ludem Bożym. 

BADANIA ANKIETOWE 

Czas pandemii sprawił, iż wielu ludzi musiało pozostać lub pozostaje nadal 
w odosobnieniu. Zasady życia społecznego, sposób wykonywania pracy, czy za-
kupów uległ zmianie. Wiele osób odczuwa to dosyć boleśnie. Nierzadko widać, 
że rzeczywistość pandemiczna oprócz samego niebezpieczeństwa zakażenia ma 

19 Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Concilium”, Città del 
Vaticano 1964, nr 7.

20 Paweł VI, Encyklika Mysterium fidei, Città del Vaticano 1965, nr 35.
21 Cz. Krakowiak, Zgromadzenie liturgiczne jako podmiot celebracji, “Ruch Biblijny i Litur-

giczny” 42(1989), s. 174.
22 Por. OWMR, nr 294.
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w sobie inne siły niszczące ludzi żyjących obok nas. Wiara niewątpliwie poma-
ga w przetrwaniu sytuacji kryzysowych. Osoby zaangażowane nie tylko pokładają  
ufność w Bogu, ale ich cierpienie ma inne, głębsze znaczenie. Modląc się za siebie 
i innych czują się pocieszeni i odkrywają siłę wspólnoty do której należą23 . Ekle-
zjalny charakter Eucharystii wynosi życie osoby wierzącej na inny poziom. Ukazuje 
rzeczywistość wokół w zupełnie innym świetle.

Rodzi się więc pytanie jak uczestnictwo w Eucharystii transmitowanej przez 
Internet typu streaming live oraz transmisji telewizyjnych odbierają sami wierni?  
Z jakimi trudnościami w związku z taką sytuacją muszą się oni zmierzyć? Czy może 
wręcz odwrotnie, taka sytuacja jest dla nich wygodna, sprzyjająca? Czy wspólnota 
wirtualna jest odczytywalna przez tych, którzy uczestniczą w takich formach litur-
gii? Jak bardzo wierni utożsamiają się z własnymi wspólnotami eucharystycznymi? 
Pytania te wydają się być nieuniknione. 

Badanie ankietowe, które zostało przeprowadzone w celu odpowiedzi na te za-
gadnienia jednoznacznie ukazuje, że postawy wiernych są różnorodne. 

Uczestnicy ankiety to osoby od 5 do 80 roku życia. 37% z nich stanowi prze-
dział wiekowy od 36 do 50 lat. Następnie 35% to osoby mające od 51 do 80, a w 
dalszej kolejności są ludzie w wieku 26–35 lat i stanową oni grupę 12,2%. Kolejne 
grupy mieszczą się w przedziale wiekowy: 5–14 lat (6,8%), 18–25 lat (6,2%) oraz 
15–17 lat (4,9%). Większość biorących udział w ankiecie to osoby żyjące w związ-
kach małżeńskich/rodzinach w przypadku dzieci (62%), natomiast 8,1% to osoby 
deklarujące się jako żyjące w związkach niesakramentalnych. 29,7% przebadanych 
to osoby stanu wolnego. Na ankietę odpowiedziało zdecydowanie więcej kobiet 
(64%), choć ankieta została rozesłana do podobnej liczby kobiet i mężczyzn, którzy 
stanowili w przebadanej grupie 35%.

Wszyscy przebadani zdeklarowali się jako osoby należące do Kościoła rzym-
skokatolickiego, chociaż ich zaangażowanie w życie tej wspólnoty zdecydowanie 
się różni. 41% badanych zdeklarowało, że bierze dział w Mszach świętych niedziel-
nych on-line, podczas gdy w święta nakazane jest to tylko 5,6%. Ankieta wskazu-
je, że w takiej formie uczestnictwa nigdy nie brało udziału 19,4% badanej grupy,  
a pozostali praktykowali rzadziej niż raz na miesiąc. 

Badania nad mszami transmitowanymi przez telewizję wskazują jednoznacznie, 
że są one wybierane przez osoby starsze i rodziny z dziećmi. Co niedzielę uczest-
niczy w nich 14% ankietowanych, w święta nakazane 8,4%, a 26,6% przyznało, że 
nie uczestniczyło nigdy. Tylko 5,6% wiernych zdeklarowało, że uczestniczy w mszy 
transmitowanej przez telewizję codziennie lub prawie codziennie. Z tego wynika, 
że 72% uczestników badania uczestniczy bardzo rzadko,, albo sporadycznie w przy-
padku choroby czy innych obiektywnych przyczyn, uniemożliwiających osobiste 
uczestnictwo w Eucharystii. 

Wiele osób, biorących udział w ankiecie, zwraca uwagę na dobro, które wypły-
wa z możliwości korzystania z transmisji Eucharystii w czasie pandemii lub choro-
by, choć wydaje się, że blisko jednej trzeciej udzielających odpowiedzi taka forma 

23 Badania dotyczące takiego zjawiska zostały przeprowadzone we Włoszech i w Hiszpani w na 
przełomie marca i kwietnia br., zob.https://opoka.news/kosciol-w-dobie-koronawirusa-miedzynaro-
dowa-konferencja-online-opis [dostęp 3.09.2020]. 
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nie wystarcza. Uważają, że jest to rozwiązanie okresowe, związanie ze znalezie-
niem się w trudnym położeniu, czy tak jak w przypadku pandemii, z ograniczeniami 
wynikającymi z niej. Znakomita większość badanych odbiera msze transmitowane 
nie komunikując trudności w uczestnictwie. Osoby te mają pozytywny stosunek do 
takich form uczestnictwa, zwracając uwagę na związane z nim dogodności, takie 
jak: domowe zacisze, możliwość niewychodzenia z domu, brak tłumu, łatwość w 
dostępności, czy wyborze godziny. Plusem przemawiąjącym za taką formą uczest-
nictwa jest również możliwość wyboru „mszy z dobrym kazaniem” lub wyborem 
kapłana i jego sposobu sprawowania Eucharystii.

Trudności, z którymi borykają się wierni podczas odbioru transmitowanej li-
turgii, to problemy z koncentracją (wynikające z ich własnej predyspozycji,) czy 
też domowy wir. Brakuje im poczucia sacrum, trwania we wspólnocie, stanowiącej 
dla nich ważną składową w przeżywaniu Eucharystii. Przede wszystkim ankieto-
wani ubolewają jednak nad niemożliwością przyjmowania Komunii świętej. Część 
wspomina wprawdzie o Komunii duchowej, jednak również oni odczuwają niedo-
statek, związany z taką formą. Wiernym brakuje również bezpośredniego kontaktu 
z kapłanami.

OCENA BADAŃ ANKIETOWYCH

Około 6% ankietowanych zwraca uwagę, iż uczestnictwo w Mszy świętej w do-
mowych warunkach wymusza na nich większe przygotowania siebie i domu. Uwa-
żają, że jest to konieczność, która podkreśla doniosłość chwili, pomaga się skupić  
i odpowiednio się zachowywać. Widzą w takich zabiegach ułatwienie do przyjmo-
wania postaw, charakterystycznych dla danej części mszy, zaangażowanie się w 
śpiew liturgiczny, czy podjęcie innych starań, umożliwiających jak najlepsze prze-
życie liturgii.

Dla 19,6% ankietowanych forma zdalna wydaje się być całkowicie wystarcza-
jąca dla  zaspokojenia ich potrzeb duchowych, podczas gdy aż 80,4% przyznaje, że 
takie uczestnictwo jest dla nich niepełne i na dłuższy okres nie do przyjęcia. W swo-
ich wypowiedziach podkreślają oni, że czas pandemii, czy choroby, w tym choroby 
długotrwałej, to czas szczególny, który wymaga przyjęcia takich rozwiązań i uspra-
wiedliwia je. Większość z tych osób zdeklarowało, że woli jednak uczestniczyć w 
Mszy świętej w kościele.

Decydując się na uczestnictwo w tej czy innej parafii ankietowani brali pod 
uwagę czynniki takie jak: długość transmisji, treść kazań, przynależność do danej 
wspólnoty modlitewnej, czy parafialnej. Chętnie też wybierali sanktuaria oraz ko-
ścioły, które chcieli odwiedzić. Ważną rolę w wyborze stanowił kapłan odprawia-
jący Eucharystię oraz sposób jej celebrowania. Nie bez znaczenia okazują się też 
predyspozycje osobowościowe celebransa czy kapłana głoszącego kazanie. Aż 27% 
osób nigdy nie uczestniczyło, i to z własnego wyboru, we mszy transmitowanej  
z własnej parafii. Wybierali oni inne miejsca, które bardziej im odpowiadały. Tyl-
ko 17% ankietowanych zadeklarowało, że regularnie uczestniczy we mszach stre-
aming live w swoich parafiach zamieszkania, a 14,9% nie uczestniczy ze wzglę-
du na brak takich transmisji. Pozostałe 41,1% korzysta w miarę potrzeby z miejsc,  
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z których są one transmitowane. Swoje wybory uzasadniają czynnikami, które zo-
stały już wspomniane wcześniej.

Podsumowując należy zaznaczyć, że ankietę wypełniły osoby o różnym zaan-
gażowaniu religijnym, różnej wiedzy teologicznej oraz różnych światopoglądach, 
które ukazały odmienne spojrzenie na problematykę, związaną z transmisjami Mszy 
świętych w dobie pandemii. Badanie wykazało, że nie ma tutaj jednego podglądu, 
który byłby wspólny. Jedno natomiast jest pewne, a mianowicie to, że msza transmi-
towana w przypadku osób zaangażowanych we wspólnotę Kościoła rozumiana jest 
jako konieczność przyjęcia takiego rozwiania. Jednocześnie osoby te ubolewają nad 
ograniczeniami, związanymi z taką formą uczestnictwa. Wydaje się, że brak moż-
liwości przyjęcia Komunii świętej pod postacią chleba jest głównym czynnikiem 
wpływającym na takie stanowisko, chociaż nie jedynym. Drugą istotną kwestią jest 
brak odczucia jedności wspólnoty eucharystycznej oraz eklezjalnego charakteru sa-
mej Eucharystii. Ważne i ciekawe jest też, że wierni odczuwają potrzebę, aby pod-
jąć pewne wysiłki, związane z przygotowaniem siebie i domu przed transmisjami 
liturgii.

ZAKOŃCZENIE

Przedstawiony w artykule problem łączy w sobie ukazanie teologicznego aspek-
tu Eucharystii oraz jej eklezjalnego charakteru z zagadnieniami, związanymi z ko-
rzystaniem z mediów, za pomocą których jest ona transmitowana. Do czasu wybu-
chu pandemii koronawirusa w 2020 roku, problem ten wydawał się dotyczyć tylko 
jednostek, które z powodu starości, niedołężności, albo choroby nie mogły uczestni-
czyć w liturgii osobiście. Jednak wraz z wprowadzanymi w państwach obostrzenia-
mi sanitarnym, problem ten stała się powszechny dla większej grupy społeczeństwa, 
przy czym również interesujący, by podjęć nad nim refleksję badawczą. W artykule, 
oprócz wskazania na teologiczne znaczenie Eucharystii, zwrócono uwagę na nowe 
zjawiska związane z transmisjami Mszy świętych. Przedstawiono również wynik 
badania ankietowego, które ukazuje spojrzenie wiernych na tę sprawę oraz proble-
my, z jakimi się oni zmagają. Kościół katolicki staje dziś niewątpliwie przed no-
wymi wyzwaniami, ale też i możliwościami, nie tylko transmisyjnymi, ale również 
ewangelizacyjnymi czy też nowymi formami pracy duszpasterskiej. 
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EUCHARYSTIA CELEBROWANA W DOBIE PANDEMII.  
STUDIUM TEOLOGICZNO-SOCJOLOGICZNE

STRESZCZENIE

Kościół katolicki w dobie pandemii stanął przed wyzwaniem związanym z rewolucją 
cyfrową. Szczególnie mocno widać to na przykładzie transmisji Mszy świętych, które  stały 
się wymogiem czasu oraz są konsekwencją bardzo gwałtowanego rozwoju social mediów. 
Świat wirtualny przenikną do przestrzeni, która dotąd zarezerwowana była (dla pewnego 
rodzaju) Sacrum. Artykuł  dotyczy transmisji Mszy świętych i problemów wynikających 
z użytkowania nowoczesnych technologii internetowych i telewizyjnych. Zaprezentowano 
również stanowisko wiernych, którzy stanowią odbiorców Mszy świętych transmitowanych.

THE EUCHARIST CELEBRATED IN THE DAY OF A PANDEMIC.
THEOLOGICAL AND SOCIOLOGICAL STUDY

SUMMARY

In the era of the pandemic the Catholic Church faced the challenge of the digital revolu-
tion. This is particularly evident in the example of the transmission of Masses which have be-
come a requirement of the time and are a consequence of a very rapid social media develop-
ment. The virtual world has penetrated into areas that were previously reserved for (a certain 
kind of) Sacrum. The article deals with the transmission of Masses and problems emerging 
from the use of modern internet and television technologies. The believers’ perspective, who 
are the recipients of the Mass broadcast, has been also presented.

EUCHARISTIEFEIER IN DER PANDEMIEZEIT.  
THEOLOGISCH-SOZIOLOGISCHE STUDIE

ZUSAMMENFASSUNG

Die katholische Kirche steht in Zeiten der Pandemie vor der Herausforderung der di-
gitalen Revolution. Dies zeigt sich besonders deutlich in den Übertragungen von heiligen 
Messen, die zu einem Gebot der Zeit geworden sind und eine Folge der sehr schnellen Ent-
wicklung der sozialen Medien sind. Die virtuelle Welt dringt in einen Raum ein, der bisher 
für eine Art von religiöser Dimension reserviert war. Der Artikel befasst sich mit der Übertra-
gung von heiligen Messen und den Problemen, die sich aus der Nutzung moderner Internet- 
und Fernsehtechnologien ergeben. Auch die Stellung der Gläubigen, die die Empfänger der 
übertragenen Messen sind, wird dargestellt.
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Alcuni eventi colpiscono con tanta virulenza lo stato di equilibrio di persone, fa-
miglie, nazioni e popolazioni, e lasciano le perdite materiali, psicologiche, spirituali, 
relazionali irrecuperabili. Questo virus Covid-19 ha sconvolto ogni abitante della 
terra, ha rotto delle certezze, ha ribaltato la storia e ha tramortito le vite. Ci chiedia-
mo come aprirci alla speranza e al futuro dove poter aiutare persone con malattie 
infettive /Covid-19/? Nel mondo è entrato il nemico Coronavirus e ci ha preso tutti 
alla sprovvista. L’umanità si trova nel cuore della tempesta furiosa. Sta davanti a noi 
una prova storica: sono questi momenti di smarrimento e di abbattimento. E’ neces-
sario unire tutte le forze, in sinergia, per combatterlo, restituire la dignità e il diritto 
alla vita. Sono da prendere misure adeguate e di fare primi passi separare le zone 
dei focolai di contagio. Stiamo vivendo una situazione anormale, per sopravvivere 
alla malattia dobbiamo isolarci gli uni dagli altri ed essere distanti personalmente 
e socialmente. La Pandemia è senza precedenti si è manifestata incredibilmente e 
velocemente si diffonde come una minaccia invisibile per tutta l’umanità. In questi 
primi mesi dell’anno 2020 si lavora sulla microscopica conoscenza del fenomeno 
virus: un’emergenza naturale. La cronaca riporta quotidianamente notizie dramma-
tiche. Ogni giorno arrivano annunci di crescente contagio e suonano delle campane 
di morte. Si contagia con contatto diretto direttamente le persone, e ha aggredito già 
un’mezzo mondo, sono più di 200 paesi coinvolti con particolare coinvolgimento 
di Cina, Italia, Brasile, India, Pakistan, America del sud e del nord e vari stati eu-
ropei. Il Virus si trasmette rapidamente come un nemico silenzioso e nascosto. Con 
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la sua brutalità suscita panico, mortalità e invasione con la prepotenza del contagio 
esterno. Sono state emanate molte regole dal Comitato tecnico-scientifico: proteg-
gersi, lavarsi le mani, tenere la distanza tra le persone, usare fazzoletto usa getta. Il 
contagio avviene attraverso uomo-uomo si trasmette con goccioline a distanza di un 
metro e attraverso le mani, pure per aria e umido. Il virus provoca alta temperatura, 
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, generale stanchezza e individui di elevata 
età, più fragili, porta alla morte. Il virus galoppa per il mondo. Pure la Chiesa inte-
rviene a seguito del decreto del Governo Italiano Premier Conte di far molta atten-
zione anche rimanendo a casa, di non celebrare riti funebri, matrimoni e messe, con 
il pericolo di multa o tre mesi di carcere (alla vigilia della festa della donna 8 marzo 
2020). Una situazione molto seria ci obbliga di cambiare gli stili di vita, a non salu-
tarsi, a non abbracciarsi, essere attenti a vari pericoli. Quali strategie possiamo usare 
e quali risorse per avere una vita più tranquilla e le quali regole per il contenimento, 
avere una consapevolezza equilibrata responsabile che ci veda prudenti, ma senza 
scoraggiarci. Con il sostegno sociale e medico sono possibili guarigioni, bisogna 
mantenere e rafforzare le difese immunologiche, aiutare le persone anziane e i bam-
bini è importante non far contagiare il prossimo evitare la paura, un autocontrollo 
generale, nel buio tener il pensiero di luce. In tutte le situazioni conosciamo le forze 
spirituali della fede e della preghiera. Il senso e la forza della preghiera è l’arma 
del cristiano. Il ritorno a Dio e alla spiritualità. L’impegno di trasformare il grido di 
dolore in preghiera. Si forma un quadro generale davanti ai nostri occhi „un incubo” 
delle immagini: la morte delle persone care in solitudine, le macchine militari che 
aiutano a portare le Salme a Bergamo, inquieti decessi degli anziani, i professionisti 
sanitari contagiati durante il lavoro, settanta ospedali di “Covid-19” affollati, ospe-
dali da campo pieni di contagiati e pure un centinaio di morti tra Sacerdoti. Il siste-
ma sanitario si è mostrato debole e fragile in determinate le regioni. Ci chiediamo 
pastoralmente come possiamo far fronte alle malattie infettive a livello mondiale: 
come resistere alla malattia non avendo farmaci e vaccino? Come organizzarci nella 
epidemia? Impariamo una lezione di vulnerabilità, di umiltà e di debolezza: in un 
attimo si è rovesciato il progetto di vita, siamo impotenti anche verso il futuro non 
sappiamo quando si ferma e quando termina. Attendiamo a primavera dei piccoli 
segni di miglioramento.

Sono tre fasi della epidemia:
– Fase di contagio: la gente vive nel panico e nella paura della morte
– Fase di convivenza con virus, ci si abitua alla sua presenza
– Fase di discesa e di ripresa della vita normale.
Il Documento ecclesiale della Nota pastorale della Pontificia Accademia per 

la Vita “Pandemia e Fraternità universale. Nota sull’emergenza da Covid-19 del 
30 marzo 2020” stimola riflessione sul nostro vivere l’epidemia il dolore, la paura 
nel momento presente. “L’intera l’umanità è alla prova”1. Come possiamo lottare 
sapendo che non ci siano farmaci, terapie e vaccino a sufficienza. La donazione 

1 Pontificia Accademia per la Vita, Pandemia e Fraternità universale. Nota sulla emergenza da 
Covid-19, 30 marzo 2020. “La pandemia di Covid-19 ci pone in una situazione di difficoltà inedita, 
drammatica e di portata globale: la sua potenza di destabilizzazione del nostro progetto di vita cresce 
giorno per giorno” (n. 1).
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del plasma, gli anticorpi di Covid-19 è l’atto di solidarietà, un insieme „humana 
COMMUNITAS” affrontiamo con spirito critico, con modelli di sviluppo integrale. 
Prendere le distanze fisiche e rimanere in casa, cambiare gli stili di vita (vivere qua-
rantena) in modo monacale, rispettando l’igiene. Ora l’incolumità e responsabilità 
di ciascuno dipende da quella di tutti. L’alleanza tra tecnica, scienza ed etica. Qui 
per superare con successo l’emergenza della pandemia bisogna tenersi uniti con 
mezzi tecnici, tenere una visione larga di luce di speranza, proseguire al bene di 
tutti. Allearsi con solidarietà superando egoismi, emarginazioni e disuguaglianze. Il 
Modello sociale proposto di convivenza umana si basa su prossimità responsabile, 
la relazione di cura e di aiuto reciproco solidale. La fiducia universale di unire im-
pegno di tutti, unire le forze di tutti siamo parte dell’umanità, stiamo vivendo in una 
casa comune abbiamo bisogno gli uni degli altri più di solito.

Il tema principale degli anziani, perché sono loro colpiti maggiormente. Offrire 
gli idonei servizi sanitari e sociali, garantire l’assistenza adeguata, tutelare dei più 
deboli, fragili, vulnerabili2. La vita umana di ogni persona ha valore inestimabile, 
irrepetibile e va salvata. Gli Anziani accolti in ospedali, nelle cliniche, in case di 
cura o a domicilio, ricoverati in terapia intensiva, vivono lontani dagli nuclei fami-
gliari sono provati di sofferenza affettiva, vivendo le condizioni di solitudine e di 
impossibilità di muoversi fino che li arrivi la carezza umana. Ricorrere alle cure pal-
liative che rappresentano un approccio olistico (gr. όλος, globale) investono a tutta 
la persona del malato dando una risposta ai suoi bisogni. La Chiesa madre dona loro 
la speranza, rivolge il pensiero e l’attenzione di vicinanza3. Raccomanda maggior-
mente di pregare per gli anziani e i nonni. Come rimediare alla condizione estrema 
di vulnerabilità sostenendo con nuove forme di vicinanza, le reti di solidarietà: il 
telefono, il messaggio video, la terapia online, la consegna del cibo e delle medi-
cine, sono nutrire spiritualmente con l’indulgenza plenaria in situazioni di Corona 
virus. Molti malati residenti in case di riposo, di cura, sia gli ospiti che gli operatori 
sanitari a rischio e paura. Siccome non sono a sufficienza i mezzi tecnici di salvezza, 
di medica, di respirazione. Un anziano in atto di generosità prima di morire dona la 
macchina respiratoria a un giovane. Credo che questa pandemia non è per la morte 
(Gv 11) siamo nel tempo di Pasqua che Gesù soffre, muore e risorge. Il medico 
esiste e si nasconde nel nostro cuore è Cristo Terapeuta cura tutta la persona: anima 
e corpo. Apriamoci alla sua cura salute - salvezza e perché dalle sue piaghe saremo 
guariti4.

2 “Quando esistenza terrena volge al termine, è ancora la carità a trovare le modalità più op-
portune perché gli anziani specialmente se non autosufficienti e i cosidetti malati terminali possano 
godere di un assistenza veramente umana e ricevere risposte adeguate alla loro esigenze, in parti-
colare angoscia e solitudine. Insostituibile è in questi casi il ruolo delle famiglie e ricorso alle cure 
palliative”. Giovanni Paolo II, Evangelium Vitae n. 88.

3 Il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, Il messaggio per gli anziani del 7 aprile 2020.
4 Cfr. C. Rocchetta, Jezus Uzdrowiciel, Wydawnictwo Espirit, Krakòw 2015.
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1. LE CARATTERISTICHE STORICHE DELLA PANDEMIA 
(POLMONITE DI WUHAN)

Come il primo avviso dato di „Sentinella eroica” è stato il medico Cinese Li 
Wenliang5 della città di Wuhan che ha dato nel dicembre 2019 il primo allarme della 
pericolosità del virus virale è stato fermato e costretto a ritirarsi e a tacere. Il virus 
invisibile insidioso ha cominciato a diffondersi, nonostante la chiusura delle fron-
tiere, delle città, i cittadini relegati in case e le funzioni religiose sospese. Il virus 
è entrato prepotentemente e ha scandito angosciose paure, incertezze, ha diffuso la 
sofferenza fisica e morale.

Le tappe Storiche delle grandi epidemie:
a) Primo dal secolo VI fino a metà del XIX secolo: il periodo VI – XVIII dominato 

dalla peste, dal XVIII agli inizi XIX la malattia di maggiore mortalità è il vaiolo, 
dal 1830 al 1890 decenni di collera.

b) Secondo la diffusione di malattie infettive contagiose (1880 – 1950) come tuber-
colosi, febbre, tifoidea, malaria e difterite.

c) Terzo dal 1950 fino oggi 2020 dominato dalle malattie non infettive dall’HIV, di 
Ebola 2004, 2019 Corona Virus-19.
La transizione epidemia si caratterizza per la sua rapidità di diffusione, la tra-

smissione focolare e di elevata mortalità6. Un nemico astuto, insidioso, implacabile, 
privo di scrupoli che ci era invaso. In effetti ancora oggi in molti paesi le malattie di 
trasmissione idrica e insieme alla malaria e alla tubercolosi, provocano una elevata 
mortalità. Quali possono essere sintomi del corona virus-19?: la febbre, il dolore 
toracico e la tosse con lupus eritematoso sistematico7. Con un tampone positivo si 
evidenzia la malattia con obbligo di Quarantena, stare separati per 14 giorni dopo 
di che si fa un altro tampone. Per proteggere se stessi e gli altri, per impedire la dif-
fusione di contagio sono necessari le regole disciplinari: mantenere la distanza, ob-
bligo di portare la mascherina, rispettare le regole igieniche, lavare spesso le mani. 
Chi è malato grave necessità di terapia intensiva. Questa epidemia iniziata alla fine 
del 2019 oggi è una pandemia e ha raggiunto tutti i continenti poiché siamo dipen-
denti gli uni dagli altri in un mondo globalizzato come „il recipiente” che ha colpito 
il centro fondamentale della vita delle relazioni famigliari, sociali, comunitari. In 
tutto il mondo prima i più anziani vulnerabili, le persone povere rimaste isolate per 
la distanza e soli senza cibo e aiuto, i ragazzi e giovani a rischio per la dispersione 
scolastica, i lavoratori senza lavoro con tutti bisogni e aiuti immediati.

“L’esperienza insegna che l’uomo, bisognoso di assistenza, sia preventiva 
sia terapeutica, svela esigenze che vanno oltre la patologia organica in atto. 
Dal medico egli non si attende soltanto una cura adeguata – cura che, del 

5 Il medico Li Wenliang di 34 anni cristiano rilasciato è morto per corona virus 19 il testamento 
spirituale la morte no è un caso ha vissuto la vita con amore e donazione. Ha espresso la pena di 
dover lasciare figlio di 5 anni, la moglie incinta all’ottavo mese, suoi pazienti. Il medico giovane 
cinese un eroe ha dato il forte testimonianza di non vergognarsi la fede per la “civiltà dell’amore”.

6 G. Corbellini, Storia e teorie della salute e della malattia. L’arrivo delle epidemie e delle 
paure, Carocci editore, Roma 2014, pp. 39 – 42, 54 – 55, 94 – 96, 98 – 102.

7 W. Pasini, Coronavirus 2019-Covid, Maggioli Editore, 2020.

ks_SE-2020_2.indb   338 2020-11-16   17:10:17



339EMERGENZA SANITARIA /COVID-19/. UNA SFIDA PER LA SOCIETÀ...

resto, prima o poi finirà fatalmente per rivelarsi insufficiente- ma il soste-
gno umano di un fratello, che sappia partecipargli una visione della vita, 
nella quale trovi senso anche il mistero della sofferenza e della morte. E 
dove potrebbe essere attinta, se non dalla fede, tale pacificante risposta agli 
interrogativi supremi della esistenza?8.

EMERGENZA SANITARIA

Il Santo riformatore della Sanità e Iniziatore par excellence della Nova Schola 
Charitatis del XVI sec. San Camillo de Lellis (1550 Bucchianico – 1614 Roma ore 
21,30) fonda „Compagnia dei ministri degli infermi” si è ispirato ai metodi di cura, 
hanno posto il malato al centro delle attenzioni di dedizione con amore materno e 
diaconia d’amore. La convinzione di fare in modo eccellente principi umani e spi-
rituali, di curare e prendersi cura coinvolge la sfera affettiva, intellettuale e pratica. 
Il ruolo della comunicazione come pietra angolare in tempo di Covid-19 nel mondo 
sanitario mette necessità nei programmi di formazione di entrare nel vissuto del pa-
ziente di stabilire il rapporto e il ascolto empatico. Il medico Matteo Gabrielino della 
Clinica Humanitas Gavazzeni di Bergamo ha lottato per la vita ha visto arrivare tanti 
malati spesso anziani affetti di difficoltà respiratorie, disorientati angosciati, isolati 
dal mondo dai loro cari. Come medici sanitari vedere pazienti vicini alla morte molti 
morti in solitudine in ultimo viaggio. Si è fermato dato un segno di croce sulla fronte 
in momento di preghiera anche ungere in fronte malati con olio profumato di nardo. 
Papa Francesco ha consesso l’indulgenza plenaria per morenti di corona virus 199.

I singoli fedeli si trovassero nella dolorosa impossibilità di ricevere l’as-
soluzione sacramentale, si ricorda che la contrizione perfetta, proveniente 
dall’amore di Dio amato sopra ogni cosa, espressa da una sincera richiesta 
di perdono e accompagna dal votum confessionis ottenere il perdono dei 
peccati anche mortali10.

2. INTERPRETAZIONE TEOLOGICO-BIBLICA  
DELLA SOFFERENZA

In questo tempo di Coronavirus la sfida insidiosa della chiusura forzata delle case 
apre possibilità alla lettura della Bibbia di: approfondire, riflettere e interiorizzare. 

8 Giovanni Paolo II, Discorso al Congresso mondiale dei Medici Cattolici [3 ottobre 1982], 
n. 6, in Insegnamenti V/3 (1982), p. 675.

9 Decreto della Penitenzieria Apostolica su indulgenza plenaria per malati di Coronavirus, gra-
vità delle attuali situazioni del contagio pandemico impartisce assoluzione collettiva malati sotto-
post a regime di quarantena gli operatori sanitari, famigliari che si espongono a rischio di contagio 
per assistenza potranno recitare Credo, Padre nostro e preghiera a Maria „Sotto la tua protezione 
cerchiamo rifugio o Santa Madre di Dio e noi che siamo nella prova”. Come ultimo canone di Diritto 
Canonico 1752 dice „Salus animarum Suprema Lex”.

10 CCC n. 1452.
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Pandemia suscita in noi delle domande la paura di una malattia irreversibile (silen-
zio di Dio) insopportabile. La tentazione di sempre in prima fase di una malattia in-
curabile accusare Dio responsabile diretto della situazione, presentare il volto di Dio 
crudele, il Dio che castiga e voltare le spalle a Dio o la negazione di Dio11. Si deve 
ricordare l’esperienza delle sofferenze presenti nella natura appaiono legati ai limiti 
delle creature, le malattie croniche, degenerative, invalidanti, tumorali, la vecchiaia 
che devasta la vita fisica, psichica o mentale. Il dolore dei bambini innocenti, la ste-
rilità fisica delle coppie, il lutto pre- o post- parto offuscano il volto di Dio Amore 
infinitamente buono. Giuseppe Bettori il biblista, Card Arcivescovo di Firenze il no-
stro professore del Esegesi del NT intervistato in Avvenire 25 marzo 2020. Riferisce 
il passo di S Scrittura Nm 21 4 – 9 relativo alla pandemia degli Israeliti colpiti nel 
deserto dai serpenti che mordevano e causavano la morte. Soltanto la salvezza viene 
dal serpente preparata da Mosè come Gesù si identifica con il serpente innalzato chi 
lo guarderà sarà salvo. Sono molti serpenti invisibili che ci colpiscono in emergenza 
Covid-19 bisogna innalzare lo sguardo e accostarsi a Gesù Lui si è donato per noi. 
Il primato del silenzio esile della vita è modello per cambiare il mondo e nutrirsi di 
contemplare il volto di Cristo misericordioso fa ricomporre l’umanità frammentaria, 
divisa e ferita12. Il Card G. Ravasi biblista presidente del Pontificio Consiglio per la 
Cultura: Lasciamoci attirare dal Crocefisso per testimoniare che la Croce porta alla 
Risurrezione13. Autodifesa istintiva, paurosa, brutale. Importante non spegnere la 
mente e siamo in comunicazione con i mass media tv, con gli amici, con i famigliari. 
Non spegnere tutta la vita ma ritmare, stimolare contatti e più possibile. Che cosa 
c’e di più ovvio dell’aria, ma guai se non respiriamo. La natura umana è sociale, 
religiosa e interrelazione. Oggi sono molti luoghi vuoti di divertimento, sono vuote 
le strade, i luoghi di cultura, di culto e di spettacolo. Bisogna trovare il senso di ciò 
che viviamo respiriamo in atmosfera non di paura – solitudine, ma di raggio di sole 
di speranza. Timore è una cosa positiva, il rispetto dell’altro, il complesso della re-
altà degli edifici sacri: il principio della sapienza è il Timore di Dio. La paura è una 
cosa negativa. E’compiere gesti insensati, limite, incubo dell’ esistenza umana con-
sapevoli della fragilità. Interroghiamoci sulla scala di valori: ciò che indispensabile 
e ciò che effimero. Non siamo invincibili. Pure la scienza abbassa il capo; non sia-
mo eterni, siamo mortali e misteriosa è l’esperienza umana. La Fede biblica in Dio 

11 La maggior parte dell’umanità è religiosa (63%), una persona su 5 è scettica, una su 10 si 
dichiara „atea convinta”. Dal sondaggio globale WIN/Gallup International su campione 63 898 per-
sone in 65 paesi. La mappa mondiale della fede in tempo di Pandemia si forma: paese più religioso 
Thailandia 94% dei credenti, Armenia, Bangladesh e Marocco (93%). Ciò che riguarda Europa 
credente abbiamo Italia 30%, Francia 15%, Spagna 37% e Grecia 52%.

12 G. Bettori, Nel silenzio la Parola, Lettera pastorale 2015 alla Diocesi di Firenze per La 
Pasqua, Mondadori, 2015. Papa Francesco 10 XI 2015 visita Chiesa fiorentina diceva che bisogna 
guardare il volto di Gesù morto e risorto per ricomporre la nostra umanità ferita. Sono grandi inter-
rogativi che inquietano il cuore e la mente, „credenti e non credenti” per incontrare Gesù dobbiamo 
disporci il nostro spirito e la tranquillità dell’anima del silenzio fa rigenerare l’umanità. Cfr. Giovan-
ni Paolo II, Lettera Apostolica Novo Millennio Ineunte, 6.I. 2001 eredità del Giubileo 2000, il nuovo 
cammino „Duc in altum” Lc 5,4 invita alla contemplazione del Volto di Cristo, il Volto dolente e il 
Volto del Risorto.

13 G. Ravasi, Fino a quando Signore? Un itinerario nel mistero della sofferenza e del male, 
Edizioni Paoline, Milano 2002. Il Porporato ha parlato in Sat 2000 nel 26 marzo 2020.
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Creatore, ma soprattutto Padre che dispensa ai suoi figli le gioie e i dolori, malattie 
e guarigioni, vita e morte in modo misterioso, ma sempre provvidenziale creò nel 
primitivo cristianesimo le condizioni favorevoli per attribuire a Cristo il titolo „Me-
dicus” ossia colui che cura i corpi e anime14. I primi cristiani non si preoccupavano 
del problema religioso della malattia. Tutto accettavano con rassegnazione o come 
volontà di Dio „Da Dio abbiamo ricevuto il bene perché non dobbiamo ricevere il 
male”15. Si è pensato giudicando l’espandersi del contagio il ‘lockdown’ e il dubbio 
ma se tutto andrà male? La pandemia perché proprio ora a noi? Che male abbiamo 
fatto? Si pensava come il castigo di Dio, il senso di punizione di una colpa. Sono le 
varie interpretazioni del dolore, della sofferenza16. Il dolore sfugge al discorso, alle 
spiegazioni sfida la ragione e la fede:

Il dolore, qualunque sia la sua origine ed in qualunque modo sia vissuto, 
rompe il ritmo abituale dell’esistenza, produce quella discontinuità suffi-
ciente per gettare nuova luce sulle cose ed essere insieme patimento e rive-
lazione. Il mondo si vede in un modo in cui mai prima s’era visto. Il dolore 
è veicolo di conoscenza non per astrazione, ma per immedesimazione; oltre 
certi limiti dall’uomo controllabili esso si fa ‘experimentum crucis’, sot-
topone a prova l’individuale che lo vive e si erge a controprova del senso 
dell’esistenza17.
Gesù non ha mai amato la sofferenza, ha lottato guarendo i malati. La sua rispo-

sta sul senso della sofferenza: accompagna le persone in situazione di sofferenza. 
Cristo „Salvator Mundi” percorreva tutta la Galilea predicando la Buona Novella 
del Regno e curando ogni sorta di malattie e di infermità Passò facendo del bene 
(At 10,38). Gesù operava guariva gli ammalati, consolava gli afflitti, liberava gli 
uomini dalla sordità, cecità, dal la lebbra, era sensibile ad ogni umana sofferen-
za. La linea di ammaestramento „non era lecito passare oltre” „fermarsi” fino alla 
compassione (Lc 10,29 – 37). La condivisione – Gesù ha fatto la prova del dolore 
in prima persona nella carne, ha sperimentato nel vivo, ne ha avvertito la durezza e 
la drammaticità, ha chiesto di essere liberato. Non è venuto per cancellare il dolore 
dall’esperienza comune, ma per darci aiuto per come va affrontata. Ha rivelato il 
volto di Dio compassionevole non un Dio insensibile. Gesù ha provato la paura della 
morte, ha sperimentato „il silenzio di Dio” (Mc 15,34), il dolore per la perdita della 
persona cara di Lazzaro18, sudò sangue e pregò “Padre, se vuoi, allontana da me 
questo calice!Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta”19.

14 Ignazio di Antiochia, Lettere da Antiochia, 3,7; Clemente di Alessandria, Il Pedagogo, I, 6,2; 
IX, 8,3; Cirillo di Gerusalemme, Catechesi prebattesimali e mistagogiche, X, 13; Giovanni Criso-
stomo, Omelie sui demoni, 1,5: Sant’Agostino, De doctrina cristiana, I,14,13.

15 Gb 2,10.
16 M. Muolo, La morte, il dolore, la paura… Leggere la Bibbia al tempo del Coronavirus, in 

Avvenire.it, del 28 marzo 2020.
17 S. Natoli, L’esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli, 

Milano 2010, p. 8.
18 Gv 11, 1 – 45.
19 Lc 22, 42.
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Di fronte all’esperienza toccante del dolore i teologi hanno cercato di porre il 
rimedio con diverse interpretazioni della sofferenza. Il senso della sofferenza posto 
alla luce dell’evento CRISTO CROCE massima risposta possibile.
A)  Sofferenza come punizione20 – La teologia del tempo interpreta ogni forma di 

sofferenza come conseguenza del peccato, la tragedia interpretata come punizio-
ne. I sentimenti di colpa accompagnano la storia umana senza il confine sociale, 
culturale e religioso. La connessione tra malattia e colpa, sofferenza e peccato  
è comune esperienza pratica della vita. Il paziente gravemente colpito dalla ma-
lattia Covid-19, genitori che hanno il bambino handicappato, la persona speri-
menta il lutto pre-o post parto sente soffrire per espiare le colpe. La famiglia de-
nuncia una relazione tra malattia e colpa, tra punizione e senso di colpa, convinta 
di aver fatto qualcosa di male per meritare un figlio in condizione di disabilità. 
Inizia un lungo „processo” di interrogativi sull’origine della malattia: perché pro-
prio a me? Che cosa ho fatto di male? E’ questo senso di colpa può maggiormente 
influenzare la stessa volontà di combattere la malattia, l’effetto di cura, di guari-
gione o elaborazione del lutto. In questa lotta tra resistenza e resa in situazione di 
sofferenza è di combattere o arrendersi. Tale consapevolezza del senso di colpa 
può favorire da una parte il senso di responsabilità e di prevenzione e dall’altra 
risvegliare le nuove risorse per superare il senso di rimprovero o di indegnità 
personale, potenziare l’impegno di cura, fidarsi del Dio Amore Speranza.

B)  Sofferenza come prova. La malattia costituisce il fatto di prova per la persona, 
non che il sofferente deve subire passivamente, ma di sforzarsi nell’atteggiamen-
to dinamico di vigore ad abbattere, superare con dignità e speranza. Personag-
gi biblici che messi alla prova di fedeltà come Abramo, Mosè, Tobia, Geremia  
e Giobbe per assaggiare l’amore verso Dio. Il personaggio rappresentante che 
incontriamo è Giobbe il paradigma del sofferente innocente: Egli non visse in un 
tempo ben definito perché rappresenta ogni uomo di qualsiasi epoca; non aveva 
una patria disegnata sulla carta geografica, perché UZ è un nome che potrebbe 
indicare uno qualsiasi dei nostri paesi e delle nostre città. Questo significa che 
nella storia di Giobbe è rappresentata la nostra storia, Potremmo dire che noi 
siamo Giobbe21.

L’atteggiamento da evitare verso chi soffre, sono gli amici di Giobbe pseudo 
consolatori, moralizzatori, accusatori e fino a condannare il sofferente, questo  
è un modo disumanizzante non etico. Homo patiens è pauroso, e angoscioso può 

20 Riferimenti biblici: la guarigione del cieco nato (Gv 9,1 – 41); la strage dei Galilei uccisi da 
Pilato e poi accenna ai 18 morti per il crollo della torre di Siloe (Lc 13,1 – 5); Gesù guarisce dieci 
lebbrosi Lc 17,11 – 17; Lettera agli Ebrei la „piaga” o „pestilenza” significa “toccare, affiggere, col-
pire” come epidemia le piaghe d’Egitto Es 9,14 Nm 11,33. Contagiosità delle malattie Ez 7,15; Lev 
26,25; Cfr. E. V. Hulse, The Nature of Biblical ‘Leprosy’ and the use of Alternative Medical Terms in 
Modern Translations of the Bible, in Palestine Eploration Quarterly 107 (1975), pp. 87 – 105. Termi-
ne lebbra ebr. tsarà’at, in gr. Elephas – macchie sulla pelle in Corpus Hippocraticum. In Lev 13 – 14 
un rito che determina una persona colpita impura o guarita dopo un periodo di quarantena. Il sacer-
dote diagnostica con sintomi affetta eruzioni della pelle, bolle, lesioni della pelle, prurito, dichiarare 
persona impura ritualmente, sarà tenuta lontano dagli assembramenti comunitari Lev 13, 1 – 59.

21 A. Bonora, Giobbe: il tormento del credente. Il problema e lo scandalo del dolore, Editrice 
Gregoriana, 1990, p. 19.
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ricevere aiuto dalla presenza di un’altra persona per l’apertura alla verità. La 
virtù della fortezza, la sensibilità empatica e comprensiva verso chi soffre corri-
spondono a una intelligente cura. Una istruzione per comprendere la situazione 
serve per poter aiutare correttamente con efficacia22.

C)  Sofferenza come purificazione e espiazione dei peccati. Nella Croce Dio ha ca-
povolto il significato della sofferenza: questa che era frutto e testimonianza del 
peccato è diventata, ora, partecipazione all’espiazione redentrice operata da 
Cristo […] Ecco il mistero pasquale contiene la parola definitiva sulla sofferen-
za umana: Gesù assume il dolore di ciascuno nel mistero della sua passione e lo 
trasforma in forza rigeneratrice per colui che soffre e per l’intera umanità, nella 
prospettiva del trionfo ultimo della risurrezione23.

D)  Sofferenza redentrice di Cristo24. Cristo addossandosi la sofferenza, l’ha redenta 
è le ha conferito il valore salvifico. La sofferenza di Cristo come prova del suo 
grande amore verso l’uomo. L’opera della redenzione voluta dal Padre realizzata 
da Cristo tramite la passione e morte ha operato il bene della salvezza. Il male,  
il dolore e la morte sono realtà „salvate e salvifiche” per la Croce di Gesù.

E)  Sofferenza vicaria – o espiatrice nei confronti del „Servo di Jahvé” orientato 
alla Croce ricorda „imitazione di Cristo”. Colui che non aveva conosciuto pec-
cato Dio lo trattò da peccatore in nostro favore (2 Cor 5,21). Morendo Cristo ha 
„inchiodato” male, dolore e sofferenza assumendo su di sé. Dio salva in questo 
modo:attraverso il giusto suo servo che adempie fino in fondo la missione che 
gli è stata affidata, rispondendo con ferma adesione alla volontà di Dio25. Soffe-
renza al servizio del misterioso piano di Dio nella storia del Patriarca Giuseppe 
che patì molto a causa dei fratelli che lo vendettero. Dio predispone un progetto 
diverso, attraverso varie vicende e disavventure durante la carestia divenne stret-
to collaboratore del faraone e poi incontra nuovamente i fratelli (Genesi 37 – 50). 
Se voi avevate pensato del male contro di me, Dio ha pensato di farlo servi-
re per un bene: far vivere un popolo numeroso. Possiamo riscoprire la radice 
della comunità fraterna che si aiuta nel tempo di carestia e epidemia. Il profeta 
Giona inviato a predicare la conversione a Ninive depravata, si sente debole e 
fragile il compito affidato è sproporzionato alle capacità; scettico e intimorito 
fugge si imbarca per Tarsis, la nave inciampa in una violenta tempesta, Giona fu 
riconosciuto colpevole della disavventura e viene gettato in mare. Dopo la sua 
sofferenza ritorna salvato alla missione; il popolo si pente e si rinnova „dal più 
piccolo al più grande” (Gi 3,5) ritrova la fiducia e la speranza. Giovanni Paolo II 
ha sperimentato il dolore a casa propria e ha imparato in famiglia che cosa è la 

22 J. Galarowicz, Odnaleźć sens w cierpieniu, WAM, Kraków 2015, pp. 173 – 201.
23 Giovanni Paolo II, tema del perché?, Visita al Cottolengo a Torino il 13 aprile 1980, in TA-

VERA A (A.c.d.) Che cosa ha detto il Papa sulla sofferenza, p. 85.
24 A. Greco, Fenomenologia del dolore. Riflessione teologica sul valore salvifico della soffe-

renza, Armando Editore, Roma 2004.
25 P. Coda, Quando a soffrire è il Figlio dell’uomo, Edizioni Camilliane Torino 2009, p. 61.
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sofferenza26. Nessuno sfugge all’esperienza della sofferenza come fa percepire 
nel suo documento ‘unicum’ sui generis Salvifici Doloris una perla evangelica 
e il terreno nascosto reso presente la sofferenza accompagna l’uomo ad ogni 
grado della longitudine e della latitudine geografica… Sembra essere essenzia-
le alla natura dell’uomo” (SD n. 2). Sembra essere, ed è, quasi inseparabile 
dall’esistenza terrena dell’uomo” (SD 3). Amore salva e non il dolore è una 
considerazione troviamo dopo la lettura della Salvifici Doloris27 come espresso 
dal titolo del IV capitolo Gesù Cristo: la sofferenza vinta dall’amore, la risposta 
data da Gesù Cristo ha rivelato il volto di Dio Amore. L’amore è la sorgente più 
piena alla risposta all’interrogativo sul senso della sofferenza. Questa risposta 
è stata data da Dio all’uomo nella Croce di Gesù Cristo (SD 13). Questo amore 
salvifico rivelato da Cristo e poi totalmente attuato „amore compassionevole”. 
Anche oggi nel nostro tempo ritorna il fenomeno DOLORISMO28. Il DOLORI-
SMO esalta per se stesso la sofferenza o esorta alla rassegnazione passiva fino 
a dire meglio morire del Covid-19, che dalla fame, la fede infantile dice siamo 
nati per soffrire, Dio ci faccia soffrire perché ci ama decide a chi curare e chi no. 
Il Dolorismo si esprime in forme attuali come: la visione ridotta della volontà di 
Dio, l’ idea pseudo cristiana (tutte le malattie sono la conseguenza del peccato 
o mandate da Dio per la pedagogia di Dio), la visione negativa pessimistica della 
vita di glorificare afflizione. La speranza che ci dà il coraggio, ma la paura e 
l’angoscia ci rendono svegli, guardiani e cauti. Il prezzo della vita e della salute 
fa ripartire il nostro viaggio della vita. La speranza è opposta ad un atteggiamento 
di ‘rassegnazione’. Chi si rassegna non cammina. La speranza è terapeutica an-
che perché ostacola la rassegnazione. La rassegnazione in un senso passivo può 
perfino a cadere nel ’dolorismo’. L’obiettivo dell’accompagnamento pastorale 
fa risvegliare il dinamismo del cuore, delle risorse interne ed esterne in tempo di 
situazione di emergenza sociale, accendere la resilienza. Ma una sofferenza non 
compresa rende la sofferenza maggiore, quando uno si sente soffrire inutilmente 
(SD 27).  Il significato della sofferenza come il sacrificio, uno quando sa di sof-
frire per Qualcuno o per Amore, vive e affronta in modo migliore terapeutico, ne 
deriva attraverso significato (logos) viene dato liberamente alle situazioni29. Ri-

26 La mamma che era malata poi muore 1929, il fratello Edmund medico muore 1932 in seguito 
ad un’infezione di scarlattina contatto nel ospedale di Bielsko-Biała. Il Padre muore di infarto 1941. 
Gli anni della II guerra, l’olocausto ad Auschwitz.

27 Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Salvifici Doloris sul senso cristiano della sofferenza 
umana, del 11.II. 1984.

28 La storia dell’uomo e la storia della medicina sono state attraversate e condizionate (ancora 
oggi in parte) dalla diffusione del Dolorismo- espressione indica un atteggiamento intellettuale che 
in ultima istanza finisce per esaltare la sofferenza e il dolore, visti non come valori, strutturalmente 
legati alla condizione umana e in quanto tali buoni e amabili perse stessi; è nato nella prima metà del 
XX secolo. Cfr. G. Cavalcoli, Dolorismo e concezione cristiana della sofferenza, Libreria e Perso-
na, 16.II. 2012; A. Mariani, Perché proprio a me? La sofferenza tra teologia e bioetica, Cantagalli, 
Siena 2012, pp. 38 – 42.

29 V.E. Frankl, Alla ricerca di un significato nella vita. I fondamenti spiritualistici della logo-
terapia, Mursia, Milano 1974 – 1980. ID., L’uomo in cerca di senso. Uno psicologo nel lager e altri 
scritti inediti, Angeli, Milano 2017.
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lanciare il ministero Counselling30 come relazione pastorale di aiuto del guaritore 
ferito per affievolire suoi effetti negativi, ridurre l’ansia e i conflitti, migliorare 
le relazioni, incrementare delle opzioni vitali e praticare di resilienza. Equilibrio 
delle emozioni negative e dello stress, la maggiore autostima fiducia in se stessi.

3. CURA PASTORALE DEGLI INFERMI: CHIESA SANANTE

E’ stato un periodo duro sotto tutti gli aspetti, abbiamo visto la nostra gente 
smarrita, segnata dalla paura e talvolta dal dolore. Nelle nostre comunità non ab-
biamo potuto salutare con il suffragio cristiano coloro che il Signore ha chiamato 
a sé nella sua Casa, questo è stato per tutti sacerdoti innamorati dal Sommo Pastore 
il motivo di grande dolore. L’attività pastorale ha dovuto cambiare volto, l’unico 
modo per avere un contatto con il nostro popolo è stato attraverso la tecnologia e 
Social network o la piattaforma di assistenza spirituale online31. Il vescovo di Roma 
Angelo de Donatis Cardinale vicario di Roma fa notare che i preti possono sentirsi 
„isolati rispetto alla grazia”. Mai „isolati” rispetto alla „grazia”, alla „storia”, agli 
altri32. “La scelta del tema Gli aspetti pastorali della cura delle malattie infettive 
offre l’opportunità di riflettere, da vari punti di vista, su patologie infettive che han-
no accompagnato da sempre il cammino dell’umanità. Impressionante è il numero 
e la varietà dei modi con cui esse minacciano, spesso mortalmente, la vita umana 
anche in questo nostro tempo. Termini quali lebbra, peste, tubercolosi, AIDS, Ebo-
la …, [Covid-19]… evocano drammatici scenari di dolore e di paura”33. La carità 
pastorale spinge il sacerdote a conoscere sempre più le attese, i bisogni, i problemi, 
le sensibilità dei destinatari del suo ministero: destinatari colti nelle loro concrete 
situazioni personali, famigliari sociali34. In modo migliore per poter gestire e trat-
tare malati infettivi con la cura pastorale di quanti soffrono è una attività eminen-
temente evangelica. L’attività degli operatori sanitari al servizio ministeriale della 
difesa della vita e la cura della salute della persona umana nella sua totalità sono tra 
i compiti primari35. La predicazione del Santo Vangelo insieme con l’assistenza e 
la cura dei malati fin dai tempi primitivi della Chiesa era al centro dell’attenzione 
della missione della comunità ecclesiale. Per cui lo staff impegnato per prevenire, 
curare e riabilitare insieme con medici, infermieri, ostetrici, farmacisti, tecnici di 
laboratorio e radiologi, fisioterapisti, cappellani degli ospedali, religiosi e volontari 
laici, psicologi sono motivati in sinergia a combattere anche con identità professio-

30 J. C. Bermejo., Posso aiutarti? Introduzione al Counseling e alla relazione di aiuto, Edizioni 
Camilliane, Torino 2014. A. Toniolo (a.c.d.), La „relazione di aiuto”. Il counseling tra psicologia e 
fede, Edizioni Messaggero Padova 2009. R. J. Hunter, Dictionary of Pastoral Care and Counseling, 
Expanded Edition, Nashville 2005.

31 www. salusanimarum.org
32 M. Muolo, Mai „isolati”, in L’Amico del Clero, n. 5 (2020), FACI, pp. 278 – 279.
33 Benedetto XVI, La prossimità al malato colpito da malattie infettive: è questo obiettivo cui 

la Comunità ecclesiale deve sempre tendere, in Dolentium Hominum 64 (2007) I. p. 7.
34 Giovanni Paolo II, Pastores Dabo Vobis, n. 70.
35 S. Leone, Ministri della vita. Lineamenti di teologia spirituale per le professioni sanitarie, 

Edizioni Camilliane, Torino 2000, p. 5.
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nale da scienziati, medici, religiosi. In questo momento storico l’intera umanità è 
in prova, per sopravvivere alla malattia dobbiamo isolarci gli uni dagli altri. Una 
vita destabilizzata, preoccupante e incerta ci chiediamo quale il significato di vivere 
in tecnica del trasporto organizzare il „corridoio di Vita”. Viviamo allo scoperto 
come vulnerabili, deboli e fragili, affrontiamo la pandemia in spirito critico come 
travalicare il dolore, rafforzando alleanza tra scienza ed etica medica, di tutelando 
più fragili gli anziani in case di cura a domicilio, tutti lavoratori disoccupati giovani 
bambini. Il tema della resilienza come la forza ci rende capaci a non crollare, trovare 
il benessere e aprirsi al futuro come individui, comunità e famiglia. La „cura della 
salute” è caratterizzata nella pratica quotidiana dalla fiducia tra una persona segnata 
dalla sofferenza, dalla malattia e l’ operatore sanitario va incontro ad assistere e 
curare adottando un rapporto sincero atteggiamento di “com-passione”, „empatia”, 
„relazione di aiuto”36.

IL TRATTAMENTO PASTORALE

1) La comunità solidale parrocchiale. La prossimità responsabile del modello 
del Buon Samaritano chiede una diversa attenzione pastorale ossia vivere la 
comunione. L’affetto e il conforto degli amici infonde fiducia nel vivere il 
presente e il futuro. La persona colpita da Covid-19 va aiutata pastoralmente, 
sostenuta dalla comunità di amici per ridurre isolamento e favorire il contatto 
con il mondo esterno. Il vuoto prodotto da un addio diventa appello ad aprire 
il proprio cuore a una comunità più vasta, benefica di tempo e di solidarietà.

2) Atteggiamento Empatico, capacità di mettersi nei panni dell’altro, il tratta-
mento con Amore, saper leggere il cuore e le inquietudini delle persone.

3) Infirmis sicut Christi. Cristus Patiens soffre nell’orto degli ulivi, il picco di 
dolore fa rinnovare la fiducia in Cristo.

4) Il volto di Cristo compassionevole, condivide le sofferenze, accompagna nel 
viaggio. Una presenza accanto al sofferente, farsi compagno nel cammino 
del Guaritore ferito e aiutare il sofferente a percorrere lo stesso cammino di 
sofferenza, riprodurre la speranza. Il nostro Dio è un Dio Terapeuta che cura 
e salva.

5) Atteggiamento della famiglia ambiente naturale verso gli anziani, non auto-
sufficienti, o in età avanzata. amore in famiglia. In paura di soffrire, di essere 
peso ad altri. In tempo di pandemia malati distaccati, separati dai cari. Una 
agonia del famigliare porta a un forte disorientamento della famiglia. Gli 
atteggiamenti dell’amore, premura di calore umano, dà senso di sicurezza, 
rafforzare le motivazioni per combattere.

6) Il modello Chiesa „un ospedale da campo” che cura le ferite. Il soggetto 
dell’agire è la Chiesa un „interagire” in chiave relazionale. La chiesa serva 
o guaritrice risponde agli interrogativi esistenziali dell’umanità di oggi. La 
chiesa Madre che non ha paura di avvicinarsi, di toccare e abbracciare la lo-
gica dell’incarnazione. Il coraggio di andare verso le frontiere che sono tante 

36 S. Marinelli, Manual de Pastoral de la Salud, Editorial, S.A. de C.V. Mexico 2015.
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in tempo di Coronavirus. Addomesticare le frontiere non limitarsi a parlare 
da una posizione di distanza. In questo momento storico la Chiesa ha bisogno 
di prossimità, di relazionalità. Si devono curare le ferite dopo la battaglia di 
Covid-19 urgenza di curare dove Dio si incontra. Il pathos samaritano porta 
a prendersi cura dell’altro, la persona che soffre come unico obiettivo di aiu-
tarlo. Una fede che accetta la difficile scommessa di parlare di Dio a partire 
dalla sofferenza e dalla cura.

7) Accompagnare le persone che hanno vissuto il lutto dei cari, una perdita, il 
giorno più triste seppellire la madre o il papà, i nonni37. Impegnarsi in opera 
per onorare il proprio caro, proiettare verso il futuro rendere presente chi 
è assente. L’eredità di positive memorie trasmette una sana carica interio-
re, sprona ad andare avanti, amare e sentirsi amati. La piattaforma religiosa 
è realtà che consolida nella vita di chi sperimenta una perdita, l’avversità 
diventa occasione per approfondire il legame con Dio attingere forza e con-
solazione. Diventa stimolo di inserirsi in gruppi di preghiera o associazioni 
caritative e missionarie. Dietro ogni perdita è nascosto un dono.

Lo scopo del medico è salvare la vita con una destinazione universale38.

4. RISPOSTE AL CORONA VIRUS

Sono gli anticorpi della solidarietà: la fraternità universale espressa dalla fede 
in aiuto a tutti e non lasciare in dietro nessuno. Le risposte immediate della sussi-
diarietà pastorale essere solidali e interdipendenti uniti lavorando in giogo conver-
genti. Pandemia ha fatto uscire dalle chiese i laici per poter essere il sale e il lievito 
nel mondo con la testimonianza ha funzionato il Concilio Vaticano II „sacerdozio 
comune dei laici”: profeti sacerdoti e re. Adulti cristiani maturi si sono rafforzati 
nella fede, hanno dato la testimonianza della carità e della solidarietà. Si è presa 
più consapevolezza della celebrazione Eucaristica della „chiesa Domestica” le fa-
miglie che intorno alla tavola della mensa che divenne l’altare, condividono il pane 
quotidiano, lodano il Signore si danno coraggio e supporto in tempo di prova. La 
famiglia è il vero tesoro „ANCORA” della società e della Chiesa. La parrocchia pre-
senza del Risorto „casa in mezzo alle case” si trasformi per evangelizzare, favorire 
la corresponsabilità dei battezzati e una pastorale di vicinanza e la cooperazione tra 
le parrocchie. Nella Chiesa c’è posto per tutti e tutti possono trovare il loro posto, 
nel rispetto della vocazione di ciascuno39. Il vescovo di Bergamo città flagellata 
dal Coronavirus-19 Mons Francesco Beschi disse:“Le nostre preghiere non sono 

37 J. C. Bermejo, Humanizar el sufrimiento y el morir. Perspectiva bioética y pastoral, Centro 
S. Camilo Editoria, Madrid 2010.

38 “Del resto, nel variegato panorama filosofico e scientifico attuale è possibile constatare di 
fatto un’ampia e qualificata presenza di scienziati e di filosofi che, nello spirito del giuramento di 
Ippocrate, vedono nella scienza medica un servizio alla fragilità dell’uomo, per la cura delle malat-
tie, l’alleviamento della sofferenza e l’estensione delle cure necessarie in misura a tutta l’umanità” 
Congregazione per la Dottrina della fede, Istruzione “Dignitatis personae”. [n. 2].

39 Congregazione per il Clero, L’istruzione „la conversione pastorale della comunità parroc-
chiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” (20 VII 2020).
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formule magiche. La fede in Dio non risolve magicamente i nostri problemi, piutto-
sto ci dà un interiore forza per esercitare quell’impegno che in tutti e ciascuno, in 
modo particolare in coloro che sono chiamati a arginare e a vincere questo male”. 
In Polonia la figura positiva ideale di Dottore JUDYM40 che si è gettato in situa-
zioni impossibili, ha pensato come trasmettere la scienza con qualificazione senza 
stipendio, ha moltiplicato aiuti con efficacia a volte impossibilità di medicina, ha 
messo al centro il contatto umano tra il medico e il paziente. La forma di relazione 
con il paziente come soggetto che chiede aiuto, accompagnamento e lui stesso offre 
collaborazione. Non trattare il soggetto come problema: ma curare il malato con la 
terapia della pazienza. Trovare il tempo e il dialogo con vari soggetti della relazione 
di aiuto e di cura empatia. La conversazione professionale del medico in relazione 
tra colleghi, insegnare relazioni tra infermieri il servizio ausiliare lo staff, preparare 
il malato, il chirurgo, l’anestesiologo. Tenere presente Etica medica Ippocratica ed 
insegnare a tutto lo staff la stima e il rispetto per il malato. L’unica terapia è di alle-
viare il dolore.
La risposta per il futuro ritornare alla normalità della vita

Una delle iniziative eclessiali importanti per il futuro per svegliarci a riflettere, 
che tutti viviamo in una casa comune. Servirà per questo un „ANNO SPECIALE” 
dal 24 maggio 2020 al 24 maggio 2021, una forte riflessione quasi un esame di co-
scienza „attenzione al grido della Terra e dei poveri” sulla seconda lettera Enciclica 
di Papa Francesco „Laudato si” pubblicata 24 maggio 2015. Questa iniziativa ha 
l’obiettivo di far emergere le buone pratiche in tempo di Pandemia come fare una 
vita sana in slowly, dedicata agli altri. L’Urgenza della situazione richiama risposte 
immediate, olistiche e unificate a tutti livelli41 dalla dimensione fisica, psicologica, 
sociale, relazionale, spirituale e culturale.

Il Microbiologo mondiale belga Peter Karel Piot42 oggi impegnato nello studio 
del nuovo Virus, ha contribuito alla scoperta nel 1993 dall’Ebola dice che la Pande-
mia è appena cominciata. All’inizio del 2020 ha avuto un’incontro avvicinato con 
il Coronavirus e il risultato positivo al tampone. Interessante la sua esperienza e la 
testimonianza diretta di questa malattia. Per lui è una nuova prospettiva, il modo di 
accostarsi motivato come se si deve combattere anche da scienziato. “Ora so cos’è 
non solo per averlo studiato, ma anche per averlo conosciuto dall’interno amma-
landomi”. Siamo realisticamente vicini a 20 milioni di contagi per il mondo. Dice 
che siamo all’inizio della seconda ondata non ci sarà tsunami, ma simile ai focolai 
in Germani, in Correa e Cina. Affinché ci saremo persone soggette a infezione, il 
virus è pericoloso e ha bisogno delle nostre cellule per riprodursi. Questa situazione 
potrebbe durare più a lungo e mettere tante vittime (come ultimamente bimbi da 

40 Stefan Żeromski ha scritto opera „Ludzie bezdomni” (tr. it. Uomini senza tetti) su vita di To-
masz Judym il medico per vocazione, cura malati, anche le patologie sociali, la miseria e la povertà. 
L’ideale di radicalismo, senza compromessi, anche ostacoli dalla classe nobile.

41 Dicastero per Servizio dello Sviluppo Umano Integrale la proposta di offrire un anno speciale 
di riflessione sulla lettera enciclica di Papa Francesco Laudato si.

42 Peter Piot nato 17.II. 1949 a Lovanio Belgio Università di Anversa (1980), Università di 
Gand (1974) il virologo Direttore della London School of Hygiene and Tropical Medicine in Inghil-
terra e il Consigliere speciale della presidenza della Commissione Europea di Ursula Von der Leyen.
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più di un mese). Potrebbe davvero aiutare il vaccino contro l’epidemia: attendiamo 
con speranza. L’urgenza dei vaccini è ridare il senso alla vita. Aprirsi al futuro, dare 
il significato e il senso per vivere è una sfida possibile della speranza. La speranza 
accompagna la nostra vita, spesso entra in crisi ma continuamente risorge. Nella let-
tera enciclica Spe salvi di Benedetto XVI nella speranza siamo salvati è stata donata 
la speranza, una speranza affidabile, in virtù della quale noi possiamo affrontare il 
nostro presente: anche un presente faticoso, può essere vissuto e accettato se condu-
ce verso una meta e se di questa meta noi possiamo essere sicuri, se questa meta è 
così grande da giustificare la fatica del cammino43. Nelle parole di Benedetto XVI 
rivela il volto di Dio della speranza volto curante di molti terapeuti si prendono cura 
di chi soffre. Il Dio della speranza sta davanti a noi e ci precede nella storia. L’e-
sperienza di sofferenza e di solitudine necessitano aiuto e consolazione. La parola 
latina con-solazio suggerisce “un essere – con nella solitudine, che allora non è più 
solitudine”44. In tempo di Pandemia abbiamo vissuto momenti di particolare soffe-
renza: essere soli fisicamente e distanziati socialmente e sentirsi soli emotivamente 
affettivamente non aver relazioni con gli altri (aloneness) una percezione soggettiva 
della propria situazione (loneliness). Sentirsi soli, isolati dagli altri, a volte abbando-
nati anche da Dio, gli altri possono soffrire con lui, ma non per lui per questo la forza 
per affrontare la situazione e gestire la sofferenza deve essere cercata in noi stessi. 
La speranza è un bene fragile e prezioso, solo nell’amore, attraverso la relazione 
e la cura allora essere con, non è più essere soli. La pandemia del Coronavirus ha 
messo in evidenza ciò che sapevamo da molto tempo: cogliere la comune fragilità 
della condizione umana, fragilità della vita, la vulnerabilità personale e sociale, delle 
relazioni; ha fatto toccare con mano quanto siamo tutti strettamente connessi, siamo 
interdipendenti gli uni dagli altri; e infine il rapporto di dipendenza tra l’umanità e 
la creazione che lega tutto mondo circondante dalla natura; la fiducia nella ricerca 
scientifica. La visione cristiana della persona umana eccellentemente cristallina ri-
assunta nel Salmo otto45 dove l’uomo è componente „primordiale” della creazione, 
il partner di Dio nel governare la terra, l’unica creatura amata totalmente dal Crea-
tore per se stessa. L’uomo „imago Dei” nella antropologia teologica bene essenziale 
della creazione è invitato con lo sguardo dell’anima alla contemplazione diretta di 
Dio della potenza, della sapienza e della magnificenza l’hai fatto poco meno degli 
angeli, di gloria e di onore lo hai coronato: gli hai dato potere sulle opere delle tue 
mani; tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i greggi e gli armenti, tutte le bestie 
della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci che percorrono le vie del mare46. L’in-
dipendenza delle creature è voluta da Dio. Il sole e la luna, il cedro e il piccolo fiore, 
l’aquila e il passero: le innumerevoli diversità e disuguaglianze stanno a significare 
che nessuna creatura basta a sé stessa, che esse esistono solo in dipendenza le une 

43 Benedetto XVI, Lettera enciclica sulla speranza cristiana Spe salvi, LEV, Città del Vaticano 
2007, n. 1

44 SS. n. 38.
45 T. Brzegowy, Psałterz Davidowy, Wprowadzenie i egzegeza wybranych psalmòw, Tarnòw 

1994, ss. 65 – 69.
46 Sl 8, 4 – 9.
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dalle altre, per completarsi vicendevolmente, al servizio le une delle altre47. Il Pro-
feta Daniele nella visione notturna rivela il mistero del sogno del Re: BENEDITTE 
IL SIGNORE TUTTI Sia benedetto il nome di Dio di secolo in secolo, perché sua è 
la sapienza e la forza. E’ lui che muta i tempi e stagioni, che atterra e fa risorgere 
re, che dona la sapienza ai sapienti e la scienza a coloro che sanno. E’ lui che svela 
le cose nascoste e segrete, conosce ciò che è nelle tenebre e la luce dimora in Lui48. 
E urgente compiere la svolta eco-sociale: la cura dell’ambiente, delle persone, della 
società, dell’economia, della salute, della cultura della fede prendere impegno con 
consapevolezza e responsabilità. La realtà umana e terrena nei suoi aspetti è una 
relazione, una reciprocità una interazione. Far attuare una „ecologia integrale” – ar-
monia tra natura, tradizioni, comunità ed etica. Praticando uno stile di vita ecologico 
fare un’esperienza stupenda di percepire la terra come nostra e di tutti „casa”. Tute-
lare la sfera di beni comuni: sanità, educazione, industria e agricoltura. Far riscoprire 
la reciprocità, il senso di appartenenza, la comunità fraterna, sentirsi parte viva della 
comunità mondiale qualcosa di più grande, di prendersi cura noi e di chi si può pren-
dere cura di noi. La chiesa deve essere il lievito di un cambiamento e rinnovamento 
sociale. Il Papa Francesco mette il suo commento della situazione. Siamo andati 
avanti a tutta la velocità, sembriamo forti e capaci in tutto. Avidi di guadagno, ci 
siamo lasciati assorbire dalle cose e trasferiti dalla fretta49. Il Dolore si cura ma la 
Sofferenza si accompagna. Sono molte ferite, traumi psicologici, lutti di questa cru-
dele pandemia che per lungo tempo verranno curati, con la riconciliazione da Cristo 
terapeuta divino. Durante e dopo la Pandemia è il tempo di compassione. L’origi-
nalità del pensiero cristiano troviamo in Paul Claudel: Dio non è venuto a togliere 
la sofferenza, non è venuto a spiegarla, ma è venuto a riempila della sua presenza. 
Questa sosta obbligatoria nella storia dell’umanità e della Chiesa dovrebbe portare 
a tutti frutti di rinnovamento, orientare di nuovo la vita a ripesare tutta la pastorale. 
Non cantiamo vittoria e non abbassiamo la guardia di ‘lockdown’, invece cantiamo 
antica supplica Trisagio: dall’aria, dalla fame, dal fuoco e dalla guerra [pandemia] 
salvaci Signore50. Non lasciare mai la mano di Dio perché nella gioia e nel dolore è 
l’unica che ti sosterrà.

47 Francesco, Il Discorso alla Piazza S. Pietro del 28 marzo 2020.
48 Dn 2,19.
49 Francesco, Il Discorso sulla Piazza di S. Pietro del 28 marzo 2020.
50 Trishagion: Agios o Theos, Agios ischyros, Agios athanatos, eleison imas – Sanctus Deus, 

Sanctus fortis, Sanctus immortalis, miserere nobis.
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EMERGENZA SANITARIA /COVID-19/.  
UNA SFIDA PER LA SOCIETÀ CIVILE E PASTORALE ECCLESIALE

RIASSUNTO

Sotto il dominio di „Pandemia” l’umanità intera si è trovata in prova di rari precedenti. 
La necessità di primo soccorso è provvedere la diminuzione della diffusione del nemico co-
ronavirus Covid-19. Sono oltre 28 milioni di contagi nel mondo e 920 mila di vittime. Ciò per 
la società civile e la pastorale sanitaria della Chiesa costituisce una sfida. I mezzi di psicote-
rapia, la resilienza, l’empatia e la condivisione sono potenziali strumenti benefici di primo 
soccorso in relazione pastorale di Consulenza (Counselling). Il senso della sofferenza come 
prova, la espiazione, il senso di colpa, la sofferenza vicaria e la redenzione della sofferenza 
sono illuminati dalla lettera apostolica „Salvifici Doloris” di Giovanni Paolo II.

Il fenomeno del dolorismo – nato in Francia nel XX secolo – che esalta la sofferenza  
e accetta la rassegnazione passiva è in opposizione con la visione cristiana. La luce della 
parola di Dio si apre alla speranza e al futuro del dinamismo della cura pastorale e della 
vicinanza in relazione umana.

SYTUACJA ZDROWOTNA /COVID-19/.  
WYZWANIE DLA SPOLECZNOŚCI ŚWIECKIEJ  

I DUSZPASTERSTWA KOŚCIOŁA

STRESZCZENIE

Ludzkość znalazła się w niesłychanie trudnym momencie próby z powodu pandemii. 
Zadaniem pierwszej pomocy jest ograniczenie rozpowszechniania się wrogiego koronawiru-
sa Covid-19. Na świecie jest już około 28 milionów nowych zakażeń i 920 tysięcy zmarłych. 
Zarówno społeczność świecka jak i wspólnota Kościoła zostały poddana próbie i stoją przed 
nowymi wyzwaniami. Metody psychoterapeutyczne, rezyliencja, empatia i wzajemne ko-
munikowanie stanów ducha to niektóre z możliwych narzędzi pierwszej pomocy w ramach 
duszpasterskiego poradnictwa (= ang. Counselling). List Apostolski „Salvifici Doloris” Jana 
Pawla II rzuca światło na sens cierpienia pojmowanego jako próba, zadośćuczynienie, wy-
rzut sumienia, cierpienie zastępcze czy cierpienie odkupieńcze.

Fenomen cierpiętnictwa, zrodzony we Francji w XX wieku, które gloryfikuje cierpienie 
oraz akceptuje bierną uległość wobec niego, sprzeciwia się chrześcijańskiej wizji cierpienia. 
Nadzieja oświecona Słowem Bożym otwiera się na dynamizm przyszłych działań duszpa-
sterskich i akcentowanie bliskość w relacjach międzyludzkich.
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HEALTH EMERGENCY / COVID-19 /. A CHALLENGE FOR CIVIL SOCIETY 
AND ECCLESIAL PASTORAL

SUMMARY

Humanity has found itself at an extremely difficult time of trial due to the pandemic. 
First aid is designed to reduce the spread of the hostile Covid-19 coronavirus. There are 
already around 28 million new infections and 920,000 deaths worldwide. Both the secular 
community and the Church community have been put to the test and face new challeng-
es. Psychotherapeutic methods, resilience, empathy and mutual communication of states of 
mind are some of the possible first aid tools in the framework of Pastoral Counseling. The 
Apostolic Letter „Salvifici Doloris” by John Paul II sheds light on the meaning of suffering 
understood as a trial, atonement, remorse, substitute suffering or redemptive suffering.

The phenomenon of suffering, born in France in the 20th century, which glorifies suffer-
ing and accepts passive submission to it, contradicts the Christian vision of suffering. Hope 
enlightened by the Word of God opens to the dynamism of future pastoral activities and the 
emphasis on closeness in interpersonal relations.

GESUNDHEITSSITUATION /COVID-19/. EINE HERAUSFORDERUNG  
FÜR DIE SÄKULARE GEMEINSCHAFT UND KIRCHLICHE SEELSORGE

ZUSAMMENFASSUNG

Die Menschheit befand sich wegen der Pandemie in einem äußerst schwierigen Moment 
und wurde somit einer schweren Prüfung unterzogen. Die Aufgabe der ersten Hilfe besteht 
darin, die Ausbreitung des feindlichen Coronavirus Covid19 einzudämmen. Weltweit gibt 
es bereits etwa 28 Millionen Neuinfektionen und 920.000 Todesfälle. Sowohl die säkulare 
als auch die kirchliche Gemeinschaft ist auf die Probe gestellt worden und steht vor neuen 
Herausforderungen. Psychotherapeutische Methoden, Resilienz, Einfühlungsvermögen und 
gegenseitiger Austausch von Seelenzuständen sind einige der möglichen Erste-Hilfe-Inst-
rumente im Rahmen der pastoralen Beratung (= Counselling). Das apostolische Schreiben 
“Salvifici Doloris” von Johannes Paul II. beleuchtet den Sinn des Leidens, das als Prüfung, 
Genugtuung, Reue, Ersatzleiden oder erlösendes Leiden verstanden wird. Das in Frankreich 
im 20. Jahrhundert geborene Phänomen der geduldigen Haltung, die das Leiden verherrlicht 
und sich ihm passiv unterwirft, widerspricht der christlichen Sicht des Leidens. Die durch 
das Wort Gottes erleuchtete Hoffnung öffnet sich für die Dynamik künftiger seelsorglicher 
Aktivitäten und betont die Nähe in zwischenmenschlichen Beziehungen.

ks_SE-2020_2.indb   352 2020-11-16   17:10:18



353EMERGENZA SANITARIA /COVID-19/. UNA SFIDA PER LA SOCIETÀ...

BIBLIOGRAFIA

Benedetto XVI, Lettera enciclica sulla speranza cristiana ‘Spe salv’í, LEV, Città del Vati-
cano 2007.

Francesco, Lettera enciclica ‘Laudato sí’ sulla cura della casa comune, LEV, Città del Va-
ticano 2015.

Giovanni Paolo II, Lettera apostolica ‘Salvifici Doloris’ sul senso cristiano della sofferenza 
umana, Edizioni Paoline, Milano 1984.

Dicastero per Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, Laudato sí, anno dell’anniversario 
speciale 24 maggio 2020 – 24 maggio 2021.

Pontificia Accademia per la Vita, Pandemia e Fraternità universale. Nota sulla emergenza da 
Covid-19, 30 marzo 2020. 

Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Atti della XXI Conferenza Internazionale Gli 
Aspetti pastorali della cura delle malattie infettive, in Dolentium Hominum 64 1/2007.

Pontificio Consiglio per gli Operatori Sanitari, Nuova Carta degli operatori sanitari, LEV, 
Città del Vaticano 2016.

Angelini G., La figura del soffrire nell’esperienza dell’uomo contemporaneo, in Teologia 
6(1981), pp. 47 – 66.

Bermejo J. C, Humanizar el sufrimiento y el morir. Perspectiva bioética y pastoral, PPC, 
Madrid 2010.

Bermejo J. C., Posso aiutarti? Introduzione al Counseling e alla relazione di aiuto, Edizioni 
Camilliane, Torino 2014.

Bonora A., Giobbe:il tormento del credente. Il problema e lo scandalo del dolore, Editrice 
Gregoriana 1990.

Corbellini B., Storia e teorie della salute e della malattia. L’arrivo delle epidemie e delle 
paure, Carocci editore, Roma 2014.

Dziewiecki M., Bóg vs Cierpienie. Dlaczego Bóg nie chce żebyś cierpiał? RTCK, Nowy 
Sącz 2018.

Galarowicz J., Odnaleźć sens w cierpieniu, Wydawnictwo WAM, Kraków 2015.
Gonnet D., Anche Dio conosce la sofferenza, edizioni Qiqajon Comunità di Bose, Magnano 

2000.
Greco A., Fenomenologia del dolore. Riflessione teologica sul valore salvifico della soffe-

renza, Armando Editore, Roma 2004.
Hunter R. J., Dictionary of Pastoral Care and Counseling, Expanded Edition, Nashville 2005.
Hulse E. V., The Nature of Biblical ‘Leprosy’ and the Use of Alternative Medical Terms 

in Modern Translations of the Bible, in Palestine Eploration Quarterly 107 (1975), 
pp. 87 – 105.

Leone S., Ministri della vita. Lineamenti di teologia spirituale per le professioni sanitarie, 
Edizioni Camilliane, Torino 2000.

Mariani A., Perché proprio a me? La sofferenza tra teologia e bioetica, Cantagalli, Siena 
2012.

Marinelli S., Manual de Pastoral de la Salud, Editorial, S.A. de C.V. Mexico 2015.
Marchesi G., Perché il dolore nel mondo? La lettera apostolica „Salvifici Doloris”, in Civil-

tà Cattolica vol. I (1984), pp 563 – 570.
Natoli S., Esperienza del dolore. Le forme del patire nella cultura occidentale, Feltrinelli 

Milano 2010.
Pasini W., Coronavirus 2019-Covid, Maggioli Editore, 2020.
Sandrin L., Resilienza. La forza di camminare controvento, Cittadella Editrice Assisi 2018.
Toniolo A. (a.c.d.), La „relazione di aiuto”. Il counseling tra psicologia e fede, Edizioni 

Messaggero Padova 2009.

ks_SE-2020_2.indb   353 2020-11-16   17:10:18



ks_SE-2020_2.indb   354 2020-11-16   17:10:18



Studia Elbląskie
XXI (2020)

Ewa CZAPLICKA*

KARA ŚMIERCI I OBRONA WŁASNA  
W NAUCZANIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Słowa kluczowe: Evangelium vitae, kara śmierci, obrona konieczna, Jan Paweł II, nauczanie 
Kościoła

Key words:  Evangelium vitae, death penalty, defence of necessity, John Paul II, the 
Catholic Church teaching

Schlüsselwörter:  Evangelium vitae, Todesstrafe, notwendige Verteidigung, Johannes Paul II, 
Lehre der Kirche 

Co pewien czas, w środkach społecznego przekazu, można zauważyć poruszany 
i wciąż wzbudzający zainteresowanie temat, dotyczący granic pozbawienia życia 
drugiego człowieka. Wywołana wówczas dyskusja angażuje do rozmów nie tylko 
dziennikarzy. W swoich komentarzach zaczynają odwoływać się do autorytetów 
w różnych dziedzinach. Dokonywana jest wówczas równocześnie wykładnia mo-
ralności, a nawet interpretowane jest nauczania Kościoła. Również w samym społe-
czeństwie temat przybiera na sile. Przysłuchując się tym dyskusjom, możemy mieć 
poważny zamęt w głowie. Należy zadać sobie pytanie: jak jest naprawdę? Czy sto-
sowanie kary śmierci jest uzasadnione z punktu widzenia moralnego? I szerzej: Czy 
wolno pozbawić życia drugiego człowieka?

Celem rozważań w niniejszym artykule jest próba omówienia przypadków do-
puszczenia pozbawienia życia drugiego człowieka. Zagadnienie to będzie analizo-
wane w oparciu o wybrane dokumenty Kościoła, tj.: encyklikę papieża Jana Pawła 
II „Evangelium vitae” z 1995 roku, która poświęcona jest ukazaniu wartości i nie-
naruszalności życia ludzkiego w każdym jego momencie oraz o Katechizm Kościo-
ła Katolickiego z 1994 roku, zawierający wykładnię najważniejszych zasad wiary, 
moralności i kultu, do których przestrzegania zobowiązani są chrześcijanie. Wyko-
rzystane zostały również niektóre dokumenty Soboru Watykańskiego II, czy doku-
menty Stolicy Apostolskiej okresu posoborowego. Poruszona tematyka koncentruje 
się wokół kary śmierci i obrony uprawnionej.

* Ewa Czaplicka – magister licencjat teologii, pracownik i doktorantka Wydziału Teologii 
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, absolwentka studiów teologicznych Papieskiej 
Akademii Teologicznej w Krakowie, filia IKCh w Olsztynie. Obszar zainteresowań z dziedziny 
teologii moralnej.
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Pomimo licznych i dynamicznych przemian we współczesnym świecie: społecz-
nych, kulturowych, ekonomicznych, czy politycznych, powyższe kwestie z punktu 
widzenia prawa, moralności i nauki Kościoła, są nadal aktualne i warte omówienia.

1. KARA ŚMIERCI

Dzieje ludzkości nie odnotowują istnienia takiego okresu historycznego, w któ-
rym kara śmierci byłaby obca ustanowionemu przez człowieka prawa. Z przekazów 
przeszłości wiadomo, że występowała ona również w tych społecznościach, które 
były uznawane za wysoko rozwinięte kulturowo, a jej wykonywaniu towarzyszyło 
okrucieństwo i zachowanie wręcz niehumanitarne1.

W takim istniejącym klimacie nikt nie poddawał w wątpliwość, moralną do-
puszczalność kary śmierci. Jednak biorąc pod uwagę dane zawarte w Biblii oraz 
fakty z historii Kościoła, trzeba przyznać, iż jest to problem niezmiernie złożony 
i trudny w ocenie etycznej, zaś myśl chrześcijańska pozostawiła w ciągu wieków 
liczne świadectwa niepokoju, czy człowiek ma prawo odbierać życie drugiemu.  
„A przecież w centrum naszej wiary jest śmierć Jezusa Chrystusa, a ta nie mogła nie 
przypominać, że sąd ludzki może się pomylić, a nawet wyrokować w złej woli”2.

W Starym Testamencie spotykamy Słowo Boże, skierowane do ludzi w sposób 
apodyktyczny: „Nie zabijaj!” (Wj 20,13; por. Pwt 5,17). Jednak obowiązywała też 
zasada, która brzmiała: „Jeśli kto przeleje krew ludzką, przez ludzi ma być przelana 
krew jego” (Rdz 6,9). W rzeczywistości karę śmierci wymierzano nie tylko za za-
bójstwo, ale także za szereg innych wykroczeń: bałwochwalstwo (Wj 22,27), bluź-
nierstwo (Kpł 24,15), nie zachowanie szabatu (Wj 31,14n), magia (Kpł 20,27). Kara 
śmierci w Starym Testamencie wiązała się ściśle ze specyficzną rolą, jaką miał do 
odegrania naród izraelski, jako Naród Wybrany spośród otaczających go narodów 
pogańskich. Surowe kary, w tym kara śmierci, miały zapobiec apostazji Narodu Wy-
branego od Boga prawdziwego oraz nieładowi moralnemu, zwłaszcza rozwiązło-
ści seksualnej, która panowała wśród pogan. Naród Wybrany, przeniknięty głęboką 
świadomością wspólnotową, czuł się zdesakralizowany obecnością pośród siebie 
takich osób, które zgrzeszyły ciężko przeciw Bogu, i dlatego uważał, że należy ta-
kich raz na zawsze wyeliminować ze swojego łona”3.

Chrystus, przynosząc pełnię Objawienia, udoskonala moralność Starego Testa-
mentu i ogłasza nowe, pełne radykalizmu normy etyczne. Przede wszystkim odrzuca 
starotestamentalne prawo „oko za oko, ząb za ząb”, domagając się od swych uczniów 
sprawiedliwości doskonalszej niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów4. 
„Jezus przekroczył radykalnie kwestię godziwości kary śmierci, twierdząc, że prawo 
do jej wymierzania ma tylko ta osoba lub społeczność, która jest wolna od grzechu, 
która nie jest odpowiedzialna za to, że ktoś komu chce się ją wymierzyć, wkroczył 

1 Por. R. Otowicz, Kara śmierci – problem wciąż aktualny, PP 1(1988), s. 38.
2 J. Salij, Religijne refleksje na temat kary śmierci, „Więź” 12(1974), s. 38.
3 S. Pławecki, Ku nowej ocenie kary śmierci, „Homo Dei” (66) 1 – 2(1997), s. 103.
4 Por. Tamże, s. 104.
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na drogę występku. Która jednak osoba lub społeczność może powiedzieć o sobie, że 
jest „bez grzechu”, tzn. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za występek”5.

Różnice, jakie istnieją między prawem Starego i Nowego Testamentu, zostały 
trafnie ujęte przez św. Tomasza z Akwinu: „Nie ma różnicy między starym a nowym 
prawem, jeśli bierzemy pod uwagę ich cel; bowiem jedno i drugie zobowiązuje do 
wierności Bogu, który jest ten sam tak w Nowym, jak i w Starym Testamencie. Jed-
nakże pod innym względem stare prawo różni się od nowego, ponieważ to pierwsze 
było, jak wychowawca dla dzieci – zgodnie z wyrażeniem Apostoła – natomiast to 
drugie jest prawem doskonałym, ponieważ jest prawem miłości”6.

Zaś Ewangelie zawierają szereg wypowiedzi, które doceniają życie, nie zaś 
śmierć, choć w teologii nowotestamentalnej wiąże się ona ze śmiercią samego Je-
zusa, który przyjął swój wyrok świadomie, poprzez ukrzyżowanie. Stał się on także 
okazją do zbawczego czynu Mesjasza i przezwyciężony zarazem przez zmartwych-
wstanie. Wówczas, kres życia, płynący z kary został wyeliminowany. „W ten spo-
sób, z punktu widzenia teologicznego, kara śmierci wchodzi jakby w obręb koncep-
cji chrystologicznej i trynitarnej. Inaczej mówiąc, Jeden z Trójcy Świętej, a więc 
Bóg, świadomie przyjął na siebie karę śmierci i to w najstraszniejszym wydaniu”7.

Jest rzeczą znamienną, że ten rodzaj pozbawienia życia człowieka, zostaje 
wprowadzony wówczas, gdy zbliżały się czasy odkupienia przez Jezusa.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden ważny fakt, że w całej teologii biblijnej, 
śmierć, a więc i kara śmierci, jest związana z grzechem. Jak długo będzie grzech, 
tak długo będzie istniała śmierć. Przezwyciężeniem kresu doczesnej wędrówki jest 
samo zmartwychwstanie, które dla człowieka dokonuje się w zmartwychwstaniu 
Chrystusa8. W Piśmie św. nie ma wyraźnego negowania godziwości kary śmierci, 
ani nakazu jej stosowania, więc byłby „nadużyciem posługiwania się tekstami Sta-
rego Testamentu w celu poparcia zasadności istnienia dzisiaj kary śmierci bez in-
terpretowania ich w historyczno-kulturowym kontekście i bez ich odczytywania 
w świetle nauczania Nowego Testamentu”9.

Stosunek chrześcijan do tej formy pozbawienia życia drugiego człowieka zdo-
minowany został na długie stulecia, głównie za sprawą św. Tomasza, „którego do-
robek intelektualny stał się podstawą nauczania filozoficznego i teologicznego oraz 
związanej z nim praktyki życia kościelnego”10. Rozpatrywał on swoje racje „za” 
i „przeciw”, jednak na koniec, bez większych oporów „uznał w karze śmierci odpo-
wiedni środek wymierzania sprawiedliwości wobec tych, którzy przez swoje wykro-
czenia, okazują się szkodliwi dla dobra ogółu”11.

 5 J. Trigo, Kara śmierci (spojrzenie teologiczne), „Communio” 1(1997), s. 69.
 6 Summa Theologiae. I – II. q. 107. a. 1. (przekład polski: Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teolo-

giczna, t. 14: Nowe Prawo i łaska, tłum. i oprac. R. Kostecki OP, Londyn 1973).
 7 J. Chmiel, Kara śmierci w aspekcie biblijnym, w:  „Evangelium vitae” dobra nowina o 

życiu ludzkim, red. J. Brusiło, Kraków 1995, s. 111.
 8 Tamże.
 9 R. Otowicz, Kara śmierci, s. 40.
10 Tamże.
11 T. Ślipko, Granice życia, Warszawa 1988, s. 361. Por. Summa Theologiae II-II q. 64 a. 2 

(przekład polski: Św. Tomasz z Akwinu, Suma Teologiczna, t. 18: Sprawiedliwość, tłum. i oprac. 
F.W. Bednarski OP, Londyn 1970)..
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Ponieważ społeczeństwo jest pewną całością, więc to, co jej zagraża, w tym 
przypadku przestępca – może być z niej wyeliminowany. Skoro takie poglądy głosił 
św. Tomasz, tego samego zdania byli jego i ich następcy. I ten głęboki tragizm tego 
wydarzenia, nie budził głębszego „filozoficznego rezonansu, schodząc do zwykłej, 
w majestacie prawa odbywanej sądowej formalności”12.

W ciągu wieków i historii, nie tylko Kościoła, kara śmierci była rozumiana „jako 
środek obrony porządku społecznego przed anarchią”13. Trzeba także przyznać, że 
aż do XIX wieku, ani zarówno teologowie, ani hierarchia kościelna, nie brali udziału 
w dyskusji skierowanej przeciw karze śmierci. Jednak rosnący z biegiem czasu na-
cisk opinii publicznej spowodował, że w legislacyjnej praktyce niektórych państw, 
zaczęły się pojawiać coraz częściej ustawy znoszące ten wyrok. Jednakowoż w sy-
tuacjach zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, bez większych skrupułów wpro-
wadzono pierwotny stan prawny14. Także wyraźniej zaznaczyły się wśród myślicieli 
chrześcijańskich rozbieżności stanowisk, nie tyle godziwości tej kary, jako takiej, ile 
do ogólnych racji jej istnienia. Takie traktowanie człowieka, jakie zostało stworzone 
przez Tomasza, jest sprzeczne z głoszoną dzisiaj przez Kościół prawdą o godności 
i wynikającej z niej podmiotowości każdej osoby ludzkiej, także przestępcy w życiu 
społecznym. Również ten sposób myślenia daje się wyczytać jeszcze w nowym Ka-
techizmie Kościoła Katolickiego. Prezentuje on oczywiście inną koncepcję osoby 
ludzkiej, lecz nadal owo zagadnienie dotyczące najwyższego wymiaru kary umiesz-
cza w kontekście uprawnionej obrony własnej, podkreślając: „uprawniona obrona 
osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zakazu zabijania niewinnego człowieka, 
czyli dobrowolnego zabójstwa”15.

Autorzy Katechizmu przypominają także, że życie ludzkie jest święte, ponieważ 
ma swoje ostateczne źródło w Bogu Stwórcy, który jest jego jedynym Panem od po-
czątku do końca16. Niemniej jednak Katechizm daje do zrozumienia – odwołując się 
do Księgi Wyjścia 23,7 – że zakaz zabijania zawarty w piątym przykazaniu ma cha-
rakter absolutny wtedy, gdy chodzi o niewinną istotę ludzką. Tylko w odniesieniu 
do człowieka niewinnego prawo zakazujące zabijania jest „prawem powszechnie 
obowiązującym: obowiązuje wszystkich i każdego, zawsze i wszędzie”17.

Prawo do samoobrony, przysługujące każdemu człowiekowi, staje się poważ-
nym obowiązkiem tych wszystkich, którzy są odpowiedzialni za życie drugiej osoby 
czy całej społeczności18. Ich obowiązkiem jest, przy posłużeniu się odpowiednimi 
metodami, unieszkodliwienie każdego napastnika, który zagraża dobru wspólnemu. 
W tym kontekście doktrynalnym następuje kluczowe stwierdzenie dotyczące kary 
śmierci: „Tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo i obowiązek 

12 T. Ślipko, Granice życia, Warszawa 1988, s. 361. Por. Summa Theologiae II-II q. 64 a. 2.
13 P. Nitecki, Problematyka kary śmierci w świetle „E.V.”, w: Życie – dar nienaruszalny, Wro-

cław 1995, s. 18.
14 Por. T. Ślipko, Granice życia, s. 361 – 362.
15 KKK 2263.
16 Por. KKK 2258.
17 KKK 2261.
18 Por. KKK 2265.
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prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru prze-
stępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi”19.

Jednak w obecnych czasach narasta coraz silniej ruch abolicjonistyczny. Wiąże 
się to z widocznymi przemianami kulturowymi, zmianami sposobu widzenia istoty 
ludzkiej i świata. Człowieka się już rozważa całościowo, w jedności osoby, jako 
pełnego bytu, co często podkreśla w swych wypowiedziach Jan Paweł II. Widocz-
na jest także większa wrażliwość na wartość wszelkiego życia, którą dostrzega się 
w nauczaniu Ojca Świętego, a wyrażonej w encyklice Evangelium vitae. Papież 
analizując problem kary śmierci, odwołuje się do argumentacji związanej z „obroną 
uprawnioną”, dostrzegając trudny dylemat, „kiedy prawo do ochrony własnego życia 
oraz obowiązek nieszkodzeniu życiu drugiego człowieka okazuje się w konkretnych 
okolicznościach trudne do pogodzenia”20. W takiej perspektywie rozważając ten pro-
blem, Papież umieszcza jego w kontekście sprawiedliwości karnej, nie rezygnując 
przy tym z przedstawionej wcześniej w encyklice, nauki o życiu, przestrzegając rów-
nocześnie, iż sprawiedliwość ta winna „coraz bardziej odpowiadać godności czło-
wieka”, a także „zamysłowi Boga względem człowieka i społeczeństwa”21.

Z punktu widzenia życia społecznego, kara ta winna naprawić zaistniały niepo-
rządek i być gwarancją społeczeństwa, zaś z punktu widzenia samego przestępcy, 
ma stanowić pomoc do poprawy i wynagrodzenia win. Jednak kara śmierci przekre-
śla wszelkie możliwości, nie tylko resocjalizacji skazańca, ale stwarza też wielkie 
niebezpieczeństwo pozbawienia życia niewinnych jednostek. Także jest wykony-
wana w sposób dyskryminujący niższe warstwy społeczne na korzyść elitarnych 
grup. Tkwi w niej wreszcie pierwiastek zemsty, „który nie licuje (...) z mentalnością 
i humanitarnymi tendencjami współczesnego świata (...) i z duchem chrześcijań-
skiego humanizmu”22. Papież przy tym przestrzega, że aby osiągnąć te cele „wymiar 
i jakość kary powinny być dokładnie rozważone i ocenione”23.

Czytając dalej, zauważyć można, iż dla osiągnięcia tych celów, przy stosowaniu 
kary „nie powinno się sięgać do najwyższego wymiaru, czyli do odebrania życia 
przestępcy, poza przypadkami absolutnej konieczności, tzn. gdy nie ma innych spo-
sobów obrony społeczeństwa”24.

Jednocześnie widać wyraźnie osłabienie tego zastrzeżenia poprzez wyrażenie 
przekonania, iż „dzisiaj (...) dzięki coraz lepszej organizacji instytucji penitencjar-
nych, takie przypadki są bardzo rzadkie, a być może już nie zdarzają się wcale”25. 
Ojciec Święty powołuje się na zasadę, która już zawarta została w nowym Katechi-
zmie Kościoła Katolickiego: „Jeśli środki bezkrwawe wystarczają do obrony życia 
ludzkiego przed napastnikiem i do ochrony porządku publicznego oraz bezpieczeń-
stwa osób, władza powinna stosować te środki, gdyż są bardziej zgodne z konkret-
nymi uwarunkowaniami dobra wspólnego i bardziej odpowiadają godności osoby 

19 KKK 2266.
20 EV 55.
21 EV 56.
22 T. Ślipko, Granice życia, s. 368.
23 EV 56.
24 Tamże.
25 Tamże.
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ludzkiej”26. Stanowisko Jana Pawła II w kwestii kary śmierci, zawarte w encyklice, 
jest wyraźnie negatywne, ponieważ potwierdza tradycyjną naukę Kościoła o głębo-
ko niemoralnym charakterze bezpośredniego, umyślnego w sposób wolny zabój-
stwa każdej „niewinnej istoty”27.

Ojciec Święty, dalej idąc w swym nauczaniu, występuje w obronie każdego 
życia ludzkiego, jako podstawowej zasady humanizmu, „która w chrześcijaństwie 
osiąga swą najgłębszą motywację”28. To także ewangeliczna proklamacja „niezwy-
kłej więzi Jezusa w każdym człowieku, która pozwala rozpoznać w każdej ludzkiej 
twarzy oblicze Chrystusa” i będąca podstawą przesłania o tym, że „całe społeczeń-
stwo winno szanować, chronić i umacniać godność każdej osoby ludzkiej, w każdej 
chwili i stanie jej życia”29. Jak można zauważyć na kartach encykliki, Papież prze-
kroczył tradycyjne Tomaszowe uzasadnienie wymierzania kary, ponieważ uważa 
On, że w oparciu o Objawienie Boże, obrona życia obowiązuje zawsze i nie ma od 
tego żadnych wyjątków. Kara powinna być sprawiedliwą odpłatą za przestępstwo 
i być w społeczeństwie użyteczna. W żaden sposób nie można uznać, by kara po-
zbawienia życia, była sprawiedliwą odpłatą za czyn. Kara śmierci wyraźnie godzi 
w poczucie humanitaryzmu naszych czasów. „Ale tworzy problem moralny również 
innego typu, jako, że moralność zakazuje zabijania człowieka, który jest najwyższą 
wartością moralną. Z uznania absolutnej wartości każdego człowieka, z postawy 
szacunku dla egzystencji każdej osoby wynika norma: nie zabijaj. Jest to norma mo-
ralna współcześnie niedyskusyjna, wprowadzająca bezwzględny zakaz zabijania. 
Jeżeli więc moralnie złe jest pozbawienie człowieka życia, to złe jest także zabijanie 
człowieka przez karę śmierci”30.

Kara śmierci zaprzecza temu, że człowiek jest najwyższą wartością. Wydany 
przez ludzi wyrok śmierci decyduje o tym, że istota ludzka z różnych względów nie 
jest warta życia.

Współcześnie staje się coraz bardziej oczywiste, że rozwiązanie tego problemu, 
powinno iść drogą praw człowieka, który ma pewne prawa przyrodzone, wypływa-
jące z jego własnej natury, z racji jego człowieczeństwa. Najważniejszym spośród 
wszystkich praw, jest prawo do życia, będące warunkiem pozostałych praw i wol-
ności. Kara śmierci „wykluczając człowieka spośród żyjących, wyklucza możliwość 
naprawienia błędnego wyroku. Ewentualne procesy rehabilitacyjne nie są żadnym 
rozwiązaniem, przywracają dobre imię, ale nie życie”31.

Rodzi się tu pytanie, czy inny człowiek jest w stanie wydać trafną ocenę o spo-
łecznej nieprzydatności i bezwartościowości życia ludzkiego, będącą podstawą ska-
zania na karę śmierci? Wskazuje się, że arbitralne ustalenie zależne jest od „kapry-
su” sądu i nieuchronnie wiąże się z możliwością błędu sądowego.

Lecz jakakolwiek kara ma przede wszystkim ułatwić skazanemu poznanie złego 
czynu, który spowodował, potępienie tego aktu oraz wejście na drogę żalu, pokuty, 

26 KKK 2267.
27 Por. EV 57.
28 P. Nitecki, Problematyka kary śmierci, s. 191.
29 EV 81.
30 A. Grześkowiak, Współczesna problematyka kary śmierci, PP 1(1988), s. 28.
31 Tamże.
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oczyszczenia się i mocnego postanowienia na przyszłość. „Kara zatem powinna 
niszczyć człowieka-przestępcę”32. Zwolennicy kary śmierci przypisują jej szczegól-
ne właściwości zapobiegawcze twierdząc, że jest „efektywnym środkiem powstrzy-
mującym od popełnienia przestępstwa. Akceptują hipotezę, że żadna inna kara nie 
powstrzymuje ludzi tak skutecznie od popełnienia przestępstw, jak kara śmierci”33.

Jednak zagrożenie zabójstwa tego typu karą, która jest zabiciem człowieka, 
chociaż legalnym, niweczy normatywny przekaz o najwyższej wartości. Również 
Ojciec Święty zdecydowanie wystąpił przeciw fałszywemu racjonalizmowi i relaty-
wizmowi moralnemu zwolenników tego typu aktów, dowodząc, że nie jest godziwe, 
posługiwanie się złym środkiem, jakim jest pozbawienie życia, którego postępowa-
nie stanowi zagrożenie dla pokoju społecznego34. Wynika z tego głęboka i prosta 
wiara w ewangeliczną prawdę, że zła popełnionego przez przestępcę, nie niweluje 
się innym złem, jakim jest odebranie istnienia, zaś respektowanie wierne prawa Bo-
żego, które nie zagraża nikomu, ponieważ zło w swej najgłębszej istocie zwycięża 
się tylko dobrem. Potwierdzają to słowa z Listu św. Pawła do Rzymian: „Nie daj się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”(Rz 12,21).

Jan Paweł II mówiąc o ochronie ludzkiej godności i praw przed przestępcami, 
wskazuje równocześnie na pewne możliwości ochrony i na konieczność poszuki-
wania takich środków obrony, które zapewnią spokój publiczny i nienaruszalność 
prawa człowieka. Podstawowym wydaje się przykład eliminacji skazanego przez 
zastosowanie kary dożywotniego więzienia, bez możliwości jego wcześniejszego 
opuszczenia i kontaktu ze światem zewnętrznym.

Całe nauczanie Jana Pawła II w odniesieniu do kary śmierci jest konsekwencją 
uniwersalnego przesłania Kościoła w obronie życia, które w pontyfikacie Papieża 
zostało wyeksponowane, jak nigdy dotąd w nauczaniu poprzedników obecnego pa-
pieża35. Ewangelia życia wiąże się z chrześcijańską posługą miłości, „która wobec 
życia winna obejmować wszystko i wszystkich: nie może tolerować jednostronno-
ści ani dyskryminacji, ponieważ życie ludzkie jest święte i nienaruszalne w każdej 
swojej fazie i kondycji, jest ono dobrem niepodzielnym. Trzeba zatem «zatroszczyć 
się”» o całe życie i o życie wszystkich. Więcej, trzeba dotrzeć jeszcze głębiej, do 
samych korzeni życia i miłości”36. Zaś sama refleksja nad karą śmierci powinna być 
prowadzona w perspektywie Bożego miłosierdzia.

Jezus Chrystus swoim życiem, nauczaniem, śmiercią i zmartwychwstaniem, 
zapoczątkował nowy porządek moralny. Kara śmierci sprzeciwia się zasadom 
i „duchowi Błogosławieństw, ewangelicznym wartościom miłosierdzia, przebacze-
nia, niestosowania przemocy, nawrócenia. W końcu zaś chrześcijańskiej koncepcji 
człowieka i życia, w świetle antropologii Nowego Testamentu, życia w Chrystusie, 
czyli teologii, kara śmierci staje się sama w sobie niemoralna, a tym samym niego- 
dziwa”37.

32 Tamże.
33 Tamże.
34 Por. P. Nitecki, Problematyka kary śmierci, s. 191 – 192.
35 Tamże. s. 192.
36 EV 87.
37 J. Trigo, Kara śmierci, s. 78.
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2. OBRONA UPRAWNIONA

Miłość bliźniego skłania i zobowiązuje, by nie być obojętnym w sprawie istot-
nie ważnej, jakim jest życie, jego doczesna egzystencja. Jeśli powinniśmy się trosz-
czyć o zaspokojenie różnych potrzeb ludzkich, odnoszących się też do ciała, to nie 
może być dla nas obojętną sprawa zachowania samego życia i ochrony przed nie-
bezpieczeństwem jego utraty.

Żyjąc wraz z innymi ludźmi, każda istota jest związana i współodpowiedzialna 
za życie drugiego człowieka. Zaś miarę tej współodpowiedzialności wyznacza sto-
pień zależności człowieka od człowieka, w zakresie tego właśnie dobra, motywem 
zaś podejmowanej troski jest miłość, wsparta rygorami sprawiedliwości38. Zasada 
„nie zabijaj” dotyczy wszystkich. Chrześcijańska moralność wysuwa ją, jako ele-
mentarne wymaganie stawiane wszystkim, podstawowy obowiązek miłości i spra-
wiedliwości w stosunku do człowieka w zakresie największego jego dobra docze-
snego – życia39. W Starym Testamencie znajdujemy potępienie i zakaz pozbawienia 
życia. Można to stwierdzić w historii o Kainie i Ablu40, w prawnym ograniczeniu 
stosowania odwetu41, w niektórych przepisach Prawa42, szczególnie w przykazaniu 
Dekalogu: „nie będziesz zabijał”43. Sens zakazu wyjaśnia inny przepis Prawa: „Nie 
wydasz wyroku śmierci na niewinnego i sprawiedliwego”(Wj 23,7). Te słowa wiele 
wyjaśniają, ponieważ Stary Testament przewidywał przypadki pozbawienia życia 
za określone wykroczenia przeciw Prawu. W Nowym Testamencie Prawo starotesta-
mentalne znalazło swoje przekształcenie i dopełnienie. Chrystus w Kazaniu na Gó-
rze (Mt 5,20n) surowo ocenił nawet akty zagniewania i rzucania obraźliwych słów 
w stosunku do bliźnich. Stawiając zaś wysoko obowiązek miłości bliźniego, „na 
wzór Swej miłości i miłości Ojca, uczynił niejako bezprzedmiotowe, niepotrzebne 
stawianie zakazu zabójstwa”44. Jest tu również widocznie stanowcze wezwanie „do 
uszanowania zasady nienaruszalności życia fizycznego i integralności osobistej”45. 
Z całości nauki biblijnej wynika wielka wartość i świętość życia ludzkiego. Jest ono 
darem Bożym oraz w ścisłym związku z Jego Dawcą.

Historia obrony własnej, początkowo przedstawiała się od strony negatywnej, 
gdyż filozoficzna myśl starożytności nie interesowała się nim w ogóle, poprzestając 
jedynie na akceptacji społecznie funkcjonujących opiniach moralnych. Podobnie 
działo się w pierwszym tysiącleciu istnienia chrześcijaństwa, Kościół w oficjalnym 
swym nauczaniu, a także rozwijająca się powoli teologia i filozofia chrześcijańska, 
przyjmowały moralny zakaz zabicia, a równocześnie uznawały dopuszczalność za-
bicia tejże istoty ludzkiej we własnej obronie, na wojnie, czy z wyroku sądowego46. 

38 Por. S. Olejnik, Teologia moralna t. 1, Warszawa 1990, s. 215 – 216.
39 Por. P. Leks, Nie będziesz zabijał, RTK 1(1966), s. 35 – 49.
40 Rdz 4,2 – 15.
41 Rdz 9,5- n.
42 Por. Wj 21,12n. Lb 2,21n.
43 Por. Wj 20,13. Pwt 5,17.
44 S. Olejnik, Teologia moralna, s. 218.
45 EV 40.
46 Por. T. Ślipko, Etyka szczegółowa t. 1, Kraków 1982, s. 227 – 228.
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Jednak dopiero św. Tomasz dostrzegł ten problem i dał pierwsze jego rozwiązanie. 
Sformułował on, tzw. „zasadę podwójnego skutku”, by wykazać, że samoobrona 
czynna nie obarcza osoby działającej moralną winą morderstwa. Stwierdził też, że 
w akcie obrony własnego życia powodowane są dwa skutki: 1) śmierć występuje 
„poza intencją” osoby działającej, 2) zachowanie własnego życia.

Ze względu na to, że nie ma obowiązku poświęcania własnego życia na rzecz 
życia bliźniego, to wszystkie prawa pozwalają odeprzeć atak przy pomocy siły. Wo-
bec tego, w sytuacji konieczności można zastosować środek obrony, który pocią-
ga nawet śmierć napastnika. Ponadto opierając się na zasadzie, że spowodowanie 
śmierci w sytuacji obrony jest tylko pośrednio zabójcze, z większą łatwością To-
masz usprawiedliwiał nieumyślne spowodowanie śmierci innego człowieka47. Kon-
cepcja ta upowszechniła się tak dalece, że była dominującą i niezachwianą przez 
kilka wieków.

Pozbawienie, a nawet usiłowania pozbawienie człowieka życia było zawsze 
oceniane z pozycji nauki chrześcijańskiej, jako ciężkie wykroczenie moralne, czyli 
grzech – w wymiarze oceny obiektywnej – śmiertelny. Ta ocena również obecnie 
nie może być inna48.

Jezus Chrystus swe naczelne prawo miłości rozciągnął na wszystkich, wyma-
gając od swych wyznawców przebaczenia win i nieodpłacania złem za wyrządzone 
zło. „Nie wyłączył jednak możliwości obrony przeciw niesprawiedliwości i krzyw-
dzie”49.

Lecz „zdarzają się sytuacje, w których wartości zawarte w Prawie Bożym przy-
bierają formę prawdziwego paradoksu”50. Jest nią pewna okoliczność, która zawsze 
zawężała zakres zakazu pozbawienia życia, a mianowicie sytuacja obrony przed na-
pastnikiem. Ponieważ „obrona samego siebie”, „jest czynnością jednakowo bezpo-
średnią, czyli z natury zabójczą taką samą, jak czynność, za pomocą której dokonuje 
się agresji. Tego rodzaju obrona może mieć miejsce tylko w przypadku, kiedy jest 
obroną konieczną. Zachodzi ona wówczas, kiedy stanowi ostateczny i jedyny środek 
obrony przed aktualną agresją”51.

Jan Paweł II w encyklice „Evangelium vitae” podkreśla: „nie ma wątpliwości, 
że wewnętrzna wartość życia oraz obowiązek miłości samego siebie w takiej sa-
mej mierze, jak innych są podstawą do autentycznego prawa do obrony własnej”52. 
W kwestii tej istotne jest również zastosowanie środków, które nie powinny jednak 
przekraczać właściwej miary, tzn. miary koniecznej ze względu na grozę niebez-
pieczeństwa oraz wartości tego, czego się broni. Jeśli obrona stosuje tę zasadę – nie 

47 Summa Theologiae II-II q. 64 a. 8. por. J. Piegsa, Geneza i siła zobowiązująca konkretnych 
norm moralnych prawa naturalnego, STV 19(1981) nr 1, s. 235.

48 KDK 27: „Wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwa, ludobójstwa, 
spędzanie płodu, eutanazja i dobrowolne samobójstwo, wszystko, cokolwiek narusza całość osoby 
ludzkiej, jak okaleczenia... wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś haniebnym”.

49 S. Olejnik, Teologia moralna, s. 220.
50 EV 55.
51 T. Ślipko, Granice życia, Warszawa 1988, s. 345 – 346; por. B. Haring, Nauka Chrystusa, t. 3, 

Poznań 1963, s. 177.
52 EV 55.
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ściąga winy ani odpowiedzialności moralnej, zaś w razie konieczności wolno nawet 
zabić napastnika. „W takim przypadku spowodowanie śmierci należy przypisać sa-
memu napastnikowi, który naraził się na nią swoim działaniem, także w sytuacji, 
kiedy nie ponosił moralnej odpowiedzialności ze względu na brak posługiwania się 
rozumem”53.

Prócz obrony swego życia, aż do zabicia napastnika, często także broni się wol-
ności osobistej, czy integralności swego ciała (również czystości). Jednak powinno 
się bronić nie tylko własnego życia, ale też w podobny sposób, zagrożonych innych 
ludzi, gdyż „uprawniona obrona może być nie tylko prawem, ale poważnym obo-
wiązkiem tego, kto jest odpowiedzialny za życie drugiej osoby, za wspólne dobro 
rodziny i państwa”54. Zachodzi jednak pytanie, jak daleko sięga obowiązek bronie-
nia siebie i bliźniego, aż do śmiertelnego rozlewu krwi. Życie powierzył nam Bóg, 
który jest Panem życia, od jego początku aż do końca”55. „Toteż nikt nie może po-
zwolić odebrać go sobie przez mordercę z obojętności czy tchórzostwa”56.

Z „pobudki chrześcijańskiej miłości, aby niesprawiedliwie napadającego nie na-
razić na ostateczne niebezpieczeństwo potępienia, albo w wypadku nieprzezwycię-
żonego wstrętu do rozlewu krwi, można by własne życie łożyć ofierze, pod warun-
kiem, że się przez to nie uchybi poważnym obowiązkom względem własnej rodziny, 
społeczeństwa, dla których jest się wprost niezbędnym”57.

Również w obronie osobowych dóbr materialnych człowieka, wielu teologów 
moralistów, dopuszczało jako godziwy sposób obrony unieszkodliwienie, a nawet 
zabicie napastnika. Wychodzą oni z założenia, że człowiek realny, to „nie tylko 
sama egzystencja psychofizycznej osoby ludzkiej, ale osoba integralnie związa-
na z podstawowymi kategoriami dóbr, które warunkują odpowiadający jej sposób 
bytowania”58. Ta równoważność zachodząca między ludzka egzystencją, a wspo-
mnianymi rodzajami dóbr, stwarza podstawę do rozciągnięcia zasady samoobrony 
czynnej również na sytuacje zagrożenia tych dóbr. Jednak trzeba wziąć pod uwagę 
różnicę, jaka zachodzi między zamachem na życie ludzkie, a zamachem na owe 
dobra. „Pozbawienie człowieka życia oznacza zło nieodwracalne, niedające się na-
prawić, natomiast utrata wolności, czy dóbr materialnych, nie jest jednak złem nie-
odwracalnym, stwarza pewien stan wielkiego zła, ale możliwego do naprawienia”59. 
Z drugiej strony trudno przeczyć, że także w stosunku do tych dóbr, człowiek ma 
prawo do stosowania nawet siły, celem odparcia zaistniałego zagrożenia. Jeżeli więc 
napastnik podejmując zamach na któreś z tych dóbr, spotka się z oporem i przejdzie 
do zamachu na życie, osoba broniąca dóbr zyskuje podstawę do stosowania zasady 
samoobrony czynnej60.

53 EV 55; por. Św. Tomasz, Summa 2 – 2.q. 64.
54 KKK 2265.
55 Tamże.
56 B. Haring, Nauka Chrystusa, s. 178.
57 Tamże.
58 T. Ślipko, Etyka szczegółowa, s. 240.
59 Tamże.
60 Tamże.
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Potwierdza to Katechizm Kościoła Katolickiego, w którym czytamy: „Ochrona 
wspólnego dobra społeczeństwa domaga się unieszkodliwienia napastnika. Z tej ra-
cji tradycyjne nauczanie Kościoła uznało za uzasadnione prawo 1897 – 1899 i obo-
wiązek prawowitej władzy publicznej do wymierzania kar odpowiednich do ciężaru 
przestępstwa, nie wykluczając kary śmierci w przypadkach najwyższej wagi. Z ana-
logicznych racji sprawujący władzę mają prawo użycia broni w celu odparcia 2308 
napastników zagrażających państwu, za które ponoszą odpowiedzialność”61.

Jednak nie zawsze to ustanowione prawo jest respektowane i przestrzegane. 
Często są nadużycia przy jego interpretacji. Można to zauważyć szczególnie przy 
aborcji, gdy stoimy przed „alternatywnym wyborem ratowania życia matki za cenę 
życia płodu, bądź odwrotnie, zachowania życia płodu za cenę życia matki”62. W tym 
zaistniałym konflikcie, dziecko, w ustalonym przez człowieka kryterium i sensie, 
jest agresorem, przez które zagrożone jest życie kobiety. Lecz Papież bardzo mocno 
podkreśla, że „ciężar moralny przerwania ciąży ukazuje się w całej prawdzie, jeśli 
się uzna, że chodzi tu o zabójstwo, a zwłaszcza, jeśli się rozważy szczególne oko-
liczności, które je określają. Tym, kto zostaje zabity, jest istotą ludzką u progu życia, 
a więc istota najbardziej niewinna, jaką w ogóle można sobie wyobrazić: nie sposób 
uznać jej za napastnika a tym bardziej za napastnika niesprawiedliwego!”63. Należy 
przy tym podkreślić bardzo istotny fakt, że jednak „każdemu człowiekowi – napad-
niętemu i agresorowi – przysługuje prawo do życia z tytułu jego moralnej warto-
ści. Jednakowoż zasada aksjologicznej równości wszystkich ludzi domaga się, aby 
równość ta była zachowana także w sytuacji aktualnej agresji”64, ponieważ życie 
pochodzące od Boga, „jest darem, Jego obrazem i odbiciem”65, a „Bóg jest jedynym 
Panem tegoż życia – człowiek nie może nim rozporządzać”66.

ZAKOŃCZENIE

Analizując powyższe przypadki, w pierwszej chwili nasuwa się stwierdzenie, że 
wolno pozbawić życia drugą osobę. Wskazane sytuacje łączy wspólny mianownik – 
osoba, którą pozbawiamy życia. Jest nim agresor, który zagraża nie tylko nam, ale 
także naszym bliskim, czy społeczności. Jest to poniekąd słuszny argument. Ale 
pojawia się jednak pytanie: czy np. kara śmierci kwalifikuje się pod ten przypa-
dek? Odpowiedź nie jest już taka prosta. Napastnik, który został odseparowany od 
społeczności, nie powinien stanowić już żadnego zagrożenia. Wydawałoby się, że 
zastosowanie kary śmierci, w szczególnych przypadkach, mogłoby odstraszyć po-
tencjalnych kolejnych agresorów, jednocześnie przyczyniając się do ochrony społe-
czeństwa. Lecz żaden człowiek nie powinien mieć prawa do decydowania o życiu 
innych w imieniu lub za Boga, gdyż może to prowadzić do niebezpiecznych nad-

61 KKK 2266.
62 T. Ślipko, Etyka szczegółowa, s. 244.
63 EV 58.
64 T. Ślipko, Etyka szczegółowa, s. 237.
65 EV 39.
66 Tamże.
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użyć. Inną kwestię powinna być szansa na zmianę postępowania przez agresora, 
która z chrześcijańskiego punktu widzenia określana jest, jako szansa na nawróce-
nie. Również obrona uprawniona osób i społeczności nie jest wyjątkiem od zaka-
zu zabijania niewinnego człowieka, czyli dobrowolnego zabójstwa, gdyż stanowi 
poważny obowiązek na osobie, która jest odpowiedzialna za życie innych. Jedno-
cześnie nie powinna ona skłaniać do użycia większej siły, niż jest to potrzebne do 
odparcia ataku.

Niniejszy artykuł oraz postawione w nim kwestie, nie wyczerpały wszystkich 
aspektów związanych z zagadnieniem kary śmierci i obrony uprawnionej. Przed-
stawione zostało głównie stanowisko Kościoła w oparciu o encyklikę Jana Pawła 
II „Evangelium vitae” oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Został poruszony je-
dynie wątek potrzeby dalszego rozważenia tych kwestii, biorąc pod uwagę przepisy 
prawa karnego z jednoczesnym zachowaniem prawa Bożego.

KARA ŚMIERCI I OBRONA WŁASNA  
W NAUCZANIU KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

STRESZCZENIE

W niniejszym artykule, autorka podjęła próbę przeanalizowania sytuacji warunkujących 
możliwości dopuszczenia pozbawienia życia drugiego człowieka, opierając się głównie na 
nauczaniu Magisterium Kościoła, w szczególności na podstawie wybranych dokumentów tj. 
encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Artykuł 
składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono kwestię kary śmierci, w kolejnej zaś, 
dokonano analizy sytuacji obrony koniecznej. Mimo zachodzących zmian społeczno-kul-
turowych we współczesnym świecie, temat nie traci ze swojej aktualności, wywołując przy 
okazji omawiania ich, dyskusję oraz wiele emocji. Choć nie zostały wyczerpane wszystkie 
kwestie dotyczące wspomnianych zagadnień, celem było zwrócenie szczególnej uwagę na 
konieczność propagowania podstawowej wartości, jaką jest życie człowieka od jego poczę-
cia do naturalnej śmierci oraz próba odpowiedzi na pytanie o granice dopuszczenia pozba-
wienia życia drugiej osoby, podkreślając w nim naukę samego Jezusa oraz opierając się na 
nauczaniu Kościoła.
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DEATH PENALTY AND SELF-DEFENCE  
IN THE CATHOLIC CHURCH TEACHING

SUMMARY

The following article is an attempt to analyse situations and its factors that allow taking 
another human being’s life, mainly based on teaching of the magisterium of the Catholic 
Church, especially some of the selected documents like John Paul II’s encyclical „Evangeli-
um vitae”, as well as Catechism of the Catholic Church. The paper consists of two parts. The 
first part touches the death penalty matter, whereas the next part is an analysis of a situation, 
where defence is a necessity. Despite socio-cultural changes in the modern world, the issue is 
still relevant and evokes discussions and a lot of emotions when being mentioned. Although 
not all of the previously spoken matters have been fully discussed, the aim was to draw atten-
tion to the necessity of propagation of the basic value, that is a human life since its conception 
until natural death. It is also important to try to answer the question where is the line when 
taking another person’s life, emphasizing the teaching of Jesus Christ himself and based on 
the teaching of the Church.

TODESSTRAFE UND PERSÖNLICHE VERTEIDIGUNG 
IM UNTERRICHT DER KATHOLISCHEN KIRCHE

In dem vorliegenden Artikel versucht die Autorin, die Situationen zu analysie-
ren, die ausschlaggebend dafür sind, die Entziehung des Lebens eines anderen Men-
schen zuzulassen, wobei sie sich hauptsächlich auf die Lehre des Lehramtes der 
Kirche stützt, insbesondere auf ausgewählte Dokumente wie die Enzyklika „Evan-
gelium vitae” von Johannes Paul II. und den Katechismus der katholischen Kirche. 
Der Artikel besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird die Frage der Todesstra-
fe erörtert, während der nächste Teil die Situation der notwendigen Verteidigung 
analysiert. Trotz der soziokulturellen Veränderungen, die sich in der heutigen Welt 
vollziehen, verliert das Thema nicht an Aktualität und ruft gleichzeitig viele Emotio-
nen und Diskussionen hervor. Auch wenn noch nicht alle diese Fragen erschöpfend 
behandelt wurden, so war es doch das Ziel, die besondere Aufmerksamkeit auf die 
Notwendigkeit zu lenken, den Grundwert des menschlichen Lebens von der Emp-
fängnis bis zum natürlichen Tod zu fördern. Die Autorin geht auch dem Versuch 
nach, die Frage nach den Grenzen des Zulassens der Entbehrung des Lebens eines 
anderen Menschen zu beantworten, wobei die Lehren Jesu selbst hervorgehoben 
werden und indem sie sich auf die Lehre der Kirche stützt. 
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Oddalanie się człowieka od perspektyw wprowadzania pokoju na świecie, 
a szczególnie odchodzenie od nauczania Kościoła, skutkuje wszczęciem wojny.

W pierwszej części poniższego artykułu chciałbym przedstawić kwestię pozna-
nia przyczyn rodzących się konfliktów na świecie. Zagadnienie postaram się wyja-
śnić z punktu widzenia Kościoła, opierając się na nauczaniu Soboru Watykańskiego 
II oraz papieży Pawła VI i Jana Pawła II przedstawionym w Orędziach na Światowy 
Dzień Pokoju. Motywy wojen mają swoje złożone przyczyny. Zaliczyć do nich 
można między innymi zarzewia polityczne, egoizm narodowy, dyktaturę, wojny 
strukturalne czy wyścig zbrojeń oraz pozostałe, ujęte w artykule źródła zła wojny.

Poznanie ukrytej nienawiści, zła, agresji czy przemocy w wojnie, daje szerszą 
perspektywę na skutki i konsekwencje w postaci podeptania godności człowieka 
i jego wolności. Odejście od obrazu Boga w człowieku kieruje jego serce ku prze-
mocy. Kultura wojny, jej przygotowania, procedury, powodują w człowieku utratę 
wrażliwości wobec Boga i bliźniego. Materialne straty są często realne do odbu-
dowania, ale nigdy nie są proporcjonalne do strat moralnych, których nie można 
reaktywować. Druga część artykułu ukazuje wyniszczenia powstałe na skutek wo-
jen w wymiarze moralnym. Nauczanie Soboru Watykańskiego II oraz głos papie-
ża Jana Pawła II w wypowiedziach po tragicznych następstwach wojen (II wojnie 
światowej, Hiroszimie czy Sarajewie) to wycinek szerszej wypowiedzi Kościoła na 
temat zniszczeń godności człowieczeństwa w wielu pokoleniach narodu.

Przyszłość życia w pokoju i bezpieczeństwie zależna jest od kształtowania 
w młodych ludziach szacunku do prawdy, otwarcia się na odczytanie zapisane-

* Ks. Piotr Babski – ksiądz archidiecezji warmińskiej, doktorant w Wydziale Teologii UWM 
w Olsztynie. Artykuł jest poprawionym i uzupełnionym fragmentem pracy magisterskiej autora, 
obronionej w 2000 r. w Wydziale Teologii UWM w Olsztynie [promotor: ks. dr Jan Guzowski].
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go obrazu i podobieństwa człowieka do Boga. Zło zawsze potęguje zło, nie tylko 
w liczbach i statystykach zwycięstw, ale w odwróceniu się od prawdziwego życia 
otrzymanego od Boga.

PRZYCZYNY WOJEN W DZISIEJSZYM ŚWIECIE

Od początku historii świata wojna była i jest zjawiskiem towarzyszącym ludz-
kości. Człowiek zawsze walczył o byt, prowadził politykę ekspansji w celu pozy-
skania korzyści materialnych i niematerialnych (między innymi bogactwa, sławy). 
Ten sam człowiek, pod wpływem różnych czynników, budował rzeczywistość świa-
ta, posługując się siłą lub władzą. Zatarł i zniszczył on we własnym sercu pokój 
powierzony od Boga.

Rozwinęła się nowa dyscyplina naukowa – polemologia, celem jej było zbada-
nie przyczyn wojny, której metodologia dotyczyła poznania konfliktów wojen1 po 
to, aby przez analogię odkryć, na czym polega istota pokoju. Poniższy artykuł ma 
na celu przedstawienie zagadnień wojny w kontekście nauczania Kościoła poprzez 
wypowiedzi soborowe, papieży i teologów katolickich.

Daje się zauważyć, że wojna jako konflikt zbrojny odradza się w dzisiejszym 
świecie i na nowo staje się częścią codzienności, czymś normalnym, nie wzbudza-
jącym wielkiego zainteresowania wśród ludzkości. W książce A. Zwolińskiego2 
można wyczytać, że w ostatnich 5000 latach były tylko 292 lata pokoju, reszta to 
wojny, w których zabito ponad 3,5 miliarda osób. Współcześnie jednak, najwyższy 
wskaźnik intensywności wojen odnotowano w latach 1990–2000. W tym okresie 
miało miejsce ich aż 41, a tylko w 1997 roku aż 193. Co istotne, w omawianym okre-
sie 40% konfliktów i wojen wybuchło w Afryce i charakteryzowało je wyjątkowe 
okrucieństwo, bestialstwo oraz intensywność, przekraczające wielokrotnie zbrodnie 
dokonane przez Pol Pota na narodzie kambodżańskim w latach 1970370–1975, w cza-
sie I wojny indochińskiej4.

Skutkiem zaciekłych walk jest cierpienie i śmierć wielkiej liczby ludności, roz-
pad więzi międzynarodowych, bezpowrotne zniszczenia w każdej dziedzinie życia. 
Gdybyśmy chcieli zaprowadzić pokój na ziemi, należałoby zlikwidować wszystkie 
przyczyny konfliktu, gdyż to one przeradzają się w wojny. Przejawy nierówności 
gospodarczych oraz brak stosowania środków zaradczych prowadzą do owych dzia-

1 Si vis pacem para bellum, czyli „Chcesz pokoju, szykuj się do wojny”– stara maksyma 
rzymska, przerobiona na „jeśli chcesz pokoju, poznaj wojnę”. (…) Wojnę należy badać łącznie ze 
zmianami ekonomicznymi, politycznymi, militarnymi i kulturowymi. Przyczyny wojen skupione są 
na trzech poziomach, są one: 1. strukturalne (poziom rozwoju intelektualnego, technicznego, eko-
nomicznego, demograficznego czy geopolitycznego); 2. koniunkturalne (polityczne, zobowiązania 
koalicyjne, presja społeczna, ideologia); 3. okazjonalne (ad hoc). P. Mazur, Polemologia, w: Vade-
mecum Bezpieczeństwa, red. O. Wasiuta, R. Klepka, R. Kopeć, Kraków 2018, s. 523.

2 Zob. A. Zwoliński, Między pokojem a wojną, Kraków 1994, s. 9.
3 Zob. A. i H. Toffler, Wojna i antywojna. Jak przetrwać na progu XXI wieku?, Poznań 2006, 

s. 21.
4 Zob. A. Kowalczyk, Kambodża 1974 –19 95, Warszawa 1996, s. 5.
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łań, w których nie tylko występują olbrzymie zniszczenia, ale również tracą życie 
niewinni ludzie.

Naszą współczesność cechuje paradoks, gdyż „z jednej strony odznacza się wal-
ką nauki i medycyny o każde życie ludzkie, spotęgował się ruch w obronie życia 
człowieka i poszanowania jego prawa do życia (Ruch w obronie życia i A. Schweit-
zera Etyka czci dla życia), a z drugiej strony następuje utrata nadziei na pokój, wyścig 
zbrojeń, zalegalizowanie morderstwa, terroru politycznego, czy zabójstwa nienaro-
dzonych”5. Kontrasty, które są uwidocznione poprzez środki masowego przekazu, 
pokazują na jednym poziomie walkę o życie ludzkie z walką o życie zwierząt, walkę 
o sprawiedliwe prawo z walką o przyrodę. To niszczy bezpieczeństwo człowieka.

Podjęta od 1968 roku inicjatywa nauczania o pokoju w głoszonych orędziach 
przez głowę Kościoła katolickiego uwrażliwia cały świat na ustanowiony 1 stycz-
nia Światowy Dzień Pokoju. Papież Paweł VI, wprowadzając tę propozycję, chciał, 
aby każdy pierwszy dzień nowego roku stał się zapowiedzią i obietnicą ludzkości 
na przyszłe dzieje każdego narodu tak, aby pokój zawsze towarzyszył i panował 
w świecie, czyniąc go bezpiecznym i sprawiedliwym, bez wojen oraz konfliktów. 
Należy zaznaczyć, że każde orędzie podejmuje złożoność i wieloaspektowość te-
matyki pokoju.

W Orędziu na Światowy Dzień Pokoju 1981 Jan Paweł II wskazuje, że wszystkie 
przyczyny wojen są złożone, oraz to, że wszystkie wojny budzą niesprawiedliwość6 
i nienawiść7. Do politycznych przyczyn powstawania wojen, wyróżnionych przez 
Ojca Świętego, zaliczamy: „ekspansję terytorialną, imperializm ideologiczny, dla 
zwycięstwa, którego gromadzona jest broń masowej zagłady, nieustanny wyzysk 
gospodarczy, obsesję na tle bezpieczeństwa terytorialnego, różnice etniczne wyko-
rzystywane przez handlarzy bronią i wiele innych”8. Opierają się one o nienawiść, 
pogardę, niesprawiedliwość oraz zamach na ludzką godność. Geneza przyczyn poli-
tycznych niewątpliwie kryje się w istnieniu pewnych podziałów we współczesnym 
świecie. Podział świata na Północ–Południe, Wschód–Zachód jest często utożsa-
miany z podziałem: przyjaciel – wróg, a tym samym stanowi źródło wojny9.

Papież konkluduje swój wywód stanowczym stwierdzeniem, że pokój dla świa-
ta nigdy nie stanie się prawdziwym, jeśli będzie budowany na nienawiści ludzkiej 
oraz sporach ideologicznych. Taki rozwój sytuacji nigdy nie znajdzie kompromisu 
dążącego do zgody, która wyeliminuje wszelkiego rodzaju wojny10.

Następnym poważnym elementem, który zagraża pokojowi na świecie jest 
egoizm narodowy. Kładzenie nacisku na poczucie więzi narodowej prowadzi do 
egoizmu i wrogości względem wszystkiego, co jest obce. Wtedy pojawia się ry-

 5 A. Zwoliński, Między pokojem a wojną, s. 9 – 10.
 6 Zob. KDK 83.
 7 Zob. Orędzie 1981, 8; zob. Orędzie 1982, 3.
 8 Orędzie 1981, 8.
 9 SRS 20 – 21.
10 Zob. J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II, Lublin 1992, s. 83.
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walizacja dążąca do dominacji narodowych11. Naród silniejszy uzależnia od siebie 
narody słabsze, zmuszając je do podporządkowania. Taki stan rzeczy prowadzi do 
konfliktów, a w końcu do wystąpień zbrojnych. Dlatego, narody silniejsze muszą 
nauczyć się dawać słabszym szansę włączenia się w życie międzynarodowe, a naro-
dy słabsze muszą umieć wykorzystywać tego rodzaju okazje, także za cenę koniecz-
nych wysiłków i ofiar.

Zrywanie umów międzynarodowych, w których naród silniejszy chce narzu-
cić swą wolę narodowi słabszemu, kształtuje napiętą sytuację polityczną i imperia-
lizm wojskowy. Takie wymuszanie dokonuje się nie tylko w odniesieniu do innych 
państw, ale też i w relacjach wewnątrznarodowych, gdzie dobro państwa jest sta-
wiane przed dobrem jednostki. Państwo nie służy jednostce, ale jednostka zmuszona 
jest do służenia państwu.

Narody nie są całkowicie samowystarczalne, nie są w stanie zaspokoić wszyst-
kich potrzeb swych obywateli. Stąd potrzebna jest międzynarodowa współpraca 
z innymi państwami i to w skali całego świata12. Niezbędne są organizacje mię-
dzynarodowe kontrolujące poczynania silniejszych wspólnot politycznych, takie jak 
m.in. ONZ.

Wojna bywa uzależniona od woli jednostek rządzących mocarstwami, kierują-
cych się politycznym wyrachowaniem. Jednostki te nie są zdeterminowane, ale są 
wolne od jakichkolwiek nacisków. Należy zatem budować właściwe opinie i nastroje 
wśród społeczeństwa, które mają bowiem wielki wpływ na przywódców, którzy są 
rzecznikami wspólnego dobra swego narodu13. Jednak świadomość owej perspekty-
wy nie dojrzała jeszcze u przedstawicieli narodowych. Uwrażliwienie przywódców 
państw nie tylko jest koniecznością, ale zadaniem w trwałym budowaniu pokoju14.

Stosunki panujące wewnątrz kraju stwarzają płaszczyznę niesprawiedliwości 
i nierówności politycznej, dlatego nie ma wolności oraz fundamentu pokoju tam, 
gdzie władza społeczna należy do jednej klasy społecznej lub określonej grupy. 
W konsekwencji taki sposób sprawowania władzy rodzi niesprawiedliwość. Poja-
wiają się jeszcze inne, nowe podziały klasowe, które zachęcają do nadużyć. Należy 
zdać sobie sprawę, że nigdy nie zwalczy się zła za cenę jeszcze większych tragedii, 
zło nigdy nie będzie rodziło dobra, ale zawsze zło15. Dlatego stosowanie przemocy 
może być wynikiem winy państwa, które przeobraża bezprawie w prawo, zakładając 
podstawy terroryzmu16, podobnie jak tzw. ruchy wyzwoleńcze, zamieniające prawo 

11 Paweł VI, Orędzie na IX Światowy Dzień Pokoju 1976, w: Orędzia na Światowy Dzień Poko-
ju papieży Pawła VI i Jana Pawła II (1. 01. 1968 – 1. 01. 1983), Warszawa 1983, s. 86; zob. Jan Paweł 
II, Noworoczne przemówienia do Korpusu Dyplomatycznego z dnia 15. 01. 1994, TP 5 (1994), s. 4.

12 Zob. S. Olejnik, Teologia moralna, t. VII: Moralność życia społecznego, Warszawa 1993, 
s. 355.

13 Tenże, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, s. 786.
14 „Odpowiedzialność społeczna osób sprawujących władzę opiera się na świadomości, że od 

ich decyzji zależy dobro społeczne, tzn. losy tysięcy czy milionów osób ludzkich oraz na miłości 
bliźniego, która w chrześcijaństwie, w oparciu o łaski sakramentalne, znajduje największą siłę” – 
S. Jarocki, Katolicka Nauka Społeczna, Paryż 1964, s. 427.

15 PP 31.
16 J. Ratzinger, Zadanie religii wobec współczesnego kryzysu pokoju i sprawiedliwości, w: Ko-

ściół – ekumenizm – polityka, „Kolekcja Communio” 5, s. 309.

ks_SE-2020_2.indb   372 2020-11-16   17:10:19



373PRZYCZYNY I SKUTKI WOJEN: NAUKA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II...

wyborcze na broń, niszczą wewnętrzny porządek i pokój państwowy, a zwykle po-
jawiają się w momencie bezsilności wymiaru sprawiedliwości.

Rozpad prawa i brak hamulców wobec przemocy, szeroko rozpowszechniona 
sieć handlu narkotykami, która zespolona jest z prostytucją czy handlem bronią, to 
niektóre przykłady prowadzące do zniszczenia całej ludzkości. Takie przedsięwzię-
cia niszczą od wewnątrz pokój człowieka i powodują, że wojny mogą pojawić się 
z nieoczekiwanej strony, w nieoczekiwanej postaci.

Wewnętrzne niepokoje, których konsekwencje mogą obejmować konflikty o za-
sięgu szerszym, nawet międzynarodowym, wypływają często także z dyskryminacji 
na tle rasowym17, z nietolerancji religijnej, a także różnic kulturowych. Sytuacje 
społeczne oparte na dyskryminacji rasowej, etnicznej, czy religijnej popierane przez 
niektóre systemy polityczne, stają się źródłem działań zaostrzających podział, wro-
gość, urazy i stany wojny18.

Społeczeństwo może być sprawiedliwe wtedy i tylko wtedy, jeśli potrafi prze-
strzegać praw człowieka, odrzucając nacjonalizm i wszelkie formy dyskryminacji 
rasowej ludzkości19.

W przytoczonej na początku konstytucji „Gaudium et spes” Sobór Watykański 
II stwierdził, że wiele konfliktów „pochodzi ze zbytnich nierówności gospodarczych 
oraz z opieszałości w stosowaniu koniecznych środków zaradczych”20.

Nierówność gospodarcza pogłębiona jest przez nieustanny wyścig zbrojeń. Nie-
obliczalne zużycie środków ekonomicznych i energii ludzkiej kosztem wydatków 
na szkołę, kulturę, rolnictwo, zdrowie i życie społeczne prowadzi do sztucznego 
i niezdrowego współzawodnictwa między państwami, przez co rozbudza dążenia do 
przewagi militarnej za wszelką cenę21.

Według soboru najgorszą plagą ludzkości jest wyścig zbrojeń22, który w końcu 
spowoduje te wszystkie klęski, do których gromadzi środki finansowe23. Co najważ-
niejsze, wyścig zbrojeń nie zapewni nigdy pokoju, ani nie wyeliminuje przyczyn woj-
ny, ale z całą pewnością, jak wcześniej zostało wspomniane, może je tylko nasilić24.

Militaryzacja wielkich państw stwarza dogodne warunki do produkcji broni 
i handlu nią, co w konsekwencji prowadzi do utraty poczucia bezpieczeństwa. Pu-

17 Jak pisze papież Paweł VI w encyklice Populorum progresio: „Rasizm nie jest wyłącznie 
udziałem tych narodów, które dopiero co uzyskały niepodległość polityczną. Ukrywa się tu rywa-
lizacja klanów i partii politycznych, powodując poważne naruszenie sprawiedliwości, lecz także 
zagrażając spokojowi i bezpieczeństwu obywateli” – PP 63.

18 Paweł VI, Orędzie na VIII Światowy Dzień Pokoju 1975, w: Orędzia na Światowy Dzień 
Pokoju papieży Pawła VI i Jana Pawła II (1. 01. 1968 – 1. 01. 1983), Warszawa 1983, s. 78.

19 Zob. F. J. Mazurek, Antropologiczne ujęcie pokoju w katolickiej nauce społecznej, w: Ko-
ściół w służbie człowieka, pr. zb. pod red. W. Turka i J. Mariańskiego, Olsztyn 1990, s. 99; zob. też: 
Orędzie 1984, 3.

20 KDK 83. zob. DiM 11.
21 SRS 23.
22 Zob. KDK 81.
23 Zob. S. Olejnik, Teologia moralna, t. VII, s. 345.
24 KKK 2315.
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bliczne władze muszą, a wręcz mają obowiązek, uregulować te kwestie, tym samym 
zadbać o bezpieczeństwo obywateli25.

Słuszna zatem wydaje się teza, że „utrzymanie równowagi zbrojeń, która mia-
łaby zapewnić pokój, jest w takich warunkach niesłychanie kosztowne i stanowi 
praktycznie stałe zarzewie wojny”26. Współczesna taktyka „odstraszania”27 bronią 
nuklearną, tak szeroko propagowana w imię pokoju, służy jeszcze bardziej wytwo-
rzeniu przestrzeni lęku i stwarza większe zagrożenie wojną nuklearną28.

Jako przyczyny nierówności gospodarczej zauważa się „drastyczny brak równo-
wagi w zamożności i ubóstwie”29. Ubóstwo jest ukrytym, ale realnym zagrożeniem 
dla pokoju. Uderza w wartość, jaką jest życie ludzkie oraz przynosi ujmę dla godno-
ści ludzkiej, także wstrzymuje pokojowy rozwój społeczeństwa30.

Kraje Trzeciego Świata, w których rolnictwo przejawia zacofanie i ubogą pro-
dukcję żywności, przy dużym przyroście ludności, nikłym wykorzystaniu zasobów 
mineralnych i braku kapitału inwestycyjnego, poddają się polityce rabunkowej bo-
gatszych państw. Ten gospodarczy niedorozwój daje sposobność powstawaniu „ko-
lonializmu”31, prowadzącego do monokultury w rolnictwie, rabunkowej eksploata-
cji bogactw naturalnych i ingerencji w sprawy wojskowe32.

Wojna światowa jest dziś faktem, ona trwa i powoduje śmierć około 40 milionów 
ludzi rocznie, w tym jak podaje raport UNICEF z 1982 roku, 17 milionów dzieci 

25 Zob. KKK 2316.
26 J. Majka, Zagadnienie wojny i pokoju w nauce Soboru Watykańskiego II, w: W nurcie zagad-

nień posoborowych, pr. zb. pod red. B. Bejze, t. 3, Warszawa 1969, s. 154.
27 „Przez «odstraszanie» należy rozumieć proces psychologiczno-polityczny, zmierzający do 

tego, by rządy innych krajów – szczególnie zaś tych państw, z którymi istnieją ostre lub ukryte 
różnice interesów – przekonać o tym, iż żadnego spośród zewnętrzno-politycznych celów nie uda 
się wymusić przez zastosowanie siły militarnej” – J. Kondziela, Dwa typy badań nad pokojem, CS 
5 (1973), s. 106.

28 Biskupi amerykańscy są świadomi odpowiedzialności, jaka spoczywa na Stanach Zjedno-
czonych, wobec całego świata, piszą bowiem: „Jako Amerykanie, obywatele państwa, które pierw-
sze wyprodukowało broń atomową, które jako pierwsze posłużyło się tą bronią i które należy dzisiaj 
do niewielu państw zdolnych wywrzeć wpływy w erze nuklearnej, ponosimy wielką odpowiedzial-
ność ludzką, moralną i polityczną za dopilnowanie tego, aby dokonano «światowego wyboru» dla 
ocalenia ludzkości”. Sformułowanie to wyjaśnia niewątpliwie siłę determinacji bezkompromiso-
wego potępienia nawet warunkowej i ograniczonej strategii odstraszania. – K. Domagalski, Pokój 
w cieniu broni nuklearnych. Deklaracje Konferencji Episkopatów na temat wojny i pokoju, Chś 1/2 
(1985), s. 79.

29 Jan Paweł II, Przemówienie wygłoszone podczas dorocznego spotkania z Korpusem Dyplo-
matycznym z dnia 12. 01. 1991, OR 2 – 3 (1991), s. 15; zob. SRS 21.

30 Jan Paweł II, Wojna i ubóstwo: dwie plagi nękające ludzkość, OR 3 (1993), s. 14.
31 „Kolonializm uzasadniało się najczęściej niewykorzystaniem możliwości gospodarczych 

danego terytorium przez ludność rodzimą oraz – częściowo uczciwe, a częściowo obłudne – zada-
niem wychowawczym narodów kulturalnych w stosunku do narodów słabiej rozwiniętych, które 
w straszliwym niezrozumieniu słusznej odrębności ich kultury uważano pochopnie za barbarzyń-
skie lub pogardzano nimi jako „prymitywne”. – B. Häring, Teologia moralna szczegółowa część 
II, Poznań 1963, s. 135. Dodać trzeba, że „dziś jako taki kolonializm nie ma miejsca, zjawisko to 
przesunęło z pozycji politycznych na pozycje ekonomiczne, tworząc neokolonializm” – S. Olejnik, 
Moralność życia społecznego. Teologia moralna szczegółowa, Warszawa 1970, s. 261.

32 Tenże, W odpowiedzi na dar i powołanie Boże, s. 794.

ks_SE-2020_2.indb   374 2020-11-16   17:10:19



375PRZYCZYNY I SKUTKI WOJEN: NAUKA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II...

umierających z głodu33. Zaznaczyć trzeba, że brak żywności niekiedy powoduje po-
czątek konfliktu „w imię sprawiedliwości”, przez co doprowadza się ludzi do tego, 
że walczą przeciw sobie, rozpoczynając wojnę domową. Łamanie prawa sprowa-
dzającego społeczeństwa do minimalnego poziomu egzystencji staje się czymś stan-
dardowym, dzisiaj jest to oczywiste, że następuje całkowita degradacją biologiczna, 
egzystencjalna i społeczna, prowadząca do utraty zdrowia i życia człowieka34.

Żadna przemoc militarna, nawet najkrwawsza, najokropniejsza II wojna 
światowa, nie pochłonęła jak dotąd tyle ofiar w przeciągu jednego roku, co obecnie 
trwająca „wojna strukturalna”35. Przy tym stwierdzić należy, że śmierć głodowa nie 
jest powodowana brakiem środków żywnościowych i innych dóbr, jakimi dyspo-
nuje współczesna społeczność międzynarodowa, lecz właśnie niesprawiedliwymi 
strukturami w niej występującymi – „przemocą strukturalną”36, błędną koncepcją 
suwerenności państw, irracjonalnym wykorzystaniem potencjału gospodarczego 
i naukowo-technicznego na wyścig zbrojeń (w 1986 roku wydano na zbrojenia 900 
miliardów dolarów) i brakiem solidarności międzyludzkiej37. Bieda jest „wynikiem 
nierozumnego ustawodawstwa, źle kierowanej wielkoduszności, nieinteligentnej 
administracji, złych obyczajów, nierespektowania solidarności wspólnoty i niewła-
ściwego sposobu myślenia tak biorących, jak i dających”38.

Jawne propagowanie w radiu, telewizji, prasie czy publikacjach książkowych 
stanowisk zaogniających sytuację polityczną służy wytwarzaniu antagonizmów 
i podsycaniu wrogości względem państw niewygodnych39. Dało się to łatwo zaob-
serwować podczas działania systemów socjalistycznych w krajach dawnej struktury 
politycznej Europy Wschodniej40.

Dobitnie jest to zaakcentowane przez Sobór Watykański II w Konstytucji „Gau-
dium et spes”, gdzie można wyczytać, że budując ład gospodarczy należy opanować 

33 F. J. Mazurek, Prawo do rozwoju, „Roczniki Nauk Społecznych” t. XI, z. 1 (1983), s. 221.
34 L. Deniszczuk i B. Sajkiewicz, Minimum egzystencji, PS 8 (1995), s. 6.
35 Pod tym pojęciem rozumie się, wojnę wbudowaną, wkomponowaną w system i w wewnętrz-

ne struktury państwa, przejawiającą się na zewnątrz nierównością, manipulacją. – J. Kondziela, 
Badania nad pokojem. Teoria i jej zastosowanie, Warszawa 1974, s. 67 – 68.

36 Należy przy tym uwzględnić, że przy przemocy strukturalnej doliczyć należy oprócz dzie-
dziny gospodarczej także przemoc polityczną, społeczną i kulturową – nierówny udział we władzy, 
nierówności startu życiowego i szans życiowych, nierówny podział dochodu narodowego, nierów-
ność dostępu do oświaty, nagminne korupcje władzy itp.

37 F. J. Mazurek, Antropologiczne ujęcie pokoju, s. 96.
38 H. Becker, H. Elmer Barnes, Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii,  

PS 8 (1995), s. 6.
39 Czytamy, że: „ZSRR będzie dążył do likwidacji bądź osłabienia bloków militarnych i ugru-

powań pro-zachodnich w Azji, Bliskim Wschodzie i Afryce, będzie podejmował i wspierał ini-
cjatywy zmierzające do stabilizacji stosunków międzynarodowych jako przesłanki systemu bez-
pieczeństwa zbiorowego na świecie (…). Jakikolwiek układ zbiorowy w sprawie bezpieczeństwa 
i współpracy nie będzie możliwy bez udziału w takim systemie ZSRR, USA, Chin i Japonii, gdyż 
wzajemne rozbieżności tych państw są tak duże, że nie rokują widoków na ich przezwyciężenie 
w ciągu najbliższej dekady” – Prognozy 1975 – 1985, Kraje rozwijające się, pod zb. red. J. Prokop-
czuka, Warszawa 1975, s. 48.

40 „W Polsce 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny, który był aktem terroru, mającego 
obudowę prawną i propagandową. W nocy z 12 na 13 grudnia do kilku tysięcy mieszkań wkroczyła
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żądzę zysku, czyli chęć panowania nad narodem, jak również narzucanie własnych 
ideologii41.

Ks. prof. Stanisław Olejnik przytacza za Janem Pawłem II główne przyczyny 
zła społecznego:

1) dyskryminację w międzynarodowym systemie handlowym;
2) rujnujący kraje ubogie światowy system monetarny i finansowy (szczególnie 

z powodu nadmiernej zmienności metod wymiany i oprocentowania);
3) odmawianie krajom rozwijającym się potrzebnych technologii lub udostęp-

nianie im technologii bezużytecznej42.
Zatem każda forma niesprawiedliwości, stanowiąca źródło zapalne, ude-

rza w człowieka i jego podstawowe prawa. Brak ładu społecznego ma wpływ na 
stosunki międzyludzkie. Szczególnie potwierdza to Ojciec Święty w Orędziu na 
XIV Światowy Dzień Pokoju, głosząc, że: „zarzewie wojny w swoim pierwotnym 
i podstawowym znaczeniu kiełkuje i dojrzewa wszędzie tam, gdzie niezbywalne 
prawa są naruszalne”43. Wszelki zamach na życie, do którego zaliczyć można: ze-
mstę oraz terroryzm jako zjawisko afirmacji politycznej czy społecznej, tortury po-
licyjne jako skuteczne metody stosowane przez władzę publiczną nie dla przywró-
cenia ładu, lecz dla narzucenia haniebnej represji, narusza prawa człowieka. Jan 
Paweł II podkreśla że, aby został przezwyciężony postulat walki przeciw drugiemu 
człowiekowi, walka nie może być rozumiana jako narzędzie konieczne do rozwią-
zywania spraw między narodami44.

Nie jest możliwy prawdziwy pokój, jeżeli szerzy się przemoc lub narusza się in-
tegralność życia45. Stąd bardzo groźnym źródłem wielu zatargów jest emocjonalna 
albo zimna przemoc, która wypływa z zatraconego sumienia moralnego, a w efek-
cie gasi poczucie uczciwości. Zdarza się, że ta przemoc wypływa z zemsty, zawie-
dzionej sprawiedliwości i karmi się wówczas poniżaniem, szukaniem przewagi nad 
słabszym, a nawet jawną walką poprzez zaskoczenie czy strach. W konsekwencji, 
niejeden człowiek zamyka się w wewnętrznym odosobnieniu, oddzielając się mu-
rem obojętności wobec zażegnania konfliktów międzyludzkich.

Paweł VI w orędziu pokojowym poświęconym przemocy w świecie współcze-
snym stwierdza słusznie, że przemoc nie jest absolutną mocą, lecz spontanicznym 
wybuchem energii, poniżającym człowieka. Nigdy nie wolno zabijać, by narzucić 
siłą jakieś rozwiązanie. Wszelkie absurdalne motywacje polityczne, zdaniem papie-
ża Pawła VI, nie powinny zasłaniać aktu przemocy bez względu na formę, w jakiej 

milicja, aby aresztować ludzi, według przygotowanych spisów. Zabroniono działalności ponad  
9-milionowemu związkowi zawodowemu „Solidarność”. Wprowadzono godzinę policyjną, za-
ostrzono cenzurę oraz liczne zakłady pracy objęto „militaryzacją”. Strzelano nawet na ulicy do 
protestujących ludzi oraz do strajkujących, jak np. w kopalni „Wujek” na Śląsku”. – J. Karpiński, 
Portrety lat, Polska w odcinkach 1944 – 1988, Londyn 1989, s. 241– 243.

41 KDK 85.
42 S. Olejnik, Teologia moralna, t. VII, s. 358; por. także SRS 43.
43 Tamże.
44 Zob. J. Grell, Moralne aspekty rozbrojenia, „Życie i Myśl” 1/2 (1985), s. 42.
45 Paweł VI, Orędzie na X Światowy Dzień Pokoju 1977, w: Orędzia na Światowy Dzień Pokoju 

papieży Pawła VI i Jana Pawła II (1. 01. 1968 – 1. 01. 1983), Warszawa 1983, s. 103.
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ona występuje46. Wynika z tego jasno, że przemoc ma swoje korzenie w kłamstwie, 
bo to kłamstwo chce zapewnić sobie powagę w oczach opinii ludzkiej, a uzasad-
nienie powagi nie mają nic wspólnego z prawdą47. Odrzucenie prawdy ma miejsce 
wtedy, gdy pomawia się o zamiary napastnicze tych, którzy wyraźnie dowodzą, że 
ich jedyną troską jest ochrona wobec realnych zagrożeń w łonie narodu, czy w sto-
sunkach pomiędzy narodami48. Bezpieczna wartość prawdy domaga się prawdzi-
wego nazewnictwa tortur oraz wszelkich form ucisku i wyzysku człowieka przez 
człowieka oraz słabszych narodów przez silniejsze.

Nie ma poszanowania godności narodów czy innych ludzi, jak podaje Sobór 
Watykański II w Konstytucji „Gaudium et spes”49. Stąd też deptanie przemocą i nie-
nawiścią przez inne narody lub przez władzę słabszego przeciwnika czy podmiotu 
społecznego doprowadza do tego, że „nie uznaje się obiektywnie słusznych i nie-
zbywalnych praw tych, którzy nie chcą przyjąć nieokreślonej ideologii albo powo-
łują się na zasadę wolności myśli”50. Współczesne, negatywne zjawiska takie jak: 
materializm i coraz powszechniejsza pogarda dla ludzkiego życia, doprowadzają do 
ludzkich tragedii, do tego, że wojna rozgrywa się między człowiekiem a człowie-
kiem.

„Złe skłonności pojedynczych obywateli, skomasowane w nastrojach całego 
społeczeństwa, są tym materiałem wybuchowym, który zapala jakieś drobne nie-
porozumienie, wywołując wojnę, toteż póki w duszy ludzkiej tkwią skutki grzechu 
pierworodnego, póty istnieje niebezpieczeństwo wybuchu wojny i rewolucji”51.

Początki wojny zawsze rozpoczynają się od serca ludzkiego52, w którym czło-
wiek zrywa łączność z Bogiem53. Okazuje się, że to nie miecz człowieka zabija dru-
giego, lecz sam człowiek jest mordercą. W sercach ludzkich rodzi się egoizm, pycha 
i zazdrość: rozwija się początek tych negatywnych uczuć, które prowadzą do walki 
przeciw bratu, do walki przeciw narodom. Szczególnie nieakceptowanie godności 
ludzkiej oraz wprowadzenie niepokoju do ludzkich serc54 prowadzi do niechęci. 
Toteż nasza osobista niechęć do oderwania się od grzechu, tchnie milczeniem serca 
na Boży pokój.

Jednak z drugiej strony to „dzięki sercu – człowiek jest wrażliwy na absolutne 
wartości dobra, na sprawiedliwość, braterstwo i pokój”55. Zatem największą po-
trzebą jest odrodzenie się w miłości oraz stanowcze postanowienie odmienienia 

46 Tamże, s. 114.
47 Orędzie 1980, 1.
48 Tamże.
49 KDK 78.
50 Orędzie 1980, 1.
51 J. Woroniecki, Katolicka Etyka Wychowawcza II/2, Lublin 1986, s. 161.
52 „Stwierdzenie to brzmi pokrewnie do zdania zawartego w akcie konstytucyjnym UNESCO: 

„Wojny rodzą się w umysłach ludzkich, w umysłach ludzkich powinny zostać przezwyciężone” – 
J. Kondziela, Pokój w nauce Kościoła. Pius XII – Jan Paweł II, s. 43.

53 Orędzie 1984, 2.
54 Zob. H. Skorowski, Problematyka praw człowieka, Warszawa 1996, s. 141.
55 Orędzie 1984, 2.
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swojego serca – to zadanie jest odpowiedzią na budowanie ładu i kształtowaniu 
„sanktuarium serca”.

Unikanie kłamstwa i świadome odrzucenie kultury wojny może dać podwaliny 
pod budowę bezpieczeństwa i wolności na świecie. Niezbędna jest zatem potrzeba 
doskonalenia człowieczeństwa w wychowywaniu do pokoju. Gdy nie ma ładu we 
własnym sercu, to nigdy nie znajdzie się ładu we własnym sumieniu. Nieład sumie-
nia występuje, jeśli chcemy z jednej strony zachować się moralnie i czynić dobro, 
lecz z drugiej działamy dla swoich korzyści lub żądzy władzy.

Indywidualne sumienia, zniekształcone przez systemy ideologiczne, a także 
liczne namiętności ponoszą odpowiedzialność za przygotowanie, wywołanie czy 
rozszerzanie konfliktu, mimo że odpowiedzialność jest rozłożona na więcej osób, to 
w niczym nie zmienia tej zasady56.

Gdy raz wybuchają walki, wrogość będzie jedynie rosła, bowiem żywi się ona 
cierpieniem i okrucieństwem, które gromadzą się po obu stronach. Rezultatem tego 
może być psychoza nienawiści, przejawiająca się w agresywności i skłaniająca ku 
wojnie. Ostatecznie więc uciekanie się do przemocy i wojny jest konsekwencją 
grzechu człowieka. Motywem niesprawiedliwości jest zaślepienie ducha i nieład 
serca prowadzące do napięcia i konfliktu57.

Teologia moralna piętnuje postawę obojętności wobec problemu przemocy, 
wskazując jednocześnie na odpowiedzialność zarówno w wymiarze indywidualnym 
jak i społecznym, wyrażające się w potrzebie przebaczenia Boga i bliźniego58.

Umiejętność godzenia się, kompromisu i przebaczania jest zażegnaniem źródeł 
wojen we współczesnym świecie.

SPOŁECZNO-POLITYCZNE I GOSPODARCZE SKUTKI WOJEN

Obliczanie materialnego kosztu wojny prowadzono od dawna. Jednak wraz 
z rozwojem cywilizacji, doskonałości gospodarczej, finansowej czy organizacyjnej, 
rachunki strat materialnych spowodowanych przez wojnę są coraz pełniejsze i bar-
dziej wszechstronne59. Wojna nie rozpoczyna się z chwilą wybuchu działań wojen-
nych i nie kończy się z chwilą ich ustania60. Pokój nie niszczy niczego, lecz wojna 
może zniszczyć wszystko.

W rezultacie pociąga ona za sobą następstwa zarówno materialne, jak i moralne. 
Pierwsze z nich są widoczne i odczuwalne jeszcze dziesiątki lat, nawet przy rozwoju 

56 Orędzie 1984, 2.
57 Tamże.
58 Orędzie 1997, 2.
59 „Chociaż nie wybuchła nowa wojna światowa, lokalne działania wojenne były jednak tak 

częste, że w latach 1945 – 1980 były tylko 60 dni, w których na świecie nie było działań wojennych” 
-J. Höffner, Problem pokoju w świetle wiary chrześcijańskiej, Chś 1 (1984), s. 71 – 72.

60 „To nie arsenały broni i nie fabryki bomb atomowych są groźne dla pokoju. Groźne są tylko 
nastroje nienawiści (...). Wojna jest uwielokrotniona nienawiścią jednostki (...). Wojna nie wybucha 
nagle, jak wypadek samochodowy; jest przygotowana przez dziesiątki lat i wieki nienawiści. Dla-
tego rozładowanie nienawiści musi trwać długo” – J. Piwowarczyk, Wobec nowego czasu, Kraków 
1985, s. 420.
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zdolności regeneracyjnych w dziedzinie przyrodniczo-organizacyjnej, zaś te drugie 
są nie do przywrócenia61.

Analizując proces wojny, należy zwrócić uwagę na kilka istotnych cech, doty-
czących jej skutków. Poprzez wojnę zło rozprzestrzenia się szybko, wywołując przy 
tym nieodwracalny ubytek moralny, który odciska swe piętno na wielu pokoleniach. 
Naród nie tylko ginie w czasie wojny, lecz jest też pozbawiony czci i godności, 
demoralizowany, okłamywany i rabowany. Taki proces prowadzi do powszechności 
zła, które niesie ze sobą zarówno zniszczenia materialne jak i moralne, pozostające 
w stosunku proporcjonalności62.

Wojna wprowadza człowieka w wir zniszczeń i wszelkich ciężkich prób. Zło 
posiada różne oblicza – wskazują na to tzw. doświadczenia naukowe w obozach 
i więzieniach (bicia, tortury). Kwestię tę poruszył Sobór Watykański II stwierdzając, 
że „wszystko, co godzi w samo życie, jak wszelkiego rodzaju zabójstwem, ludobój-
stwem (...), wszystko cokolwiek narusza całość osoby ludzkiej, jak okaleczenia, tor-
tury zadawane ciału i duszy, wysiłki w kierunku przymusu psychicznego, wszystko 
co ubliża godności ludzkiej, jak nieludzkie warunki życia, arbitralne aresztowania, 
deportacje, niewolnictwo, (...) wszystkie te i tym podobne sprawy i praktyki są czymś 
haniebnym; (...) i są jak najbardziej sprzeczne ze czcią Stwórcy”63.

Wydaje się, że czas powolnego przechodzenia ludzkości od form niższych do 
wyższych moralnie zakończył się dawno. Jednak w przypadku wojny rozwój mo-
ralny jest niszczony.

Odchodząc od Boga, człowiek zatraca Jego czysty obraz. Nie traci się godno-
ści ludzkiej, aby uznać Boga – Stwórcę, który uczynił człowieka mądrym oraz wol-
nym. Powołał go bowiem do wspólnoty z Bogiem i chciał, aby człowiek miał udział 
w Jego szczęściu64. W istotę człowieka wpisana jest odpowiedź na jego nieustanne 
poszukiwanie sensu i odkrywanie wartości. Gwarantem godności osoby ludzkiej 
jest ponadczasowa Ewangelia, obowiązująca w sumieniu wszystkich określonych 
tym mianem. Zwiastuje ona wolność człowieka, szanuje jego godność oraz podej-
mowane przez niego decyzje, a odrzuca niewolę.

Również Jan Paweł II w swym przesłaniu z okazji pięćdziesiątej rocznicy za-
kończenia II wojny światowej podkreślał, że wojna uświadamia wszystkim, jak nie-
znana jest pogarda dla osoby ludzkiej oraz niwelowane są prawa człowieka. Wojna, 
według Jana Pawła II, to zachęta do nienawiści, która potrafi zniszczyć człowieka65.
Słowa te odnoszą się do tych wszystkich ludzi, którzy zepchnęli człowieka z wyżyn 
prawdy moralnej do nizin jej zaprzeczenia66.

Wynikiem wszelkich działań wojennych są często przesiedlenia, deportacje czy 
ucisk narodu podbitego. Wielu ludzi po wojnie zostaje pozbawionych rodzin, majątku 
i własnej ojczyzny. W konsekwencji przybiera to formę głodu, poniewierki kończącej 

61 I. Czmuda, Moralny koszt współczesnej wojny, Lublin 1946, s. 16 – 17.
62 Tamże, s. 20 – 21.
63 KDK 27; zob. ChL 38.
64 KDK 21.
65 Jan Paweł II, Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji zakończenia 50-tej rocznicy  

II wojny światowej, Watykan 1995, 4.
66 I. Czmuda, s. 26.
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się śmiercią lub powolną wegetacją. Analizując taki stan rzeczy, widzimy brak równo-
wagi oraz pojawiające się konflikty na świecie. Z drugiej też strony, wielu ludzi zatra-
ca swoją godność, cześć własną i narodową, oszukując, działając podstępnie, wpro-
wadzając terror, służąc przeciw własnej ojczyźnie, jej prawu, wolności i przyszłości67. 
Wszelkie szkody moralne czy materialne dla narodu, analogicznie, wypływają ze zła, 
jakie dotyka jednostkę. Tragedią jest w tym momencie przygnębienie człowieka, któ-
remu ciężko jest odnaleźć spokój ducha oraz ciepło domowego ogniska.

Do negatywnych zjawisk można dodać kradzieże, zwiększenie śmiertelności 
wskutek głodu, niedożywienia, chorób, osłabienia fizycznego narodu. Wzrasta 
przestępczość, demoralizacja, nienawiść i zazdrość. Rozwija się i kształtuje „kul-
tura wojny”, gdzie przywódcy skłaniają masy do fatalnego wyboru – „głosząc mit 
nadczłowieka, prowadzą politykę rasistowską, antysemicką, okazując pogardę dla 
życia tych, których uznano za nieprzydatnych z powodu choroby lub nieprzysto-
sowania społecznego, wszczynając prześladowania religijne i dyskryminację poli-
tyczną, tłumiąc stopniowo wszelkie przejawy wolności poprzez kontrolę policyjną 
i manipulację psychologiczną, opartą na jednostronnym wykorzystywaniu środków 
przekazu”68. Reżimy totalitarne trwają pod inną postacią, a nawet rozszerzają swoje 
władanie69, przykładem mogą być nadal istniejące liczne obozy, w których więzieni 
są ludzie wbrew wszelkim elementarnym prawom ludzkim70.

O ogromnych negatywnych skutkach wojny, które są jednocześnie świadec-
twem całego okrucieństwa, świadczą wystawiane z tego powodu pomniki. Z jednej 
strony symbolizują one zwycięstwo, a z drugiej przypominają o tragedii, śmierci 
niezliczonych dorosłych i dzieci, którzy, nie zawsze z własnej woli, uczestniczyli 
w walce oraz tych, którzy oddawali życie w służbie ojczyzny. Pozostałości obozów 
koncentracyjnych i obozów śmierci, w których nigdy nie przestrzegano godności 
ludzkiej, w których dominowała pogarda dla człowieka, to właśnie osiągnęło nik-
czemny i okrutny wyraz zniszczenia godności ludzkiej. Pola bitwy, które dzisiaj są 
pięknie zagospodarowane, przypominają o niewinnych ofiarach oraz przelanej tam 
krwi, nie można jednak wymazać nienawiści, która wtedy tam panowała71. Ta woj-
na, która przyniosła ze sobą nieproporcjonalny przyrost okrucieństwa, trwa nadal 
w innej postaci. Dokonuje się to poprzez odstraszanie bronią nuklearną i prowa-
dzenie „zimnej wojny”. Lęk zamieszkał na stałe w ludzkich sercach, gdyż „nie są 
możliwe do przewidzenia całkowite skutki wojny nuklearnej na szeroką skalę”72. 
W Deklaracji z Louvain czytamy: „wierzymy, że dla realizacji tego zaangażowa-

67 SRS 24.
68 Jan Paweł II, Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 50-tej rocznicy zakończenia 

II wojny światowej, 6.
69 „W ten sposób demokracja sprzeniewierzając się własnym zasadom, przeradza się w istocie 

w system totalitarny. Państwo nie jest już «wspólnym domem», gdzie wszyscy mogą żyć zgodnie 
z podstawowymi zasadami równości, ale przekształca się w państwo tyrańskie, uzurpując sobie 
prawo do dysponowania życiem słabszych i bezbronnych (...) w imię pożytku społecznego, który 
w rzeczywistości oznacza jedynie interes jakiejś grupy” – EV 20.

70 Jan Paweł II, Przesłanie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 50-tej rocznicy zakończenia 
II wojny światowej, 7.

71 Zob. Jan Paweł II, Przemówienie przed pomnikiem pokoju, Hiroszima 25 lutego 1981, 1.
72 Tamże, 3.
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nia, należy odrzucić strategiczną doktrynę „odstraszania”, a zwłaszcza doktrynę 
„zapewnienia wzajemnego zniszczenia”. Sądzimy, że ta doktryna, nosząca w sobie 
ryzyko totalnej wojny jądrowej, jest barbarzyńska, irracjonalna i nierealistyczna”73. 
Siedem lat później Jan Paweł II w przemówieniu przed pomnikiem pokoju w Hiro-
szimie (25 lutego 1981) powiedział: „chylę głowę, wspominając tysiące mężczyzn, 
kobiet i dzieci, które straciły życie w jednym strasznym momencie, a także tych, 
którzy przez długie lata nosili w swych ciałach zarodki śmierci, nieubłaganie roz-
wijające proces zniszczenia. Ostateczny bilans ludzkiego cierpienia, które tu miało 
swoje źródło, nie został jeszcze w pełni ustalony. Nie obliczono pełnej ceny, którą 
zapłaci ludzkość, zwłaszcza biorąc pod uwagę wpływ wojny nuklearnej, teraz i w 
przyszłości, na nasze pojęcia, postawy i cywilizację”74.

Pamiętając o wojnie i jej skutkach, należy bardzo wyraźnie podkreślić ludzie 
dramaty, śmierć niewinnych ludzi. Krzyk przerażenia i bólu tych ludzi powinien być 
wyznacznikiem sumienia uczciwego człowieka. Każda wojna, finalnie, zmierza do 
wymazania z człowieka jego fundamentu „człowieczeństwa”, opartego na obrazie po-
chodzącym od Boga. Dlatego należy zdecydowanie bronić w człowieku wrażliwości 
na Boga, gdyż inaczej zostanie zapomniana i zniekształcona wrażliwość na drugiego 
człowieka, jak stwierdza Sobór Watykański II: „Stworzenie (...) bez Stworzyciela za-
nika. (...) Co więcej, samo stworzenie zapada w mroki przez zapomnienie o Bogu”75.

Świeże ślady niszczących skutków walk są nadal widoczne w Sarajewie, Bośni 
i Hercegowinie, gdzie nie przestrzega się żadnych zobowiązań prawnych76. Nieusta-
jące walki ujawniają się też na Bliskim Wschodzie. Innym miejscem ognisk zapal-
nych w dzisiejszym świecie jest kontynent afrykański, gdzie od lat kraje zmagają się 
z problemami walk narodowowyzwoleńczych, rywalizacją etniczną, szczepową oraz 
apartheidem.

Płomień nienawiści i zazdrości pochłania ludzkie serca, spala je od wewnątrz 
i niszczy prawdziwą godność ludzką. Kłamstwo wojny współczesnej zamienia pra-
wo moralne w liczbę czołgów, samolotów, w potęgę broni atomowej.

Świadomość nieobliczalnych strat ludzkich, jakie może przynieść wojna, po-
winna dopingować najbogatsze państwa do brania odpowiedzialności za pokój na 
świecie. Konieczne zatem wydaje się przygotowanie młodego pokolenia do życia 
w poszanowaniu prawdy i odpowiedzialności za każde ludzkie istnienie. Pokoju 
nie można budować na pustych słowach, ale trzeba go krzewić w ludzkich sercach.

73 Dokumenty Światowej Konferencji Religii dla Pokoju (Louvain 1974), „Znak” 266 – 267 
(1976), s. 1102.

74 Jan Paweł II, Przemówienie przed pomnikiem pokoju, Hiroszima 25 lutego 1981, 1.
75 KDK 36.
76 Jan Paweł II w homilii w czasie Mszy świętej w Sarajewie stwierdził: „Sarajewo, Bośnio-

-Hercegowino, wasze cierpienia z lat wojny, które, jak ufamy, już nigdy się nie powtórzą, mają 
rzecznika wobec Boga: Jezusa Chrystusa, jedynego sprawiedliwego. W Nim liczni zmarli, których 
tak wiele mogił przybyło w waszym kraju, ci co opłakują matki, wdowy, osierocone dzieci – mają 
rzecznika wobec Boga. (...) Któż inny może w pełni zrozumieć tę kartę waszej historii, o narody 
Bałkanów oraz twojej historii, Europo?” – Homilia w czasie Mszy św. w Sarajewie z dnia 13 kwiet-
nia 1997, w: Przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 120.
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ZAKOŃCZENIE

Szybkie tempo rozwoju cywilizacji wzbogaca nasz cały świat łatwiejszym do-
stępem do informacji, nowszymi odkryciami w medycynie czy innych dziedzinach 
nauki. Jednocześnie zdanie się na technikę rozpręża nasze myślenie o zagrożeniu 
pojawiającym się z powodu niesprawiedliwości społecznych czy nowych techno-
logii wojskowych. Jednostka jest pomijana, a walki o władzę, terytorium, wpływy, 
niszczą gospodarczy rozwój każdego kraju. Wyścig zbrojeń, militaryzacja zawsze 
będą prowadziły do sprzeciwu Kościoła.

Głos nauczania Kościoła przez Sobór Watykański II, orędzia papieży i encykliki 
jest niesłyszalny we współczesnym świecie. Wojna, przemoc i agresja, według Jana 
Pawła II, swoje korzenie zapuszczają w sercach ludzkich. W konsekwencji takiej 
sytuacji człowiek zaraża drugiego człowieka swoją nienawiścią, przez co rodzą się 
konflikty nie tylko na gruncie państwowym, ale również międzynarodowym. Te zaś 
z upływem czasu przeradzają się w głód, terroryzm, brak solidarności międzyludzkiej, 
wojny, przez które tracą życie niewinne osoby. Stąd też rozwiązaniem mogłoby być 
powstanie organizacji międzynarodowych specjalizujących się w kontrolowaniu 
zbrojeń, które nie byłyby skupione tylko na własnych interesach i nie podlegałyby 
naciskowi silniejszych państw. Nie tylko wojsko, w skład którego wchodziłyby siły 
żołnierzy różnych państw, ale odwaga i pewność decyzyjna fachowców, regulowa-
łyby zaniedbania w kontekście sprawiedliwości na świecie.

Konkludując, apel Kościoła jest jasnym przesłaniem do przywódców narodów 
o poszanowanie godności ludzkiej, o zmniejszanie dyskryminacji na tle rasowym, 
o zagwarantowanie wolności religijnej, nie godzącej w życie ludzkie.

Nie wolno tworzyć zamkniętej grupy, która poprzez swoją chęć władzy elimi-
nuje inną, depcząc sprawiedliwość i równość społeczną. Dlatego, reasumując, sta-
nowisko Kościoła, który odczytuje z Ewangelii prawdę, miłość i dobro płynące od 
Boga, jest następujące: nigdy nie będzie popierał zła, które wyrządza wojna, nigdy 
nie będzie godził się na utratę godności ludzkiej, skalanej przez wojnę.

PRZYCZYNY I SKUTKI WOJEN:  
NAUKA SOBORU WATYKAŃSKIEGO II,  

PAWŁA VI I JANA PAWŁA II

STRESZCZENIE

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pojawiające się w mediach zagadnienia związane z za-
grożeniem wojną. Brak słyszalnego głosu Kościoła nauczającego poprzez dokumenty Sobo-
ru Watykańskiego II oraz nauczanie Ojca Świętego Pawła VI i Jana Pawła II w Orędziach 
na Światowy Dzień Pokoju stwarzają sytuację medialnego chaosu i niedostępności poznania 
przyczyn rodzących się wojen na świecie oraz ich konsekwencji. Wymienione i zasygnali-
zowane przesłanki w postaci konfliktów politycznych, egoizmu narodowego sprowadzone-
go do własnych interesów, dyktatury, wojny strukturalne państwa czy wyścig zbrojeń oraz 
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inne przedstawione źródła zła dają początek wojnie. Przyczyny przemocy zawsze rodzą się 
w sercu ludzkim od czasów biblijnego Kaina pragnącego panować i zwyciężać. Dlatego 
każda wojna jest wynikiem konsekwencji grzechu i gubienia obrazu Boga w sercu czło-
wieka. Kościół wrażliwy na sprawy duchowe pragnie przypomnieć o odrodzeniu potrzeby 
wychowywania młodych pokoleń w miłości, wrażliwości na sprawiedliwość, dobro i o odpo-
wiednim kształtowaniu serc. Jeśli nie zaistnieje ład w sercu człowieka, to nigdy nie odnajdzie 
się porządku w sumieniach narodów. Naród nie tylko ginie w czasie wojny, lecz w jej 
trakcie jest pozbawiony czci i godności, demoralizowany, okłamywany i rabowany. Kościół 
przeciwstawia się wszelkiej walce przeciwko życiu, gdyż jest ona ubliżaniem godności 
ludzkiej. Daje się zauważyć, że wojna trwa nadal we współczesnym świecie w postaci 
odstraszania bronią nuklearną, rabunku gospodarczego biedniejszych państw i braku pomocy 
słabszym państwom. Świeże ślady niszczących skutków wojny pozostały w Sarajewie, 
Bośni i Hercegowinie, na Bliskim Wschodzie oraz kontynencie afrykańskim. Nauczanie 
Kościoła nakazuje przywódcom państw, aby poszanowali każdą godność ludzką, budowali 
pokój na świecie oraz rozbrajali serca ludzkie z nienawiści i przemocy. Dokonywać się to 
może poprzez wychowywanie młodych ludzi do pokoju, do ukształtowania ładu moralnego 
w sercach młodzieży, jak również do życia w szacunku oraz przebaczania innym ludziom.

CAUSES AND EFFECTS OF WARS: THE TEACHINGS  
OF THE SECOND VATICAN COUNCIL, PAUL VI AND JOHN PAUL II

SUMMARY

This article is an attempt to respond in media emerging issues related to the threat of war. 
The lack of anaudible voice of the Church teaching through the documents of the Second 
Vatican Council and the teaching of the Holy Father Paul VI and John Paul II in the Messages 
for World Peace Day create a situation of media chaos and the inaccessibility of knowing the 
causes of the emerging worldwars and their consequences. The listed and signaled premises 
in the form of political conflicts, national egoism tightened to one’s own interests, dictator-
ship, structural war of the state or the arms race and other presented sources of evil give rise 
to the war. The causes of violence always arise in the human heart. This situation exists from 
the biblical times of Cain wishing to reign and overcome. Therefore, every war is the result of 
the consequences of sin and the loss of God’s image in the heart of man. The church sensitive 
to spiritual matters would like to remind of the rebirth in the education of young generations 
of love, sensitivity to justice, goodness and shaping the hearts of people. If there is no order in 
the heart of man, then there will never be order in the consciences of nations. The people not 
only die during the war, but during it is deprived of honor and dignity, demoralized, lied and 
robbed. The church opposes all struggle against life because it is an offense to human dignity. 
It is noticeable that the war is still ongoing in the modern world in the form of nuclear deter-
rence, economic robbery of poorer countries and a lack of help for weaker countries. Fresh 
traces of the devastating effects of the war remained in Sarajewo, Bosnia and Herzegovina, 
the Middle East and the African continent. Church teaching instructs state leaders to respect 
every human dignity, build world peace, and disarm human hearts from hatred and violence. 
This can be done by bringing young people to peace, shaping the moral order in the hearts of 
young people, as well as by living in respect and forgiving other people.
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URSACHEN UND FOLGEN VON KRIEGEN: DIE LEHRE DES ZWEITEN 
VATIKANISCHEN KONZILS, STANDPUNKTE VON PAUL VI.  

UND JOHANNES PAUL II.

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel ist ein Versuch, auf die in den Medien aufkommenden Fragen im Zusam-
menhang mit der Kriegsgefahr zu reagieren. Das Fehlen einer hörbaren Stimme der Kirche, 
die in den Dokumenten des Zweiten Vatikanischen Konzils beinhaltet ist sowie die Ignoranz 
gegenüber den Lehren des Heiligen Vaters Paul VI. und Johannes Paul II. in ihren Botschaf-
ten zum Weltfriedenstag schaffen eine Situation des Medienchaos und des Unverständnisses 
von Ursachen und Folgen aufkommender Kriege in der Welt. Die genannten und signalisier-
ten Prämissen in Form von politischen Konflikten, auf die eigenen Interessen reduziertem 
nationalem Egoismus, Diktatur, strukturellen Staatskriegen oder einem Wettrüsten und an-
dere vorgestellte Gründe des Übels geben Anlass zum Krieg. Die Ursachen der Gewalt ent-
stehen seit der Zeit des biblischen Kain, der herrschen und siegen wollte, immer im Herzen 
des Menschen. Deshalb ist jeder Krieg Folge der Sünde und des Verlusts des Gottesbildes 
im menschlichen Herzen. Die Kirche, die für geistige Angelegenheiten sensibel ist, möchte 
an die Wiederbelebung der Notwendigkeit erinnern, die jungen Generationen in Liebe, Sen-
sibilität für Gerechtigkeit, Güte und die richtige Herzensbildung zu erziehen. Wenn es keine 
Ordnung im Herzen des Menschen gibt, wird es auch nie Ordnung im Gewissen der Nationen 
geben. Eine Nation stirbt nicht nur im Krieg, sondern wird ihrer Ehre und Würde beraubt, 
demoralisiert, belogen und ausgeraubt. Die Kirche lehnt jeden Kampf gegen das Leben ab, 
weil er eine Verletzung der Menschenwürde darstellt. Es zeigt sich, dass der Krieg in der mo-
dernen Welt in Form von Abschreckungsmaßnahmen durch Atomwaffen, wirtschaftlichem 
Plündern ärmerer Länder und der Unfähigkeit, schwächeren Ländern zu helfen, weitergeht. 
Frische Spuren der verheerenden Auswirkungen des Krieges sind in Bosnien und Herzego-
wina, im Nahen Osten und auf dem afrikanischen Kontinent geblieben. Die Lehre der Kirche 
verlangt, dass die Führer der Länder jede Menschenwürde beachten, Frieden in der Welt 
schaffen und die Herzen der Menschen von Hass und Gewalt entwaffnen sollen. Dies kann 
erreicht werden, indem junge Menschen zum Frieden erzogen werden, indem die moralische 
Ordnung in ihren geformt wird und wenn sie andere mit Respekt behandeln sowie vergeben 
lernen.
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Kult św. Antoniego został zapoczątkowany w Padwie w 1231 roku. W XV w. 
rozpowszechnił się na terytorium Włoch, a od XVI w. rozwinął w całym Kościele 
katolickim, co było zasługą przede wszystkim papieża Sykstusa IV i zakonu fran-
ciszkanów1. Rozkwit kultu, który w XIX w. przeżywał swoiste apogeum, znalazł 
swoje odzwierciedlenie w tworzeniu ośrodków pątniczych w kościołach, w których 
znajdowały się słynące łaskami obrazy Świętego, a także – oprócz innych form od-
dawania czci – we wznoszeniu świątyń mu dedykowanych2.

Według danych z 1931 r. w archidiecezji wileńskiej na łączną liczbę ok. 390 
kościołów osiem z nich było pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego. Te 
świątynie znajdowały się m.in.: w Niewodnicy Kościelnej (dekanat białostocki), 
w Jałówce i w Brzostowicy Małej (dekanat brzostowicki), w Bobrowszczyźnie 
(dekanat głębocki), w Jęczmieniszkach (dekanat kalwaryjski), w Klewicy (dekanat 
oszmiański), w Sokółce (dekanat sokólski), a także w Chorzowie leżącym w obrę-

* Ks. Andrej Skomoroszko – ur. 1991 r. w Grodnie (Białoruś), od 2016 r. ksiądz diecezji 
grodzieńskiej. W latach 2017 – 2018 odbył studia specjalistyczne z liturgiki w Wydziale Teologii 
w Sankt Augustin w Niemczech. Obecnie rozpoczął studia doktoranckie w Wydziale Teologii UWM 
w Olsztynie. Niniejszy artykuł jest poprawionym i uzupełnionym fragmentem pracy magisterskiej 
autora pt. Kult obrazu św. Antoniego Padewskiego w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego 
w Grodnie (KUL Lublin, 2016).

1 K. Kuźmak, E. Sokołowski, Antoni z Padwy, EK,  t. 1, Lublin 1995, kol. 661.
2 Zob. A. Chadam, Święty Antoni z Padwy. W 800. rocznicę urodzin Wielkiego Cudotwórcy 

z Padwy 1195 – 1995, Kalwaria Zebrzydowska 1995; B. Matczak, Liturgiczny kult świętego An-
toniego Padewskiego, w: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa 
regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 123 – 134; M. Jodkowski, 
Placówki duszpasterskie i kościoły diecezji warmińskiej dedykowane św. Antoniemu Padewskie-
mu w pierwszej połowie XX wieku, w: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. 
Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 79 – 90.
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bie dekanatu wiszniewskiego3. Obecnie w granicach diecezji grodzieńskiej, związa-
nej historycznie z archidiecezją wileńską, znajdują się dwie parafie św. Antoniego 
Padewskiego (chodzi o miejscowości: Mała Brzostowica i Kamionka), natomiast 
ołtarz dedykowany Świętemu posiadają parafie: Wniebowzięcia Najświętszej Ma-
ryi Panny w Odelsku, Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żołudku, Trój-
cy Przenajświętszej we wsi Strubnica, Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie 
(kościół farny), Matki Bożej Anielskiej w Grodnie, Znalezienia Krzyża Świętego 
w Grodnie. Niniejszy artykuł stanowi próbę opisu i przybliżenia niektórych ze 
wskazanych miejsc, ze szczególnym uwzględnieniem wizerunku św. Antoniego Pa-
dewskiego w grodzieńskim kościele Znalezienia Krzyża Świętego.

MAŁA BRZOSTOWICA

W odległości ok. 30 km na południe od Grodna położona jest miejscowość 
Mała Brzostowica, związana z działającą tu parafią pw. św. Antoniego z Padwy4. 
W 1512 r. miejscowość wspomniana jest jako dwór Chodkiewiczów. W kolejnych 
stuleciach była majątkiem książąt Massalskich, Stryjeńskich i Jundziłłów. Pierw-
szy kościół powstał tutaj dzięki fundacji prywatnej w 1550 roku. Wiadomo też, że 
w 1752 r. w miejscowości znajdował się drewniany kościół dedykowany św. Anto-
niemu Padewskiemu, którego wnętrze ozdabiały cztery ołtarze. W 1784 r. wybudo-
wano w tym miejscu murowaną kaplicę.

Kościół murowany w stylu klasycyzmu rozpoczęto budować 30 września 
1851 r., o czym świadczy kamień węgielny w ścianie ołtarzowej. Świątynię usytu-
owano na wysokim wzgórzu, w samym centrum wsi. Jej fundatorem był posiadacz 
majątku Antoni Wołkowyski, natomiast autorem projektu grodzieński komornik 
Malewicz. Choć budowę ukończono przed 1863 r., to już w 1868 r. kościół ten był 
używany jako cerkiew prawosławna, co wiązało się najprawdopodobniej z represja-
mi carskimi po powstaniu styczniowym5.

Wraz z przyjściem władzy radzieckiej kościół w Małej Brzostowicy został za-
mknięty, a jego gmach wykorzystywano do celów gospodarczych. W 1948 r. kom-
somolcy podpalili świątynię, wskutek czego wierni musieli dojeżdżać na nabożeń-
stwa do sąsiednich parafii (do Makarowiec, Indury, Grodna).

Po rozpadzie ZSRR kościół zwrócono katolikom. Pierwsza Msza święta w pa-
rafii w Małej Brzostowicy została odprawiona pod gołym niebem w uroczystość 
Wszystkich Świętych w 1990 roku6. Rozpoczęto też renowację kościoła, który 
został odbudowany dzięki staraniom o. Kazimierza Żylisa7. W 1994 r. odbyła się 

3 Synodus Archidioecesana Vilnensis 1931, Wilno 1932, s. 451 – 541.
4 Kalendarz liturgiczny Diecezji Grodzieńskiej na rok 2013, opr. A. Gremza, Grodno 2013, 

s. 99.
5 E. Орловский, Гродненская старина, cz. 1: Гор. Гродно, Гродно 1910, s. 108; Е. Д. Квит-

ницкая, Коллегиум, Белоруссий XVII в. „Архитектурное наследство” 8(1969), s. 10.
6 Tamże, s. 109.
7 А. М. Кулагін, Каталіцкія, Храмы Беларусі, Менск 2008, s. 108.
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ponowna konsekracja świątyni, związana z powrotem do dawnego jej tytułu św. 
Antoniego Padewskiego.

W 1995 r. ojcowie redemptoryści ustawili przed kościołem wysoki drewniany 
krzyż na pamiątkę misji, które odbyły się w parafii. 12 czerwca 2004 r. świętowano 
jubileusz 10-lecia rekonsekracji, a 13 czerwca 2009 r. do świątyni uroczyście wnie-
siono relikwie św. Antoniego Padewskiego. Niektóre źródła podają, że Święty był 
w tym kościele czczony w szczególny sposób. Okazją do oddania mu czci był od-
pust, gromadzący nie tylko parafian, lecz także wiernych z sąsiednich parafii. Oł-
tarz z obrazem św. Antoniego był tak skonstruowany, że wierni na kolanach mogli 
obchodzić wokół, by przywołując wstawiennictwa Świętego wypraszać u Boga po-
trzebne im łaski8.

KAMIONKA

Kolejny kościół w diecezji grodzieńskiej pod wezwaniem św. Antoniego z Pa-
dwy znajduje się we wsi Kamionka. Świątynia posiada także drugi tytuł: Trzech 
Króli9. Początki istnienia parafii sięgają 1882 roku. Pierwotnie znajdował się tu 
drewniany kościół, który później został spalony.

W dniach 27–28 lipca 1935 r. z z kanoniczną wizytacją przybył do parafii or-
dynariusz archidiecezji wileńskiej – abp Romuald Jałbrzykowski. 28 lipca odprawił 
uroczystą Mszę świętą, podczas której dokonał konsekracji nowego kościoła.

22 czerwca 1941 r. armia niemiecka przekroczyła granicę ZSRR (BSSR) 
i następnego dnia wkroczyła do Kamionki. Aresztowano proboszcza ks. prała-
ta Wacława Sarosiekę, który w kościele przechowywał zboże dla głodujących 
i potrzebujących. Na jego miejsce do parafii z posługą duszpasterską został skiero-
wany ks. Michał Aranowicz10.

W okresie powojennym, w kwietniu 1969 roku, proboszczem parafii w Ka-
mionce został ks. Józef Grasiewicz (zm. 2000 r.), na którego barkach spoczął ciężar 
remontu i odnowienia kościoła. Natomiast w lutym 1988 r. parafia otrzymała wika-
riusza ks. Rzyszarda Jakubca11.

Szczególnym wydarzeniem dla wspólnoty w Kamionce była wizyta Prymasa 
Polski kard. Józefa Glempa, który odwiedził to miejsce w dniu 5 września 1988 
roku. Od 17 lutego 1993 r. decyzją biskupa grodzieńskiego Aleksandra Kaszkie-
wicza parafia została włączona do nowo utworzonego dekanatu szczuczyńskiego. 
Obecnie proboszczem jest ks. Witalij Wojciechowski12.

Kult obrazu św. Antoniego Padewskiego w Kamionce zaczął się odradzać cał-
kiem niedawno. Był on dość silny, mimo ucisku ze strony władzy sowieckiej, a roz-

 8 В. Сояпин, Гродненские Костелы: Послеваенная история, документы и фатографии, 
Гродно 2012, s. 86.

 9 Kalendarz liturgiczny Diecezji Grodzieńskiej, s. 99.
10 J. Świsłowski, Historia parafii św. Antoniego i Trzech Króli w Kamionce, praca dyplomowa, 

Kamionka 2003, s. 14 – 15.
11 Tamże, s. 17.
12 Tamże, s. 19.
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wijał się do 1964 roku. Ta sytuacja uległa zmianie wraz z przyjściem do parafii 
ks. J. Grasiewicza, który rozpoczął krzewić w kamionkowskiej wspólnocie kult 
miłosierdzia Bożego. Rozpowszechnił się on bardzo, gdyż wraz z nowym probosz-
czem przybyły do Kamionki także siostry Bożego Miłosierdzia. Ponowne ożywie-
nie nabożeństwa do św. Antoniego z Padwy nastąpiło poprzez pracę duszpasterską 
ks. Witalija Wojciechowskiego, który jako proboszcz w latach 2011 – 2018 powrócił 
do dawnych zwyczajów i tradycji związanych z kultem Świętego. Obecnie dużą 
popularnością cieszy się tzw. Msza święta składkowa do św. Antoniego i nabożeń-
stwo ku jego czci, odprawiane w każdy wtorek. Liczny i gorliwy udział wiernych 
potwierdza przywiązanie do osoby i wstawiennictwa Świętego13.

ODELSK

Obok kościołów dedykowanych św. Antoniemu Padewskiemu na terenie diece-
zji grodzieńskiej znajdujemy też świątynie, w których znalazł miejsce ołtarz bądź 
wizerunek świętego franciszkanina. Pierwszym z nich jest kościół pw. Wniebowzię-
cia Najświętszej Maryi Panny w Odelsku14. Drewniany kościół był tutaj fundowany 
i wyposażony w 1490 r. przez króla Kazimierza Jagiellończyka. Świątynia ta została 
zbudowana na planie krzyża z jedną wieżą.

Nowy, barokowy, obecnie funkcjonujący kościół konsekrował w 1674 r. biskup 
Mikołaj Słupski – sufragan wileński15. Od 1862 r. do parafii należała też kaplica Kli-
mówka, skasowana przez władze carskie w 1866 roku. Natomiast kościół parafialny 
odnowiono w 1874 roku16.

Świątynia w Odelsku była czynna przez cały okres BSSR. Jej główny ołtarz 
dedykowany jest Matce Bożej Odelskiej, a ołtarze boczne mają tytuły: Serca Jezu-
sowego, Przemienienia Pańskiego, Matki Bożej Szkaplerznej oraz św. Antoniego 
Padewskiego.

Odelsk posiada herb, który jest jednym z oficjalnych symboli miejscowości. 
Zatwierdzony został dekretem prezydenta Białorusi z 24 lipca 2014 roku17. Na błę-
kitnym polu tarczy herbowej widnieje postać św. Antoniego z Padwy, przedstawio-
nego w brązowym habicie. Na lewym ramieniu Świętego ukazane zostało Dzieciąt-
ko Jezus w srebrnych szatach, ze srebrną lilią w dłoniach, opierające się nogami 
o rozłożoną księgę18. 

Przez mieszkańców i parafian Odelska św. Antoni z Padwy jest czczony jako 
wielki orędownik u Boga. Co roku 13 czerwca w parafii odelskiej odbywa się odpust 
z okazji uroczystości Św. Antoniego. Z czasem ukształtował się zwyczaj, aby w tym 

13 Wywiad z ks. Witalim Wojciechowskim, prob. parafii Kamionka (15 IX 2014): archiwum 
autora.

14 Kalendarz liturgiczny Diecezji Grodzieńskiej na rok 2013, s. 99.
15 T. Kasabuła, Słupski Mikołaj, EK, t. 18, Lublin 2013, kol. 424..
16 A. Ю. Макарчык OFMConv., Адэлск 1490–2010, Менск 2010, s. 199.
17 Dekret Prezydenta Białorusi: http://web.archive.org/web/20140922142138/http://www.he-

raldicum.ru/belarus/texts/2014_vitgro.pdf [28 sierpnia 2020].
18 A. Ю. Макарчык OFMConv., Адэлск 1490–2010, s. 200.
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dniu obchodzić święto Odelska. W tym dniu przybywają do miasteczka czciciele 
św. Antoniego, którzy pochodzą z tego miejsca, ale również zamieszkali w bliższej 
i dalszej okolicy19. 

W 2010 r. dzień wspomnienia św. Antoniego był dla Odelska i parafii okazją 
do świętowania jubileuszu 520-lecia istnienia. Z tej okazji w centrum miejscowości 
został wzniesiony pomnik św. Antoniego Padewskiego. Został on wykonany z brą-
zu. Ma wysokość 1,8 m. Autorami i wykonawcami projektu byli państwo Krystyna 
i Bogusław Solscy z Łodzi. Uroczystego poświęcenia figury dokonał pochodzący 
z Odelska metropolita mińsko-mohylewski abp Tadeusz Kondrusiewicz20.

LIDA

Kolejnym kościołem związanym z kultem św. Antoniego Padewskiego na tere-
nie diecezji grodzieńskiej jest świątynia Podwyższenia Krzyża Świętego w Lidzie. 
W 1376 r. do Lidy przybyli franciszkanie.W 1387 r. powstał tutaj kościół parafialny, 
dzięki fundacji króla Władysława Jagiełły21. Jednak w 1392 roku, podczas najazdu 
księcia Witolda i krzyżaków, drewniana świątynia została strawiona przez ogień. 
Nową wybudowano w 1397 r., a konsekrował ją biskup Andrzej. W 1409 r. podczas 
najazdu księcia smoleńskiego Jerzego Swiatosławicza ponownie została spalona. 
Kościół odnowiono w latach 1414 – 1416 i konsekrowano pod tytułem Najświętszej 
Maryi Panny, Wszystkich Świętych oraz Świętego Krzyża22. Kolejnych zniszczeń 
dokonały wojska moskiewskie zdobywając miasto w 1659 roku. Odbudową kościoła 
zajął się ks. Rebert, a świątynię konsekrował w 1674 r. sufragan wileński bp Mikołaj 
Słupski. W 1770 r. kolejny biskup pomocniczy diecezji wileńskiej Tomasz Ignacy 
Zienkowicz wymurował i konsekrował nowy kościół, dzięki funduszom swego stry-
ja biskupa wieleńskiego Michała Jana Zienkowicza23. W roku 1721 w poprzedniej 
świątyni odnotowano istnienie 5 ołtarzy (prócz istniejących wcześniej). Były to ołta-
rze św. Józefa i św. Antoniego. Kolejne dwa, znajdujące się na filarach międzynawo-
wych, miały jedynie murowane mensy, aczkolwiek, jak mówią akta wizytacji z roku 
1777: „in continuatione zostają”. Prawdopodobnie znajdowały się w nich obrazy św. 
Józefa i Antoniego, przeniesione najpewniej ze starego kościoła. W 1782 r. ołtarze 
św. św. Józefa i Antoniego były już ukończone: miały malowane na murze kolumny 
i były ozdobione „w górze sztukaterią malowaną”24. Można przepuszczać, że kult 
św. Antoniego z Padwy rozpoczął się w kościele właśnie w 1782 roku. Wizerunek 
Świętego przedstawia się tutaj następująco: Święty klęczy opierając się na jednym 

19 У. Любчи, Жирович и Одельска появились официальные гербы // TUT. BY [Электронный 
ресурс]. – 2000 – 2015. – Режим доступа: http://news.tut.by/society/408968.html

20 Tamże.
21 J. Kurczewski, Biskupstwo Wileńskie, Lida 1996, s. 22.
22 F. Sulimierski, Miasto Lida, Lida 2005, s. 111.
23 Cz. Kołyszko, Zarys rozwoju chrześcijaństwa w Lidzie, „Ziemia Lidzka”1, Lida 2001, s. 4; 

M. Baliński, Starożytna Polska, t. III, Warszawa 1846, s. 253.
24 В. Церашчатава, Ліда. Крыжаузвіжанскі касцел, w: Беларуская Энцыклапедыя. 

Архітэктура Беларусі, ред. А. Воінаў, Мінск 1993, s. 264.
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kolanie, ręce ma podniesione jakby w kierunku nieba, przed rękami widzimy Jezusa 
jako małe dziecko, przed Nim stoi drewniany klęcznik. Na klęczniku leży otwarta 
Biblia, a nad nią widoczny jest krzyż. Na dole obrazu, obok prawej nogi Świętego, 
leży lilia będąca symbolem czystości25. Obraz cieszy się czcią mieszkańców Lidy 
i słynie łaskami, o czym świadczą wota, które są zamieszczone przy nim. W każ-
dy wtorek odbywa się w kościele nowenna ku czci św. Antoniego26. Inną piękną 
tradycją parafii, praktykowaną przed liturgicznym wspomnieniem św. Antoniego, 
jest zwyczaj odprawiania 40-godzinnego nabożeństwa, związanego z procesyjnym 
niesieniem figury Świętego wokół kościoła. Uroczystość gromadzi wielu ludzi, nie 
tylko z Lidy, ale także z okolicy.

GRODNO: KOŚCIÓŁ MATKI BOŻEJ ANIELSKIEJ

Kolejnym miejscem kultu św. Antoniego Padewskiego w diecezji grodzieńskiej 
jest kościół Matki Bożej Anielskiej. W 1635 r. staraniem starosty upickiego Eu-
stacha Kurcza i jego żony Zuzanny z domu Tyszkiewicz przybyli do Grodna bra-
cia mniejsi konwentualni (franciszkanie), staraniem których zbudowano niewielki 
drewniany kościół27. W 1659 r. podczas działań wojennych związanych z najazdem 
wojsk moskiewskich kościół został zniszczony. Jednak jeszcze przed 1775 r. roz-
poczęto budowę murowanej trójnawowej bazyliki, z absydą, dzwonnicą oraz bu-
dynkiem klasztornym. Od 1697 r. nowo wybudowana świątynia stała się kościołem 
parafialnym. Kościół konsekrował 22 listopada 1744 r. biskup pomocniczy wileński 
Józef Puzyna28.

W nawach bocznych kościoła znajdowało się osiem ołtarzy. Dedykowano je: 
Matce Bożej Anielskiej, Jezusowi Ukrzyżowanemu (płaskorzeźba), św. Bonawentu-
rze, św. Franciszkowi z Asyżu, św. Antoniemu z Padwy, św. Józefowi Oblubieńcowi 
NMP, Matce Bożej Bolesnej (płaskorzeźba) i św. Michałowi Archaniołowi. Znaj-
dujący się w ołtarzu obraz św. Antoniego Padewskiego został namalowany w 1812 
roku29. Cieszył się kultem, co potwierdzają liczne wota, a dziś duża obecność wier-
nych na Mszy wotywnej w każdy wtorek. W tym dniu odprawiana jest nowenna 
oraz Msza św. składkowa. Cześć oddawana św. Antoniemu nie ogranicza się tutaj 
tylko do wspólnotowej modlitwy, gdyż wierni przybywają do tego miejsca również 
na cichą, osobistą rozmowę, zanosząc błagania w różnych potrzebach. Z relacji pro-
boszcza parafii wynika, że chodzi tu nie tylko o pomoc Świętego w odnalezieniu  

25 В. Церашчатава, Ліда. Крыжаузвіжанскі касцел, w: Беларуская Энцыклапедыя. 
Архітэктура Беларусі, ред. А. Воінаў, Мінск 1993, s. 280.

26 Wywiad z ks. Włodzimierzem Hulajem, prob. parafii pw. Podwyższenie Krzyża Świętego 
w Lidzie (18 VI 2012): archiwum autora.

27 Zob. J. Makarczyk, Dzieje franciszkanów w Grodnie do 1975 r., „Roczniki Historii Kościo-
ła” 60(2013) nr 5, s. 49– 89.

28 П. Бобровский, Материалы для географии и статистики России, собранные 
офицерами Генерального штаба. Гродненская губерния. СПб., 1863, s. 810; E. Орловский, 
Гродненская старина, cz. 1: Гор. Гродно, Гродно 1910, s. 100.

29 E. Maliszewski, Przewodnik po guberni Grodzieńskiej, Warszawa 1919, s. 107.
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zagubionych ludzi i przedmiotów, ale również o jego opiekę nad rodzinami i ochro-
nę zwierząt w gospodarstwach rolnych przed chorobami i pomorem30.

GRODNO: KOŚCIÓŁ ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Kościół pobernardyński pw. Znalezienia św. Krzyża jest najstarszą z za-
chowanych katolickich świątyń Grodna, dlatego poświęcamy mu w niniejszym 
opracowaniu najwięcej miejsca. Poszczególne jego części powstały w różnych 
epokach i są znakiem charakterystycznych dla tych epok stylów. Na elementy 
obiektu składają się części pochodzące z okresu: gotyku, renesansu, baroku, roko-
ka, klasycyzmu oraz wieku XIX i XX. Najstarszy dokument, dotyczący związane-
go z tym miejscem zakonu bernardynów, pochodzi z 1494 roku. Wtedy to wielki 
książę litewski Aleksander Jagiellończyk zapisał im w darze obszar nad Niemnem, 
znajdujący się za miastem Grodno. Jednak kościół i klasztor w tym czasie jeszcze 
nie zostały zbudowane. Do realizacji zamierzeń monarchy doszło dopiero 100 lat 
później31. O przybyciu bernardynów do Grodna nie wiemy jednak zbyt wiele. Wiele 
wskazuje na to, że fundacja nie została zrealizowana. Pewien wpływ na to miały bez 
wątpienia kłopoty personalne pierwszej prowincji litewskiej zakonu32.

Sytuację topograficzną z końca panowania Zygmunta Augusta dobrze obrazuje 
panorama Grodna wykonana przez Matthiasa Zündta z 1568 r. według rysunku Jo-
hannesa Adelhausera z roku poprzedniego. Sztych ten był wielokrotnie powielany 
(m.in. Braun – Hogenberg 1575). Niemniej wszystkie późniejsze przedstawienia są 
kopią oryginału Zündta – Adelhausera33. Interesującym jest, że w przedstawieniu 
tym nie zaznaczono jednak kościoła bernardynów. Miejsce, gdzie później powstał, 
opisano tu jako stajnie królewskie (STABULA REGIA). Oprócz zamku murowa-
nego (ARS LATERICIA), domu królewskiego i ratusza, na rycinie znalazło się 
sześć cerkwi prawosławnych (TEMPLUM RUSSORUM) i rzymskokatolicka fara 
(TEMPLUM POLONORUM), ufundowana według legendy przez Wielkiego Księ-
cia Witolda. Choć nie widać na rycinie żadnego innego kościoła katolickiego34, to 
wiadomo dziś, że na terenie określonym jako królewskie stajnie zostanie zbudowa-
ny konwent oo. Bernardynów. Niektórzy badacze twierdzą, że w latach 1494 – 1595 
drewniany kościół i klasztor były już w tym miejscu jednak zbudowane35.

30 Wywiad z ks. Antonim Łysakowskim, prob. parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie 
(18 V 2014): archiwum autora.

31 J. Jodkowski, Grodno, Wilno 1923, s. 75.
32 K. Kantak, Pierwsza prowincja bernardynów litewskich 1530 – 1571. Litwa i Ruś, Wilno 

1912, s. 65 – 66.
33 F. Walczyna, Grodno, w: Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej, red. M. Jakubowski, M. Sas, F. Walczyna, Warszawa 2016, s. 221.
34 J. Jodkowski, Grodno, s. 79 – 80.
35 И. Слюнкова, Монастыри восточной и западной традиции. Наследие архитектуры 

Беларуси, Минск 1996, s. 210.
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Budowa murowanego kościoła została rozpoczęta w 1586 г., gdy król Stefan Ba-
tory potwierdził nadanie fundacji królewskiej temu dziełu36. Zaczęła ona nabierać 
realnych kształtów dopiero w 1595 г., gdy proboszcz kościoła farnego w Grodnie 
Florian (Fabian) Konopacki zwrócił się do prowincjała bernardynów Benedykta Gą-
siorka z prośbą o przyjęcie fundacji. W tym też roku nastąpiło wprowadzenie za-
konników, którzy teren dawnych stajni królewskich, położony na wzniesieniu poza 
miastem, otrzymali w darze od Anny Druckiej-Sokolińskiej37. Rozpoczęta w 1605 r. 
budowa zakończyła się w 1618 roku, a w jej ramach podwyższono, przedłużono 
i zaokrąglono prezbiterium38. Kościół konsekrował w dniu 13 maja 1618 r. (3 maja 
1618 r.) biskup wileński Eustachy Wołłowicz39, nadając mu tytuł Znalezienia św. 
Krzyża40.

W latach 60. XVII w. istniało przy kościele bractwo loretańskie. Potwierdza to 
„Indulgencja Papieża Aleksandra VII dla członków bractwa Domu Loretańskiego 
Matki Boskiej przy Grodzieńskim Bernardyńskim klasztorze”41, wydana w 1666 
roku. Bractwo gromadziło się w świątyni przed ołtarzem z figurą Matki Boskiej 
Loretańskiej. Była to niewielka kaplica w kształcie zamkniętego półkoliście prosto-
kąta, dobudowana od strony północnej nawy, przy pierwszym przęśle42. Przebudowa 
kościoła związana była z rozpoczęciem budowy kaplicy Domku Loretańskiego (tzw. 
Loretu) w 1679 r., gdy położono fundamenty. Prawdopodobnie chodziło o usytu-
owanie domku przed frontem kościoła, gdyż kaplica Matki Boskiej Loretańskiej już 
przecież istniała. Kolejny etap przebudowy rozpoczął się w 1682 roku. Jednak bu-
downiczy nie kontynuowali już wznoszenia Loretu, a prowadzone prace poszerzono. 
Na linii zachodniego muru wieży wytyczona została nowa fasada. W ten sposób ko-
ściół został powiększony o kolejne – piąte – przęsło. W 1683 r. do tego przęsła prze-
sunięto chór muzyczny, a po obu jego stronach usytuowano dwie szczytowe kaplice.

Fasada kościoła z dostawioną od południa masywną wieżą sprawia wprawdzie 
wrażenie kompletnej, ale jest ona jednak nieproporcjonalna, gdyż jej lewa strona 
jest szersza niż prawa. W myśl założeń została ozdobiona rzeźbami stającymi w ni-
szach, pochodzącymi z 4. ćwierci XVII wieku. Są to figury: św. Heleny, św. Anto-
niego i św. Bernardyna. Budowa fasady trwała prawdopodobnie do 1686 roku. Być 
może również wtedy została podwyższona wieża. Na późniejszych XVIII-wiecz-
nych przedstawieniach ikonograficznych ma ona pięć kondygnacji. Potwierdzałaby 
tę datę bulla papieża Innocentego XI z tegoż roku, powołująca bractwo św. Barbary 
przy grodzieńskim kościele oo. Bernardynów43.

Również główny ołtarz świątyni został w 1680 r. zbudowany na nowo. Znajdu-
jący się w nim wcześniej obraz Matki Boskiej zamieniono na wkomponowaną w oł-

36 Zob. D. Piramidowicz, Etapy budowy pobernardyńskiego kościoła w Grodnie, w: Sztuka 
ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI – XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 393 – 426.

37 ВКЛ, Энцыклапэдыя, t. 1, Мінск 2005, s. 501.
38 Wilno, VUB, sygn. F 4-А, 2210.
39 Wilno, LVIA, F. 694, nr 642, k. 74v.
40 Wilno, VUB, sygn. F, 4 – 2996.
41 Wilno, LVIA, F. 1896, poz. 274, 276, s. 24.
42 VUB, sygn. F, 4 – 2462, k. 2.
43 Wilno, MAB, sygn. F. 273 – 2792.
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tarz grupę ukrzyżowania z krucyfiksem w centrum44, co bardziej odpowiada we-
zwaniu kościoła. Jeden z istniejących wówczas ołtarzy bocznych, fundowany przez 
Marynę Dłuską, poświęcony był św. Antoniemu z Padwy45. W latach 1680 – 1683 
zostały wykonane stalle, które ozdobione zostały scenami z życia Świętego46.

Ponieważ dwa razy w ciągu 1753 r. pożar dotkliwie doświadczył miasto i kościół 
bernardyński47 po odnowieniu wieży kościelnej postarano się o nowe dzwony48. 
W latach 1754 i 1759 wykonał je Gustavus Mörk49. Kolejny pożar z 1782 r. strawił 
część śródmieścia i fary grodzieńskiej. Prawdopodobnie na skutek zniszczeń trzeba 
było odnowić również wnętrze kościoła oo. Bernardynów. Stąd w 1788 r. pojawił 
się tutaj zespół dwunastu nowych klasycystycznych ołtarzy. Świątynia otrzymała 
również nowe dekoracje freskowe, które wykonał Antoni Gruszecki, wspomagany 
przez Filipa Michałkiewicza50.

O stanie materialnym oraz duszpasterstwie prowadzonym w świątyni w pierw-
szych dekadach XX w. mówi „Księga Wizytacji Kanoniczej kościoła Bernardyń-
skiego w Grodnie (...)”51, przeprowadzonej 27 kwietnia 1927 r. przez arcybiskupa 
wileńskiego Romualda Jałbrzykowskiego52. Dowiadujemy się z niej, że kościół był 
gruntownie odnowiony: wewnątrz w 1905, a z zewnątrz w 1911 roku. Organy „na 
30 głosów zostały zbudowane w roku 1911 z pozostawieniem pięknej struktury 
drewnianej z połowy XVIII wieku”53. W 1930 r. kościół wraz z pobernardyńskim 
zespołem klasztornym uznano za zabytek.

W wyniku II wojny światowej świątynia wraz z klasztorem częściowo spłonęły. 
Dlatego po zakończeniu działań wojennych podjęto trud odbudowy kościoła, który już 
w 1946 r. odzyskał swój pierwotny kształt. Mimo działań władzy radzieckiej udało się 
niewielką część klasztoru zamieszkiwać księżom, siostrom zakonnym i zakrystiano-
wi. Mieszkały tu również osoby świeckie. W pozostałej części zabudowy znajdowało 

44 Wilno, VUB, sygn. F. 4 – 2462, k. 1.
45 A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1901, t. IV, s. 294.
46 Wilno, VUB, sygn. F. 4 – A. 2210, k. 22.
47 Wiadomość o pożarze zdarzonym w 1753 r. w Grodnie, w: „Kłosy”, 1885, t. XLI, s. 6; S. Szy-

mański, Rozwój urbanistyki architektonicznej Grodna XV – XVIII w., „Rocznik Białostocki” 9(1970), 
s. 251 – 252.

48 Wilno, VUB, sygn. F. 4-A 2210, s. 2; Dzwon odlany w 1754 г., średni (wysokość 127 сm., 
średnica 137 cm). Trzy dzwony z 1759 r.: wielki (wysokość 106 сm, średnica 116 сm), mniejszy, 
przelany w 1905 r., oraz sygnaturka. Zob. J. Jodkowski, Kościół Bernardynów w Grodnie, Wilno 
1930, s. 2.

49 M. Brensztejn, Zarys dziejów ludwisarstwa w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, Wilno 
1924, s. 86 – 87.

50 Michałkiewicz Filip, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. 
Rzeźbiarze. Graficy, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojeda, t. V, Warszawa 1993, s. 506 – 507.

51 „Księga Wizytacji Kanoniczej”, s. 1: sygn. F. 4 – 2190. tom rkp. Akt wizyty Kościoła i klasz-
toru XX. Bernardynów Grodzieńskich w Mieście Gubernskim i Powiecie oraz Dekanacie Grodzień-
skim przez N. P.J. Księdza Cypriana Wiszniewskiego Prowincjała Zakonu Bernardyńskiego L. I.D. H. 
roku 1838 miesiąca październik 27 dnia odprawiony (Vilniaus Uniwersiteto Biblioteka).

52 Jałbrzykowski Romuald, w: PSB, t. X, z. 3, Wrocław – Warszawa – Kraków 1962 – 64, 
s. 400 – 401; T. Krahel, Działalność organizacyjno-duszpasterska arcybiskupa Romualda Jałbrzy-
kowskiego, „Wiadomości Kościelne” 5(1977) z. 1, s. 63 – 71.

53 „Księga Wizytacji Kanoniczej”, s. 2.
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się prosektorium i zakład medycyny sądowej. W archiwum kościelnym zachował się 
inwentarz, sporządzony przez radzieckich muzealników, powstały prawdopodobnie 
w latach 70. XX wieku54. Jest on dość szczegółowy, ponieważ podaje listę znajdują-
cych się w kościele rzeczy. Jednak z niektórymi określeniami dotyczącymi stylu, czy 
też datowania sprzętów kościelnych, nie zawsze można się zgodzić. Z inwentarza 
dowiadujemy się, że w okresie tym odnowiono również wnętrze świątyni.

Pobernardyński kościół w Grodnie nigdy nie został zamknięty dla wiernych. Za-
wsze też cieszył się zainteresowaniem jako jedna z najstarszych świątyń w mieście. 
Pod koniec lat 80. XX w., na fali gwałtownych przemian politycznych w ZSRR, zo-
stał wraz z kompleksem klasztornym zwrócony Kościołowi rzymsko-katolickiemu. 
W 1995 r. rozpoczął się szeroko zakrojony remont świątyni, któremu patronował 
obecny biskup diecezjalny Aleksander Kaszkiewicz. Dzięki staraniom proboszcza 
ks. prałata Antoniego Chańko wokół kościoła przeprowadzone zostały prace, mają-
ce na celu wzmocnienie fundamentów, a w 2005 r. dokonano wymiany dachu.

Na osobną uwagę zasługuje jeszcze pobernardyński kompleks klasztorny, któ-
ry w 1677 r. został rozbudowany, ze względu na otwarte tutaj studium filozoficzne, 
przeniesione do Grodna z Nieświeża55. Od 1682 r. w wyniku prac prowadzonych 
przy kompleksie powstały dwa nowe skrzydła (południowe i zachodnie), przez co 
został stworzony wewnętrzny dziedziniec. Wtedy też wzmocniono mury starego bu-
dynku klasztornego, zasklepiono dormitorium oraz cele zakonne56. W związku z tym 
w roku 1682 r. w powiększonym klasztorze mogło mieszkać aż 30 zakonników. Prace 
renowacyjne i budowlane przebiegały pod zarządem gwardiana Antoniego Hlado-
wickiego, przy wsparciu finansowym jego brata Gedeona Hladowickiego – podsto-
lego grodzieńskiego57. W wieku XVIII w. klasztor zyskał nowe budynki gospodar-
cze, które nie zachowały się do czasów współczesnych. Widoczne są one jeszcze 
na mapach założenia bernardyńskiego z 1804 i 1816 roku. W okresie tym zmiany 
dotknęły również sam kościół, szczególnie w wystroju jego wnętrza. Wtedy właśnie 
powstały najcenniejsze elementy wyposażenia, z których jedynie część przetrwała 
zawieruchy wojenne. Piękny widok kościoła wraz z zabudowaniami klasztoru oo. 
Bernardynów znajdujemy na planach Grodna z około połowy XVIII wieku. Rysunek 
lawowany, najbardziej poprawny i szczegółowy, datowany jest na rok 175358. Prawdo-
podobnie  powstał jeszcze przed wspomnianym już wyżej pierwszym dużym pożarem 
w tymże roku, w wyniku którego spłonęła cała gęsta zabudowa południowej części 
nadniemeńskiej skarpy. Ucierpiał też klasztor, który bernardyni musieli odbudować 
wraz z wieżą kościoła, ponieważ jej konstrukcja została naruszona59.

54 АР. Inwentarz kościelny wykonany przez muzealników radzieckich, prawdopodobnie 
z lat 70. XX w. Niekompletny, brakuje pierwszej strony, więc jego pełny tytuł i autorzy nie są mi 
znani.

55 Klasztory Bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kal-
waria Zebrzydowska 1985, s. 82.

56 Tamże, s. 81.
57 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 5, Warszawa 1910, s. 152.
58 S. Szymański, Rozwój urbanistyki architektonicznej Grodna XV – XVIII w., „Rocznika Bia-

łostocki” 9(1970), s. 240 (oryginał znajduje się w „Saskie Krajowe Główne Archiwum w Dreźnie. 
sygn. RSchr. VII. Fach 90. Nr 6. Kopia PAN IS nr neg. 51093”).

59 S. Loza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 227.
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Zachowane inwentarze z XIX w. potwierdzają, że w okresie tym przy kościele 
i budynkach klasztoru prowadzono niewielkie prace, mające na celu zabezpieczenie 
murów przed czynnikami atmosferycznymi60. W inwentarzach czytamy: „Dach po 
wizycie 1829 zreperowany na samym kościele i nigdzie nie zacieka. Niższe zaś 
części kościoła na nowo pokrytemi zostały”. „Cmentarz czyli Dziedziniec przy 
Budowie Kościoła jest murem ceglanym oprowadzony i otynkowany (...). Klasz-
tor zreperowany, inne budowle potrzebujące opatrzenia pozostawia się czułości 
Przełożonego”61. W połowie XIX w. informacje dotyczące samego klasztoru oo. 
Bernardynów stają się w inwentarzach coraz rzadsze. Wynikało to z wprowadzenia 
przez carskiego zaborcę zakazu przyjmowania kandydatów do nowicjatu, a także 
z kasaty konwentu w dniu 14 kwietnia 1853 roku. Swoją decyzję władze oficjal-
nie tłumaczyły tym, że nie było w klasztorze przepisowej liczby zakonników. Od 
1858 r. klasztor był w posiadaniu miasta i miały w nim swoją siedzibę wojska car-
skie62. Po zamknięciu konwentu zakonnicy udali się m.in. do Iwia. Choć jedno-
cześnie dwóch spośród nich zostało w Grodnie, pełniąc funkcję kapelanów sióstr 
bernardynek i brygidek, o czym zaświadczają listy przełożonego klasztoru w Iwiu 
do konsystorza wileńskiego63. Po opuszczeniu Grodna przez Rosjan w wyniku za-
kończenia I wojny światowej i po powrocie miasta do Polski, z dniem 21 sierpnia 
1919 r. kompleks klasztorny został oddany Kościołowi. W dwudziestoleciu między-
wojennym część konwentu była zamieszkała przez duchownych i świeckich, a w 
innej części mieściła się 7-klasowa szkoła powszechna zwana „Bernardyńską”64. 
O funkcjonującym tu w latach 70. XX w. prosektorium i zakładzie medycyny sądo-
wej była już mowa wyżej65. Od 1 września 1990 r. w pobernardyńskim klasztorze 
znalazło swoje miejsce Wyższe Seminarium Duchowne, erygowane przez bp. Tade-
usza Kondrusiewicza, ówczesnego administratora apostolskiego diecezji mińskiej. 
Część konwentu przeznaczono na plebanię i kancelarię parafialną, a także na sale 
katechetyczne i bibliotekę.

OBRAZ ŚW. ANTONIEGO Z PADWY W GRODZIEŃSKIM KOŚCIELE 
 ZNALEZIENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

O historii obrazu św. Antoniego Padewskiego z kościoła pw. Znalezienia Krzy-
ża Świętego w Grodnie wiemy niewiele. Wiąże się to ze znikomymi źródłami ar-
chiwalnymi oraz brakiem opracowań na temat tego wizerunku. Według prof. Marii 
Kołomajskiej umieszczony w prawym bocznym ołtarzu pobernardyńskiej świątyni 
obraz pochodzi najprawdopodobniej z XVII wieku66. Wiadomo, że fundatorką ołta-

60 CVIA, sygn. F. 604 – 1 – 7530, s. 1.
61 VUB, sygn. F. 4 – 2190, s. 4.
62 J. Jodkowski, Kościół Bernardynów w Grodnie, s. 3.
63 CVIA, sygn. F 604 – 5 – 4, к. 16.
64 A. Szot, Abp Romuald Jałbrzykowski Metropolita Wileński, Lublin 2002, s. 154.
65 AP. Inwentarz kościelny z lat 70. XX w.
66 Wywiad z Marią Kołomajską, doktor habilitowaną historii sztuki (3 IX 2015): archiwum autora.

ks_SE-2020_2.indb   397 2020-11-16   17:10:20



398 ANDREJ SKOMOROSZKO

rza dedykowanego św. Antoniemu z Padwy była Maryna Dłuska67. Wiadomo też, że 
w latach 1680 – 1683 zostały wykonane w kościele również stalle ze scenami z życia 
Świętego. Z zapisków kroniki konwentu należy wnioskować, że prawdopodobnie 
w tym okresie, a więc pomiędzy 1680 a 1683 rokiem obraz znalazł się w świątyni68. 
Na taką datację wskazywałaby też barokowa kompozycja, kolorystyka i światłocień 
wizerunku. Zdaniem prof. Kołomajskiej cechy formalne tego przedstawienia są na 
tyle rozpowszechnione w ówczesnym malarstwie europejskim, że trudno jest po-
wiedzieć cokolwiek bardziej konkretnego zarówno na temat czasu, jak też autora, 
czy też środowiska artystycznego, w którym obraz mógł powstać69.

Omawiany tu obraz św. Antoniego Padewskiego namalowany jest na płótnie, 
techniką olejną, w stylu barokowym. Rozmiary tego wizerunku są następujące: 3 m 
wysokości, 1,5 m szerokości70. Święty jest na obrazie ukazany całościowo, w po-
stawie stojącej (stoi wyprostowany), z twarzą zwróconą lekko w stronę Dzieciątka 
Jezus, które jak wiemy z legendy miało mu się objawić (Liber Miraculorum). Stąd 
Jego obecność w wielu przedstawieniach Świętego z Padwy71. Na grodzieńskim 
obrazie Dzieciątko Jezus ukazane zostało jako Salvator mundi (Zbawiciel świata), 
o czym świadczy uniesiona w geście błogosławieństwa prawa ręka72. Najbardziej 
znane tego typu przedstawienie to Jezulatek, czyli woskowa figura Dzieciątka Jezus 
z kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej na Malej Stranie w Pradze73. Innym interesu-
jącym elementem grodzieńskiego wizerunku jest ułożenie ramienia, którym Święty 
podtrzymuje małego Jezusa. Jednocześnie wpatrujący się w obraz ma wrażenie, że 
Dzieciątko niemal wtula się w prawy policzek św. Antoniego. Doctor Evangelicus 
został przedstawiony tutaj w ciemnym habicie franciszkańskim, przepasanym sznu-
rem z trzema węzłami symbolizującymi: ubóstwo, pokorę i pokutę74.

W wizerunek wkomponowane zostały też charakterystyczne dla św. Antoniego 
atrybuty. W lewej dłoni trzyma białą lilię, będącą symbolem czystości i niewinno-
ści75. Ponadto widzimy, że mały Jezus stoi na położonej na stole księdze, która jest 
zawsze ściśle związana z osobą Antoniego Padewskiego76. Według ks. Piotra Skar-

67 A. Boniecki, Herbarz Polski, s. 294.
68 Wilno, VUB, sygn. F. 4 – A. 2210, k. 22.
69 Wywiad z Mariją Kołomajską, doktor habilitowaną historii sztuki (3 IX 2015): archiwum 

autora.
70 Wywiad z Mariją Kołomajską, doktor habilitowaną historii sztuki (3 IX 2015): archiwum 

autora.
71 Zob. M. G. Balzarini, Antoni z Padwy, Święty, w: Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, red. 

wyd. pol. M. Pieniążek-Samek, tłum. O. Bobrowska-Braccini i in., Kielce 2013, s. 66 – 67; E. Het-
mański, Sanktuarium w Pilicy, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 3(1998) nr 1, s. 29.

72 M. Kałamańska-Saeed, Ostra Brama w Wilnie, Warszawa 1990, s. 100.
73 Jezulatko – hiszpańska figura woskowa z XVI w., przedstawiająca postać Dzieciątka Jezus 

jako Salvator Mundi. Znajduje się w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Karmelitańskiej 
na Malej Stranie (Praga). Jest przedmiotem kultu o zasięgu ogólnoświatowym. Zob. B. Mraz, Praga 
w sercu Europy, Warszawa 1985, s. 170.

74 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990, s. 446; H. Melzer, O. Wim-
mer, Lexikon der Namen und Heiligen, Innsbruck – München – Wien 1982, s. 142.

75 M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, s. 116.
76 Z księgą w ręku przedstawił św. Antoniego z Padwy już w 1270 r. Bonawentura Berlinghieri. 

Zob. E. Sokołowski., K. Kuźmak, Antoni z Padwy, EK, t. 1, Lublin 1995, kol. 662.
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gi księga ta symbolizuje uczoność77 oraz dar kaznodziejstwa78. Świadectwem tego 
są legendy, ale również wizerunki przedstawiające Świętego w czasie wygłaszania 
kazań, np.: siedzącego i nauczającego na drzewie (L. Bastiani, Wenecja, XV w.)79, 
czy też przemawiającego do ryb (P. Veronese, Rzym, XVI w.)80. Wielki wkład św. 
Antoniego Padewskiego w doktrynę potwierdził w 1946 r. papież Pius XII, ogłasza-
jąc go doktorem Kościoła81. Na obrazie grodzieńskim, nad postacią Świętego, wi-
dzimy jeszcze wznoszących się aniołów, którzy trzymają w rękach wieniec z kwia-
tów. Ilustruje on wieniec i laur zwycięstwa, świętości. Przypomina słowa św. Pawła 
Apostoła: „W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary ustrzegłem. 
Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda 
Pan, sprawiedliwy Sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali poja-
wienie się Jego” (2 Tm 4,6 – 8). Królewskość Dzieciątka Jezus oraz świętość Anto-
niego Padewskiego podkreślają złociste promieniste nimby oraz złota przepaska na 
biodrach Jezusa i srebrna sukienka, w którą ubrany został Święty82. Stan zachowania 
obrazu jest dość dobry. Ostatnia gruntowna konserwacja wizerunku była przepro-
wadzona w 1994 r. przez Włodzimierza Kisłego, restauratora i malarza z Grodna, 
pracującego w Muzeum Historii Religii.

ZAKOŃCZENIE

Kult św. Antoniego Padewskiego jest na terenie diecezji grodzieńskiej w znacz-
nym stopniu ugruntowany. Świadectwem tego są najpierw kościoły dedykowane 
Świętemu (Mała Brzostowica, Kamionka), a także jego wizerunki wkomponowane 
zazwyczaj w kościelne ołtarze (Odelsk, Lida, Grodno: kościół Matki Bożej Aniel-
skiej oraz kościół Znalezienia Krzyża Świętego). W wielu ze wskazanych miejsc 
kult św. Antoniego został wprowadzony wraz z przybyciem zakonników: francisz-
kanów konwentualnych, czy też bernardynów. To z ich inicjatywy powstawały oł-

77 „Oną pokorę posłuszeństwem miarkując, wspiął na katedrę; spodziewali się co od niego o re-
gułach, paciorkach i prostem nabożeństwie jakiem słyszeć. A on od prostych rzeczy począwszy, na 
tak się wysokie wyniósł, iż go uczeni ledwie pojmować mogli, bo był to człowiek rozumu ostrego, 
pamięć miał wielką, przytem wymowny, a nadewszystko gorącego w Bogu serca, z którego słowa 
jako ogień wynikały (…) bo się nikt nie spodziewał, aby się w nim taka nauka taić miała”. P. Skarga, 
Żywoty Świętych starego i nowego zakonu, t. 1, Petersburg 1862 (Reprint. Warszawa 1996), s. 545.

78 „O tem dowiedziawszy się minister, kaznodziejski urząd onemu, który pustelnicze kąty mi-
łował, zlecił (…) wziął moc i wolność chodzenia z kazaniem po świecie (…) jako z gorejącego pieca 
ogień, tak słowa kazania jego, palące grzechy ludzkie i serca twarde rozgrzewając, wypadały (…) 
w kazaniu swem żadnego się najwyższego stanu nie przeląkł, żadnemi się obietnicami świeckiemi 
nie uwiódł; panom i wielkim stanom tak złości ich i grzechy wymiatał i karał, iż drudzy zakonni 
bracia i inni kaznodzieje, sami się lękali, słów jego nielękliwych słuchając (…). A tak ludzkie serca 
ujmując, cuda różne przy tym działał”. P. Skarga, tamże, s. 545 – 547.

79 Zob. J. Jagla, Sacrum wobec natury. Św. Antoni „na drzewie” jako przykład ikonografii 
pustelniczej, w: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna 
i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 57 – 68.

80 Por. M. G. Balzarini, Antoni z Padwy, Święty, s. 67.
81 K. Kuźmak, E. Sokołowski, Antoni z Padwy, EK, t. 1,  Lublin 1995, kol. 660.
82 Zob. Ch. Zieliński, Sztuka sakralna, Poznań 1959, s. 298.
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tarze, czy też wizerunki dedykowane Świętemu, które dość często fundowane były 
przez lokalną magnaterię. W niektórych ośrodkach kult św. Antoniego przetrwał 
mimo dramatu wojen, pożarów, czy działań władzy komunistycznej. Kult ten jest 
żywy również dziś i manifestuje się udziałem w liturgii, pobożnością ludową, a tak-
że indywidualnymi aktami wiary ludu Bożego diecezji grodzieńskiej. Szczególnie 
ważny wydaje się być tutaj wizerunek Świętego z kościoła Znalezienia Krzyża 
Świętego, który cieszy się czcią i miłością mieszkańców Grodna oraz przybywają-
cych do miasta pielgrzymów i gości.

WIZERUNKI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY  
W KOŚCIOŁACH DIECEZJI GRODZIEŃSKIEJ.  

ZARYS PROBLEMATYKI

STRESZCZENIE

Przedłożony artykuł przybliża w zarysie miejsca związane z kultem św. Antoniego z Pa-
dwy na terenie diecezji grodzieńskiej. Chodzi tu o kościoły dedykowane temu Świętemu 
(Mała Brzostowica, Kamionka), a także o jego wizerunki w kościelnych ołtarzach (Odelsk, 
Lida, Grodno: kościół Matki Bożej Anielskiej oraz kościół Znalezienia Krzyża Świętego). 
W większości z nich wprowadzenie kultu św. Antoniego Padewskiego wiąże się z przyby-
ciem do tych miejsc franciszkanów konwentualnych, czy też bernardynów. Nabożeństwo 
do św. Antoniego przetrwał tu mimo dramatu wojen, pożarów, czy działań władzy komuni-
stycznej.

IMAGES OF SAINT ANTONY OF PADUA  
IN THE CHURCHES OF THE GRODNO DIOCESE.  

OUTLINE OF THE PROBLEMS

SUMMARY

The submitted article outlines the places associated with the cult of St. Anthony of Padua 
in the diocese of Grodno. These are churches dedicated to this saint (Mała Brzostowica, 
Kamionka), as well as his images in church altars (Odelsk, Lida, Grodno: the Church of 
Our Lady of the Angels and the Church of the Discovery of the Holy Cross). Most of them 
introduce the cult of St. Antoni Padewski is associated with the arrival of the Conventual 
Franciscans or Bernardines to these places. Devotion to St. Antoni of Padua survived here 
despite the drama of Wars, fires or the actions of the communist authorities.
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ABBILDUNGEN DES HEILIGEN ANTONIUS VON PADUA 
 IN DEN KIRCHEN DER DIÖZESE GRODNO.  

EIN THEMATISCHER ABRISS DER PROBLEMATIK

ZUSAMMENFASSUNG

Der vorliegende Artikel gibt einen Überblick über die mit dem Kult des heiligen Anto-
nius von Padua in der Diözese Grodno verbundenen Orte. Es handelt sich um die Kirchen, 
die diesem Heiligen gewidmet sind (Brzostowica Mała, Kamionka) sowie um seine Abbil-
dungen an Kirchenaltären (Odelsk, Lida, Grodno: die Maria-von-den-Engeln-Kirche und die 
Kirche der Kreuzfindung). In den meisten von ihnen ist die Einführung des Kultes des hei-
ligen Antonius von Padua mit der Ankunft von Franziskanern oder Bernhardinern an diesen 
Orten verbunden. Die Verehrung des Heiligen Antonius überlebte hier trotz des Dramas der 
Kriege, Brände oder der Aktionen von Seiten der kommunistischen Behörden.

BIBLIOGRAFIA

Archiwalia:

Centrinis Valstybinis Istorijos Archyvas (= CVIA, Centralne Państwowe Historyczne 
Archiwum w Wilnie)
sygn. F. 604 – 1 – 7530. tom rkp. Wiadomość o stanie klasztoru i kościoła Księży Bernardy-

nów w roku 1845.
sygn. F. 604 – 5 – 46. pismo urzędowe „Дело по указу, 24 апреля 1853 года о закрытию 

Гродненского Бернардинского монастыря.

Mokslo Akademijos Biblioteka (= MAB, Litewskie Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie)
sygn. F. 273 – 2792. [pojedyncza karta] Cyprian Żochowski metropolita... zgoda na wysta-

wienia cegielni na budowę Loreta 22. IV. 1679 r.

Vilniaus Universiteto Biblioteka (= VUB, Biblioteka Uniwersytetu Wileńskiego)
sygn. F. 4 – 2190. tom rkp. Akt wizyty Kościoła i klasztoru XX. Bernardynów Grodzieńskich 

w Mieście Gubernskim i Powiecie oraz Dekanacie Grodzieńskim przez N. P.J. Księdza 
Cypriana Wiszniewskiego Prowincjała Zakonu Bernardyńskiego L. I.D. H. roku 1838 
miesiąca październik 27 dnia odprawiony.

sygn. F. 4 – A. 2210. tom rkp. Kronika Kościoła i Klasztoru Grodzieńskiego XX. Bernardy-
nów położonego w Diecezji Wileńskiej, Guberni Grodzieńskiej, powiecie Grodzieńskim, 
Dekanacie Grodzieńskim, Parafii Grodzieńskiej, 1848 r.

sygn. F. 4 – 2462. tom rkp. Aeconomia Tam Ecclesiastica gaum Conventualis Monastery no-
stril Grodnensis Ordinensis Ordinis Minorum Sancti Francisci Regularis Observantie, 
1710, 1713 r.

sygn. F. 4 – 2996. tom rkp. Opisanie kościoła funduszów klasztornych ezpensu rocznego 
u osób znajdujących się tak zakonnych jako u świeckich, 1803–1822 r.

ks_SE-2020_2.indb   401 2020-11-16   17:10:20



402 ANDREJ SKOMOROSZKO

Lietuvos Valstybinis Istorijos Archivas (= LVIA, Litewskie Państwowe Archiwum Hi-
storyczne w Wilnie)
sygn. F. 694. n. 642. tom rkp. Akty Kurii Metropolitalnej Wileńskiej, 1857 – 1930.
sygn. F. 695 Описание рукописного отдела Виленской публичной библиотеки, выпуск 

третий, Вильно 1896 г. poz. 274, 276. s. 24.

Dokumenty:
Kalendarz liturgiczny Diecezji Grodzieńskiej na rok 2013, opr. A. Gremza, Grodno 2013.
Synodus archidioecesana vilnensis 1931, Wilno 1932.

Opracowania:
Baliński M., Starożytna Polska, t. III, Warszawa 1846.
Balzarini M. G., Antoni z Padwy, Święty, w: Nowy leksykon sztuki chrześcijańskiej, red. wyd. 

pol. M. Pieniążek-Samek, tłum. O. Bobrowska-Braccini i in., Kielce 2013, s. 66 – 67.
Boniecki A., Herbarz Polski, t. IV, Warszawa 1901.
Brensztejn M., Zarys dziejów ludwisarstwa w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, Wilno 

1924.
Chadam A., Święty Antoni z Padwy. W 800. rocznicę urodzin Wielkiego Cudotwórcy z Padwy 

1195 – 1995, Kalwaria Zebrzydowska 1995.
Церашчатава В., Ліда. Крыжаузвіжанскі касцел, w: Беларуская Энцыклапедыя, 

Архітэктура Беларусі, pед. А. Воінаў, Мінск 1993, c. 264.
Forstner D., Świat symboliki chrześcijańskiej, Warszawa 1990.
Hetmański E., Sanktuarium w Pilicy, „Posłaniec św. Antoniego z Padwy” 3(1998) nr 1, s. 29.
Jagla J., Sacrum wobec natury. Św. Antoni „na drzewie” jako przykład ikonografii pu-

stelniczej, w: Święty Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa 
regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 57 – 68.

Jodkowski J., Grodno, Wilno 1923.
Jodkowski J., Kościół Bernardynów w Grodnie, Wilno 1930.
Jodkowski M., Placówki duszpasterskie i kościoły diecezji warmińskiej dedykowane św. 

Antoniemu Padewskiemu w pierwszej połowie XX wieku, w: Święty Antoni z Padwy 
w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Pa-
rzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 79 – 90.

Kałamańska-Saeed M., Ostra Brama w Wilnie. Warszawa 1990.
Kantak K., Pierwsza prowincja bernardynów litewskich 1530 – 1571. Litwa i Ruś, Wilno 

1912.
Kasabuła T., Słupski Mikołaj, EK,  t. 18, Lublin 2013, kol. 424.
Klasztory Bernardyńskie w Polsce w jej granicach historycznych, red. H. E. Wyczawski, Kal-

waria Zebrzydowska 1985.
Kołyszko Cz., Zarys rozwoju chrześcijaństwa w Lidzie, „Ziemia Lidzka” 1, Lida 2001.
Krahel T., Działalność organizacyjno-duszpasterska arcybiskupa Romualda Jałbrzykowskie-

go, „Wiadomości Kościelne” 5(1977) z. 1, s. 63 – 71.
Кулагін А. М., Каталіцкія, Храмы Беларусі, Менск 2008.
Kuźmak K., Sokołowski E., Antoni z Padwy, EK,  t. 18, Lublin 1995, kol. 660 – 663.
Kurczewski J., Biskupstwo Wileńskie, Lida 1996.
Loza S., Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954.
Макарчык A. Ю. OFMConv., Адэлск 1490–2010, Менск 2010.
Makarczyk J., Dzieje franciszkanów w Grodnie do 1975 r., „Roczniki Historii Kościoła” 

60(2013) nr 5, s. 49– 89.
Maliszewski E., Przewodnik po guberni Grodzieńskiej, Warszawa 1919.

ks_SE-2020_2.indb   402 2020-11-16   17:10:20



403WIZERUNKI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO Z PADWY W KOŚCIOŁACH...

Matczak B., Liturgiczny kult świętego Antoniego Padewskiego, w: Święty Antoni z Padwy 
w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Pa-
rzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013, s. 123 – 134.

Melzer H., Wimmer O., Lexikon der Namen und Heiligen, Innsbruck – München – Wien 1982.
Michałkiewicz Filip, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze. 

Rzeźbiarze. Graficy, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojeda, t. V, Warszawa 1993, 
s. 506 – 507.

Орловский Е., Гродненская старина, cz. 1: Гор. Гродно, Гродно 1910.
Piramidowicz D., Etapy budowy pobernardyńskiego kościoła w Grodnie, w: Sztuka ziem 

wschodnich Rzeczypospolitej XVI – XVIII w., red. J. Lileyko, Lublin 2000, s. 393 – 426.
Skarga P., Żywoty Świętych starego i nowego zakonu, t. 1, Petersburg 1862 (reprint: Warsza-

wa 1996).
Слюнкова И., Монастыри восточной и западной традиции. Наследие архитектуры 

Беларуси, Минск 1996.
Сояпин В., Гродненские Костелы: Послеваенная история, документы и фатографии, 

Гродно 2012.
Sulimierski F. Miasto Lida, Lida 2005.
Szot A., Abp Romuald Jałbrzykowski Metropolita Wileński, Lublin 2002.
Szymański S., Rozwój urbanistyki architektonicznej Grodna XV – XVIII w., „Rocznik Biało-

stocki” 9(1970), s. 251 – 252.
Świsłowski J., Historia parafii św. Antoniego i Trzech Króli w Kamionce, praca dyplomowa, 

Kamionka 2003.
Uruski S., Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 5, Warszawa 1910.
Walczyna F., Grodno, w: Miasta wielu religii. Topografia sakralna ziem wschodnich dawnej 

Rzeczypospolitej, red. M. Jakubowski, M. Sas, F. Walczyna, Warszawa 2016, s. 209 – 231.
Zieliński Ch., Sztuka sakralna, Poznań 1959.

Wywiady:
Wywiad z ks. Antonim Łysakowskim, prob. parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Grodnie 

(18 V 2014): archiwum autora.
Wywiad z ks. Witalim Wojtiechowiczem, prob. parafii Kamionka (15 IX 2014): archiwum 

autora.
Wywiad z ks. Włodzimierzem Hulajem, prob. parafii pw. Podwyższenie Krzyża Świętego 

w Lidzie (18 VI 2012): archiwum autora.
Wywiad z Mariją Kołomajską, doktor habilitowaną historii sztuki (3 IX 2015): archiwum 

autora.

ks_SE-2020_2.indb   403 2020-11-16   17:10:20



404 ANDREJ SKOMOROSZKO

Na ilustracji: obraz św. Antoniego Padewskiego z ko-
ścioła Znalezienia Krzyża Świętego w Grodnie
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Media, especially digital ones, greatly influence all areas of the contemporary 
society, including religion. T. Halík even says that “media is the religion of the mod-
ern western world... It is media that represents the world and puts individual pieces 
of the image of our world together... Media are, similar to religion, arbitrators of 
the truth and importance... Media offer a common language, shared stories, “great 
talking“ and symbols – they shape people’s thinking and life. This all is a fragment 
of the age-old fundamental features of the social role of religion“1 T. Halík, on the 
one hand, also states that media are taking over the role of religion, on the other 
hand he is rather concerned about these changes and asking social science, including 
linguistics and theology, to study these processes more2.

However, there are more authors now, for example Robert M. Geraci and J. Val-
likatt, who go to extreme and speculate that the new forms of media, especially 
videogames, are capable of replacing also traditional religion. When talking about 
videogames, they mean especially the game called World of Warcraft. Geraci for 
example says that “World of Warcraft can offer alternatives to traditional religious 
practice... World of Warcraft offers its players many traditionally religious opportu-
nities, including a community, a moral compass, a sense of identity and meaningful 
purpose, and transcendent experience. With millions of users receiving these sac-
raments from World of Warcraft rather than a traditional religious institution, there 
can be no doubt about seriousness of the game’s religious implications“3. Similarly, 

* Prof. Dr. Slavomír Gálik, PhD. studies relationships between philosophy, religion and media. 
He currently works with the Faculty of Massmedia communication at the University of Ss. Cyril and 
Methodius in Trnava, (Slovakia).

1 T. Halík, Média – náboženstvi naši doby? Dingir 4 (2009), p. 118–119.
2 Ibidem, p. 119.
3 R. M. Geraci, Virtually Sacred. Myth and Meaning in World of Warcraft and Second Life. 

Oxford: University Press, 2014, p. 32.
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J. Vallikatt states that “World of Warcraft might fulfil the religious functions of cre-
ating world views, finding meaning and exploring identity through analysis of the 
game’s mythic content, ritual practices and online communities“4.

Can then media, especially videogames, replace traditional religion? What are 
the possibilities and limitations of the new forms of religion in the cyberspace of 
digital media, specifically in the videogame World of Warcraft? The answers to these 
questions are what we set as the goal of this contribution.

INFLUENCE OF TRADITION MEDIA ON RELIGION

J. Lohisse5 and S. Harnad6 distinguish four revolutionary forms of media – the 
spoken world, written word, printed word and the Internet, as these have greatly 
influenced European culture and society, including religion (in Europe it was, in 
particular, Christian religion, but also Judaism and Islam.) We could speak of the 
first forms of media as of traditional ones and the Internet as the modern one. The 
traditional media (the spoken word, written word or printed word) had a great in-
fluence over religions for whole centuries, even millennia. When we identify this 
influence, we will be able to understand better also the present influence of digital 
media on religion.

The spoken word is the first and privileged medium. It is on the one hand a me-
dium because it serves us to express ideas and communicate, but on the other it is 
bound strongly to human, vocal chords, breathing and so on. Thus, the spoken word 
has a special position between media. It also probably had the greatest impact on the 
rise of religion, because it brings those whose communicate in unity and transcen-
dence, which is an important factor for religion. In the deeper history, words were 
supposed to have magical power, as we can shape reality through them. The impor-
tance of spoken word is emphasised in Christian religion. Jesus Christ preached the 
gospel orally and only wrote in the sand once (John 8: 1 – 11). The prologue to the 
gospel of John mentions that in the beginning there was the Word of God (John 1: 
1). The early Christianity was pneumatic and spread with the help of the Holy Spirit 
bringing the gifts of teaching, prophecy and languages (Acts 2: 1 – 13). Christian 
religion was being spread through oral tradition, which has – along with Holy Writ 
– was the most important source of teaching of Catholic Church.

The written-word media started to gradually disrupt the uniformity and pro-
foundness of speech. The written word, especially the phonetic one, differs from the 
spoken word – it is visual, externalised and features sequencing of linearly spread 
symbols. This requires discipline in attention and thinking, since one needs to dis-

4 J. Vallikatt, Virtually Religious: Myth, Ritual and Community in World of Warcraft. Mel-
bourne: RMIT University, 2014. [online]. [2020 – 03 – 22], p. 193. Available at: https://researchbank.
rmit.edu.au/eserv/rmit:160839/Vallikatt.pdf.

5 J. Lohisse, Komunikační systémy. Socioantropologický pohled. Praha: Karolinum, 2003, 
p. 12.

6 S. Harnad, Post-Gutenberg Galaxy: The Fourth Revolution in the Means of Production of 
Knowledge. The Public-Access Computer Systems Review [online ]. 2 (1991), no. 1, [2020 – 03 – 22], 
p. 39. Available at: <http://cogprints.org/1580/1/harnad91.postgutenberg.html>.
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tinguish symbols and organise them logically and semantically. J. Lohisse argues 
that the written word introduced scientific thinking (scientific rationality)7 also in 
religion.

Christianity started and was spread through oral tradition (human words and the 
Word of God) and the Bible (written word). For example, Paul the Apostle (2 Sol. 2: 
15) wrote: “Therefore, brothers, stand fast, and hold the traditions which you have 
been taught, whether by word, or our letter“. However, the Medieval Period, but also 
the period after, saw some tension between religion and science (or theology and 
philosophy), with these two forms of media competing. The spoken word, or oral 
tradition, favoured religion, while the written word inclined to science and rationali-
ty. This tension has been here since that time and also Pope John Paul II tried to deal 
with it in his encyclical „Fides et ratio” (1998). In the background of this dispute are 
traditional forms of media (the spoken and the written word), while they both have 
shaped not only Christian, religion, but also other Wester theistic religions such as 
Judaism and Islam.

INFLUENCE OF DIGITAL MEDIA ON RELIGION

With the end of the 20th century came new digital media, media that are consid-
erably different from traditional ones and that have a great influence also on religion. 
V. Flusser, seeing the raise of new media, argued that instead of linear code we can 
identify a new code that is based on images8. We can agree with this, because in 
the context of the new pictorial turn, we can see that images do indeed dominate in 
contemporary media communication9. However, this approach needs to be updated 
and extended because we have a new cultural standard now. It is called the Inter-
net. The Internet is characterised by network-based, high-speed, multiplatform and 
multimedia communication. J. Lohisse, but also S. Harnad, T. H. Eriksen and others 
understand the Internet and its www feature to be the beginning of a new cultural 
and medium era that Lohisse calls the Non-Shape era. The Internet, similarly to 
the preceding forms of media, influences religion too. Walter Ong comments on 
this influence: “religion began in an era of orality, was transmitted into visual form 
through manuscript writing as well as print, and has now entered the world in a new 
way via electronic media“10.

The influence of digital media on religion can be twofold: passive or active. 
The first one represents religion online, while the second one means online reli-

7 J. Lohisse, Komunikační systémy. Socioantropologický pohled. Praha: Karolinum, 2003, 
p. 51.

8 A. Ströhl, Vilém Flusser (1920 – 1991): Fenomenologie komunikace. Praha: Argo, 2016, 
p. 101.

9 A. Martinengo, From the Linguistic Turn to the Pictorial Turn — Hermeneutics Facing the 
‘Third Copernican Revolution’. Proceedings of the European Society for Aesthetics 5 (2013), p. 309.

10 G. P. Grieve & H. A. Campbell, Studying Religion in Digital Gaming. A Critical Review of 
an Emerging Field. In Simone Heidbrink, Tobias Knoll (eds.): Religion in Digital Games. Multiper-
spective&Interdisciplinary Approaches. Online – Heidelberg Journal of Religions on the Internet,  
5 (2014), p. 53.
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gion11. The „religion online” brings religion into the cyberspace of digital media, 
but introduces no changes. We can see it as information that is published on the 
web, information about religious services, various religious activities, discussions, 
religious advices and so on. Thus the cyberspace of digital media offers positive 
possibilities for evangelization and spreading of religious information. John Paul II, 
in his message to the 36th World Communications Day (24 January, 2002), called 
„A New Forum for Proclaiming the Gospel” saw a great opportunity for spreading 
gospel through the Internet: “The Church approaches this new medium with realism 
and confidence. Like other communications media, it is a means, not an end in it-
self. The Internet can offer magnificent opportunities for evangelization if used with 
competence and a clear awareness of its strengths and weaknesses... It is important, 
therefore, that the Christian community think of very practical ways of helping those 
who first make contact through the Internet to move from the virtual world of cyber-
space to the real world of Christian community“12.

The second form of relation between religion and cyberspace is online religion, 
characterized by interactivity, for example mutual and active participation in pray-
ers, rituals, meditation and so on. These interactive forms are much more attractive 
in comparison to passive participation in online religion. However, they still cannot 
replace physical presence at events. for example Holy Mass in Catholic church. 
Pope Benedikt XVI speaks on this: “...when we speak about the value of presence 
at a mass that is broadcast by the massmedia, then someone who does it must know 
that doing this is normally not taken as fulfilment of the mandatory involvement on 
a feast day. Though the visual representation may show the event, it does not bring 
it“13. Catholic Church informs us that both religion online and online religion offer 
only representation of the event, and not the event itself.

However, the online religion also comprised of non-traditional forms of religion, 
such as various nontheistic religious groups, sects and even videogames – which 
feature religious elements only implicitly. One of such videogames is World of War-
craft (WoW). WoW is a massive multiplayer online role-playing game (MMORPG) 
released in 2004 by Blizzard Entertainment. WoW was the world’s most popu-
lar MMORPG by player count of nearly 10 million in 2009. The game had a total 
of over a hundred million registered accounts by 2014. J. Vallikatt states: “WoW 
is a space that offers immense opportunity for players to transcend the ordinary in 
their lives through the myths, ritual and community it offers... It is through WoW, in 

11 Ch. Helland claims: “At that time there was a clear distinction between religious websites 
where people could act with unrestricted freedom and a high level of interactivity (online religion) 
verses the majority of religious websites, which seemed to provide only religious information and 
not interaction (religion online).“ In: Ch. Helland,  Online Religion as Lived Religion. Methodolog-
icalI ssues in the Study of Religious Participation on the Internet. Online – Heidelberg Journal of 
Religions on the Internet, 1 (2005), 1.

12 See more: Message of the Holly Father John Paul II for the 36th World Communications 
Day «Internet: A New Forum for Proclaiming the Gospel” [online]. [2020 – 03 – 22]. Available 
at: http://w2.vatican.va/content/john-paulii/en/messages/communications/documents/hf_jpii_
mes_20020122_world-communications-day.html

13 Benedikt XVI.,Posynodálna apoštolská exhortácia Sacramentum caritatis pápeža Benedikta 
XVI. o Eucharistii – prameni a vrchole života a poslania Cirkvi. Trnava: SSV, 2007, p. 72.
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many cases, that players discover part of their authentic selves, through the explo-
ration of their identity and the meaning of life. We can argue that this exploration of 
their identity is related to what has previously been described as a religious life“14. 
Vallikatt claims that in the modern secular world, religion can be reawakened by 
the means of technologies, as we see for example in the WoW videogame. This new 
form of religion can satisfy spiritual needs of its players by exceeding everyday 
way of life and finding new forms of the sacred in myths, rituals and communities 
in WoW“15.

Robert M. Geraci, similarly to Vallikatt, thinks that religious dimension such as 
teaching, myth, ritual, experience and institutions, can also be applied to WoW. Gera-
ci believes that new technologies and new videogames can saturate religious needs 
of a present postmodern and secularised man. WoW can, he says, “offer many tra-
ditional religious features such as community, moral standards, orientation towards 
transcendent meaning and experience“16. Geraci even claims that, taking in account 
the number of users: “World of Warcraft can compete with traditional religions for 
adherents... With millions of users receiving the sacraments from WoW rather than 
a traditional religious institution“17. Geraci also disagrees with opponents who ar-
gue that WoW is only virtual reality, therefore something unrealistic and false. He 
believes that the virtual reality in WoW is genuine because it offers a secular person 
a virtual sacred and spiritual practice. Geraci even argues that the digital games are 
not “less real than an angelic resurrection or a parted sea that can be neither seen nor 
felt in there and now“18.

We can therefore summarise that both Vallikatt and Geraci agree that WoW, but 
also other videogames, can replace traditional religions and offer a religion of the fu-
ture for a hypermodern man. Yet, do we understand the nature of traditional religion 
and difference between it and online religion correctly?

LIMITATIONS OF ONLINE RELIGION

We think that Geraci and Vallikatt start with two incorrect assumptions: firstly 
it is inadequate understanding of the nature and intention of religion and secondly it 
is underestimation of importance of human body in religion. A definition of religion 
is not complete when we mention just some of its features, such as myths, rituals 
and communities and their relation to the phenomenon of sacred, as it is necessary 
to understand the primary function of religion. H. Bergson believes this primary 
function to be in its approach to death: „religion is a natural defence response to deal 

14 J. Vallikatt, Virtually Religious: Myth, Ritual and Community in World of Warcraft. Mel-
bourne: RMIT University, 2014.[online]. [2020 – 03 – 22], p. 193. Available at:  https://researchbank.
rmit.edu.au/eserv/rmit:160839/Vallikatt.pdf.

15 Ibidem, p. 199.
16 R. M. Geraci, Virtually Sacred. Myth and Meaning in World of Warcraft and Second Life. 

Oxford: University Press, 2014, p. 32.
17 Ibidem, p. 32.
18 Ibidem, p. 99.
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with the idea of inevitability of death”19. The world’s greatest religions, for example 
Christian religion, but also other religions, focus on death.

In the first letter to the Corinthians (1 Cor. 15: 20 – 22) St Paul speaks of resur-
rection as the fundamental pillar of Christian religion: “But Christ has indeed been 
raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For since death 
came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For 
as in Adam all die, so in Christ all will be made alive“. According to Apostle Paul, 
Christian religion aims at resurrection with Christ, which also means salvation. 
However, he (Col. 3: 1 – 4) also sees salvation as a transformational process that 
happens during one’s life, as he says: “Since, then, you have been raised with Christ, 
set your hearts on things above, where Christ is, seated at the right hand of God. Set 
your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now 
hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will 
appear with him in glory“. To rise from the death, either in spiritual or physical form, 
stands for a significant event that incorporates also human body.

Human body is an important component for salvation in Christian religion. In 
order to achieve salvation in Christian religion, baptising is required as it transforms 
the whole person, including body. In his letter to the Romans, apostle Paul (Rom. 6: 
3 – 7) says: “Or don’t you know that all of us who were baptized into Christ Jesus 
were baptized into his death? We were therefore buried with him through baptism 
into death in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of 
the Father, we too may live a new life. For if we have been united with him in a death 
like his, we will certainly also be united with him in a resurrection like his. For we 
know that our old self was crucified with him so that the body ruled by sin might 
be done away with, that we should no longer be slaves to sin – because anyone who 
has died has been set free from sin“. The sinful body is therefore cleansed and spir-
itualised during baptising, which means body is a crucial component for salvation.

Therefore, salvation of the human, including the body, cannot be done virtually 
through cyberspace of digital media. This means that the difference between online 
religion and traditional religion is tremendous – it is the physical human body.

CONCLUSION

Media and religion are bound together very tightly because religious ideas are 
spread with the help of media. However, it is not only religious content that is in-
fluenced by media, but also its formal and technical aspect, because each and every 
medium has influenced religion it its own way. Out of the four revolutionary forms 
of media, (the spoken word, written word, printed word and the Internet) religion 
was primarily shaped by the spoken word (human word and the word of God) and 
the written word (the Bible). The spoken word is privileged among other media, 
because it is a natural feature of human body. The written word is a visual and exter-
nal medium that is quite different from the spoken word; it, in addition, started the 
shift towards science. This caused a tension between religion, based on the spoken 

19 H. Bergson, Filozofické eseje. Bratislava: „Slovenský spisovateľ ”, 1970, p. 283.
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word, and science, based on the written word. The printed word, the third revolu-
tionary medium, helped to develop what the written word started, i.e. rationality and 
science. The fourth revolutionary medium, the Internet, or speaking more broadly 
– digital media, bring even greater influence than the previous forms of media, tak-
ing religion from the traditional physical dimension and placing it into cyberspace. 
Religion in the cyberspace of digital media can take a passive form (religion online), 
or active form (online religion). Some authors think that online religion can also in-
corporate various pseudo-religious forms, including videogames. They even believe 
that these new religion forms may even replace traditional religions. In this paper, 
we showed that no forms of online religion, including videogames such as World of 
Warcraft, have a potential to supersede traditional religion. Online religion cannot 
possibly offer resurrection or win over dichotomy between virtual and real human 
body. Human body and soul, the object of salvation in Christianity, cannot be ig-
nored, or ”dissolved“ in the cyberspace. This is the reason why human body remains 
a conservative and irreplaceable element in every traditional religion.

MEDIA AND RELIGION: POSSIBILITIES AND LIMITATIONS

SUMMARY

Media, especially the four revolutionary ones (the spoken word, written word, printed 
word and the Internet) have had an important influence on shaping of religion. The spoken 
word is a natural creator of religion and in Christian religion it manifested as oral tradition. 
The written word (in Christianity the Bible) is an external and visual media that brings dis-
cipline in thinking and starts the shift towards science. The differences between the spoken 
word and written word resulted in tension between religion and science (theology and phi-
losophy). The printed word took the tendency introduced by the written word even further, 
but the Internet – or digital media in general – is a totally different form of media (multi-
media, network based and so on) that takes religion into the cyberspace. Religion in the 
cyberspace can be passive (religion online) or active (online religion). These constitute yet 
another possibility for traditional religions to spread. Nevertheless, online religion also offers 
non-traditional forms of religion, including videogame such as World of Warcraft (WoW), 
these forms also include religious elements. Some authors claim that these new forms of 
religion, for example WoW, can replace also traditional religions. In this paper we argue that 
the limitation of online religion is in human body, as human body and soul are subjects for 
salvation (resurrection). Salvation, which also includes human body, is almost impossible to 
realise in online religion.
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MEDIA I RELIGIA: MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA

STRESZCZENIE

Cztery rewolucje medialne, reprezentowane przez słowo mówione, tekst pisany, druk 
oraz internet nie mogły pozostać bez istotnego wpływu na życie religijne. Słowo mówione 
ukształtowało świat wierzeń, co w chrześcijaństwie wyraża się jako tradycja ustna. Spisanie 
słów – chrześcijańska Biblia – stało się zewnętrznym i widzialnym nośnikiem Objawienia, 
wnoszącym w ów święty przekaz dyscyplinę intelektualną i zwrot w kierunku naukowej 
precyzji. Różnice pomiędzy słowem mówionym i pisanym skutkowały napięciami pomiędzy 
religią i nauką, między teologią i filozofią. Druk słowa jeszcze bardziej nasilił wspomniane 
zjawiska. Natomiast internet, multimedia, sieci społecznościowe, czy też media cyfrowe w 
ogólności, przenoszą świat wierzeń w świat wirtualny. Religia w świecie cyfrowym może 
występować w formie pasywnej – jako religia w cyberprzestrzeni, albo w formie aktyw-
nej – jako religia cyberprzestrzeni. Takie ujęcie otwiera kolejny horyzont upowszechniania 
religii tradycyjnych. Niemniej religia cyberprzestrzeni odnosi się również do nowych form 
religijności, jak np. zawarte w grach wideo (World of Warcraft) elementy kultyczne. Niektó-
rzy z autorów kuszą się nawet o stwierdzenie, iż owa „nowa religia” będzie w stanie zastąpić 
religie tradycyjne. W niniejszym artykule dokonuje się polemiki z tego typu twierdzeniami. 
Granicą religii cyberprzestrzeni jest ludzka cielesność. Wszakże to właśnie ludzkie ciało  
i dusza są rzeczywistościami podlegającymi zbawieniu i zmartwychwstaniu. Objęcie zba-
wieniem ciała człowieka jest w świecie wirtualnym praktycznie niemożliwe.

MEDIEN UND RELIGION: MÖGLICHKEITEN UND GRENZEN

ZUSAMMENFASSUNG

Die Medien, insbesondere die vier revolutionären (das gesprochene Wort, das ges-
chriebene Wort, das gedruckte Wort und das Internet), haben die Gestaltung der Religion 
maßgeblich beeinflusst. Das gesprochene Wort ist ein natürlicher Schöpfer der Religion und 
manifestiert sich in der christlichen Religion als mündliche Überlieferung. Das geschriebene 
Wort (im Christentum die Bibel) ist ein externes und visuelles Medium, das Disziplin im 
Denken bringt und den Wandel in Richtung Wissenschaft in Gang setzt. Die Unterschiede 
zwischen gesprochenem und geschriebenem Wort führten zu Spannungen zwischen Religion 
und Wissenschaft (Theologie und Philosophie). Das gedruckte Wort nahm die durch das ges-
chriebene Wort eingeführte Tendenz noch weiter auf, aber das Internet – oder die digitalen 
Medien im Allgemeinen – ist eine völlig andere Form von Medien (Multimedia, netzwerk-
basiert usw.), die Religion in den Cyberspace bringt. Religion im Cyberspace kann passiv 
(Religion online) oder aktiv (Online-Religion) sein. Dies ist eine weitere Möglichkeit für die 
Verbreitung traditioneller Religionen. Online-Religion bietet jedoch auch nicht-traditionelle 
Religionsformen an, einschließlich Videospiele wie World of Warcraft (WoW). Diese Formen 
enthalten auch religiöse Elemente. Einige Autoren behaupten, dass diese neuen Religions-
formen, zum Beispiel WoW, auch traditionelle Religionen ersetzen können. In diesem Artikel 
argumentieren wir, dass die Einschränkung der Online-Religion im menschlichen Körper 
liegt, da menschlicher Körper und Seele Gegenstand der Erlösung (Auferstehung) sind. Die 
Erlösung, zu der auch der menschliche Körper gehört, kann in der Online-Religion nicht 
erreicht warden.
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WSTĘP

Na ile zasadne jest przekonanie, że zawsze będą niesprawiedliwe prawa ponie-
waż są ludzkie? W każdym systemie kulturowym i ustrojowym będą przekupni sę-
dziowie, nieuczciwi adwokaci oraz krzywoprzysiężni świadkowie. Ludzki świat nie 
był i nigdy nie będzie idealny. Ludzie jednak nie zrezygnują z dążenia do budowania 
bardziej sprawiedliwego świata. Jest to nieusuwalne dążenie wyjątkowo ludzkich 
aspiracji. Stąd ta próba „wybiórczej” refleksji nad zagadnieniem etosu sędziego, 
czyli wspólnej etyki zawodowej, ale w perspektywie uniwersalnej. Pewne wyczucie 
prawości postepowania i osiągania możliwej sprawiedliwości pomimo wysiłków 
nie zawsze udaje się zamknąć w system prawa, by następnie z łatwością prawo 
egzekwować. Dążenia do sprawiedliwości, są tak trwałe i silne, jak nieodłączne 
jest od ludzkiej natury zjawisko moralności. Ciągle na nowo, podejmowane są pró-
by określające warunki teoretyczne, jak i praktyczne, egzekwowania prawa do sta-
nu wielorakich wymiarów sprawiedliwości1. W artykule chodzi przede wszystkim 
o ukazanie podmiotowych warunków przynależnych sędziemu w realizacji możli-
wej sprawiedliwości.

Ani stanowione prawo, ani orzecznictwo, ani aplikacja prawa nie jest sytuacją 
zerojedynkową. Oczywiście są sprawy proste, ale ludziom przytrafiają się sprawy 

* Ks. dr hab. Stefan Ewertowski – ksiądz diecezji elbląskiej, emerytowany prof. UWM w 
Olsztynie, wykładowca filozofii Boga, teorii poznania w WSD w Elblągu, autor monografii oraz 
szeregu artykułów z zakresu problematyki integracji europejskiej, teologii i filozofii. Książka: Idea 
Antychrysta w kulturze współczesnej, Olsztyn 2010.

1 Ludzi cechuje pragnienie życia w ładzie społecznym, oczekiwanie bezpieczeństwa i spra-
wiedliwości. Ze względu na szczegółową własność postępowania, rozróżnia się sprawiedliwość, 
rozdzielczą, wyrównującą, wymienną.
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bardziej złożone. Talmudyczna tradycja w jakiejś mierze uwzględnia złożoność 
i poznawcze uwikłanie ludzkiego bytu, bowiem: „Sędzia ma tylko swoje oczy i swój 
rozum. Opieranie decyzji na własnej rozumności jest lepsze niż opieranie się na go-
towych przepisach, a sędzia, który opiera się na gotowych pewnikach, sam w istocie 
nie rozumie i zachowuje się niczym ślepiec”. Nawet w najprostszych sytuacjach, 
które trzeba rozsądzić nie sprawdziłby się Golem. Wydawać by się mogło, że istota 
bez uczuć, bez zbędnych sentymentów i powiązań, bez własnej woli i duszy, naj-
bardziej nadawałby się do wydawania wyroków. Taka sprawiedliwość mogłaby być 
„potworna” i zagrażać światu, gdyż taka „sprawiedliwa maszyna” zapalając świecę 
podpalałaby i dom2.

„Summum ius summa iniuria”, zbyt „ścisłe” przestrzeganie prawa bez uwzględ-
niania okoliczności, bywa największą niesprawiedliwością mawiał Cyceron. Jaki 
stopień mądrości jest w stanie powiązać wymogi prawa, zasadę sprawiedliwości, 
okoliczności działania człowieka, w wyroku słusznego dobra dla stron sporu? Tym 
bardziej, gdy trzeba uwzględnić przesłanki religijne, etyczne, polityczne czy staro-
dawną tradycję, np. wydawania za mąż młodocianych dziewczynek według rom-
skiego zwyczaju z czym współczesność nie daje sobie rady. Jest to tylko przykład 
etycznych zasad partykularnej grupy. Sprawiedliwość w państwach o demokratycz-
nym ustroju, zasadza się na wartościach uniwersalnych, ogólnoludzkich3. Ale jest 
problem, bowiem jak mówi A. Strzębosz: „Człowiek prawy to człowiek sprawie-
dliwy. Stąd mamy bardzo ważne rozróżnienie na ius i lex. Ius to norma prawna, 
która jest zgodna z podstawowymi normami moralnymi w ostatecznej konsekwencji 
nie narusza godności osoby ludzkiej. A lex to ustawa, coś, co akurat uchwalono 
i prawidłowo ogłoszono. Lex może mieć wartość ius, ale może też nie mieć takiej 
wartości”4.

W artykule zostanie poruszone zagadnienie etosu sędziego, który rozsądza o wi-
nie, wydaje wyroki, dąży do sprawiedliwości. Jest to ujęcie zagadnienia od strony 
sędziego, który pełni szczególną rolę w stanowieniu sprawiedliwości. W tradycji 
europejskiej abstrahowanie od chrześcijańskiej kultury rozumienia zadań sędziego 
byłoby uchybieniem na rzecz jednostronnego ujęcia tematu. Uwzględniając wy-
braną literaturę podstawową, rozważania mają na celu przedstawienie zagadnienia 
oczekiwań doskonałych wyroków, gdy w rzeczywistości możliwe są jedynie opty-
malne, czyli warunkowe. Co jest warunkiem? Autor artykułu skupia się właśnie na 
warunkach i okolicznościach podmiotowych sędziowskiej praktyki i odpowiedzial-
ności sędziego w polskim systemie prawnym.

2 Jehuda Loew ben Becaliel z Pragi (1525 – 1609), miał skonstruować sztucznego stwora na 
usługi praskiej gminy. „Twierdził, że lepiej samemu czytać Talmud, nawet jeśli grozi to wyciągnię-
ciem niesłusznych wniosków w kwestii tego, jak należy postąpić, niż znaleźć właściwe rozstrzy-
gnięcie w kodeksie bez zrozumienia halachicznych fundamentów”: A. Unterman, Encyklopedia 
tradycji i legend żydowskich, przeł. O. Zienkiewicz, Warszawa 1994, s. 126.

3 Ślubowanie sędziowskie: Ustawa z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, 
t. jedn.: Dz.U. 2016, poz. 2062 (dalej jako: Prawo o ustroju...).

4 A. Strzębosz, Bezduszni sędziowie? W rozmowie z T. Maćkowiak, „W drodze” nr 4, 2017, 
s. 121–122.
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1. ZNAJOMOŚĆ PRAWA

Jeśli prawa mają być przestrzegane muszą być znane. O ile powszechna zna-
jomość prawa wśród ludzi z przyczyn praktycznych trudna jest od osiągniecia, to 
jednak z racji profesjonalnych zakłada się ją u sędziego. Znajomość prawa wśród 
ludzi jest powierzchowna, doraźna, wybiórcza. Niewiele zmienia w tym względzie 
zasada jawności i dostępności do prawa w postaci procedur ogłaszania nowych ak-
tów prawnych.

Sędzia posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę, a zatem umiejętność sto-
sowania prawa. Niewątpliwie problemem jest ilość aktów prawnych, dotyczących 
regulacji zobowiązań i to w tak wielu dziedzinach, jak bogate jest i ciągle rozwijają-
ce się życie. Istnieją sytuacje, w których krzywda i niesprawiedliwość są ewidentne, 
lecz prawne regulacje mogą być szczątkowe, lub w ogóle ich nie ma. Powierzch-
niowa znajomość zagadnienia prawa każe zwrócić uwagę na fakt, że są dziedziny 
wymian, handlu, usług, zobowiązań, do których obsługi angażuje się wyspecjali-
zowane agencje, biura lub korporacje. Prawo się zmienia, rozwija. Pomijając pod-
stawowy i podręcznikowy podział prawa celem ilustracji można podać tak rozle-
głe i odrębne od siebie dziedziny prawa jak, prawo międzynarodowe regulujące 
przestrzeń terytorialną, kosmiczną lub morską. Istnieje konieczność specjalizowa-
nia się w prawie krajowym oraz jego odniesień do prawa Unii Europejskiej. Jakże 
rozległe jest prawo w oparciu, o które funkcjonują organizacje sportowe, naukowe 
i regulacje prawne służące do zawierania porozumień klimatycznych. Jak w każdej 
profesji, zatem przede wszystkim w instytucjach sądowniczych powinni pracować 
ludzie o odpowiednim przygotowaniu w zakresie znajomości prawa, ale też z umie-
jętnością jego stosowania. Celem nadrzędnym, zawsze jest dążenie do ustalenia 
materialnej prawdy oraz wyegzekwowania sprawiedliwości.

W sytuacji obejmującej obszar jurydyzacji krajowego życia, nieustannie zwraca 
się uwagę na fakt, że choćby prawo podatkowe jest w Polsce skomplikowane, mało 
precyzyjne i niezmiernie obszerne. Taka sytuacja stwarza możliwość różnej inter-
pretacji, określania granic prawa, co prowadzi do sprzecznych aplikacji. Sędzia nie-
ustannie musi śledzić i wręcz studiować prawo podatkowe, bankowe, prawo obrotu 
akcjami lub wierzytelnościami.

To nie przypadek, aby zabezpieczyć znajomość przedmiotową obowiązującego 
prawa, w kolegiach orzekających zasiadają wybitni specjaliści i teoretycy prawa. 
Najczęściej tak się dzieje w Trybunale Konstytucyjnym lub w Trybunale Stanu, 
w gremiach orzekających Sądu Najwyższego. Są to wieloosobowe zespoły, których 
członkowie niejednokrotnie posiadają dorobek naukowy lub wieloletnie doświad-
czenie. W sądownictwie powszechnym również kolegia sędziowskie są wielooso-
bowe, które wysłuchują stron, reprezentowanych przez oskarżycieli i obrońców. 
Wielokrotnie sędziowie korzystają z poradni specjalistów ekspertów, biegłych i nie-
ustannych szkoleń5. Nawet orzeczenia biegłych nie mogą być przyjmowane auto-
matycznie, lecz podlegają ocenie sędziego. Służy temu zasada kontradyktoryjności. 
Sami sędziowie studiują praktykę wykładniczą podobnych spraw i rozstrzygnięć, 

5 Prawo o ustroju sądów powszechnych w: Dz.U. 2019. 52 t.j., Wersja od: 14 lutego 2020 r. 
do: 30 listopada 2020 r. Art. 67. [Wykazy służbowe dla sędziów sądów powszechnych]: § 1.  Prezes
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które w podstawowej literaturze na temat orzecznictwa stanowią wzór oraz praw-
ną tradycję. Systemowe podejście w wielu przypadkach jest jedynie fundamentem 
kultury prawnej. Potrzebne jest widzenie nie tylko przedmiotowe, ale samego czło-
wieka zgodnie z zasadą – interpretatio pro homini. Sędziowie dążą do specjalizacji, 
chociaż nie ma ścisłej definicji specjalizacji, to jest ona uwzględniana przy delegacji 
do rozstrzygania poszczególnych spraw6. Decydująca jest tu ocena dotychczasowej 
pracy sędziego. Jest to wymóg Prawo o ustroju sądów powszechnych. Sędziowie 
sami przyczyniają się do rozwoju prawa, co A. Łazarska powołując się na tradycję 
nauczania prawa w Uniwersytecie Wileńskim za A. Waśkowskim nazywa „działal-
nością twórczą”7.

W wyniku ilości spraw oraz zawiłości prawa, w ramach sądownictwa po-
wszechnego, praktykuje się prowadzenie Wydziałów gospodarczych lub wydzia-
łów do spraw gospodarczych w niektórych sądach rejonowych. Nie jest to jednak 
praktyka obligatoryjna. Sprawy są bardzo różne i dotyczą ochrony konkurencji, 
konsumentów, ochrony praw autorskich, itp…8. Istnieje problem samej kwalifika-
cji przedmiotowej, co jest, a co nie „sprawą gospodarczą”. W kwestii profesjona-
lizmu oraz specjalizacji postuluje się pewną ciągłość ustrojową w sądownictwie9. 
W dyskusji nad funkcjonowaniem sądów wskazuje się na fakt, że nieustanne zmiany 
w postępowaniu cywilnym i reformy funkcjonowania sądownictwa absorbują czas 
i siły sędziów, a tym samym wydłużają czas orzekania. Jest to problem, nad któ-
rym w ramach specjalizacji sędziów się dyskutuje. Całość postępowania sądowego, 
upadłościowego, układowego czy w końcu egzekucyjnego i postępowań odszko-
dowawczych, to system naczyń połączonych. Znajomość praktyki obrotu gospo-
darczego i podstaw funkcjonowania przedsiębiorstw jest warunkiem koniecznym 
prawidłowego prowadzenia tego rodzaju postępowań i zrozumienia istoty sporów 
pomiędzy przedsiębiorcami”, m.in. o tych problemach specjalizacji, jako dyrekty-
wy ze względu na wiedzę w zakresie działów prawa pisze A. Łazarska, dodając, że 
brakuje spójnej wizji sądownictwa w Polsce10.

sądu okręgowego prowadzi dla każdego sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu okręgowego, 
sprawującego urząd w okręgu sądowym, osobny wykaz służbowy zawierający podstawowe dane 
dotyczące jego stosunków służbowych i osobistych w zakresie mającym wpływ na pełnienie urzędu 
sędziego, a także dane na temat odbytych szkoleń i form doskonalenia zawodowego oraz innych 
okoliczności wskazujących na specjalizację w poszczególnych dziedzinach prawa lub rozpoznawa-
niu poszczególnych rodzajów spraw. Prezes sądu apelacyjnego prowadzi taki wykaz dla sędziów 
sądu apelacyjnego.

 6 Prawo o ustroju..., Art. 67.
 7 A. Łazarska, Sędziowska specjalizacja coraz bardziej potrzebna, „Przegląd Sądowy” nr 2, 

2015, s. 64.
 8 Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest tylko w Warszawie, jako Wydział Sądu Okrę-

gowego. Od 1 lipca 2020 r., powołano Sąd ochrony własności intelektualnej. Planowane są wydzia-
ły w Gdańsku, Katowicach, Poznaniu i w Warszawie.

 9 A. Łazarska, dz. cyt., s. 68, 70 – 71.
10 Tamże, m.in., s. 71.
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2. DOŚWIADCZENIE I MĄDROŚĆ

W dobie współczesnej filozofii prawa, w powszechnym mniemaniu, przesłanki 
uwzględniające religijny autorytet w sędziowsko-jurydycznym działaniu są jedynie 
historycznym przykładem. Ideałem oraz celem jednak zawsze było i jest dążenie do 
sprawiedliwości. W rozumieniu biblijnym, prawdziwie sprawiedliwym może być 
jedynie Bóg i Jego sprawiedliwość i chociaż niedościgniona jest ona przez ludzi, 
stanowiła wzór i przykład. Sprawiedliwość to mądrość, którą od Boga otrzymał Sa-
lomon. Mądrość Salomona stała się archetypem sprawiedliwości, weszła do mądro-
ści talmudycznej i kabalistycznej. Był to wybór i decyzja: „Daj Twemu słudze serce 
rozumne, aby umiał sądzić, Twój lud i rozróżniać między dobrem i złem”, […] „Bóg 
więc mu powiedział: Ponieważ poprosiłeś o to, a nie poprosiłeś dla siebie o długie 
życie ani też o bogactwa, i nie poprosiłeś o zgubę twoich nieprzyjaciół, ale popro-
siłeś dla siebie o umiejętność rozstrzygania spraw sądowych, więc spełniam twoje 
pragnienie i daję ci serce mądre i rozsądne, takie, że podobnego tobie przed tobą 
nie było i po tobie nie będzie. I choć nie prosiłeś, daję ci ponadto bogactwo i sławę, 
tak iż «za twoich dni» podobnego tobie nie będzie wśród królów. Jeśli zaś będziesz 
postępować moimi drogami, zachowując moje prawa i polecenia za przykładem 
twego ojca, Dawida, to przedłużę twoje życie” (1 Krl 3,5 – 14). Mądrym jest ten kto 
potrafi prowadzić dobre życie. Potrafi korzystać z doświadczenia ludzi dojrzałych 
(Mdr 4,9; Syr 8,9; 25,6).

Tradycja ta sięga zarówno praktyki praw kodyfikowanych przez starobabiloń-
skiego Hammurabiego11 oraz praktyk ustanawianych przez Mojżesza: „Wtedy to 
rozkazałem waszym sędziom: Przesłuchujcie braci waszych, rozstrzygajcie spra-
wiedliwie spór każdego ze swym bratem czy też obcym. W sądzeniu unikajcie 
stronniczości, wysłuchujcie małego i wielkiego, nie lękajcie się nikogo, gdyż jest 
to sąd Boży. Gdyby wam sprawa wydawała się za trudna, mnie ją przedstawcie, 
abym ją wysłuchał. W owym czasie poleciłem wam wszystko, co macie czynić”  
(Pp 1,16 – 18). W religijnym ujęciu sędzia nie reprezentuje tylko siebie. Jest on 
przedstawicielem bożej sprawiedliwości, a zatem jakiejś obiektywnej sprawiedli-
wości, która wydaje wyroki ostateczne. Tak bycie sprawiedliwym sędzią wiąże się 
z prawością, uczciwością, doskonałością, mądrością ostatecznie, jako cecha osobi-
sta ma wymiar moralny i jest to świętość.

Każdemu przysługuje ochrona prawna. Wyrok mógł być ocaleniem, usprawie-
dliwieniem, wyzwoleniem, odzyskaniem, zapłatą oraz przywróceniem do praw za-
mieszkiwania ziemi ojców. W miarę swych możliwości ludzie mogą uczestniczyć 
w tej sprawiedliwości oraz powinni „czynić sprawiedliwość”. Sędzia cieszył się 
autorytetem mędrca, szczególnym wybraniem przez Boga. Sprawiedliwość jednak 
wymaga mądrości oraz doświadczenia i jest sprawą trudną, której sprostać mogą nie 
wszyscy. Niesprawiedliwość sędziów jak wszystkich jest potępiana. Prorok Amos 
posługuje się językiem prawnym: „(...) sprzedają za pieniądze sprawiedliwego, 

11 Kodeks obejmował 282 artykuły dotyczące: wymiaru sprawiedliwości, wykroczeń przeciw-
ko własności, ziemi i zabudowaniom, kupców i agentów handlowych, kobiet, małżeństwa, własno-
ści rodzinnej i dziedziczenia, pobicia i uszkodzenia ciała, rolnictwa, najmu, własności i sprzedaży 
niewolników.
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a ubogiego za parę sandałów. Depczą w prochu ziemi głowy biednych, naginają pra-
wo ubogich”, „Biada tym, którzy przemieniają prawo w piołun, a sprawiedliwość 
rzucają na ziemię!, (Am 2:6 – 7; 5,7). Amos jak i inni prorocy wypowiadają apel 
w imieniu Boga-Sędziego: czyńcie sprawiedliwość zanim sami zostaniecie osądzeni 
w dniu przyjścia Syna Człowieczego. Za ubogimi i cierpiącymi ujmuje się Bóg, taka 
jest nauka o sędziach i dążeniu do sprawiedliwości w tradycji starotestamentalne-
go Izraela12. Bóg daje sędziego o szerokich kompetencjach, który występuje w roli 
wyzwoliciela: „mocą bożą oraz walecznością i odwagą pokonywał on najeźdźcę, 
jednoczył lud, wprowadzał pokój i przez pewien okres sprawował władzę nad wy-
zwolonymi pokoleniami, przywracając moralny i społeczny ład”13.

W rozważaniach św. Pawła, sprawiedliwość Boga ma wymiar soteriologiczny 
i eschatologiczny, ale jest także dobrem, który ma charakter daru. Apostoł na uwa-
dze ma sprawiedliwość, która domaga się sądu Bożego. „Wszyscy staniemy przed 
trybunałem Chrystusa” (2 Kor 5,10). Wymownym przykładem jest oddzielenie 
„mądrych od głupich”, „owiec od kozłów” (Mt 25, 31–46). W roli sędziego sprawie-
dliwego i miłosiernego wystąpi Syn Człowieczy, który sam poddany został niespra-
wiedliwemu procesowi, ( Mk 14, 55 – 63; Łk 22,66nn; 23,1 – 25). Proces Jezusa to 
farsa i spór oskarżycielski z Piłatem w roli zawistnego, tchórzliwego i przebiegłego 
sędziego. Piłat wprawdzie chciał uniknąć skazania Jezusa, wiedział, że nie ma pod-
staw oskarżenia. Dał się jednak zastraszyć, tracił cierpliwość, okazał się stronniczy, 
w konsekwencji „umywając sobie ręce”, nie uniewinnił Jezusa, lecz niewinnego 
wydał w ręce Żydów14. Rażącego nadużycia dopuścił się Piłat już w chwili, gdy 
doszło do ubiczowania Jezusa: „Przy tym pluli na Niego, brali trzcinę i bili Go po 
głowie” (Mt 27,30). Proces Jezusa skończył się wycofaniem się sędziego z wydania 
sprawiedliwego wyroku i doszło do farsy sprawiedliwości poprzez odwołanie się do 
plebiscytu, inaczej, społecznego osądu, w którym na śmierć skazuje się niewinnego 
poprzez aklamację ( Łk 23,17–25; Mt 27, 15–26; Mk 15, 6 –15; J 19,13 –16).

W tradycji sprawiedliwy sędzia przeciwstawiony jest niesprawiedliwemu sę-
dziemu, który „nie boi się Boga i z ludźmi się nie liczy” (Łk 18,1 – 8). Sędzia według 
Prawa Mojżeszowego powinien wysłuchać stron i wydać sprawiedliwy wyrok, lecz 
wobec nalegań wdowy zgadza się na to, na co nie zdecydował się ani ze względu na 
szacunek wobec Boga, ani wobec ludzi. Doświadczenie podpowiada sędziemu by 
ulec naleganiom wdowy. Niesprawiedliwy sędzia jest niesprawiedliwy bowiem my-
śli nie o sprawiedliwości, lecz o swoim spokoju. Dlatego Jezus Chrystus mówił: „Nie 
sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydawajcie wyrok sprawiedliwy”, (J 7,24).

Apostoł Jakub wskazuje na procedurę naruszenia sprawiedliwości poprzez sę-
dziego, który nie sądzi według prawa Bożego, lecz własnej woli. Aby zastosować 
swoistą przewrotność wystarczy odwrócić skalę wartości. Sprawiedliwość należy 

12 J. Corbon, P. Grelot, Sąd, w: Słownik teologii biblijnej, red. X. Leon-Dufour, przekł. K. Ro-
maniuk, Poznań –Warszawa 1973, s. 860–866; A. Descamps, Sprawiedliwość, w: Słownik teologii 
biblijnej, red. X. Leon-Dufour, przekł. K. Romaniuk, Poznań –Warszawa 1973, s. 897–906.

13 D. Dziadosz, Sędziów Księga, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. H. Witczyk, Lu-
blin  –  Kielce 2017, s. 815.

14 G. Agamben, Piłat i Jezus, Czy Piłat był sędzią niezależnym i niezawisłym, czy sądził zgodnie 
z prawem rzymskim i czy wydał wyrok?, przeł. M. Surma-Gawłowska, A. Zawadzki, Kraków 2017, 
s. 90.
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się każdemu człowiekowi, bez względu na zamożność i pozycję społeczną: „Jeżeli 
zaś kierujecie się względem na osobę, popełniacie grzech, i Prawo potępi was jako 
przestępców” (Jk 2,1 – 9). Dla kontekstu współczesnego, jest to o tyle ważne, ponie-
waż jurydyczna tradycja europejska wywodzi się po części z prawa religijnego oraz 
prawa rzymskiego. Trudno jednak oczekiwać postawy sędziego, który w czasach 
sekularyzacji, opierałby się na przekonaniu, że sprawiedliwym może być w sytu-
acji, gdy będzie się kierował wyższym, transcendentnym, uniwersalnym porząd-
kiem rzeczy. Chodzi tu o lex naturalis – prawo naturalne jako uczestniczenie istot 
rozumnych w odwiecznym prawie Bożym. Prawo to jest powszechne, niezmienne 
i nieodzowne. Na gruncie światopoglądu katolickiego, prawnik, sędzia w szczegól-
nych przypadkach, musi być gotowy do wyrażenia swojego non possumus, zdając 
sobie sprawę z faktu, że jest oceniany przez władzę polityczną, opinię publiczną, 
a także ze strony innych sędziów. Okoliczności etycznego sprzeciwu ludzi pracu-
jących w systemie sprawiedliwości, papież Pius XII sprowadził do przypadków: 
czynów wewnętrznie moralnie złych, niesprawiedliwego prawa, prawa bez ducha 
sprawiedliwości oraz miłości15. Pewnym czynnikiem mobilizującym sędziów do 
aktów etycznych może być dbałość o „dobre imię”, zgodność ze swoim sumieniem, 
które jest przesłanką subiektywną, ale opartą na godności i wolności sędziego.

Współczesna kultura europejska charakteryzuje się pluralizmem wartości. 
Sędzia, który ma słabo zintegrowany światopogląd, bez silnej wizji całości obej-
mującej wolności i ograniczenia, bez zdolności łączenia, tego co ogólne z tym co 
jednostkowe, doczesności z wymiarem transcendentnym, w swych powinnościach 
zawodowych, zdany jest na permisywizm moralny, albo na uleganie jedynie literze 
prawa. Automatyzm w stosowaniu prawa jest nieporozumieniem a nawet naduży-
ciem w praktyce sądowniczej16. Światopogląd nawet materialistyczny sędziego nie 
jest bez znaczenia. Ale doświadczony i mądry sędzia dąży w rozstrzygnięciach do 
możliwej sprawiedliwości. Ludzki wymiar życia społecznego jest złożony. Antropo-
logiczna wiedza o istocie człowieka w systemie światopoglądu sędziego jest bardzo 
pomocna w orzekaniu. W imię dobra, czyli sprawiedliwości, sędzia w wymiarze 
etosu profesji, musi godzić w sobie autonomię decyzji z heteronomią, prymat su-
mienia z presją norm. Ani jurydyczny pozytywizm, ani woluntaryzm, nie gwarantu-
ją szansy na sprawiedliwość. Ustrojowe systemy totalitarne, ograniczające wolność, 
zawsze opierają się na skrajnościach, lekceważąc przyrodzone prawa człowieka. 
Dobrze byłoby, gdyby sędzia, który rozstrzyga, przyjmuje pozwy, zakazuje działań, 
orzeka legalność obowiązków, nakłada karę lub obciążenie restytucją, miał mandat 
demokratycznego państwa, ale nie jest on absolutny. Ważne jest, aby sędzia nie był 
wadliwie mianowany. Praworządność umacnia siłę sądów. Wartości, praworząd-
ność, sprawiedliwość, zachowuje i realizuje człowiek. System może pomagać. Zin-
tegrowana osobowość sędziego w etycznej pragmatyce, jest koniecznym gwaran-
tem możliwego sprawiedliwego wyroku, opartego na sprawiedliwym prawie, które, 
„jest najdoskonalszym środkiem rządzenia ludźmi, że jest mądrością, która pozwala 

15 W. Świerzawski, Etos prawnika, Sandomierz 1996, s. 33 – 34.
16 J. Gurgul, Prawniczy etos – jego przejawy i rola w praktyce procesowej, w: „Prokuratura 

i Prawo” nr 1, 2012, s. 57–60.
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im żyć w harmonii i pokoju”17. Myślenie to wywodzi się z idei platońskiej filozofii, 
zakładającej, że sprawiedliwość możliwa jest w oparciu o ideał prawa, które ma wy-
miar moralny18. W rozważaniach pomija się tradycję rozumienia i stosowania prawa 
w kulturze islamu i podobnych tradycji, gdzie w praktyce istnieje jedność prawa 
objawionego i stanowionego.

3. PRAWOŚĆ – PRAWORZĄDNOŚĆ

Praworządność zakłada prawość osób stosujących prawo w praktyce społecz-
nego życia. Nie należy mylić ideałów z rzeczywistością. Człowiek nie jest idealną 
istotą w działaniu. Jednak ideały doskonałego sędziego budzą aspiracje i dążenia do 
osiągania najwyższych standardów w procesach jurysprudencji, czyli swoistego na-
stawienia na teleologiczną wykładnię prawa. Celem zawsze jest sprawiedliwość, 
jednak uwikłana jest ona w różnorodne okoliczności czasu, przestrzeni oraz osób. 
Dlatego nie bez znaczenia jest prymat prawdy, do której ustalenia dąży sędzia. Spra-
wiedliwość i dążenie do dobra jest fundamentem życia społecznego. Sędzia w etyce 
zawodowej musi być przygotowanym na zderzenie prawa z normami moralnymi. 
Prawość, to umiłowanie sprawiedliwości, naturalnego ładu. Prawość, odnosi się 
również do walorów psychicznych sędziego, które obejmuje pojęcie „nieskazitelno-
ści charakteru”, jakże pożądanej kwalifikacji moralno-etycznej w zawodzie sędzie-
go19. Zwłaszcza w społeczeństwach współczesnego neomodernizmu i pozytywizmu 
prawnego, im dalej od tradycji naturalnych źródeł prawa, tym bardziej, obszary te 

17 W. Świerzawski, dz. cyt., s. 4 –13.
18 Z. Pańpuch, Cnoty i wady, w: Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2, red. A. Maryniarczyk, 

Lublin 2001, t. 2, s. 225. „Cnota sprawiedliwości polega na usprawnieniu woli do liczenia się w po-
stępowaniu z uprawnieniami innych względem nas oraz na wykonywaniu czynów sprawiedliwych. 
Powszechnie znana jest krótka definicja sprawiedliwości: »wola do oddawania każdemu tego, co 
mu się od nas należy«. Corpus iuris civilis Justyniana: »Iustitia est constans et perpetua voluntas 
ius suum cuique tribuendi«”. Por.:  B. Skarga, Totalité et infini. Essai sur L`Extériorité, w: Prze-
wodnik po literaturze filozoficznej XX wieku, red. taż, t. 1, Warszawa 1994, s. 264: „Dobroć i spra-
wiedliwość, a przede wszystkim odpowiedzialność nie tylko za siebie, lecz za innych, za tych, co 
mnie wzywają i mnie potrzebują – oto zasadnicze kategorie metafizyki Levinasa. Słynnymi stały 
się niektóre jego wyrażenia, jak np. »wezwanie z głębi nędzy« – nędzy wdowy i sieroty. Te metafi-
zyczne słowa wskazują na sens »wolności godnej«, a również na ślad Boga obecny w twarzy tych 
najbardziej »nędznych«”:

19 J. Bodio, „Nieskazitelność charakteru” jako kwalifikacja zawodowa sędziego (wpływająca 
na jego wizerunek), „Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury”, Zeszyt 4(10) 2013, s. 5–16. 
„Wśród przymiotów charakteryzujących sędziego wymienia się: szlachetność, prawość, i uczci-
wość, odwagę cywilną w korzystaniu z przywilejów, wysoką kulturę osobistą, niezależność, empa-
tię, umiejętność rozwiązywania problemów, wysoki poziom moralny, panowanie nad namiętnościa-
mi, godność, odpowiedzialność za swoje czyny i zachowania, brak takich cech charakteru, które są 
równoznaczne ze skłonnością do naruszania norm prawnych, moralnych i etycznych, umiejętność 
kierowania się własnym zdaniem oraz podejmowania samodzielnych decyzji, silny charakter, nie-
ugiętą wolę, umiłowanie prawdy, posiadanie poczucia sprawiedliwości i słuszności, zrównoważenie 
i spokój, zdolność patrzenia nie tylko na cudze, ale także na własne czyny, wyzbycie się wszelkiej 
zarozumiałości, czuwanie nie tylko nad swoim postępowaniem, ale i nad zachowaniem swojej ro-
dziny i najbliższego otoczenia, […] bezstronność i życzliwy stosunek do ludzi oraz autorytet we-
wnętrzny i zewnętrzny”, s. 8.
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nie zawsze się pokrywają, ale też nierzadko się wykluczają. Sprawiedliwość rodzi 
się z prawych ludzkich czynów a także, działań prawego sędziego oraz sprawiedli-
wego prawa. Przykładem problemów w tym względzie może być trudne i narażone 
na nadużycie i niesprawiedliwość, stosowanie prawa rodzinnego, jego interpretacji 
czy praktyki odbierania praw rodzicielskich. Prawość i praworządność to zobowią-
zanie moralne, którego z systemu egzekwowania nie tylko „litery prawa” ale spra-
wiedliwości, usunąć się nigdy nie da. Natomiast na podstawie historii prawa można 
wskazać i takie przypadki, które naruszają prawa równości i godności człowieka. 
Może dojść do sytuacji, gdzie prawo stanowione, staje się egzemplifikacją rezy-
gnacji z podstawowych wymiarów człowieczeństwa20. W tradycji chrześcijańskiej 
panował realizm, wiązał się on z przekonaniem, że państwo w prawie przez siebie 
stanowionym, nie jest w stanie na absolutną regulację życia społecznego. Natomiast 
w miarę możliwości może rzetelnie realizować sprawiedliwość. Realizacja sprawie-
dliwości to prawość i praworządność, której strzeże sumienie sędziego21.

Prawość, jako moralne zobowiązanie dążenia do sprawiedliwości, warunek po-
koju i trwania wspólnot, jest cechą przynależną każdemu człowiekowi. Prawość, 
to cnota działania zgodnie z porządkiem rzeczy, stanie na straży ładu społecznego. 
Prawość to działanie zgodne z sumieniem i zdobytą wiedzą, co do obowiązujących 
wszystkich norm moralnych jak i prawnych. Jest to echo najwyższej prawości zbaw-
czej Boga, czyli pragnącego ostatecznego dobra człowieka. W tradycji klasycznej 
filozofii chrześcijańskiej, prawość, to sprawnie ukształtowana wola, która dąży do 
oddania każdemu co mu się słusznie należy. Cechą istotną jest bezstronność. W tym 
ujęciu, sprawiedliwość, to cnota sędziego, jego skłonność przestrzegania prawa, 
ubogacona o cnoty prawości i miłosierdzia22. Jeszcze bardziej widać, jak sprawie-
dliwość jest centralna i oparta na wartościach w nauczaniu Benedykta XVI: „Nie 
ma takiego sprawiedliwego porządku, który mógłby sprawić, że posługa miłości 
byłaby zbędna. Kto usiłuje uwolnić się od miłości, będzie gotowy uwolnić się od 
człowieka jako człowieka” (Deus caritas est 28). Przy czym miłosierdzie uzupełnia 
sprawiedliwość, a nie ją zastępuje, dodaje Jan Paweł II, stwierdzając, że: „chrześci-
jańskie miłosierdzie jest doskonalszym wcieleniem sprawiedliwości […], gdy mi-
łość i miłosierdzie sprawiają, iż ludzie spotykają się ze sobą w samym tym dobru, 
jakim jest człowiek z właściwą mu godnością” (Dives in misericordia 14)23. Sędzia 
swoją pracą umacnia sprawiedliwość, zawsze może sięgać do głębszych wymiarów 

20 „Zakłócenia równowagi, na które cierpi świat dzisiejszy, w istocie wiążą się z bardziej pod-
stawowym zachwianiem równowagi, które ma miejsce w sercu ludzkim. W samym bowiem czło-
wieku wiele elementów zwalcza się nawzajem. Będąc bowiem stworzeniem, doświadcza on z jednej 
strony wielorakich ograniczeń, a z drugiej strony czuje się nieograniczony w swoich pragnieniach 
i powołany do wyższego życia. Przyciągany wielu ponętami, musi wciąż wybierać między nimi 
i wyrzekać się niektórych. Co więcej, będąc słabym i grzesznym, nierzadko czyni to, czego nie chce, 
nie zaś to, co chciałby czynić. Stąd cierpi rozdarcie w samym sobie, z czego z kolei tyle i tak wiel-
kich rozdźwięków rodzi się w społeczeństwie”: Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o 
Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes” (1965), nr  9–10..

21 B. Szlachta, Sprawiedliwość, w: Słownik społeczny, red. tenże, Kraków 2004, s. 1359.
22 R. Kantor, Zasada sprawiedliwości w posłudze sędziego kościelnego, „Studia Socialia Cra-

coviensia” 4(2012) nr 2(7), s. 65.
23 Por. tamże, s. 66.
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swego ducha, tym samym szanując godność każdego człowieka w jego słuszności 
do prawa, sprawiedliwości i łaski „miłosierdzia”24.

Absolutnym wzorem jest sprawiedliwość Boga, który łączy sprawiedliwość 
z miłosierdziem. Bóg, jako „sprawiedliwy sędzia”, znajduje racje darowania peł-
nej miary zadośćuczynienia, a także nagrodzenia zasług. W tym archetypie dzia-
łania Boga, w aspekcie chrześcijańskiej moralności sędzia znajduje powinność 
egzekwowania sprawiedliwości w kontekście czynienia dobra a nawet pomagania 
potrzebującym pomocy. W tym celu musi być zachowana pewna hierarchia i porzą-
dek zależności by: „dusza panowała nad ciałem, rozum nad instynktem, cnota nad 
namiętnościami”25. Podstawą jest kondycja moralna jednostki, następnie rodziny, 
wspólnot i społeczności. Prawość jawi się jako wierność stosowania prawa, sta-
ła dyspozycja woli, lecz bez „faryzejskiego” legalizmu26. Prawość, to sprawiedli-
wość, którą sędzia realizuje wobec samego siebie. Skrajny formalizm jest sprzeczny 
z sprawiedliwością. Warunkiem sprawiedliwości jest bezstronność.

Zagadnienie prawości, to problem sam w sobie. W rozprawie teologiczno-an-
tropologicznej A. J. Heschel ujmuje prawość, jako sposób radzenia sobie ze złem, 
tu jednak bardziej pasuje użycie pojęcia niesprawiedliwości. Czynienie sprawiedli-
wości, bardziej leży w naturze człowieka niż wynika z motywu własnej korzyści. 
Heschel wskazuje na fakt zdolności człowieka do autorefleksji, zdolności oceny 
własnego działania. Człowieka pomimo silnych dążeń egoistycznych stać na bezin-
teresowność, stać na czyny altruistyczne. Pragnienie sprawiedliwości, to nie próż-
ność, chociaż nie znika problem motywacji. Duma z pokonania skłonności „ego” 
do zła, to nie tylko wewnętrzna wrażliwość, ale też prawości myślenia. Może to 
wyglądać na błędne koło, gdy prawość uzasadnia się prawość. Ale czy możliwe 
jest myślenie nieskażone i nieuwarunkowane, pozbawione nastawień, uprzedzeń, 
instynktownych pragnień? Akty poznania i moralne decyzje są powiązane. To uwi-
kłanie określa duchową kondycję człowieka. Jako lekarstwo Heschel proponuje 
analizę „podejrzenia”, które jest aktem dystansu pozwalającym na czujność wobec 
dogmatyzmu, zdolności do absolutnej prawomocności, hierarchii wartości. Takie 
postawienie zagadnienia prawości eliminuje automatyzm w dążeniu do sprawiedli-
wości. Ale podejrzliwość uderza też w samego człowieka, który niedowierza sobie. 
Mimo wszystko podejrzliwość nie może zdominować zaufania do własnych zdolno-
ści poznania, rozeznania i wyboru możliwego dobra. Jest to samoświadomość ludz-
kich ograniczeń, ale nie może paraliżować w walce z niesprawiedliwością, która jest 
złem27. Bywa, że prawo bywa „haniebne”, wobec którego sędzia winien wyrazić 
swój sprzeciw. Prawo ludzkie, pozytywne nie jest wartością absolutną28. Prawość, to 
też ostatecznie działanie z pełnym przekonaniem, z „całego serca”. Z drugiej strony, 

24 R. Forycki, Miłosierdzie nakazem sprawiedliwości, „Communio” 1-2(1981), s. 1 – 2.
25 B. Szlachta, dz. cyt., s. 1361.
26 „Sprawiedliwość jako oddawanie drugiemu, co do niego należy, z »mocy prawa« czyniąca 

coś sprawiedliwym umożliwia jedynie aktualizowanie tego, co potencjalnie także w człowieku…”, 
tamże, s. 1362.

27 A. J. Heschel, Bóg szukający człowieka – Podstawy filozofii judaizmu, przeł. A. Gorzkowski, 
Kraków 2007, s. 479 – 482.

28 R. Sobański, Uwagi o etyce zawodów prawniczych, „Palestra” 7-8(2003), s. 50 – 51.

ks_SE-2020_2.indb   426 2020-11-16   17:10:21



427IDEALNY CZY SPRAWIEDLIWY SĘDZIA?

Heschel stawia pytanie, czy prawość działania wynika z lęku? Horyzont rozważań 
jest religijny, a więc pojawia się to pytanie: czy Hiob jest sprawiedliwy dlatego, że 
boi się Boga, czy służy ze strachu? Przeciwieństwem prawości jest przewrotność, 
wymaga siły, aby ją pokonać, ponieważ: „Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne 
i nadzwyczaj słabe – któż je zgłębi?” (Jr 17,9). Bezstronność, prawość jest warto-
ścią ze względu na nią samą, należy ją praktykować, nawet nie ze względu na to, by 
kogoś zadowolić i co gorsze ze względu na osobistą korzyść lub zyskać, albo uzna-
nie. Takie podejście, to bankructwo moralne człowieka. Doskonałość intencji i czy-
nów jest trudna do osiągnięcia, jednak prawość prowadzi do dobra. Możliwa, czyli 
w praktyce niemożliwa w ideale sprawiedliwość jest dobrem, do którego zawsze 
dąży sprawiedliwy sędzia29. Nie należy jednak lekceważyć, pragnienia możliwe-
go porządku i harmonii, co symbolicznie wyraża obraz wagi. Godziwa satysfakcja 
z osiąganej sprawiedliwości w konkretnym porządku społecznym tylko wzmacnia 
postawę prawości.

4. NIEZAWISŁOŚĆ

Niezawisłość sędziowska30 ma być gwarantem sprawiedliwych wyroków i sę-
dziowskich rozstrzygnięć, czyli najsłuszniejszych i odpowiadających prawu. For-
muła niezawisłości zapisana jest w Konstytucji RP w rozdz. VIII Sądy i Trybunały: 
„Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konsty-
tucji oraz ustawom”. (Art. 178, p. 1.).

System prawny ma chronić sędziego od nacisków z różnych stron, politycznych, 
administracyjnych, społecznych, ale i wszelkich innych. W zasadzie jest to prawna 
gwarancja wolności w orzekaniu oraz taka filozofia prawa, która opiera się na prze-
konaniu, że w ten sposób możliwa staje się realizacja postulatu potencjalnej sprawie-
dliwości. Jest to fundamentalna zasada dążąca do stworzenia odpowiednich warun-
ków, aby niezawisły sędzia był bezstronny wobec stron postępowania, niezależny od 
instytucji, samodzielny. Ideał zakłada wewnętrzną – podmiotową zdolność sędziego 
(interioryzacja prawa), który dąży do sprawiedliwego wyroku31. Należy dodać, że 

29 A. J. Heschel, dz. cyt., s. 483 – 489.
30 Autor artykułu nie włącza się w bezpośrednią dyskusję związaną z politycznym i prawnym 

sporem o Trybunał Konstytucyjny w Polsce, który zaczęła się w 2015 r., oraz z kryzysem wokół 
Sądu Najwyższego w Polsce, który absorbuje instytucje krajowe i unijne od 2017 r. Szerszy aspekt 
zagadnienia zawiera wypowiedź Rzecznika Praw Obywatelskich: A. Bodnar, O niezależności są-
downictwa w świetle orzecznictw Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Smardzewice 5 paź-
dziernika 2018. Podobnie nie odnosi się do zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów 
w Opinii Amnesty International na temat zagrożenia niezależności sądów i niezawisłości sędziów 
w Polsce Warszawa, 5 lipca 2017 r.

31 Konstytucja RP, Art. 178. 1. Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i pod-
legają tylko Konstytucji oraz ustawom. 2. Sędziom zapewnia się warunki pracy i wynagrodzenie 
odpowiadające godności urzędu oraz zakresowi ich obowiązków. 3. Sędzia nie może należeć do par-
tii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić 
z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. W sprawie niezawisłości wypowiadał się 
Trybunał Konstytucyjny, wyrok z dnia 14 kwietnia 1999 r. sygn. K 8/99, OTK ZU 1999/3 poz. 41, 
oraz wyrok z dnia 24 czerwca 1998 r. sygn.. K 3/98, OTK ZU 4/1998, s. 334.
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na poziomie ustawodawstwa krajowego oraz międzynarodowego nie ma tzw. pra-
wa „twardego”, ani „miękkiego”, które wykluczałoby prawo sędziego do obecności 
w przestrzeni publicznej. Standardy zachowań sędziów w życiu publicznym, określo-
ne w tzw. Zasadach z Bangalore (2001 r.), potwierdzonych w Hadze (2002 r.) oraz 
w Opinii nr 3 Rady Konsultacyjnych Sędziów Europejskich (2002 r.) a także w Wiel-
kiej Karcie Sędziów opracowanej przez Radę Konsultacyjną Sędziów Europejskich 
(2010 r.) wyraźnie wskazują, że natura współczesnego prawa wymaga, aby sędziowie 
nie stronili od angażowania się w sprawy dotyczące wartości społecznych. Dokumenty 
te jasno stanowią również, że sędziowie powinni pozostawać w kontakcie ze społecz-
nością, w której funkcjonują i nie mogą być pozbawieni przekonań i światopoglądu.

W praktyce procesowej, sędzia formułuje uzasadnienie podjętych decyzji i wy-
roków i jak to postuluje E. Łętowska, w sensie procesowym i pozaprocesowym, 
które nie powinny być „zbyt lakoniczne i płytkie”32. Pojawia się tu zagadnienie tzw. 
„aktywizmu sędziowskiego”, gdy sędzia stara się na znalezienia najlepszej aplika-
cji prawa do danej sytuacji procesowej uwzględniając warunki kulturowe. Czynni-
kiem kulturowym jest sam język ustawy, a język prawa, nieustannie doskonalony, 
dziedziczy nieuniknioną cechę polisemantyzmu. Nie istnieje proces dochodzenia do 
sprawiedliwości bez wykładni prawa, bez jego interpretacji, a nawet definiowania 
pojęć. Jest on o tyle istotny, o ile ustawy są mało precyzyjne – czasem korupcjo-
genne, nonszalancko napisane, a nawet sprzeczne. W sytuacji głębokiej patologii, 
można mówić o swoistej prywatyzacji sądownictwa. Istnieją obszary rzeczywi-
stości, których bezpośrednio prawo nie obejmuje. Problem się rodzi w momencie, 
gdy następuje zderzenie z wymogami prawa konstytucyjnego a rozumieniem dobra 
wspólnego. Sędzia przy „należytej staranności”, musi ważyć argumenty, które do 
niego przemawiają, tym bardziej, gdy wkraczają w dziedzinę polityki. Sędzia nie 
może absolutnie abstrahować od świata wartości, nawet, gdy nie potwierdza spo-
łeczne poczucie sprawiedliwości lub niesprawiedliwości. Przykładem jest stosunek 
do „kary śmierci”. Bywa, że aktywizm sędziowski określany jest, jako „twórcza 
analiza prawa”, a skrajny legalizm jako „bezduszność prawa”33.

W rozważaniach teoretycznych w tym aspekcie, można spotkać przeciwstawie-
nie aktywizmu, tzw. tekstualizmowi, związanego z pozytywizmem prawnym34. Nie 
musi to być woluntaryzm lub ustanawianie nowych praktyk orzeczniczych. Jednak 
dylematy są realne, a ich rozstrzyganie może budzić kontrowersje35. Nie należy za-
pominać, że: „Prawo obowiązuje niezależnie od jego uznania, wykonujący zawód 
związany z jego stosowaniem nie może stawiać własnych przekonań i ocen ponad 
prawem. W szczególności dotyczy to sędziego, który musi stosować ustawę także 

32 I. Górna, O ograniczeniach holistycznego ujmowania etyk zawodów prawniczych, „Akta 
Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica” 77(2017), s. 37–48.

33 P. Kuczma, O aktywizmie sędziowskim, „Zeszyty Naukowe uczelni Jana Wyżykowskiego. 
Studia z nauk społecznych” 9(2016), s. 187–190.

34 I. Górna, dz. cyt., s. 41.
35 P. Skuczyński, Aktywizm sędziowski, a etyka sędziowska w Polsce. Uwagi w stulecie niepod-

ległości, Wolter Kluwer, Warszawa 2019, s. 362; 359–382; P. Skuczyński, S. Sykuna, Leksykon etyki 
prawniczej. 100 podstawowych pojęć: Aktywizm i pasywizm sędziowski, Warszawa 2013; Banaszak 
B., Bernaczyk M., Aktywizm sędziowski we współczesnym państwie demokratycznym, Warszawa 
2012.
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wtedy, gdy ocenia ją jako niesprawiedliwą. Prawnicy, zwłaszcza sędziowie, stają 
wobec konieczności podjęcia decyzji zgodnej z ich sumieniem”. R. Sobańskiemu 
chodzi o ustawy „rażąco niesprawiedliwe”36.

Bez dążenia do sprawiedliwości nie przetrwa żadna wspólnota ludzka. A po-
nieważ rozstrzygnięcia obarczone są trudnościami poznawczymi, ograniczonym 
materiałem dowodowym, możliwe są błędy i niestety stronniczość. Możliwa praw-
na rewizja sędziowskiego wyroku należy do innego sądu w procesie apelacyjnym. 
Należy dodać, że jest to europejska filozofia państwa i egzekwowania prawa, które 
ma chronić równych praw wszystkich osób. Aby wzmocnić i chronić niezawisłość, 
sędzia na urząd powoływany jest co do zasady dożywotnio. Takie rozstrzygnięcia 
ustrojowe, nieustannie podkreślają, że zewnętrzne warunki i wewnętrzna prawość 
sędziego pozwala mu orzekać zgodnie ze swym rozeznaniem, sumieniem oraz obo-
wiązującym prawem. M. Safian uważa, że wewnętrzna niezależność obejmująca 
poczucie sprawiedliwości, własny system wartości, własną aksjologię, jest najtrud-
niejsza do osiągnięcia37. Ponieważ nigdy nie uda się usunąć choćby minimalnych 
wątpliwości, za ewentualny błąd, który może z różnych powodów stać się ewident-
ny po wydaniu wyroku, sędzia nie będzie karany usunięciem z urzędu. Może tego 
dokonać jedynie sąd, ale przy udowodnieniu ewidentnej korupcji bądź złej woli 
sędziego, co jest możliwe nie tylko z powodu choroby. Z powodu sędziowskiego 
orzeczenia, które może być poddawane w wątpliwość, bez zgody sędziego nie może 
on być przeniesiony na inne stanowisko lub do innej siedziby. Jest to zabezpieczenie 
niezawisłości sędziowskiej, wolnej od nacisków administracji38.

Zawsze im więcej władzy, tym większa odpowiedzialność, zwłaszcza, że sę-
dziowie wyrokami rozstrzygają o ludzkich losach. Podobnie niezawisłości służyć 
ma immunitet sędziowski: Zgodnie z art. 181 Konstytucji RP, „sędzia nie może 
być, bez uprzedniej zgody sądu dyscyplinarnego określonego w ustawie, pocią-
gnięty do odpowiedzialności karnej ani pozbawiony wolności”. Za wykroczenia, 
sędzia w większości przypadków odpowiada wyłącznie dyscyplinarnie. Natomiast 
immunitet w systemie ustroju demokratycznego, przy zmieniających się formacjach 
politycznych, gwarantuje niezawisłość od nacisków i prowokacji politycznych. Ce-
lem uniknięcia jakikolwiek form możliwych nacisków i przekupstwa, niezawisłość 
obejmuje również zakaz dodatkowego zarobkowania przez sędziego z wyjątkiem 
pracy naukowo-dydaktycznej39. Niebezpieczne są związki biznesu z polityką a tym 

36 R. Sobański, dz. cyt., s. 49–50.
37 M. Safian, Wyzwania dla Państwa Prawa, Warszawa 2007, s. 208. Tenże: „Prawo – jego 

jakość, skuteczność i racjonalność – jest oceniane nie za pośrednictwem werbalnego zapisu nor-
my w dzienniku urzędowym, ale przez pryzmat normy realnie stosowanej. O tym decydują przede 
wszystkim sędziowie” Wyzwania dla państwa prawa: frustracje, oczekiwania, rzeczywistość „Za-
rządzanie Publiczne” 2010, nr 12 (2), 5 – 29.

38 W Konstytucji RP art. 180 ust 2 i 5. Zasada ta jest skonkretyzowana np. w art. 75 – 78a Prawa 
o ustroju sądów powszechnych.

39 Zgodnie z art. 86 § 1 i 2 Prawa o ustroju sądów powszechnych (w związku z art. 29 Prawa 
o ustroju sądów administracyjnych i art. 70 § 1 Prawa o ustroju sądów wojskowych oraz art. 44 § 
1 ustawy o Sądzie Najwyższym (w związku z art. 49 Prawa o ustroju sądów administracyjnych), 
sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, ani innego zajęcia. Konstytucja RP gwa-
rantuje sędziom warunki pracy oraz odpowiednie wynagrodzenie (art. 178 ust. 2).
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bardziej sędzia nie może mieć źródeł utrzymania w firmach, bankach czy korpora-
cjach. Dodatkowa praca może być obciążeniem, które może wpływać negatywnie 
na konieczny czas, który sędzia potrzebuje zwłaszcza w sprawach trudnych i zawi-
łych40. Sprawujący władze wykonawczą lub ustawodawczą również narażeni są na 
pokusę wykorzystywania sądów i sędziów w celu realizacji własnych projektów 
politycznych. Historia przytacza wiele przykładów takiej praktyki, która nie liczy 
się z praworządnością i tym samym z lekceważeniem podstawowego wymiaru życia 
społecznego, jakim jest dążenie do sprawiedliwości.

Założeniem w powyższych rozstrzygnięciach jest personalizm, który uwzględ-
nia zarówno szlachetną stronę człowieka, jak i jego skłonności do złego. Niemniej 
na pierwszym miejscu stawia godność człowieka, jego podmiotowość, zarazem 
zdolność do odpowiedzialności. To ogólnoludzkie poszanowanie godności w przy-
padku sędziego zakłada wewnętrzną prawość i nieszczędzenie sił w dążności do 
sprawiedliwości. Ludzki czynnik w procesie dochodzenia do sprawiedliwości jest 
zarazem najsłabszy i najważniejszy. A skoro najważniejszy, więc by go możliwie 
wzmocnić, w prawie stosuje się zasadę niezawisłości sędziego. Gwarancje są ko-
nieczne, jednak nie działają ani automatycznie, ani nie są absolutne. Etos sędziow-
ski obejmuje zespół wartości oraz reguł postępowania, łączy się w akcie łączenia 
zasad moralnych i wymogami prawa. Skodyfikowany etos sędziowski niewątpliwie 
pełni wspomagające instrumentarium sędziego w celu osiągnięcia ustawowych ce-
lów, które mają prowadzić do sprawiedliwości41.

5. NIEZALEŻNOŚĆ

Istnienie człowieka realizuje się w wielorakich powiązaniach i zależnościach. 
Nie wszystkie jednakowo ograniczają, jednak „nikt nie jest samotną wyspą”. Abso-
lutna niezależność jest niemożliwa. Chodzi w przypadku rozważań o niezależności 
sędziowskiej w takim zakresie, aby gwarantować możliwą bezstronność oraz obiek-
tywność wyroków. Według art. 45 Konstytucji RP celem bezstronności w procesie 
orzekania, suweren – ustawodawca, ustanawia zasadę niezależności sądów. To pod-
stawowa zasada ustroju demokratycznego. To dodatkowe wzmocnienie sędziow-
skiej niezawisłości. Niezależność sądu, jest wyznacznikiem sprawowania mandatu 
sędziowskiego i bezstronności, która jest możliwa w takim zakresie, na jakie pozwa-
lają warunki. Szczególnie: „gdy spełnione są dwa zasadnicze warunki: 1) orzeczenie 
zapada w warunkach braku zainteresowania sędziego wynikiem sprawy; 2) podjęte 
zostaje na podstawie kryteriów wolnych od subiektywnych ocen sędziego oraz opar-
te jest na obowiązującym prawie. Ponadto decyzja musi być podjęta w warunkach, 
w „atmosferze” niezawisłości, tj. w sposób swobodny – zgodny z wewnętrznym 
przekonaniem sędziego, wolny od jakichkolwiek nacisków zewnętrznych”42. Mimo 

40 A. Łazarska, Czy pensum sędziowskie narusza niezawisłość sędziowską? „Krajowa Rada 
Sądownictwa”, nr 4, 2016, s. 43 – 48.

41 J. Gurgul, dz. cyt., s. 63.
42 R. Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym. „Monografie Prawnicze” 2016. Rozdz. 

I. Pojęcie bezstronności sędziego, s. 3.
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wszystko, „najlepszą gwarancją bezstronności i w równym stopniu niezawisłości 
sędziowskiej jest »mocna, bezwzględna, samoistna, wewnętrzna, wrodzona nieza-
leżność duchowa« sędziego, przy której »zbędne są jakiekolwiek specjalne zabez-
pieczenia ustawowe«”43. Prawo określa sposób postępowania w przypadku, gdy 
bezstronność może być zakwestionowana44.

Niezależność nigdy nie jest absolutna. Konflikt między moralnością indywi-
dualną a instytucjonalną od której człowiek jako od swojej nieusuwalnej kondy-
cji, nigdy się nie uwolni, jest sytuacją jak najbardziej realną45. Wiele orzeczeń jak 
najbardziej zgodnych z prawem nie znajduje społecznej aprobaty. Na ile też sędzia 
trzymając się litery prawa osądza wbrew własnym przekonaniom, co do wymiaru 
sprawiedliwości? Niezależność sędziego może być oparta na skrajnych ujęciach za-
gadnień albo na szukaniu możliwego konsensusu. W skrajnych przypadkach jest to 
niemożliwe. Subiektywizacja, brak dystansu, co do moralnej oceny narusza nieza-
leżność, pozostawia sędziego w konflikcie z samym sobą. Jest to zderzenie arbitral-
ności z sumieniem sędziego oraz sensem prawa. Podobnie wymagania stawia „mo-
ralność” instytucjonalna, może ona przybrać skrajnych charakter eliminując osąd 
indywidualny. Charakterystyczne jest ujęcie P. Kaczmarka, który pisze we wstępie 
swej monografii: „W standardowej koncepcji, dobrego prawnika powinna charak-
teryzować umiejętność, odseparowania moralności instytucjonalnej, od indywidual-
nej. Umiejętność ta wyrażana jest w trzech zasadach: stronniczości, niezależności 
i neutralności”46. Sędzia nie powinien być tak stronniczy, jak w funkcji zawodowej 
obrońca – adwokat47. Nie powinien też mieszać moralności instytucjonalnej, za któ-
rą w zasadzie nie odpowiada, z postawą oraz aktywnością poza procesową. Reguły 
zawodowe nie zawsze sprawdzają się w życiu społecznym. Jednak w konsekwencji 
nie można rozdzielić moralności osobistej od zawodowej, nawet gdy „problema-
tykę etyczną zawodu [traktuje się], jako uszczegółowienie problematyki pracy”48. 
P. Kaczmarek postuluje zamiast redukcjonizmu do stanowiska standardowego, za-
stąpienie go podejściem dialogicznym, etycznym. W egzekwowaniu instytucjonal-
nego wymiaru sprawiedliwości nie można pominąć zagadnienia etycznego, bowiem 
odpowiedzialny sędzia nie jest jedynie ślepym wykonawcą poleceń. Sędzia jako 
osoba ma swoje sumienie (sumienie instytucjonalne), na które składa się swoista 
synteza elementów: intuicje religijne lub etyczne, obowiązek posłuszeństwa pra-
wu, sposób stosowania i interpretacja prawa, wyczucie słuszności49. Powołując się 

43 Jak wyżej, s. 8.
44 Z mocy ustawy (art. 48 § 1 pkt 6 kpc), o skutkach prawnych ponownego wniosku o wyłącze-

nie sędziego (art. 531 kpc), czy też (art. 3942 kpc). Analogiczne przepisy obowiązują w procedurze 
karnej.

45 P. Kaczmarek, Tożsamość prawnika, jako wykonawcy roli zawodowej, Warszawa 2014.
46 Jak wyżej, s. 16.
47 „O ile sędziowie są »stróżami sprawiedliwości« i podejmują czynności w imieniu władzy 

państwowej, o tyle praktyka adwokacka i radcowska nakierowana jest na ochronę bardziej skonkre-
tyzowanych wartości. Celem podejmowanych przez adwokatów i radców czynności zawodowych 
jest ochrona interesów klienta”: I. Górna, dz. cyt., s. 42.

48 R. Sobański, dz. cyt., s. 47.
49 J. Zajadło, Sumienie sędziego, „Ruch prawniczy, ekonomiczny i socjologiczny”, 79(2017), 

z. 4, s. 35–37.
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na J. Zajadło, P. Kaczmarek wyróżnia cztery możliwe postawy sędziego: 1. Bezre-
fleksyjna ucieczka w formalizm; 2. Odrzucenie ustawy i cyniczne orzekanie con-
tra legem; 3. Rezygnacja ze stanowiska; 4. Ucieczka w subwersję, czyli nagina-
nie ustawy według swoich przekonań i sumienia, z zawoalowaną argumentacją ze 
świadomością, że orzekanie również jest contra legem50. Można by dodać postawę 
kierującą się odpowiedzialnością zbiorową lub poprawnością polityczną. Wymaga-
łoby to jednak szerszego omówienia stanowisk takich, jaką przedstawia H. Arendt, 
czy Barbara Skarga, ale też Karl Otton Apl. Dlatego P. Kaczmarek w imię możliwej 
niezależności zawodów prawniczych, uprawomocnienia odpowiedzialności, prze-
prowadza krytykę standardowej koncepcji. Polega ona na dążeniu do uniwersali-
zacji, uwzględniającej kompromis oraz pewność działania. Propozycja ta ma być 
oparta jedynie o tzw. etykę komunikacyjną, której warunki społeczne określa czo-
łowy przedstawiciel Szkoły Frankfurckiej J. Habermas. Filozof docenia kolektyw-
ny rdzeń oraz konwencjonalną sferę wartości. Chodzi o próbę ustalenia warunków 
zgody postawy instytucjonalnej z odbiorem społecznym. Jest to niewątpliwie rezy-
gnacja z idei absolutyzacji sprawiedliwości. W ujęciu Habermasa ma ona charakter 
intersubiektywny51. R. Alexy jednoznacznie mówi o konieczności odwołania się do 
sfery pozaprawnej, Ch. Perelman o wymaganiu przedmiotowym, a wspomniany 
Karl-Otto Apl do teorii uniwersalnej pragmatyki52.

Sędzia w imię niezależności w procesie dochodzenia do sprawiedliwości dzia-
ła w imieniu instytucjonalnym, ale sam bierze odpowiedzialność. W Koncepcji 
P. Kaczmarka, etyka odpowiedzialności ma kluczowe znaczenie. Natomiast dialo-
giczność wyrastająca z filozofii dialogu, zakłada inność oraz porozumienie. Rodzi 
się problem, czy moralność umożliwia dialogiczność relacji instytucjonalnej ze spo-
łeczną, czy też dialogiczność wypracowuje moralność dialogiczności, zgody i na 
końcu z tym czym ma być sprawiedliwość? Zdaje się, że P. Kaczmarek idzie za 
myślą, że moralność komunikacyjna oraz odpowiedzialności, a także podmiotowość 
istnieje we wzajemnej koegzystencji i tym samym nie jest kategorią aprioryczną, 
jak w systemach absolutystycznych, lecz dialogiczność tworzy podmiotowość53. 
Sędzia reprezentuje sprawstwo podmiotowe i instytucjonalne. Przy czym walory 
podmiotowe kształtuje środowisko, czynnik społeczny. W roli sędziego podmiot, 
występuje w roli „ja” podmiotu i „ja” instytucjonalnym. Jest to sytuacja wyjątko-
wa, stwarzając, jak gdyby podwójną rolę tożsamości w omawianym przypadku sę-
dziego. Konieczne są tu zdolności do refleksji strukturalnej. Są to reguły, zasoby 
i autorefleksja, w której sędzia uczestniczy, czyli odniesienia swojej roli do sytuacji 
społecznej54. Proponowana rola dialogiczna sędziego to postać niezależności przy 
jednoczesnym wielorakim zaangażowaniu w procesie tworzenia struktur sprawie-
dliwości. Sędzia musi myśleć, ważyć dowody, racje, między tym, co indywidualne 
a społeczne, a więc jest to rozeznanie, myślenie, wola i sądzenie. W instytucjonalnej 
moralności sędzia dąży do indywidualnej sprawiedliwości. Jest to zadanie „ocalenia 

50 J. Zajadło, Prawnicza teodycea, GSP 27(2012), s. 419.
51 P. Kaczmarek, dz. cyt., s. 129–131.
52 I. Górna, dz. cyt., s. 45–46.
53 P. Kaczmarek, dz. cyt., s. 155–159.
54 Tamże, s. 170.
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moralności indywidualnej w tożsamości instytucjonalnej”55. Warto przy tym dodać, 
że istnieje specyfika etyki sędziego wśród zawodów prawniczych. Sędzia repre-
zentuje bardziej etykę instytucjonalną natomiast adwokatura etykę oparta na relacji 
zaufania w oczekiwanej reprezentacji56.

Człowiek winien racjonalizować swoje czyny i poddawać je pod osąd sumienia. 
Samodzielność myślenia, to droga niezależności od instytucji, które nie uwzględnia-
ją moralnej natury człowieka. Taka postawa wyklucza automatyzm reakcji a umac-
nia odpowiedzialność, motywując wolę do określonego wyboru działania. Trzeba 
ważyć i analizować racje, argumenty w odniesieniu do zasad i reguł oraz zdobywać 
się na moralną odpowiedzialność. Mimo wszystko nie jest to jedyny wzorzec, który 
stosuje się do każdego przypadku, ale metoda, którą podpowiada teoretyk analizu-
jący dylematy, wobec których staje pracownik instytucji wymiaru sprawiedliwości. 
Nic więc nie zastąpi głosu sumienia, prawości, czyli wewnętrznego usprawnienia 
człowieka występującego w roli zawodowej sędziego, który dąży do sprawiedliwego 
wyroku. Sędzia może w przestępcy widzieć człowieka, nie wroga, natomiast winien 
bezwzględnie oceniać samo przestępstwo. Jan Paweł II mówił do prawników: „Na-
turalne prawo moralne wyraża i wskazuje cele, uprawnienia i obowiązki, których 
podstawą jest cielesna i duchowa natura osoby ludzkiej. Przeto nie może być ono 
pojmowane po prostu jako zbiór norm biologicznych, lecz winno być określane jako 
rozumny porządek, według którego człowiek jest powołany przez Stwórcę do kiero-
wania i regulowania swoim życiem i swoim działaniem” (Donum vitae 3). Banalne 
więc jest stwierdzenie, że akty których dokonuje sędzia nie mają charakteru produk-
cji, handlu, czy wyczynów sportowych. Stąd teoretycy wskazują, że: „Dialogiczna 
propozycja roli prawnika zapewne nie zapobiega różnym nieprawidłowościom, ja-
kie mogą pojawić się w działalności zawodowej, ale dają szanse na to, że nie będą 
one dokonywane i ukrywane pod osłoną roli zawodowej – tylko jej wykonywania”. 
Oczywiście, że jest to postulat etyczny, który ma swoje określone, wymierne kosz-
ty społeczne oraz indywidualne57. Istnieje tendencja zawłaszczania moralności na 
użytek instytucjonalny, natomiast sędziego z odpowiedzialności w sferze aksjolo-
gicznej, indywidualnej nie zwalnia żadna instytucja. W państwie demokratycznym 
istnieje potrzeba gwarancji niezależności władzy sądowniczej na poziomie norm 
konstytucyjnych. A więc podstawową funkcją niezależności sądów i niezawisłości 
sędziów jest zapewnienie obywatelom prawa do sądu w rozumieniu art. 6 Konwen-
cji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności UE oraz art. 45 Konstytu-
cji RP. Niezależność sądów i niezawisłość sędziów są ściśle powiązane z zasadą 
odpowiedzialności władzy sądowniczej58. Niezależność i niezawisłość sędziowską 
mogą próbować podważać ograniczenia typu, zakazu funkcjonowania samorządu 
sędziowskiego, a także zniesienie tajności głosowania w ważnych sprawach. Ważną 

55 Jak wyżej, s. 177.
56 I. Górna, dz. cyt., s. 39.
57 P. Kaczmarek, dz. cyt., s. 181–183; 200–213.
58 M. Pietrzak, Demokratyczne, świeckie państwo prawne, Warszawa 1999. T. J. Stawecki, Nie-

zależność zawodów prawniczych i rządy prawa w społeczeństwie postkomunistycznym, w: Nieza-
leżność sądownictwa i zawodów prawniczych jako fundamenty państwa prawa, red. T. Wardyński,  
M. Niziołek, Warszawa 2009, s. 51–67..
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procedurą nacisku może być arbitralne opiniowanie sędziego w procesie zawodo-
wego awansu, nadmierna ingerencja władz politycznych, ale i naciski wewnętrznej 
władzy administracyjnej dotyczącej ustalania składu kolegiów orzekających lub 
poprzez brak ustawowego opisu deliktu dyscyplinarnego popełnionego przez sę-
dziego. Dojrzałego i praworządnego sędziego w jego niezależności od czynników 
wewnętrznych i zewnętrznych chroni nie tylko prawo konstytucyjne, gwarancje in-
stytucji europejskich59, ale jego własne poczucie odpowiedzialności instytucjonal-
nej i indywidualnej w procesie orzekania o winie lub niewinności stron. W ramach 
etycznego zobowiązania wewnętrznego leży przestrzeganie procedur. Postawie tej 
sędziego, towarzyszy pokora, czyli świadomość obiektywnych i podmiotowych 
trudności poznawczych. Na każdym etapie procesu, naprawianie pomyłek jest za-
wsze trudne.

Podstawowe prawo procesowe ma gwarantować bezstronności procesu, a w 
tym sędziego (art. 45 KRP z 1997 r.). Na straży tego postulatu oraz prawnego wy-
mogu m.in. stoi instytucja wyłączenia sędziego w procesie cywilnym. Bezstron-
ność, a szerzej niezależność, to zasadniczy element gwarancji. Sędzia w imię zasa-
dy niezależności nie może sądzić we własnej sprawie. Według Zasad sędziowskiej 
etyki zawodowej jako ogólnego „fundamentu”, zobowiązań i granic działania jest 
więcej60. Etyczne zasady, jak i klauzule generalne, nie mogą być traktowane jako 
etyczne alibi, uwalniające od odpowiedzialności61. Nie można oczekiwać, że sę-
dzia będzie absolutnie ingerował w prawa i obowiązki, które mogą być dla niego 
niekorzystne lub dolegliwe – nemo iudex in causa sua. Konsekwentnie sędzia po-
winien być wyłączony z orzekania w sprawach, w których pojawiają się członkowie 
jego rodziny (ustawa określa stopień pokrewieństwa, ale też stosunki o charakterze 
emocjonalnym przyjaźń, sympatia, niechęć, nienawiść). Inną sytuacją ograniczającą 
sędziego w jego niezależności i bezstronności mogą być formy podporządkowania 
z powodu przysposobienia, kurateli lub opieki. Sędzia nie może stronom udzielać 
rad lub reprezentować strony, podobnie w przypadku, gdyby wcześniej występował 
w sprawach dotyczących stron a przede wszystkim powiązania gospodarcze, np. po-
wiązania majątkowe, kredytowe, itp. Sędzia winien być niezależny, a więc wszelkie 
wcześniejsze zależności prawne wobec stron, nie gwarantują bezstronności a tym 
samym kwalifikują takiego sędziego do wyłączenia ze sprawy. Prawo takie mają 
strony, a także, sam sąd i to na wniosek sędziego. Tym samym, z mocy prawa, ale 
i przestrzegania zasady niezależności, w imię usuwania uzasadnionej wątpliwości, 
a więc dążenia do możliwej sprawiedliwości, jest to oczekiwanie i takie funkcjono-
wanie prawa, że sędzia, który rozpoznałby wyżej wymienioną zależność sam składa 

59 Jakkolwiek byłoby pożądane w niniejszych rozważaniach odnieść się do prawa wspólnoto-
wego, jednak autor świadomie pomija wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, np. 
z dnia 19 listopada 2019 r. w połączonych sprawach o sygnaturach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

60 Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa z 12 grudnia 2018 r. dotyczące wykładni zasad etyki 
zawodowej sędziów. Opublikowano: 14 lutego 2020.

61 E. J. Devitt, Dziesięć przykazań sędziego, „Kalendarz wydarzeń” – Krajowa Rada Sądownic-
twa, 1/2010, s. 13–15.
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wniosek o wyłączenie go z orzekania62. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania cy-
wilnego, stronie postępowania przysługuje wniosek o wyłączenie sędziego, ale nie 
może opierać się na insynuacji, co do prawdopodobnej stronniczości wynikającej 
z odnoszonego przez stronę wyrażenia lub przekonania, bowiem sędzia sugerował 
np. dobrowolną ugodę między stronami. Tu też występuje nieskrępowane rozezna-
nie sędziowskie, a bywa, że w próbie stosowania „obstrukcji procesowej”. Nie spo-
sób skatalogować wszystkie okoliczności oraz przyczyny, które sąd może uznać za 
wystarczający powód wyłączenia sędziego63.

ZAKOŃCZENIE

Istnieje społeczne oczekiwanie sprawiedliwości. Są to prawa człowieka oraz 
współczesne gwarancje demokratycznego państwa. W tym celu zorganizowane pań-
stwa ustanawiają system prawa oraz sądy. Na straży przestrzegania prawa oraz egze-
kwowania sprawiedliwości stoi sędzia. Jest to funkcja niezwykle trudna w praktyce 
orzeczniczej. Nie tylko ze względu na zawiłość, bogactwo prawa, ale też skompli-
kowane sytuacje, które w praktyce społecznych relacji wywołują w ludziach po-
czucie krzywdy i niesprawiedliwości. Sędzia musi rozstrzygać, wydawać wyroki, 
zarządzać egzekucje. Aby sędzia mógł wypełniać obowiązki zgodnie z przepisami 
prawa i bezstronnie, otrzymuje instytucjonalne wsparcie w postaci niezawisłości 
oraz niezależności. Korzysta też z ekspertów. Są to konieczne gwarancje prawne 
zapisane jako prawa konstytucyjne. Są pomocą w pracy sędziego, ale mogą być 
wykorzystywane do nadużyć i niesprawiedliwości. W praktyce oraz w społecznych 
dyskusjach na ogół przecenia się gwarancje instytucjonalne mające gwarantować 
uczciwy proces. Dlatego nie mniej ważne są, na co wskazuje autor artykułu, pod-
miotowe walory sędziego. Należy tu wymienić znajomość prawa, doświadczenie 
i mądrość, znajomość źródeł i tradycji europejskiego sądownictwa. Równie mocno 
na straży sprawiedliwości stoi wewnętrzna prawość sędziego, jego zdolności działa-
nia zgodnie ze swoim sumieniem, poczuciem godności oraz rzetelnego wypełniania 
powinności. Polega ona na usilnych staraniach dążenia do sprawiedliwości. Uczci-
wy sędzia to nie idealny, ale taki, który w miarę możliwości rozeznania, osądzenia, 
doprowadza do wyższego stopnia porządku sprawiedliwości. Podmiotowe walory 
sędziego są równie ważne, jak i wszelkie zewnętrzne gwarancje. Nic nie zastąpi 
sędziego jako prawego człowieka.

62 R. Reiwer, Wyłączenie sędziego w procesie cywilnym, Warszawa 2016, s. 297; J. Derlatka, 
Wyłączenie sędziego w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2015, s. 492; T. Demendecki, Wniosek 
o wyłączenie sędziego w sprawach cywilnych. Rozważania na tle aktualnej praktyki stosowania 
prawa, „Barometr Regionalny” t. 16, nr 5, 2018.

63 Podstawą wyłączenia mogą być: np. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 25 sierpnia 
1971 r., I CZ 212/71; z dnia 11 stycznia 2012 r., III KK 214/11; z dnia 7 listopada 1984 r. (II CZ 
117/84); z dnia 18 kwietnia 1977 r. (II CZ 32/77). Wniosek nie jest zasadny, np.: postanowienie 
Sądu Najwyższego z dnia 20 lutego 1976 r., II CZ 8/76); z dnia 26 marca 1997 r., III AO 5/97); 
z dnia 25 sierpnia 1971 r., I CZ 121/71).
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IDEALNY CZY SPRAWIEDLIWY SĘDZIA?

STRESZCZENIE

W artykule, na podstawie wybranej literatury oraz własnych badań, autor analizuje 
oczekiwania pod adresem sędziów pełniącym funkcje orzecznicze w systemie polskiego są-
downictwa. Temat aktualny i społecznie ważny. Aby ukazać warunki podmiotowe sędziego, 
w strukturze artykułu, przedstawia kolejno zagadnienia umożliwiające optymalne orzecznic-
two sądowe, a więc konieczną znajomość prawa, doświadczenie i mądrość sędziego. Rów-
nież umiłowanie prawa i praworządności, a także, niezależność i niezawisłość, jako warunki 
gwarantujące wolność decyzji w dochodzeniu sędziemu do możliwej sprawiedliwości. Pod-
stawową konkluzją, do której dochodzi autor jest wskazanie, że nieodzowne są regulacje 
prawne, warunki instytucjonalne jego pracy, jednakże nic nie zastąpi podmiotowych walo-
rów sędziego, w postaci jego sumienia oraz dążenia do przeprowadzenia uczciwego procesu, 
do którego ma prawo każdy człowiek.

AN IDEAL OR A FAIR JUDGE?

SUMMARY

Based on literature and the author’s own research, this article analyses what is expected 
of judges who carry out judicial functions in the Polish judicial system. It is a topical and 
socially significant issue. To show the required personal qualities of a judge, this article pre-
sents issues that make it possible to take optimal judicial decisions. Such qualities include 
the knowledge of the law, experience and the wisdom of a judge. There is also the love of 
law and order, as well as judicial autonomy and independence. These conditions guarantee 
freedom of choice in the pursuit of justice. The author’s main conclusion is that legal regu-
lations and institutional conditions of work are indispensable, but there is no substitute for 
personal qualities of a judge, that is their conscience and commitment to a fair trial to which 
every person has a right.

PERFEKTER ODER FAIRER RICHTER?

ZUSAMMENFASSUNG

In dem Artikel analysiert der Autor anhand ausgewählter Literatur und eigener Forschung 
die Erwartungen an die Richter, die im polnischen Justizsystem richterliche Funktionen aus-
üben. Das Thema ist aktuell und gesellschaftlich wichtig. Um die subjektiven Bedingungen 
eines Richters zu zeigen, stellt er in der Gliederung des Artikels wiederum die Fragen dar, die 
optimale richterliche Entscheidungen ermöglichen, also die notwendige Rechtskenntnis, Er-
fahrung und Weisheit eines Richters. Auch die Liebe zum Recht und zur Rechtsstaatlichkeit 
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sowie Unabhängigkeit und Unbefangenheit als Bedingungen, die die Entscheidungsfreiheit 
bei der Untersuchung eines Richters auf mögliche Gerechtigkeit garantieren. Die grundle-
gende Schlussfolgerung, zu der der Verfassers kommt, besteht darin, darauf hinzuweisen, 
dass die gesetzlichen Regelungen und institutionellen Bedingungen seiner Arbeit unabding-
bar sind, aber nichts kann die subjektiven Vorzüge eines Richters in Form seines Gewissens 
und des Strebens nach einem fairen Verfahren ersetzen, auf das jeder Mensch Anspruch hat.
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1 Hans-Eduard Hengstenberg urodził się 1 września 1904 r. w Hombergu (dziś Duisburg). Stu-
diował w Kolonii nauki ekonomiczne, społeczne, psychologię i filozofię. Do grona jego nauczy-
cieli w dziedzinie filozofii należeli słynni filozofowie: Max Scheler, Nicolai Hartmann, Helmuth 
Plessner. Pod wpływem Romano Guardiniego przeżył w 1930 r. duchowe nawrócenie, odchodząc 
od macierzystej społeczności ewangelickiej, by przystać do Kościoła katolickiego. Owocem mał-
żeństwa zawartego z Agnes Brust było troje dzieci: dwóch synów i córka. Po II wojnie światowej 
wykładał filozofię najpierw w Pedagogicznej Akademii w Oberhausen, od 1953 r. w Pedagogicznej 
Akademii w Bonn, a od 1961 r. jako profesor zwyczajny na uniwersytecie w Würzburgu. Po przej-
ściu na emeryturę w 1969 r. podjął wykłady z filozofii na uniwersytecie w Salzburgu. Ten wybitny 
myśliciel zmarł 8 sierpnia 1998 r. Hengstenberg był bardzo ceniony przez M. Schelera, który za-
proponował mu funkcję swego asystenta na Wydziale Filozoficznym uniwersytetu we Frankfur-
cie nad Menem. Hengstenberg jednak oferty tej nie przyjął. Powszechnie uznany filozof Robert 
Spaemann zaliczał Hengstenberga do najwybitniejszych filozoficznych antropologów niemieckich 
XX w. i sytuował go w znamienitym gronie, do którego zwykle zalicza się M Schelera, A. Gehlena 
i H. Plessnera. Uważał go też za jednego z niewielu wielkich metafizyków, antropologów i etyków 
naszych czasów. Zdaniem tego filozofa Philosophische Anthropologie Hengstenberga (której na-
kład w pięciu wydaniach osiągnął ponad sto tysięcy egzemplarzy) jest najlepszym podręcznikiem 
z zakresu antropologii filozoficznej. Por. J. Binkowski, Hans-Eduard Hengstenberg, w: Christliche 
Philosophie im katholischen Denken des 19 und 20 Jahrhunderts, hrsg. von E. Coreth, W. M. Neidl, 
G. Pfligersdorfer, Bd. 3, Styria, Wien – Köln 1990, s. 243, R. Hüntelmann, Hans-Eduard Hengsten-
berg, „Philosophisches Jahrbuch” 106 (1999), s. 283 – 285. R. Hüntelmann, Hans-Eduard Hengsten-
berg – ein fast vergessener christlichen Philosophie (maszynopis przekazany przez R. Hüntelmanna 
w lipcu 2020 r. do dyspozycji autora artykułu).
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WPROWADZENIE

Cielesność jest objawieniem duszy na zewnątrz2

Pytanie, czym jest cielesność człowieka, zostało współcześnie na nowo wywo-
łane. W dyskusjach na ten temat nasilił się bowiem spór dotyczący jej pojmowania 
na skutek między innymi pojawienia się nowych nurtów kulturowych (takich jak 
transhumanizm, posthumanizm czy nowy feminizm), odkryć w genetyce (DNA) 
i nowych praktyk w medycynie3. Dlatego tak ważną sprawą jest przywoływanie tych 
teorii cielesności, które służą pomocą w rozstrzyganiu trudności związanych z od-
czytaniem jej natury, charakteru i przeznaczenia. Za jedną z nich należy z pewnością 
uznać tę, którą wykreował wybitny myśliciel niemiecki Hans-Eduard Hengstenberg.

W niniejszym artykule zostanie przedstawiony jeden z problemów z zakresu 
tej tematyki, którą Hengstenberg podejmował i rozwijał w wielu swoich pismach, 
a szczególnie w Philosophische Anthropologie, Der Leib und die letzen Dingem 
oraz Freiheit und Seinsordnung. Chodzi o rozumienie cielesności w sensie fizycz-
nym oraz jako manifestacji ducha.

CIAŁO W SENSIE FIZYCZNYM. 
INSPIRACJE W MYŚLI MAXA SCHELERA

Na wstępie analiz o ciele w sensie fizycznym (Körper) Hengstenberg najpierw 
szerzej uzasadnia, dlaczego zajmie się właśnie wskazaniem specyfiki tak rozumiane-
go ciała. Otóż, jak podkreśla, problematykę tę podejmował już jego mistrz M. Sche-
ler. Jego zdaniem autor materialnej etyki wartości po raz pierwszy przedstawił różni-
cę między ciałem tak rozumianym jako Körper i ciałem, które on będzie definiował 
jako manifestację ducha (Leib)4. Scheler wyszedł od fenomenologicznego określe-
nia Körper i Leib, to znaczy zbadał naoczne, bezpośrednie prezentowanie się ciała 
(Leib) naszej świadomości od wewnątrz. Na tej podstawie niemiecki fenomenolog 
wywnioskował, że wiedzę o tym ciele – jako żywym organizmie i jako wyrazie ducha 
– uzyskujemy nie przez zestawianie wrażeń zmysłowych, tak jak się to dzieje wów-
czas, gdy przez te wrażenia osiągamy wiedzę o ciałach fizycznych/przedmiotach ze-

2 C. Martius, Schriften zur Philosophie, t. 3, red. E. Avé-Lallemont, Kösel-Verlag, München 
1965, s. 76.

3 Z. Pańpuch, Spór o cielesność, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Wydawnictwo 
KUL, Lublin 2015, s. 11.

4 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, Verlag Kohlhammer, Stuttgart 1957, 
s. 272. Wydaje się, że dopuszczalne jest takie postrzeganie u Schelera ciała określanego terminem 
Leib. Niemniej M. Scheler ciało w ten sposób definiowane w swojej najważniejszej pracy Der 
Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik zdaje się rozumieć jako ciało w sensie psy-
chicznym czy też jako manifestację sfery psychicznej. Pisze bowiem: „Und es schlieβt auch ein, 
daβ umgekehrt der Leib als «Psychisches» und «Physisches» differenziere und abhebe”. M. Sche-
ler, Der Fomalismus in der Ethik und die materiale Wertethik, 2. Aufl., M. Niemeyer, Halle 1921, 
s. 413 – 414. M. Scheler o ciele w sensie fizycznym pisał także w Pismach z antropologii filozo-
ficznej teorii wiedzy (przeł., wstępem i przypisami opatrzyli S. Czerniak i A. Węgrzecki, PWN, 
Warszawa 1987, s. 134).
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wnętrznych; wszystkie bowiem wrażenia naszych organów zawsze już opierają się na 
nieredukowalnej, pierwotnej (unableitbar) jedności świadomości naszego ciała jako 
manifestacji ducha (Leib)5. Nie jest też tak, że wiedzę o poszczególnych częściach 
naszego ciała uzyskujemy dopiero przez zmysłowe doświadczenia oraz ich częste 
współwystępowanie, w którego następstwie je zestawiamy, porządkujemy i nazywa-
my „naszym ciałem”6. Jest właściwie na odwrót – jedność naszego ciała jako wyrazu 
ducha (Einheit des Leibes) jest tym miejscem, do którego są odnoszone poznawczo 
i porządkowane przez nas wszystkie te części7, co znaczy, że je świadomie przypo-
rządkowujemy do jednego podmiotu i wiemy, że to my jesteśmy tym podmiotem.

O CIELE FIZYCZNYM W PODWÓJNYM SENSIE

Jak następnie zaznacza Hengstenberg, podczas gdy Scheler badał ciało (Leib) 
przede wszystkim od wewnątrz, on będzie czynił to raczej od zewnątrz i podda ana-
lizie cielesność o charakterze fizycznym (Körper). Dodajmy już w tym miejscu, że 
Hengstenberg – jak pokażą dalsze rozważania – analizował także (stosownie do wy-
kazywanej w jego pismach oryginalności ujęcia) ludzkie ciało rozumiane przez nie-
go jako wyraz ducha. Nie upoważnia nas to jednak do tego, by sądzić, że Hengsten-
berg mówił o dwóch stronach czy warstwach naszej cielesności8. W takim wypadku 
mogłyby pojawić się wątpliwości, czy Hengstenberg nie głosił dualizmu w pojmo-
waniu ludzkiej bytowości rozpatrywanej w aspekcie jej struktury materialnej. Ab-
solutnie nie ma podstaw, by tak sądzić, o czym szerzej będzie mowa później. Nie 
wolno też sądzić, że ciało w sensie fizycznym i ciało jako wyraz ducha to jeden i ten 
sam obiekt, tyle że rozpatrywany z dwóch odmiennych punktów widzenia. W rze-
czywistości bowiem w doczesnej egzystencji człowiek jest obdarzony tylko ciałem 
jako wyrazem ducha (duszy duchowej) i żadnym innym rodzajem cielesności.

Nieco paradoksalnie Hengstenberg pokazuje jednak, że w odniesieniu do czło-
wieka istnieją podstawy do mówienia o ciele w wymiarze fizycznym, i to w po-
dwójnym sensie. Należy to jednak odpowiednio rozumieć. Po pierwsze, w docze-
snej egzystencji możemy mówić o takim ciele z uwagi na jego fizyczne parametry, 
takie jak na przykład waga, czasoprzestrzeń, rozciągłość przestrzenna, zmienność 
itd. Najbardziej cielesna w tym sensie jest waga, natomiast twarz to najwyrazistsza 
forma manifestacji ciała jako wyrazu ducha. Jednak twarz przy określonych przeży-
ciach może „stwardnieć” czy skostnieć i przez to ujawniać przede wszystkim swą fi-

5 Mamy świadomość bycia jednym bytem i jednym podmiotem wszystkich naszych aktywno-
ści i ich przejawów.

6 Zdajemy sobie sprawę, że to my jesteśmy sprawcami naszych aktów cielesnych, że jeden jest 
ich podmiot. Nie jest tak, że odbywają się one jako oddzielone od nas. Mamy świadomość bycia jed-
nym bytem, mimo różnorodności i wielości tych aktów, a wynika to z naszego własnego doświad-
czenia wewnętrznego. Jeżeli kiwam palcem, to słusznie traktuję ten gest jako moją aktywność. Nie 
kiwa sam palec, ale to ja nim kiwam. Wiem, że to jest mój palec, i cały czas mam tego świadomość.

7 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, Verlag Friedrich Puster, Regensburg 
1955, s. 195–196.

8 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 277.
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zyczną stronę (w sensie zatracenia oznak życia osobowego)9 i prezentować się niby 
maska. Co siedem lat w wyniku wymiany komórek ciało człowieka w swym wy-
miarze fizycznym (Körper) staje się zupełnie inne – tworzy go inna suma komórek 
(ale nie ciało jako „wyraz ducha” – Leib)10. Drugie rozumienie naszego ciała w tym 
wymiarze należy odnieść do jego sytuacji bytowej po naszej śmierci. Jak wiadomo, 
staje się ono niczym innym niż zwłokami, czyli ciałem martwym11.

Hengstenberg jednocześnie uwrażliwiał na tę wcale nieoczywistą (a nawet bar-
dzo zagrożoną12) w mentalności współczesnej prawdę o ciele, że nie da się jej ująć 
wyłącznie w wymiarze fizycznym, czyli przez odwołanie się do takich wskaźników, 
jak ciężar, miara, masa. W związku z tym Hengstenberg nie bez cienia melancholii 
odniósł się do stosowanej praktyki lekarskiej. Jego zdaniem tak bardzo nasz język 
został zdeformowany wskutek zbiurokratyzowania, że przeważnie w urzędowych 
badaniach lekarskich nie inaczej patrzy się na ciało człowieka niż przez pryzmat 
kategorii fizycznych (np. waga, miara)13.

W dociekaniach na temat tak rozumianej cielesności Hengstenberg słusznie za-
uważa, że nie ogranicza się ona do świata ludzkiego, skoro jest ujmowana w para-
metrach fizycznych. Występuje także w świecie pozaludzkim w postaci niezliczonej 
ilości bytów. Ekstremalnymi jej przykładami są blok skalny i hałda piasku. Nie-
mniej również zniewieściała i pozbawiona wyrazu twarz wydaje się mieć naturę 
ciała fizycznego (w znaczeniu braku wyraźnych przejawów życia osobowego) w nie 
mniejszym stopniu aniżeli blok skalny albo zastygła lub miękka masa, na przykład 
breja14. Pozaludzkie całości podlegają pewnemu stopniowaniu w odniesieniu do 
tego rodzaju bytowości, począwszy od wymienionych i innych artefaktów: blatu 
stołu, masy płynu itd., aż po byty, u których ta cielesność ma charakter konstytucji 
(rośliny i zwierzęta), a nie agregacji15.

Zdaniem Hengstenberga istnieją także byty quasi-cielesno-fizyczne. Ma przy 
tym na myśli, po pierwsze, takie, do których powstania doszło w wyniku przetwo-
rzenia cielesności o charakterze fizycznym (arystotelesowska materia druga) za 
sprawą zaprojektowanej przez ducha ludzkiego formy (forma przypadłościowa, 
jakby forma narzucona na formę substancjalną, na przykład drzewa). Do tych bytów 
(artefaktów) przynależą wszelkie twory kulturowe, łącznie z dziełami sztuki i na-
rzędziami użytku. Przez swe odniesienie do ludzkiego ducha takie twory, pomimo 

9 Cielesność fizyczną Hengstenberg często opisywał metaforycznie, a wtedy należy rozumieć 
ją jako m.in. obniżenie stopnia witalności – oznakę martwoty. To jest zbieżne z pojmowaniem cie-
lesności w drugim sensie odnoszonym do ciała już nieżyjącego (martwego).

10 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 201.
11 Jednak zwłoki te zasługują na szacunek, gdyż są one znakami osoby.
12 Trzeba uwrażliwić na tendencję redukowania ciała do rangi rzeczy, jaka objawia się w po-

pularnej ideologii transhumanizmu. Według tego stanowiska nasza cielesność, jako niedoskonała, 
musi zostać radykalnie udoskonalona, a nawet totalnie zanegowana.

13 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 272.
14 Tamże, s. 273 – 274.
15 Jest to pewna parafraza, gdyż Hengstenberg wyraził się na ten temat bardziej radykalnie. 

H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 198.
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swej struktury cielesno-fizycznej uzyskują pewną szlachetność i istnieją w sferze 
pozaludzkiej (mają swoje bytowanie zewnętrzne)16.

Po drugie, istnieje również do pewnego stopnia quasi-cielesność fizyczna w sa-
mym człowieku. Chodzi między innymi o organy przekazane dziedzicznie, które 
w daleko idącej mierze współtworzą organizm i odpowiednio do tego są w pew-
nej mierze konstytutywne, a jednak pod charakterystycznym względem ujawniają 
charakter korporalny. Wydają się one być bardziej „nośnikami” organizmu aniżeli 
jego konstytutywnym elementem. (Tymczasem zaś w wypadku organizacji materii 
na poziomie konstytucji u wszystkich części bytu odnotowujemy jedyną, niepowta-
rzalną wspólną egzystencję). Dotyczy to zwłaszcza kości. Mają one formę raczej 
matematyczno-stereometryczną, a z uwagi na swój budulec formę przeobrażoną 
(Überformung), podobną do formy narzędzi ludzkich. Struktury te prezentują się 
analogicznie jak ogromne, fizykalno-cielesne skupisko molekuł, niczym byty o na-
turze nieorganicznej (wapń). Kości w daleko idącej mierze są do zastąpienia przez 
protezy. Byłoby to niemożliwe, gdyby miały rzeczywiście konstytutywną formę, gdy 
tymczasem wykazuje ona daleko idące podobieństwo z tą, którą człowiek nadaje wy-
tworom kulturowym. Przypomina także „wypiekaną” przez dzieci „babkę” z piasku.

Również sam proces dziedziczenia, zdaniem Hengstenberga, ma charakter wy-
raźnie korporalny (cieleśnie fizyczny) w sensie przenośnym17. Chromosomy i chro-
momery tworzące sumaryczny układ są rozdzielone w nowym organizmie stosownie 
do kwantytatywnych praw. Sytuuje to byt ludzki jakby w molekularnym obszarze 
egzystencji. (Poziom bowiem życia w specyficznie biologicznym sensie zaczyna 
się dopiero wraz z pojawieniem się komórek). Dlatego, zdaniem Hengstenberga, 
ważną rzeczą jest zaakcentowanie, że człowiek nigdy nie jest jednoznacznie tym, 
czym jest za sprawą wyposażenia dziedzicznego i procesu płodzenia. Człowiek jako 
jedyny spośród stworzeń powiązanych ze światem materialnym jest osobą, czyli 
kimś unikatowym, niepowtarzalnym18 i niepozwalającym się zredukować do poję-
cia biologicznego gatunku19.

Cielesność w sensie fizycznym w przypadku człowieka Hengstenberg określa 
również jako transfizykalną, czyli może ona zaznaczać się nie tylko w jednej war-
stwie osobowej. Dodajmy jednak, że chodzi tu znowu o pewną metaforę, służącą 
ukazaniu podobieństwa, z określonych względów, ludzkiej cielesności do ciele-
sności o charakterze fizycznym z uwagi, na przykład, na sposób funkcjonowania 
organizmu i negatywnych skutków, które ono w nim powoduje, co przejawia się 
w obniżonej witalności. Cielesność bowiem człowieka żyjącego w swej integralnej 
postaci jest zawsze wyrazem ducha.

Cielesność o charakterze transfizykalnym zaznacza się w jakimś sensie nie tylko 
w ludzkiej warstwie fizycznej, ale i psychicznej, a nawet duchowej. Na przykład czło-
wiek, który myśli najczęściej na zasadzie asocjacji albo cierpi na kompleksy neuro-

16 Tamże, s. 206 – 207. Por. także H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 275.
17 Chodzi tu dalej o rozumienie cielesności fizycznej w przenośnym sensie.
18 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 208 – 209.
19 Tamże. Na przykład R. Spaemann słusznie zauważa, że sposób, w jaki człowiek jest 

egzemplarzem, jest inny od sposobu, w jaki inne indywidua są egzemplarzami swych gatunków. 
R. Spaemann, Osoby. O różnicy między czymś a kimś, przeł. J. Merecki, Oficyna Naukowa, War-
szawa 2001, s. 13.
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tyczne i zdany jest na przymus powtarzania takich aktów (został wtłoczony w duchowy 
„gorset”), myśli, podejmuje akty woli, wartościuje i doznaje na sposób cielesno-fizy-
kalny (körperlich). Jak dodaje Hengstenberg, z powodu takiego charakteru kompleksy 
mogą prowadzić własne życie, powodując zakłócenia w psychice. Dotyczy to przede 
wszystkim kompleksów neurotycznych. Neurozę należy rozumieć jako nienaturalną 
manifestację cielesności w sensie fizycznym (Verkörperlichung)20. W funkcjonowaniu 
takiej osobowości postępuje „skostnienie”. Analogiczny proces może dosięgnąć sfery 
wyobrażeń. Jeśli większa ich ilość przypadkowo pojawi się w świadomości, może za-
cząć łączyć się asocjacyjnie wzajemnie z sobą i wywoływać inne wyobrażenia (prawo 
uzupełnienia kompleksowego).Wprawdzie pojedyncze wyobrażenia przez wzajemne 
oddziaływanie osiągają nową całościową jakość (Gesamtqualität), to jednak jest ona 
wymuszona mechanicznie, wskutek czego poszczególne wyobrażenia gubią w tym 
zbiorze w znacznej mierze swą indywidualną jakość (Valenz). Strukturalne podobień-
stwo z cielesno-fizykalnym blokiem skalnym jest tutaj, bądź co bądź, dość znaczne21.

W swych rozważaniach o cielesności fizycznej Hengstenberg dzieli się jedno-
cześnie inną interesującą refleksją o bycie ludzkim Czyni to, gdy przywołuje ewo-
lucyjną teorię adaptacji. Wynika z niej, że przystosowanie istoty żywej do danego 
środowiska, połączone z nadmiernym wyspecjalizowaniem organów, niesie z sobą 
pewne skostnienie (Erstarrung) organizmów (przejaw cielesności fizykalnej jako 
postępującej martwoty). Gatunek przestaje wydawać na świat swoje nowe odmiany 
i jest skazany na wymarcie. Natomiast człowiek, w przeciwieństwie do innych stwo-
rzeń, jako byt obdarzony duchem, jest zdolny zaadoptować się w każdych, nawet 
niekorzystnych dla siebie warunkach, ponieważ potrafi je zmieniać. W swym proce-
sie rozwoju nie jest uzależniony od rodzaju „otoczenia” (Umwelt), w jakim egzystu-
je, ale też temu uzdolnieniu zawdzięcza swoje szczególne miejsce w kosmosie. Jego 
cielesno-duchowa konstytucja jest taka, że sama z siebie nie może popaść w ciele-
sność fizyczną, jak to jest w świecie zwierząt. (Dodajmy, że określenie cielesność 
w sensie fizycznym Hengstenberg znowu rozumie tutaj metaforycznie. Ma na myśli 
proces negatywny w postaci m.in. degeneracji organizmu i uwiądu sił witalnych 
oraz wyniszczenia). Dostosowanie jest, by tak rzec, oportunizmem i utylitaryzmem 
w obszarze witalnym, by przy użyciu najbardziej odpowiednich środków, stosownie 
do zasady najmniejszego oporu, przedłużyć życie. Spośród wszystkich istot czło-
wiek jednak ze swej natury jest najmniej predysponowany i skłonny do tego typu 
dostosowania (Allerunangepaβteste Wesen). Hengstenberg zgadza się z Bergsonem 
i Schelerem, których zdaniem naczelną siłą człowieka jest siła twórcza22.

Hengstenberg słusznie dostrzega również zaznaczanie się cielesności o charak-
terze fizycznym w obszarze seksualności (zarówno od jej strony fizycznej, jak i psy-
chicznej), gdy ta zostaje odseparowana od osobowej miłości i w ten sposób powoduje 
destrukcję osobowości23. Natomiast erotyczne upodobanie (w postaci m.in. ducho-

20 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 275.
21 Tamże.
22 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 198 – 199; tenże, Philosophische An-

thropologie, s. 273.
23 Znów warto podkreślić, że pod pojęciem cielesności fizycznej Hengstenberg rozumie proces 

negatywny jako na przykład rujnowanie swego bytu czy zakłócenie jego funkcji.
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wego zachwytu osobą samą płci przeciwnej) jest przyporządkowane raczej cielesno-
ści jako manifestacji ducha. Właśnie dlatego sfera sexus powinna zostać przeniknięta 
przez eros, a ten przemienić energią miłości duchowej – agape. Wówczas wszystko 
to, co seksualne, stanie się wyrazem doskonalącej nas miłości, o czym już pisał, jak 
przypomina Hengstenberg, Scheler w Wesen und Formen der Sympathie24.

CIAŁO JAKO MANIFESTACJA DUCHA

Hengstenberg najpierw rozwiewa wszelkie wątpliwości, z jaką płaszczyzną jego 
dociekań należy łączyć takie spojrzenie na cielesność i dlatego konstatuje: „pojęcie 
ciała jako wyrazu ducha (Leib) powinno być zastrzeżone dla sfery ludzkiej i nie 
możemy trafnie go używać w odniesieniu do całości, które spotykamy poza nią”25. 
Podkreślmy jednocześnie, że w tych rozważaniach dotkniemy zaledwie wąskiego 
obszaru analiz odnoszących się do tak definiowanej cielesności. Jej obraz w pismach 
Hengstenberga ukazuje się jako złożony, między innymi dlatego, że zarysował go 
w rozlicznych kontekstach swoich wnikliwych analiz na ten temat. Problem ten do-
maga się więc zdecydowanie bardziej pogłębionej interpretacji26. Konsekwentnie 
jednak do postawionego w artykule celu zatrzymamy się tylko na tym ujęciu przez 
niemieckiego myśliciela ciała jako manifestacji ducha, który łączy się bezpośrednio 
z problemem cielesności w sensie fizycznym. Rozumienie cielesności jako wyra-
zu ducha odniesiemy tutaj wyłącznie do naszej fazy egzystencji doczesnej, jako że 
Hengstenberg prowadzi o niej interesujące rozważania także w aspekcie eschatolo-
gicznym.

Uczeń Hartmanna i Schelera użył wprawdzie przynajmniej trzech podstawo-
wych terminów na jej oznaczenie: „słowo” ducha, partner ducha i wreszcie – 
wspominanego już wielokrotnie – manifestacja (wyraz) ducha, który trzeba uznać 
za określenie najbardziej adekwatne27. Duch rozumiany przez Hengstenberga jako 
duchowa dusza buduje to ciało, sprawiając, że ono istnieje i spełnia duchową funk-
cję28. W swym bycie i działaniu jest ono zatem zrozumiałe wyłącznie przez pryzmat 
ducha29. Dodajmy, że już samo określenie ciała jako manifestacji ducha akcentuje 
szczególną godność cielesności. Okazuje się, że nie redukuje się ono do poziomu 
rzeczy, jawiąc się jako wyraz osoby i duchowej duszy

Z fenomenologicznego opisu Hengstenberga wynika, że można wymienić wiele 
przykładów ilustrujących cielesność ludzką (Leiblichkeit) jako manifestację ducha: 
mimika (wyraz) twarzy, chód, gesty i język dłoni, melodyka mowy, pismo ręczne, 
itd., również styl mówienia, świadomie ukształtowane formy ekspresji (w postaci 

24 M. Scheler, Wesen und Formen der Sympathie, F. Cohen, Bonn, 1923, s. 141.
25 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 197.
26 Podejmował je szerzej Z. Pańpuch (Spór o cielesność, s. 56 – 60 i 284 – 292).
27 Podobnie sądzi znany uczeń Hengstenberga prof. R. Hüntelmann, o czym wiadomo autorowi 

z artykułu i z rozmowy z nim w lipcu 2020 r. H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, 
s. 257 – 263.

28 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 218 – 219.
29 Podobną interpretację przedstawia Z. Pańpuch (Spór o cielesność, s. 284).
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tańca, gry teatralnej, muzyki). Wypływają one ze specyficznego spotkania perso-
nalnego ducha człowieka z przynależną mu materią, którą ma do dyspozycji. Takie 
formy wyrazu są tym, co najbardziej osobowe i indywidualne w człowieku, a co 
u żadnej innej istoty nie występuje. Dlatego właśnie dzięki nim (albo na ich podsta-
wie) najlepiej rozpoznajemy bliskiego nam człowieka, również wtedy, gdy bardzo 
się zmienił pod względem cielesności fizycznej (körperlich) z powodu na przykład 
choroby i niekorzystnych zmian w organizmie i jego niedostatków30. I w takiej jed-
nak sytuacji zwracamy się do niego zgodnie z prawdą: „Ty jesteś wciąż taki sam” 
(jakkolwiek również i jego poglądy mogły się zmienić). Daleko idące zmiany (np. 
pochylone plecy) w swojej fizycznej sylwetce (körperlich) może także przejawiać 
repatriant wracający do ojczyzny, ale stałe formy wyrazu jego osobowości pozosta-
ną bez zmian. Jak akcentuje Hengstenberg, te formy są prawzorem cielesności rozu-
mianej jako wyraz ducha”31. W tym kontekście dodaje jednocześnie, iż najbardziej 
wyrazista w oddawaniu wyrazu ducha jest twarz, jakkolwiek ten charakterystyczny 
element ludzkiej bytowości przy określonych przeżyciach może „skostnieć”, ujaw-
niając przede wszystkim swą fizyczną stronę. Wymownym przykładem stałych form 
wyrazu cielesności w powyższym znaczeniu (czyli przejawu ducha) jest również 
chód człowieka w postawie wyprostowanej. Nie pozwala się on wyjaśnić dążeniem 
istoty ludzkiej do przystosowania się płynącym z pobudek biologicznych, gdyż jest 
to fenomen cielesności rozumianej jako wyraz ducha (Leibphänomen). Wprawdzie 
z biologicznego punktu widzenia chód w postawie wyprostowanej oznacza raczej 
regres w stosunku do zwierząt, ale jednocześnie jest wyrazem skierowanej ku górze 
postawy duchowej człowieka32.

W rozważania o cielesności jako manifestacji ducha wpisują się godne odnoto-
wania spostrzeżenia Hengstenberga na temat duchowego piękna naszego ciała. Jak 
słusznie konstatuje wybitny myśliciel, odróżniamy fizyczne piękno ciała (Körperli-
che) – określane stosownie do obliczalnych matematycznie kryteriów proporcji – od 
piękna ciała jako wyrazu ducha (leibliche Schönheit). Piękno to może iść w parze 
z pewnymi niedoskonałościami fizycznymi, a nawet stać się dzięki nim jeszcze bar-
dziej wyraziste. Każdy jego pojedynczy przymiot manifestuje wówczas swe charak-
terystyczne miejsce i konstytutywne znaczenie na tle naszego ogólnego wyglądu33.

Hengstenberg trafnie zauważa, że w fazie ziemskiej egzystencji możliwości by-
towe naszej cielesności jako wyrazu ducha nie osiągają pełni swoich możliwości. 
Ponadto zgodnie ze słowami Apostoła z 1 Listu do Koryntian (13,12) pozostaje dla 
nas owiane tajemnicą na tym świecie to, kim powinniśmy stać się, gdyż aktualnie 
poznajemy to wyznaczone nam zadanie jakby w zwierciadle. Innymi słowy obraz 
naszego ostatecznego spełnienia w ciele jako wyrazie ducha pozostanie ukryty za 
zasłoną cielesności fizykalnej, nim kiedyś objawi się w swej prawdzie. Tak czy ina-
czej jej aktualny stan bytowy nie odpowiada temu, czym ona może i ma być34. Za 

30 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 273.
31 Tenże, Der Leib und die letzten Dinge, s. 200 – 201.
32 Tamże.
33 Tamże.
34 H.-E. Hengstenberg, Die menschliche Person und die Letzten Dinge. Zur Eschatologie der 

Materie, „Theologisches” 17 (1987), nr 10, s. 7 i 15.
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naszego życia na ogół nie jest nam dana czysta (w pełni zrealizowana) cielesność 
jako „słowo ducha”, chyba że zajaśnieje u świętych, co może jednak nastąpić dopie-
ro w momencie ich śmierci. Ta cielesność musi więc doświadczyć udoskonalenia. 
Jak akcentuje Hengstenberg, w doczesnym pielgrzymowaniu człowieka cielesność 
w sensie fizycznym oraz jako wyraz ducha wzajemnie się przenikają. Mamy do 
czynienia, a wręcz osobiście boleśnie doświadczamy skutków ogromnego natarcia 
ze strony twardej cielesności (tutaj objawia się prawdziwy sens wyrażenia: „twar-
dość życia”) w jej wymiarze fizycznym w dosłownym i w przenośnym znaczeniu 
(w postaci m.in. chorób, kompleksów, neuroz, i innych ograniczeń bytowych natury 
cielesno-fizycznej). Jak jednak dalej zaznacza Hengstenberg, aktualizacja czy speł-
nienie tak rozumianej cielesności to kwestia nie tylko czystego losu i kondycji on-
tycznej (posiadania lub nieposiadania poważniejszych uszczerbków w jej warstwie 
cielesno-fizycznej), gdyż w znacznej mierze zależy ona od naszej wolności i posta-
wy oraz naszych duchowo-religijnych decyzji, w których powinniśmy afirmować 
obiektywny porządek świata bytu i wartości. Doniosłe jest zatem usprawnianie się 
w życiu cnotliwym, które prowadzi do urzeczywistnienia się naszej cielesności jako 
manifestacji ducha. Na przykład pomimo związku świętości ze zdrowiem stopień 
spełnienia w naszej cielesności nie może być mierzony stopniem fizycznego zdro-
wia i zdolności do wyczynu. Chore ciało (objaw cielesności fizycznej w jej metafo-
rycznym brzmieniu) nie wyklucza osiągnięcia przez nas wysokiego stopnia rozwoju 
w cielesności jako manifestacji ducha35.

ILUSTRACJA WZAJEMNEJ RELACJI:  
CIAŁO FIZYCZNE I CIAŁO JAKO WYRAZ DUCHA

Według Hengstenberga stosunek ciała fizykalnego i ciała jako wyrazu ducha 
można wyjaśnić na takim oto przykładzie: jeśli ja przyglądam się sobie w lustrze, to 
powstaje odbicie lustrzane. Jeśli chciałbym wszystko to zniszczyć, to mogę jedynie 
stłuc szklane lustro. Byłoby rzeczą bezsensowną sądzić, że zostało unicestwione 
lustrzane odbicie; to, co uległo zniszczeniu, to tylko medium tego odbicia. Innymi 
słowy, zniszczone może być tylko ciało fizyczne, a nie ciało-słowo ducha (Leib), 
chociaż w tej doczesnej (ale nie eschatologicznej) egzystencji ciało to traci swe ist-
nienie, jeśli ciało fizyczne zostanie zbyt bezwzględnie potraktowane. Szklane lustro 
odpowiada ciału fizykalnemu, odbicie lustrzane – ciału jako manifestacji ducha (po-
nieważ odbijająca się twarz obrazuje ducha). Na podstawie tego porównania zrozu-
miałe staje się, że ciało fizykalne i ciało jako słowo (manifestacja) ducha nie są tym 
samym; przeciwnie: jawią się jako różne od siebie, podobnie jak szkło lustra i to, 
co się w nim odbija. Staje się jasne, że w tym świecie ciało będące wyrazem ducha 
nie może istnieć bez ciała fizykalnego (analogicznie jak odbicie bez szkła lustra). 
Owszem porównanie to nie jest w stanie oddać stanu rzeczy, zgodnie z którym ciało 
jako wyraz ducha i ciało fizykalne wzajemnie się przenikają. Nie istnieje w czło-

35 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 204 – 206. Por. również H.-E. Hengs-
tenberg, Christliche Askese, Von den Ursprüngen der sittlich – religiösen Entfaltung, F. H. Kerle 
Verlag, Heildelberg 1948, s. 28 – 31.
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wieku taka sfera, z wyjątkiem ducha samego w sobie, która jednocześnie nie przy-
należałaby do pryncypium organizacji cielesności fizykalnej i wyrażającej ducha, 
jakkolwiek przeważa raz jedna, innym razem druga. Człowiek w swoim sposobie 
bytowania zawsze podlega zarazem prawu konstytucji i kompozycji, ciału w sensie 
duchowym i fizykalnym, prawu słowa i prawu hałdy piasku. Ciało fizyczne i ciało 
jako wyraz ducha nie mogą być rozumiane jako dwie warstwy w człowieku36.

To, co u drugiego człowieka mogę zmienić, pogwałcić, okaleczyć, zhańbić 
i uśmiercić, jest zawsze wyłącznie ciałem fizycznym, a nie ciałem jako wyrazem 
ducha, jakkolwiek pośrednio również to ciało w wyniku takich aktów bardzo ucier-
pi (podobnie jak odbicie lustrzane wskutek stłuczenia szkła lustra). Dlatego czy-
stość ciała jako manifestacja ducha (Leib) jest nie do unicestwienia w wyniku aktów 
przemocy, dopóki dotknięty nią nie zaaprobuje tych aktów. Ta myśl może stanowić 
do pewnego stopnia pociechę w naszych czasach, w których dokonuje się tylu ak-
tów eksterminacji37. Ta jednak myśl nie może nas zwieść – dodaje Hengstenberg. 
Wystarczy, jeśli uwzględnimy, jak straszne jest to, że niektórzy agresorzy czy pro-
fanatorzy intencjonalnie zwracają się przeciw świętości ciała jako wyrazu ducha 
i przeciw świętości osoby drugiego, jakkolwiek ciało jako wyraz ducha przy tym 
bezpośrednio nie zostaje dotknięte. Ciało jako ciało w znaczeniu bycia wyrazem 
ducha nie pozwala się unicestwić. „Złamany może być tylko znak, jak brzmią słowa 
pieśni na Komunię, a zatem to tylko, co jest ciałem fizycznym”38.

METAFIZYCZNA INTERPRETACJA CIELESNOŚCI

Cielesność zarówno w jej sensie fizycznym, jak i jako wyraz ducha Hengsten-
berg starał się wyjaśnić na poziomie metafizycznym. Odniósł ją do dwóch sposo-
bów organizacji materii (Bindungsformen). Cielesność w pierwszym rozumieniu to 
organizacja o charakterze agregacji (kompozycji). Prezentuje się ona jako czysto 
przypadkowe, sumaryczne nagromadzenie części, ich konglomerat lub mieszanina 
w sensie chemicznym. Według Hengstenberga typowymi przykładami takiej orga-
nizacji materii są amorficzny blok skalny albo hałda piasku. Jest to samo złożenie 
(Und- Verbindung), „kompozycja” i współwystępowanie nieprzeliczonych elemen-
tów, z których żaden nie przedstawia niepowtarzalnego znaczenia. W swym wza-
jemnym byciu nie urzeczywistniają one obejmującej ich całości39. (Brakuje im wy-
raźnej zasady ich uporządkowania)40.

Dla cielesności jako wyrazu ducha charakterystyczna jest organizacja w postaci 
konstytucji. W przeciwieństwie do agregacji części mają tutaj jedyną, niepowtarzal-
ną wspólną egzystencję. Całość nie poprzedza części, a one całości. Całość i części 

36 H.-E. Hengstenberg, Philosophische Anthropologie, s. 277.
37 Tenże, Der Leib und die letzten Dinge, s. 204 – 205; tenże, Philosophische Anthropologie, 

s. 277.
38 Tenże, Der Leib und die letzten Dinge, s. 205.
39 Tenże, Philosophische Anthropologie, s. 273. Zob. także G. Scherer, Aktuelle Perspektiven 

im Denken Hans Eduard Hengstenbergs, „Philosophisches Jahrbuch” 99 (1992), s. 389 – 390.
40 W ten sposób rzecz trafnie komentuje Z. Pańpuch (Spór o cielesność, s. 284).
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uzasadniają się nawzajem41. Inaczej mówiąc, konstytucja to tego rodzaju wzajemne 
bycie części dla siebie, że swą indywidualną siłą działania budują one całość i ją 
warunkują. O ile cielesność fizyczna (Körperlichkeit) jest dobitnym przykładem 
kompozycji, to czysta cielesność człowieka jako manifestacja ducha (Leiblichkeit) 
jawi się jako spełnienie konstytucji i zarazem cel jego powołania.

Najczystsze urzeczywistnienie konstytucji znajdujemy bowiem w personalnym 
duchu – dodaje Hengstenberg42. Wszelako również organizm roślinny lub zwierzęcy 
jest w dużej mierze konstytucją, chociaż to kompozycja bierze u niego górę podczas 
śmierci. W świecie ludzkiej egzystencji nawzajem przenikają się oba te sposoby 
organizacji materii (Bindugsformen), ale tak, że konstytucja osiąga tutaj względem 
świata zwierzęcego i roślinnego swoisty i o wiele wyższy stopień. Jest ona bowiem 
determinowana w rozstrzygającej mierze przez osobowego ducha. Dlatego wyłącz-
nie ludzka materialna konstytucja zasługuje na nazwę cielesnej czy też określenie 
ciała jako manifestacji ducha43.

Właśnie ciało ludzkie jako wyraz ducha (Leib) jest dokładnym przeciwień-
stwem sztucznego sumarycznego splotu (agregatu), za jaki trzeba uznać cielesność 
w sensie fizycznym. Konstytucja, przywołajmy tę myśl nieco innymi słowy, to taki 
sposób organizacji materii, w którym poszczególna cząstka indywidualnie służy na 
swoim miejscu całości, współkształtuje ją i jednocześnie domaga się jej istnienia 
(wyrażając tym samym jej podstawowe prawo), a całość jest w niej obecna. To, że 
konstytucji nadajemy szczególne miano ciała jako wyrazu ducha (Leib), wynika 
stąd, że chodzi tutaj o specjalną, ludzką konstytucję – konkluduje niemiecki feno-
menolog44.

ZAKOŃCZENIE

Kończąc te rozważania, warto podkreślić, że w artykule zaprezentowano za-
sadniczo jedną z istotnych kwestii z zakresu cielesności w ujęciu jednego z najwy-
bitniejszych współczesnych antropologów i metafizyków niemieckich H. E. Heng-
stenberga, gdyż podejmował on znacznie więcej problemów związanych z tym 
zagadnieniem. Kwestia ta dotyczy rozumienia ciała w sensie fizycznym oraz jako 
manifestacji ducha. Hengstenberg o cielesności wypowiadał się nie tylko jedno-
znacznie i wprost, ale także w sposób przenośny, metaforyczny, co niekiedy może 
powodować pewną trudność we właściwym jej odczytaniu. W opisie ciała jako wy-
razu ducha ograniczono się do przedstawienia tych treści, które wewnętrznie i bez-
pośrednio łączą się z nakreśloną w artykule wizją ciała w sensie fizycznym. Heng-
stenberg przeprowadzał analizy na ten temat za pomocą opisu fenomenologicznego, 
dokonując jego metafizycznej interpretacji.

Problematykę cielesności Hengstenberg zarysował w swoich pismach obszer-
nie, interesująco i wnikliwie. Dlatego treści w nich ukazane mogą stać się przed-

41 H.-E. Hengstenberg, Der Leib und die letzten Dinge, s. 206 – 207.
42 Tenże, Philosophische Anthropologie, s. 274.
43 Tenże, Der Leib und die letzten Dinge, s. 196 – 197.
44 Tamże.

ks_SE-2020_2.indb   451 2020-11-16   17:10:22



452 JÓZEF KOŻUCHOWSKI

miotem dalszych dociekań, i to w wielu aspektach. Można w nich, na przykład, 
naświetlić cielesność w perspektywie jej ostatecznego przemienienia, spełnienia, 
uduchowienia, w relacji do ducha, osoby, jaźni. Warto byłoby też porównać to ory-
ginalne ujęcie z koncepcjami cielesności u niektórych innych wybitnych filozofów 
niemieckich, takich jak M. Scheler czy R. Spaemanna, a także odnieść do dociekań 
o ciele żyjącego jeszcze przedstawiciela fenomenologii H. Schmitza45 i innych re-
prezentantów tego nurtu z uniwersytetu w Kilonii, dla których tematyka cielesności 
stanowi centralny przedmiot badań.

Wreszcie trzeba podkreślić oryginalność i doniosłość analiz Hengstenberga. 
Wydaje się, że w filozofii niemieckiej drugiej połowy XX w. nikt ze znaczących 
myślicieli tak obszernie, wieloaspektowo i wnikliwie nie przedstawił zagadnienia 
ciała w sensie fizycznym i jako manifestacji ducha, jak uczynił to właśnie ten zna-
komity uczeń Schelera. Naświetlił on ten problem nie tylko od strony fenomenolo-
gicznej, jak czynią to również niektórzy współcześni kontynuatorzy myśli Husserla, 
ale i metafizycznej.

FENOMENOLOGICZNO-METAFIZYCZNA KONCEPCJA CIELESNOŚCI. 
UJĘCIE HANSA-EDUARDA HENGSTENBERGA

STRESZCZENIE

W artykule przedstawiono zasadniczo jeden wybrany i podstawowy problem związany 
z tematyką cielesności w ujęciu wybitnego myśliciela z ojczyzny Heideggera – Hansa-Eduar-
da Hengstenberga. Chodzi o jej rozumienie ciała, po pierwsze, w sensie fizycznym, po drugie 
zaś jako manifestacji ducha (i przez to wyrazu życia osobowego i godności). Omówienie cie-
lesności w drugiej perspektywie zawężono do wskazania treści bezpośrednio powiązanych 
z aspektami cielesności fizycznej, które zreferowano w artykule. Cielesność fizyczną trzeba 
dostrzegać także w świecie bytów naturalnych pozaludzkich, a także w artefaktach. Swoją 
oryginalną fenomenologiczno-metafizyczną koncepcję Hengstenberg przedstawił, posługu-
jąc się opisem fenomenologicznym i interpretacją metafizyczną. W zakończeniu zarysowano 
konkretne obszary dalszych badań tego zagadnienia, ukazanego przez znakomitego ucznia 
Schelera bardzo wnikliwie i w wielu kontekstach zdumiewająco samodzielnie.

45 Traktuje na ten temat m.in. w książce Der Leib, opublikowanej w Berlinie w 2011 r.
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PHENOMENOLOGICAL-METAPHYSICAL CONCEPT OF CORPOREALITY: 
FROM HANS-EDUARD HENGSTENBERG’S PERSPECTIVE

SUMMARY

The article presents one selected and basic problem related to the subject of corporeality 
in terms of an outstanding thinker from Heidegger’s homeland – Hans-Eduard Hengstenberg. 
It is about understanding the body, firstly, in a physical sense, and secondly – as a manifes-
tation of the spirit (and thus an expression of personal life and dignity). The discussion of 
corporeality in the second perspective was narrowed down to indicating the content directly 
related to the aspects of physical corporeality, which were presented in the article. Physical 
corporeality must also be perceived in the world of non-human natural beings, as well as in 
artifacts. Hengstenberg presented his original phenomenological and metaphysical concept 
using a phenomenological description and metaphysical interpretation. At the end, specific 
areas of further research on this issue are outlined, shown by the excellent Scheler’s student 
very insightfully and, in many contexts, surprisingly independently.

PHÄNOMENOLOGISCH-METAPHYSISCHER BEGRIFF  
DER KÖRPERLICHKEIT.  

DIE AUFFASSUNG VON HANS-EDUARD HENGSTENBERG

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel stellt im Wesentlichen ein ausgewähltes und grundlegendes Problem 
zum Thema Körperlichkeit aus der Sicht von Hans- Eduard Hengstenberg, einem 
herausragenden Denker aus Heideggers Heimat, vor. Es geht darum, den Körper zu 
verstehen, erstens im physischen Sinne und zweitens als Manifestation des Geistes 
(und damit als Ausdruck des persönlichen Lebens und der persönlichen Würde). Die 
Auseinandersetzung mit der Körperlichkeit in der zweiten Perspektive wurde darauf 
beschränkt, auf Inhalte hinzuweisen, die in direktem Zusammenhang mit Aspekten 
der physischen Körperlichkeit stehen und auf die im Artikel Bezug genommen wird. 
Die physische Körperlichkeit muss auch in der Welt der natürlichen Wesen außer-
halb des Menschen gesehen werden, ebenso wie in Artefakten. Hengstenberg stel-
lte sein ursprüngliches phänomenologisches und metaphysisches Konzept anhand 
einer phänomenologischen Beschreibung und metaphysischen Interpretation vor. 
Am Ende wurden spezifische Bereiche der weiteren Forschung zu diesem Thema 
umrissen, das der ausgezeichnete Schüler Scheler sehr aufschlussreich und in vielen 
Zusammenhängen erstaunlich unabhängig präsentierte.
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ZARYS FILOZOFII SZKOCKIEGO OŚWIECENIA JAKO TŁO  
DLA TWÓRCZOŚCI MANDEVILLE’A

Szkockie oświecenie było ogólnym ruchem w osiemnastowiecznej myśli fi-
lozoficznej, stymulowanej przez filozofię francuską, zbudowanym na angielskiej 
tradycji empirycznej w opozycji do kartezjańskiej spekulacji. Najbardziej charak-
terystyczną tendencją tego ruchu było badanie natury i źródeł społeczeństwa jako 
centrum, z którego wyrasta i wokół którego powstaje filozofia1.

Za największego myśliciela szkockiego XVIII wieku uchodzi David Hume 
(1711 – 1776)2. W swej filozofii poddał on krytyce podstawy empiryzmu brytyjskie-
go, do którego powstania najbardziej przyczynili się John Locke i George Berkeley. 
Od Locke’a Hume przejął epistemologię, w myśl której mamy dostęp nie do rze-
czy, lecz ich przedstawień. W epistemologii Hume’a przedstawienia te dzieliły się 
na wrażenia i idee. Idee pochodzą z wrażeń, które stanowią ich pierwowzory. Idee 
niekoniecznie są wiernymi kopiami wrażeń. Przedmiotem badań mogą być albo sto-
sunki między ideami – i to zachodzi na przykład w matematyce, albo fakty. Jednak 
twierdzenia o faktach nie mają tej samej pewności i oczywistości. Żadne przeciwień-
stwo faktu nie zawiera w sobie sprzeczności logicznej. Na przykład słońce może 
wschodzić, ale może też nie wschodzić. To, co dla empiryków było niepodważalne, 

* O. Michał Chaberek – dominikanin, doktor teologii fundamentalnej. Główne pole zaintere-
sowań: relacja nauki i wiary, teoria inteligentnego projektu oraz teologia ciała Jana Pawła II. Jest 
autorem książek m.in. Kościół a ewolucja (Fronda 2012) oraz Św. Tomasz z Akwinu i ewolucja 
(Antyk, Derewiecki 2019).

1 Por. A. M. Kinghorn, Ferguson Adam, w: The Encyclopedia of Philosophy, t. 3, red. 
P. Edwards, London, New York 1967, s. 187.

2 Zob. S. Zabieglik, Historia Szkocji, Wydawnictwo DJ, Gdańsk 2000, s. 290.
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czyli weryfikacja przez doświadczenie, dla Hume’a stało się przedmiotem wątpli-
wości i dociekań filozoficznych. Doświadczenie pozwala bowiem stwierdzić jedynie 
fakt jednostkowy, nie upoważnia nas jednak ani do uogólnień, ani do wnioskowania 
o przewidywalnej przyszłości. Z faktu, że dzisiaj wzeszło słońce może, ale nie musi 
wynikać, że wzejdzie ono również jutro. Żeby o tym wnioskować, trzeba by wyka-
zać konieczny związek między tymi faktami. Skoro jednak – zdaniem Hume’a – jest 
to niemożliwe, to nie ma żadnych podstaw do uznania związków przyczynowych3.

W dziedzinie badań nad moralnością człowieka pewną nowością było stwier-
dzenie, że w decyzjach woli biorą udział nie tylko przedstawienia (wrażenia i idee), 
ale także namiętności, emocje czy uczucia. W Traktacie o naturze ludzkiej (1740), 
Hume na tej podstawie zbudował swoją teorię sympatii, którą później wykorzystał 
Adam Smith. Według Hume’a sympatia nie jest wyrozumowaną zasadą moralną, 
lecz naturalnym biologicznym zjawiskiem solidarnego reagowania4.

Humowskie zwątpienie w możliwości poznawcze człowieka spotkało się wkrót-
ce ze sprzeciwem szkockiej szkoły zdrowego rozsądku, zapoczątkowanej przez 
Thomasa Reida. Reid przeciwstawił humowskiej teorii kogniwistycznej, w której 
istotną rolę odgrywało zapośredniczenie poznania poprzez idee, własne podejście 
eksperymentalne, oraz badania nad ludzką pamięcią jako zwornikiem ludzkiego do-
świadczenia. Zdaniem Reida teorie filozoficzne zbyt często promują poglądy nie-
zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Z kolei teorie zgodne ze zdrowym rozsądkiem są 
już dalej niedowodliwe, opierają się bowiem albo na pierwszych zasadach myślenia 
albo na samej konstytucji ludzkiej natury (niejako spontanicznie wynikają z ludzkiej 
natury). Wątpić w nie oznacza popaść w absurd, gdyż zdrowy rozsądek pokazuje to, 
co oczywiste. W doktrynie Reida istnienie zdrowego rozsądku miało uzasadnienie 
teistyczne: prawdy zdroworozsądkowe pochodzą od Wszechmogącego5.

Na teorię moralną Reida miała wpływ również negatywna postawa wobec epi-
stemologii Hume’a. Reid odrzucił pogląd o subiektywnym i emocjonalnym znacze-
niu norm moralnych. Normy czerpią swoją bezdyskusyjną trwałość i obiektywność 
ze zdrowego rozsądku. Filozofia Reida oddziałała na Dugalda Stewarta oraz szereg 
innych przedstawicieli szkockiego oświecenia.

Więcej o społeczeństwie, ekonomii i polityce mówił wywodzący się ze szkoły 
Thomasa Reida, profesor Uniwersytetu Edynburskiego – Adam Ferguson (1723– 
–1816). W swoim dziele Essay on the History of Civil Society (1767) Ferguson 
przedstawił idee rozwoju ludzkiego umysłu stopniowo wznoszącego się od barbary-
zmu do politycznej i społecznej doskonałości. Współzależność wszystkich ludzkich 
instytucji i wszystkich funkcji społecznych stanowiła centrum filozofii Fergusona; 
mówił: „Popęd społeczny w ludzkich duszach jest wspaniałym źródłem działań mo-
ralnych”6. W dziedzinie moralności był stoikiem. W swych poglądach na społeczeń-
stwo czerpał wiele od Montesquieugo i początkowo opowiadał się za liberalizmem 
przeciwko despotyzmowi. Po rewolucji francuskiej w swojej drugiej dużej pracy 

3 W. Tatarkiewcz, Historia filozofii, t. 2, PWN, Warszawa 1999, s. 112.
4 Tamże, s. 116.
5 S. A. Grave, Reid Thomas, w: The Encyclopedia of Philosophy, t. 3, red. P. Edwards, London, 

New York 1967, s. 120.
6 Cyt. za A. M. Kinghorn, dz. cyt., s. 187.

ks_SE-2020_2.indb   456 2020-11-16   17:10:23



457EMOCJONALISTYCZNA KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA W FILOZOFII...

pod tytułem Principles of Moral and Political Science (1792), przyznał jednak, że 
pewne nierówności w społeczeństwie, przeciw którym protestują adwokaci wolno-
ści, są potrzebne”7.

Debaty między Reidem, Stewartem, Humem, Smithem, Lordem Kamesem 
i Fergusonem ukazują szkocką filozofię jako ważną z punktu widzenia doktryn 
społecznych. Sam Ferguson uważany jest za prekursora socjologii jako odrębnej 
dziedziny wiedzy8. Szkocką szkołę, zapoczątkowaną przez Reida walką ze scepty-
cyzmem i agnostycyzmem Hume’a, zamyka fenomenalizm i agnostycyzm Hamil-
tona. Szkoła szkocka dobiegła swych dni na Wyspach Brytyjskich ostatecznie pod 
wpływem krytyki Johna S. Milla9.

ŻYCIE I DZIEŁA BERNARDA MANDEVILLE’A

Bernard Mandeville urodził się w 1670 r. w Rotterdamie, zmarł w Londynie 
w 1733 r. W 1691 r. uzyskał stopień doktora medycyny na Uniwersytecie w Lej-
dzie. Specjalnością Mandeville’a, podobnie jak jego ojca, były choroby brzuszne 
i nerwowe, które określał jako „hipochondryczne i histeryczne namiętności”10. Po 
ukończeniu studiów udał się do Anglii w celu nauki języka. Kraj spodobał mu się 
i postanowił osiąść na stałe w Londynie. Niewiele wiadomo o jego dalszym życiu, 
z wyjątkiem tego, że ożenił się, miał dwójkę dzieci i sporo wolnego czasu, który 
poświęcał na działalność pisarską. Wśród dzieł Mandeville’a znajdują się: Dziewica 
bez maski, czyli dialogi kobiece między starszą, niezależną panią a jej siostrzenicą 
(1709), Swobodne refleksje o religii, kościele i ogólnym szczęściu (1720), Skromna 
obrona domów publicznych (1724), Badania dotyczące przyczyn częstych egzeku-
cji w Tyburn (1725), Badania dotyczące pochodzenia honoru oraz pożyteczności 
chrześcijaństwa w czasie wojny (1732), List do Diona (1732), który był odpowie-
dzią na polemikę Berkeleya Alciphron wymierzoną w Bajkę o pszczołach.

Opus vitae Mandeville’a stanowi właśnie Bajka o pszczołach – książka pisana 
przez 24 lata. Pierwsze wydanie miało postać niedługiego poematu, który ukazał 
się w Londynie w 1705 r. pod tytułem: Ul malkontent, czyli łajdaki umoralnione. 
Do 1723 r. Mandeville rozszerzył poemat o komentarz prozą, rozprawę o pocho-
dzeniu cnoty oraz dwa eseje: O szkołach dobroczynnych i O naturze społeczności. 
W 1729 r. ukazało się już szóste wydanie bajki rozszerzone jeszcze o sześć dialo-
gów, w których Kleomenes poucza Horacja o prawdziwym znaczeniu książki. Tak 
ukształtował się tekst ostateczny. Książka wywołała wielkie oburzenie i potępienia 
zarówno w Anglii jak i we Francji11.

7 Tamże, s. 188.
8 S. Zabieglik, dz. cyt., s. 293.
9 M. Hempoliński, Wstęp, w: T. Reid, Rozważania o władzach poznawczych człowieka, PWN, 

Warszawa 1975, Wstęp, s. XXVII.
10 Zob. E. Sprague, Bernard Mandeville, w: The Encyclopedia of Philosophy, t. 5, red. P. Ed-

wards, London, New York 1967, s. 147.
11 Więcej o tym zob. M. Ossowska, Wstęp, w: B. Mandeville, Bajka o pszczołach, przekł. 

A. Glinczanka, PWN, Warszawa 1957, s. VIII.
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MANDEVILLE’A KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Podstawę doktryny społecznej Mandeville’a można znaleźć w eseju O naturze 
społeczności stanowiącym część Bajki o pszczołach. Inspiracją do napisania ese-
ju było odkrycie przez Mandeville’a poglądów na temat natury ludzkiej przedsta-
wionych przez Anthony A. Coopera (Lorda Shaftsbury’ego). Autor ten w swoich 
Charakterystykach ludzi, obyczajów, opinii, czasów (1711) wyłożył pogląd, iż sko-
ro człowiek stworzony jest dla społeczności, powinien on rodzić się z serdeczną 
życzliwością dla całości, której sam jest cząstką, oraz ze skłonnością do pracowania 
dla jej dobra12. Zgodnie z tym założeniem, Shaftsbury nazywał cnotliwym wszelki 
czyn spełniany ze względu na dobro publiczne, wszelki zaś egoizm występkiem. 
Mandeville postawił sobie za cel wykazać, że pogląd ten nie godzi się z naszym 
codziennym doświadczeniem:

„Chcę przekonać czytelnika nie tylko o tym, że dobre i miłe cechy ludzkie 
nie są tymi, które czynią z człowieka istotę bardziej od wszystkich zwierząt 
towarzyską, ale i o tym, że bez pomocy tego, co nazywamy złem, zarówno 
naturalnym, jak moralnym, byłoby wręcz niemożliwe podnieść jakiekol-
wiek zbiorowisko ludzkie do rzędu ludnego, bogatego i kwitnącego narodu, 
ani też utrzymać go w tym stanie skoro go już raz osiągnął”13.
Takie było też przesłanie poematu Ul malkontent, czyli idea, że usunięcie oszu-

stwa, kradzieży, łakomstwa, hazardu i w ogóle wszelkich wad ze społeczeństwa 
spowoduje bezrobocie i biedę.

Najpierw Mandeville wykazuje na przykładzie różnego rodzaju norm społecz-
nych, że nasze upodobania i niechęci zależą głównie od mody i obyczaju oraz od 
pouczeń i przykładu ludzi wyżej postawionych lub takich, których z tych lub innych 
względów uważamy za wyżej postawionych od siebie14. Punktem wyjścia filozofa 
jest negacja obiektywności ludzkiego poznania zmysłowego – różne rzeczy jawią 
się różnie, w zależności od punktu widzenia i oglądanego przedmiotu. Mandeville 
zauważa, że nawet ocena jednego dzieła sztuki będzie różna według różnych eksper-
tów, różna od oceny nie-ekspertów, w końcu zależy nawet od tego, kto je sprzedaje 
i w jakich okolicznościach. Poznanie zmysłowe, wynika z doświadczenia a nie sa-
mego postrzegania. Gdyby na przykład człowiek niewidomy od urodzenia uzyskał 
wzrok w wieku lat dwudziestu ciężko byłoby mu się zorientować w przestrzeni i ro-
zeznać odległość przedmiotów. Tego bowiem, że dalsze przedmioty jawią się jako 
mniejsze uczymy się na drodze doświadczenia. Nie ma też żadnych sztywnych reguł 
w rozeznaniu piękna przyrody, na przykład kwiaciarz jednego dnia uznaje jeden 
gatunek za najładniejszy a innego dnia inny. Ludzkie ubranie i stroje również zmie-
niają się nieustannie i to, co dzisiaj uważa się za szczyt mody kilkadziesiąt lat temu 
byłoby niedopuszczalne. Nawet architektura sakralna różni się w zależności od tego, 
czy jest to świątynia chrześcijańska, budowana na planie krzyża, czy muzułmańska 

12 Tak przynajmniej rozumie poglądy Shaftsbury’ego Mandeville w eseju O naturze społeczno-
ści. Zob. Bajka o pszczołach, s. 346.

13 Tamże, s. 347 n.
14 Tamże, s. 353.
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lub pogańska. Podobna względność rządzi normami moralnymi – na przykład wie-
lożeństwo, które odrzucają chrześcijanie akceptują muzułmanie i tak też picie wina 
będzie dla muzułmanina tak odrażające, jak dla chrześcijanina obcowanie z własną 
siostrą, co z kolei akceptują niektóre ludy.

W konsekwencji Mandeville dochodzi do wniosku, że poszukiwanie bezinte-
resownego pulchrum et honestum, przeczyłoby powszechnemu doświadczeniu i w 
konsekwencji musiałoby otwierać drogę obłudzie. Byłoby to jak gonienie szarej 
gęsi. Człowiek, zwłaszcza ten dobrze urodzony, jest gotów sobie i innym wmówić, 
że istnieją jakieś wzniosłe cnoty społeczne, ale nigdy sam ich nie realizuje. Obłuda 
charakteryzuje tych, którzy twierdzą, że człowiek jest z natury dobry15. Doskona-
łość i prawdziwa wartość rzeczy jest czymś zmiennym i kruchym i nie może być 
podstawą do wyciągania wniosków o ludzkiej naturze16. Mandeville pisze:

„W moralności jest tak jak w naturze: nie ma w istotach ludzkich nic tak 
doskonale dobrego, żeby nie mogło komuś w społeczeństwie zaszkodzić, 
ani też nic tak całkowicie złego, żeby nie mogło okazać się pożyteczne dla 
jakiejś cząstki stworzenia. Rzeczy bywają więc dobre i złe tylko w odnie-
sieniu do czegoś innego i w zależności od tego, w jakim świetle i w jakim 
położeniu je umieścimy”17.
Czasami wydaje się jednak, że ludzie zachowują się w sposób altruistyczny i ho-

norowy. Tak dzieje się, gdy na przykład młody i zdrowy człowiek poświęca się dla 
jakiejś sprawy. Zdaniem filozofa to pycha odnosi w nim zwycięstwo nad strachem. 
Życie w zdrowiu jest przyjemne, ale sława wynikająca z pokonania trudności może 
być nawet bardziej kusząca. Gdy znajdzie się pierwszy raz na morzu, albo zachoruje 
to zaraz ujawni się strach przed utratą tej nieszacowanej wartości jaką jest przywią-
zanie do życia. „Gdyby człowiek był z natury pokorny i odporny na pochlebstwa, 
żaden polityk nie dopiąłby swych celów i nie umiałby sobie z nim dać rady”18.

Odwołując się do przykładu wielkich postaci historii, takich jak Aleksander Ma-
cedoński, Cycero i Katon, Mandeville dowodzi, że u źródeł ich cnoty i tak znajdo-
wała się pycha, która kazała wielkiemu Macedończykowi uznać się za boga, Cyce-
ronowi pisać wiersze o własnych cnotach i osiągnięciach, a Katonowi umrzeć raczej 
niż przyjąć przebaczenie Cezara.

Pozostaje jednak faktem, że człowiek miłuje towarzystwo i to umiłowanie jest 
nieodłączne od naszego gatunku. Mandeville tłumaczy rożnego rodzaju formy 
tworzenia zależności międzyludzkich, egoistycznym celem każdego uczestnika ży-
cia społecznego. Nie jest nawet prawdą, że umiłowanie towarzystwa, jakie z natury 
nami kieruje wynika z życzliwości i przywiązania. Gdyby tak było, to ludzie naj-
cnotliwsi najchętniej tworzyliby więzi i obcowali w towarzystwie, natomiast lu-
dzie niecni unikaliby go. Tak jednak nie jest. Tym, co pcha nas ku organizacjom, 
spotkaniom i klubom jest egoistyczna przyjemność, którą z nich czerpiemy. „To-

15 Tamże, s. 355.
16 Tamże, s. 369.
17 Tamże, s. 398.
18 Tamże, s. 358.
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warzyskość człowieka wynika z dwóch tylko źródeł, mianowicie z mnogości jego 
pożądań i z ciągłego oporu, na jaki napotyka chcąc je zaspokoić”19.

Czynnikiem kształtującym życie społeczne jest samolubstwo. „Czy będziemy 
dzikusami, czy politykami, niemożliwe jest, aby człowiek – zwykły, upadły czło-
wiek – działał w jakimkolwiek innym celu, niż dla dogodzenia sobie. Dopóki dopi-
sują mu organy zmysłów, najbardziej nawet wybujała miłość lub rozpacz nie mogą 
zmierzać do czegoś innego”20. Taki charakter ludzkiej natury przekłada się również 
na życie gospodarcze. Nasze rządze i namiętności rosnące w miarę nowych możli-
wości ich zaspokajania, są potrzebne dla dobra wszelkich gałęzi handlu i rzemiosła. 
Mandeville nie neguje, że są to cechy złe, ale nie ma wątpliwości, że bez nich handel 
i rzemiosło nie mogłyby się rozwijać.

Zdaniem filozofa towarzyskość człowieka wynika tylko z dwóch źródeł – 
z mnogości jego pożądań i z ciągłego oporu, na jaki napotyka chcąc je zaspokoić. 
Opory te pochodzą zarówno z ograniczeń naszego ciała jak też z ograniczeń przy-
rody. Mandeville uważa, że wszystkie żywioły są naszymi wrogami, gdyż: „woda 
zatapia, ogień pożera każdego, kto nieopatrznie się do niego zbliży, ziemia rodzi 
rośliny szkodliwe dla człowieka... niepodobna wyliczyć wszystkich krzywd, jakich 
doznajemy od wiatru i klimatu”21. Człowiek jest zagrożony wszędzie na ziemi ty-
siącem zasadzek, przed którymi nie ocali go żadna niewinność i prawość. Wszystko, 
co nas otacza w przyrodzie jest złe jak długo nie nauczymy się tego obracać na nasz 
pożytek przez sztukę i doświadczenie.

Skoro człowiek w stanie niewinności nie cierpiał żadnego braku i niedostatku 
nie musiał tworzyć społeczeństwa ani żadnego rzemiosła czy sztuki. Wynika z tego, 
że „żadne społeczności nie mogły powstać z miłych cnót i dobrych cech człowieka, 
lecz przeciwnie – wszystkie musiały wziąć swój początek z jego braków, jego nie-
doskonałości i mnogości jego żądz”22. Zatem to upadek człowieka wymusił powsta-
nie społeczności i sztuki, które są tak wielkim osiągnięciem ludzkości.

Podobne miejsce zajmują wszelkie naturalne klęski, dające impuls gospodarce 
do wzmożonej aktywności. Dzięki nim możliwy jest rozwój gospodarczy. Rozwój 
ten zapewnia również pokój wewnątrz państwa, gdyż „im większa jest różnorod-
ność gałęzi handlu i rękodzieła, im więcej wymagają one pracy i na im liczniejsze 
dzielą się branże, tym więcej ludzi może znaleźć w nich dziedzinę realizacji swoich 
potrzeb nie wchodząc w drogę innym”23.

Człowiek jest z natury zwierzęciem bojaźliwym i niedrapieżnym, dlatego za-
miast nieustannie walczyć o swoje postanowił zorganizować wszelkie formy rządu. 
Jednak niezależnie od tego czy jesteśmy dzikusami czy politykami, zawsze dążymy 
wyłącznie do tego by dogodzić sobie. Osobista przyjemność leży u podstaw wszel-
kiej aktywności.

19 B. Mandeville Bajka o pszczołach, s. 370.
20 Tamże, s. 375.
21 Tamże, s. 370.
22 Tamże, s. 373.
23 Tamże, s. 397.
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„We wszystkich cywilizowanych społecznościach ludzie od kołyski niepo-
strzeżenie uczą się być obłudnikami; nikt nie odważy się przyznać, że czer-
pie korzyści z klęsk publicznych lub nawet ze straty osób prywatnych. Uka-
mienowano by dziadka kościelnego, gdyby otwarcie życzył sobie śmierci 
parafian, a przecież każdy wie, że z niczego innego się nie utrzymuje”24.
Ekstrapolując swoje poglądy na stosunki międzypaństwowe, Mandeville docho-

dzi do wniosku, że dobroć, prawość i pokojowe usposobienie u panujących i rzą-
dzących narodami nie są cechami sprzyjającymi wzrostowi potęgi i liczebności tych 
narodów.

Podsumowując poglądy Mandeville’a na społeczeństwo należy zauważyć, że 
w swoim wykładzie przebiegł on następujący tok myślenia:

1) Ani wrodzone człowiekowi przyjazne cechy i życzliwe uczucia, ani też 
prawdziwe cnoty, jakie zdolny jest zdobyć przy pomocy rozumu i samoza-
parcia, nie stanowią fundamentu społeczeństwa.

2) To, co nazywamy na tym świecie złem, zarówno naturalnym jak i moralnym, 
czyni z nas istoty towarzyskie.

3) Zło tworząc wymóg zawiązywania relacji, wytwarza jednocześnie warunki 
rozwoju wszelkiego rodzaju handlu i rzemiosła, a także zapewnia adekwatne 
środowisko dla rozwoju wszelkich sztuk i nauk.

4) Z chwilą, gdy zło przestaje istnieć, społeczeństwo niszczeje albo nawet cał-
kowicie się rozpada.

Istota filozofii społecznej Mandeville’a została wyrażona przez niego w ostat-
nim zdaniu eseju O naturze społeczności: „Prywatne występki, dzięki umiejętnym 
zabiegom zręcznego polityka, obrócić się mogą w publiczne korzyści”25. Mande-
ville’owi przypisuje się także powiedzenie: Prywatne szkodzi, publiczne przynosi 
korzyść. Oznacza to, że wszelkie czynniki osobowe przeciwne cnotom, jak: popędy 
i rządze, egoizm i chęć realizacji samego siebie, mogą być szkodliwe w naszych rela-
cjach osobistych. Jednak paradoksalnie, gdy działają w skali społecznej stają się nie-
zbędnymi czynnikami do nadania życiu społecznemu właściwej dynamiki i rozwoju.

OCENA TEORII SPOŁECZNEJ MANDEVILLE’A

Podstawą oceny każdej teorii społecznej musi być to, czy antropologia, na której 
dana teoria się opiera jest zgodną z rzeczywistą naturą człowieka. Zatem, aby oce-
nić daną teorię musimy dysponować poprawnym rozumieniem człowieczeństwa. 
To z kolei, przynajmniej ujmując rzecz w perspektywie historycznej, jest niemoż-
liwe bez objawienia chrześcijańskiego. Wynika to z faktu, że wszystkie antropolo-
gie przedchrześcijańskie i postchrześcijańskie albo poniżały człowieka na drabinie 
bytów (stawiając go na równi ze zwierzętami, tak np. teoria niewolnictwa u Ary-
stotelesa, lub teoria ras u darwinistów) albo wynosiły go do poziomu bogów (kon-
cepcja władców starożytnych). Poza tym antropologie te nie uznawały równości 

24 Tamże, s. 376.
25 Tamże, s. 400.
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wszystkich ludzi, godności osoby, czy też wolności jako inherentnej właściwości 
osobowej. Zatem jedynie w świetle wiary chrześcijańskiej dysponujemy tak zwaną 
„antropologią adekwatną”, która z kolei umożliwia nam ocenę teorii społecznej26.

Teoria społeczeństwa Mandeville’a zawiera właśnie błąd antropologiczny, który 
polega na postrzeganiu emocji jako głównego motywu działania człowieka, ważniej-
szego niż rozum czy dążenie do dobra. Oczywiście, w świetle antropologii chrze-
ścijańskiej emocje mają wpływ na życie i decyzje człowieka. Św. Tomasz z Akwinu 
twierdzi nawet, że emocje umacniają wolę w decyzji i dlatego sprawiają, że czyn 
wykonany w zgodzie z emocjami zyskuje na dobru moralnym i zasłudze (jeżeli jest 
to czyn dobry) a traci więcej jeżeli jest to czyn zły. Rozum dokonuje oceny co jest 
dobre a wola dąży do dobra. Nie oznacza to, że ludzie nie są zdolni do zła. Jednak 
egoizm i pycha nie stanowią ich najgłębszej motywacji zawsze lub z reguły, jak 
chciał Mandeville. Tego typu doszukiwanie się „ukrytych, negatywnych motywa-
cji” przypomina późniejsze koncepcje społeczne i filozoficzne Marksa i Nietschego. 
W tym sensie, podobnie jak komunizm, teoria Mandeville’a jest redukcjonizmem, 
ponieważ sprowadza wszelkie działania ludzkie, nawet najbardziej wzniosłe, takie 
jak altruizm i heroizm do niższych motywacji, takich jak pycha, egoizm i różnego 
rodzaju pożądania.

Zatem koncepcja szkockiego filozofa opiera się na skrzywionej antropolo-
gii, w której to nie rozum, lecz pożądanie jest głównym wyznacznikiem działań. 
W krótkiej perspektywie społeczeństwo kierowane pożądaniami tworzy dodatkowy 
produkt, który pobudza gospodarkę – mechanizm, który według Mandeville’a był 
warunkiem zamożności. Jednak Mandeville nie uwzględnił faktu, że w długiej per-
spektywie te same pożądania i wady generują koszty, które w pewnym momencie 
są nie do udźwignięcia przez gospodarkę. Tego, jak się wydaje, doświadcza współ-
czesna Europa. Egoizm jako główna motywacja prowadzi do korupcji, rozpadu sys-
temu sprawiedliwości, erozji demokracji i państwa prawa, ale również do rozpadu 
rodziny i dramatycznego spadku dzietności. Z kolei brak młodych ludzi to główna 
przyczyna najpierw zastoju a później zapaści gospodarczej – efekt, którego Mande-
ville nie mógł nawet sobie wyobrazić trzysta lat temu.

Dodatkowo, koncepcja Mandeville’a każe patrzeć na przyrodę nie jako na dar 
Boży, ale jako coś wrogiego człowiekowi – natura nie służy mu, człowiek jest z nią 
w konflikcie. Zatem natura musi być przekształcona, niejako ujarzmiona przez kul-
turę. I to jest błąd światopoglądowy prowadzący do nieustannej walki człowieka 
z otaczającym go światem. Właśnie takie podejście z czasem (pocz. XX w.) zaowo-
cowało zjawiskami takimi jak nieliczenie się z przyrodą w postępie ekonomicznym 
(zanieczyszczenia, nadmierna eksploatacja zasobów, etc.) a w sferze relacji między-
ludzkich np. sztuczną antykoncepcją czy nawet genderyzmem. Nie ma tutaj miejsca 
na dokładne omówienie tych powiązań. Chodzi mi jedynie o wskazanie pewnych 
kierunków myślowych, których zarodki można odnaleźć tak w społecznej koncepcji 
Mandeville’a jak i całej oświeceniowej myśli filozoficznej. Koncepcja Mandeville-
’a nie stanowi prawidłowego wyjaśnienia jak działa społeczeństwo, co jest przyczy-

26 K. Wojtyła/Jan Paweł II posługiwał się pojęciem „antropologii adekwatnej”. Zdaniem Jana 
Pawła II, to właśnie brak adekwatnej antropologii doprowadził do upadku komunizmu. Zob. Cen-
tesimus annus, nr 13.
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ną jego rozkwitu i co jest jego celem. W oparciu o nią nie da się wyjaśnić, w jaki 
sposób należy budować dobro wspólne tak, aby służyło ono zarówno pomyślności 
doczesnej społeczeństw jak i nadprzyrodzonemu celowi jednostek.

EMOCJONALISTYCZNA KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA  
W FILOZOFII SZKOCKIEGO OŚWIECENIA  

NA PRZYKŁADZIE BERNARDA MANDEVILLE’A

STRESZCZENIE

Artykuł omawia koncepcję społeczeństwa szkockiego filozofa oświecenia Bernarda 
Mandeville’a. W pierwszej części znajduje się tło filozoficzno-historyczne, w którym należy 
umieścić filozofa. W drugiej części omówione są jego poglądy na społeczeństwo na podsta-
wie eseju O naturze społeczności będącego komentarzem do najbardziej znanego poematu 
filozofa – Bajki o pszczołach. Mandeville uważa, że podstawową siłą prowadzącą do dobro-
bytu jest nie cnota, lecz wada, ponieważ za każdą cnotą stoi ukryta wada. W końcowej części 
znajduje się ocena koncepcji Mandeville’a z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej.

THE CONCEPT OF EMOTIONALISM IN SOCIETY IN THE PHILOSOPHY  
OF SCOTTISH ENLIGHTENMENT ACCORDING  

TO BERNARD MANDEVILLE

SUMMARY

This paper presents the social doctrine of the Scottish philosopher of Enlightenment, 
Bernard Mandeville. In the first part the philosophical milieu of Mandeville’s time is pre-
sented and the persons of science who influenced him the most. The second part summarizes 
his views on society. The basic source is his essay A Search into the Nature of Society. This 
work was added as a prosaic explanation to his most recognizable poem The Fable of the 
Bees. Mandeville claims that the basic driving force of progress is not human virtue but vice, 
because every virtue is driven by a hidden vice. In the conclusion it is explained why his 
concept is not compatible with the Christian anthropology.
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EMOTIONALISTISCHER GESELLSCHAFTSBEGRIFF IN DER 
PHILOSOPHIE DER SCHOTTISCHEN AUFKLÄRUNG AM BEISPIEL  

VON BERNARD MANDEVILLE

ZUSAMMENFASSUNG

Der Artikel erörtert den Gesellschaftsbegriff des schottischen Aufklärers Bernard Man-
deville. Im ersten Teil gibt es einen philosophisch-historischen Hintergrund, in den der Phi-
losoph gestellt werden sollte. Im zweiten Teil werden seine Ansichten über die Gesellschaft 
anhand des Essays Über die Natur der Gesellschaft erörtert, der ein Kommentar zu dem 
bekanntesten Gedicht des Philosophen – der Bienenfabel – ist. Mandeville glaubt, dass die 
grundlegende Kraft, die zum Wohlstand führt, nicht die Tugend ist, sondern ein Makel, denn 
hinter jeder Tugend verbirgt sich ein Fehler. Der letzte Teil enthält eine Bewertung von Man-
devilles Konzept aus dem Blickwinkel der christlichen Anthropologie.
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SPUŚCIZNA ARCHIWALNA 
PO KS. INFUŁACIE DR. MIECZYSŁAWIE JÓZEFCZYKU 

 (1928 – 2019)

Ksiądz Mieczysław Józefczyk, proboszcz parafii staromiejskiej w Elblągu w la-
tach 1968 – 2005, już za życia mógł zapoznać się z poświęconymi mu licznymi opra-
cowaniami naukowymi, biogramami1 i artykułami prasowych2. Sam też opisał swo-
je życie w dwóch wspomnieniowych książkach3. W latach 1996 – 2017 wydał sześć 

1 Księga pamiątkowa jubileuszu księdza infułata Mieczysława Józefczyka, w: Zarządzanie 
i edukacja II (2000), red. J. Hochleitner, A. Kilanowski; W. Zawadzki, Życie religijne w Elblągu 
w latach 1945 – 1992, w: Historia Elbląga t. V (1945 – 1975), część 2. Społeczeństwo, kultura, wyznania 
i rozwój przestrzenny, red. A. Groth, Gdańsk 2005, s. 165 – 263; J. Borzyszkowski, Ks. Mieczysław 
Józefczyk – jego miejsce w dziejach Elbląga i elbląskiej historiografii, RE 20 (2006), s. 21 – 26; 
Księga pamięci i wdzięczności, red. S. Ewertowski, W. Zawadzki, Elbląg 2007; J. Jezierski, Kazanie 
na Jubileusz 60-lecia Kapłaństwa Ks. Infułata Mieczysława Józefczyka, Elbląskie Wiadomości 
Diecezjalne nr 49 (2010), s. 49 – 52; K. Nawrocki, K. Lisiecki, Sprawa kwidzyńska. Internowanie, 
pobicie, proces 1982, Gdańsk – Kwidzyn 2012, s. 40, 65, 93, 98 – 99, 215; K. Sychowicz, Władze 
komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w województwie białostockim w latach 
1944 – 1975, Białystok 2013, s. 63, 180, 261, 406; Kapituła Katedralna Elbląska. Statut – Historia 
– Kanonicy, opr. W. Zawadzki, Elbląg 2016, s. 102 – 104; K. Łatak, Aktywność naukowa księdza 
infułata Mieczysława Józefczyka, w: Srebrny jubileusz diecezji elbląskiej. Tradycja. Struktury. 
Ludzie, red. W. Zawadzki, Elbląg 2018, s. 347 – 357.

2 W tym miejscu odnotowano tylko niektóre artykuły: Sterke bånd mellom Stavanger og Elblag, 
Stavanger Afterblad 14 października 1982; Takk for hjelp i en vanskelig tid, Stavanger Afterblad 
19 października 1982; Lys i mørket for Polen, Stavanger Afterblad 22 października 1982; 
Brobygger i et splittet samfunn, Stavanger Afterblad 23 października 1982; Liever gedood dan slaff, 
Brabants Dagblad 11 litego 1982; Et land med syn for andre er et stort folk, Rogalands Avis 29 
października 1982; Honorowe obywatelstwo, Wspólnota Nr 6 (1994), s. 4; Infułat Mieczysław 
Józefczyk honorowym obywatelem Elbląga, Gazeta Elbląska nr 21, 26 maja 1994, s. 3; Propst 
Józefczyk wurde Ehrenbürger, Elbinger Nachrichten 773 (1994), s. 11; H. J. Schuch, Pfarrer Dr. 
Mieczysław Józefczyk feiert 70. Geburtstag, Elbinger Nachrichten 5 (1998), s. 19; Powtórka 
z historii? Rozmowa z księdzem infułatem dr. Mieczysławem Józefczykiem, Dziennik Bałtycki 26 
stycznia 1996, s. 3; G. Wosińska, Złoty Jubileusz kapłański ks. infułata Mieczysława Józefczyka, 
Wspólnota Nr 12 (2000), s. 7, 16; H. J. Schuch, Dr. Mieczysław Józefczyk. Zum Geburtstag eines um 
Elbing verdienten Mannes, Elbinger Nachrichten 5 (2003), s. 14; H. J. Schuch, Prälat Jozefczyk wird 
80 Jahre alt, Elbinger Nachrichten 5 (2008), s. 9; Rozmowa o kapłaństwie z Księdzem Infułatem 
doktorem Mieczysławem Józefczykiem, Myślnik Klerycki Nr 3 2010/2011, s. 38 – 43; O kulturze, 
historii i religii ziemi pomezańskiej. Rozmowa z ks. infułatem dr. Mieczysławem Józefczykiem, w: 
Skarbiec Suski 7 (2012), s. 3 – 10; H. J. Schuch, Generalvikar i.R. Jozefczyk. Ein Mann der deutsch-
polnischen Verständigung, Der Westpreusse 5 (2013), s. 7; Ł. Sianożęcki, Kapłan z żelaza, Gość 
Niedzielny (dodatek Gość Elbląski) nr 51 – 52 (2015), s. IV – V; Mieczysław Józefczyk odznaczony 
przez prezydenta, Dziennik Elbląski 2015, nr 205, s. 5; A. Szymańska, To była podwójna uroczystość, 
Gazeta Olsztyńska 2016, nr 119, s. 8.

3 W połowie drogi, Elbląg 2002 oraz Elbląskie drogi 1968 – 1993, Olsztyn 2006.
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dużych monografii naukowych dotyczących przeszłości Elbląga i regionu4, jedną 
pozycję albumową5, trzy opracowania redagowane i tłumaczenia6 oraz 47 artykułów 
naukowych7. Warto dodać, że niemal cały dorobek naukowy powstał po ukończeniu 
68 roku życia.

Przez ponad 50 lat ks. Mieczysław Józefczyk współtworzył powojenne dzieje 
Elbląga w wymiarze religijnym i międzywyznaniowym, ale także społecznym, edu-
kacyjnym, kulturalnym a nawet politycznym. Jako proboszcz największej parafii 
w mieście, także jako dziekan, wikariusz biskupi i wikariusz generalny był w cen-
trum dramatycznych wydarzeń w grudniu 1970 r., przemian ustrojowych po 1980 r. 
oraz organizowania od 1992 r. struktur diecezji elbląskiej. Dorobek długiego życia 
oraz powszechny autorytet i szacunek, pozwalają sytuować ks. Józefczyka wśród 
elity nie tylko duchowieństwa elbląskiego, ale też duchowieństwa diecezji warmiń-
skiej po 1945 r.

Po śmierci kapłana w dniu 25 grudnia 2019 r., zabezpieczono i przejęto wytwo-
rzoną przez niego spuściznę archiwalną. Warto dodać, że wcześniej ks. Mieczysław 
Józefczyk zebrał i usystematyzował archiwum elbląskiej parafii św. Mikołaja, two-
rząc je po 1945 r. właściwie od podstaw8. Wiele cennych dokumentów, w tym doty-
czących NSZZ Solidarność i stanu wojennego, zostało przekazanych około 2000 r. 

4 Średniowiecze Elbląga. Z problematyki społeczno-religijnej, Elbląg 1996; Elbląg i okolice 
1937 – 1956. Chrześcijaństwo w tyglu dwu totalitaryzmów, Elbląg 1998; Elbląg 1772 – 1850. 
Kościoły chrześcijańskie na przełomie dwu epok, Pelplin 2000; Elbląskie duchowieństwo katolickie 
na tle dziejów miasta 1246 – 1945, Elbląg 2005; Z dziejów religijnych Pomezanii w XVII wieku, Tom 
I. Synteza dziejów, Malbork 2012,Tom II. Źródła do dziejów XVII- wiecznej Pomezanii, Malbork 
2013; Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku, Tom I. Synteza dziejów, Malbork 2015, Tom 
II. Źródła do dziejów XVIII-wiecznej Pomezanii, Malbork 2015.

5 Katedra Świętego Mikołaja w Elblągu, Elbląg 1999.
6 Paulus Herrmann, Relacja o czasach polskich i rosyjskich w Elblągu od stycznia 1945 

do maja 1946 roku, tłum. i red. M. Józefczyk, Gdańsk – Elbląg 2009; Kościół i społeczeństwo 
w Prusach Krzyżackich. Teksty źródłowe do dziejów chrześcijaństwa w Pomezanii i Pogezanii, 
tłum. i red. M. Józefczyk, Elbląg 2017; M. G. Zieliński, Cmentarze, krypty, płyty nagrobne i epitafia 
w Chełmnie XVI – XVIII w., Chełmno 2016 (tłumaczenie tekstów epitafiów). Na wydanie czeka 
jeszcze tłumaczenie kroniki księdza Jana Gotfryda Borcka, Echo Sepulchralis, 1765.

7 Za najważniejsze można uznać: Istotne motywy i metoda postępowania Stanisława Hozjusza 
w Elblągu, SW XX (1991), s. 146 – 152; Bartłomiej Boruschow – szpieg polski czy patriota pruski?, 
w: 750 lat praw miejskich Elbląga. Księga pamiątkowa, red. A. Groth, Gdańsk 1996, s. 56 – 66; 
Elblążanie i kult błogosławionej Doroty z Mątów, w: Epoka i życie bł. Doroty z Mątów. Materiały 
I Sympozjum Dorotańskiego w Kwidzynie, red. J. Wiśniewski, Elbląg 1996, s. 45 – 55; 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; 
Kościół katolicki w Elblągu w 2. połowie XVIII wieku, SE 1 (1999), s. 67 – 79; Emancypacja 
środowiska katolickiego w Elblągu w 1. połowie XIX wieku, SE 2 (2000), s. 125 – 136; Polityka 
wyznaniowa w latach 1772 – 1850, w: Historia Elbląga, tom III, red. A. Groth, Elbląg 2000; Życie 
religijne w latach 1918 – 1945, w: Historia Elbląga, tom IV, red. A. Groth, Elbląg 2002, s. 114 – 128; 
Parafia św. Mikołaja w Elblągu u schyłku XVII wieku za czasów proboszcza Tomasza Prątnickiego, 
SE 8 (2007), s. 7 – 16; Elbląski kościół św. Mikołaja w czasie I wojny szwedzkiej 1626 – 1636, SE 9 
(2008), s. 7 – 28.

8 W. Zawadzki, Źródła archiwalne do dziejów parafii św. Mikołaja w Elblągu po 1945 roku, 
RE 24 (2012), s. 327 – 335.

ks_SE-2020_2.indb   468 2020-11-16   17:10:23



469MATERIAŁY I OMÓWIENIA

do Archiwum Akt Nowych Kurii Diecezjalnej Elbląskiej9. Biblioteka Wyższego 
Seminarium Duchownego w Elblągu w kilku partiach otrzymała od ks. Józefczyka 
książki z prywatnego księgozbioru, a po jego śmierci reszta biblioteki trafiła do Ar-
chiwum Diecezji Elbląskiej10.

Wyjątkowy jednak charakter ma spuścizna materialna pozyskana po śmierci 
duchownego przez archiwum diecezjalne. Jak zawsze w takich przypadkach syste-
matyzację i opis poprzedziło brakowanie dokumentacji oraz selekcja przedmiotów 
przeznaczonych do archiwizacji. Ostatecznie wyselekcjonowany zbiór podzielono 
na siedem części: 1. Dokumenty i pisma prywatne, 2. Korespondencja, 3. Maszy-
nopisy tekstów naukowych i popularnonaukowych, 4. Varia, 5. Odznaczenia, nomi-
nacje, wyróżnienia i nagrody, 6. Listy gratulacyjne i podziękowania, 7. Fotografie. 
W każdej części przyjęto porządek chronologiczny archiwizacji.

Szczególną trudność w uporządkowaniu i opisie sprawiły fotografie. Jeszcze raz 
potwierdziła się zasada, że po latach zdjęcia nieopisane nie przedstawiają większej 
wartości archiwalnej. Bardzo trudne jest ustalanie bez pomocy właściciela zdjęć 
okoliczności, miejsca i czasu powstania fotografii oraz identyfikowanie osób na 
nich ujętych.

Spuścizna archiwalna po ks. Mieczysławie Józefczyku dotyczy nie tylko życia 
tego kapłana, ale też dziejów Elbląga na przełomie XX i XXI w., jego mieszkańców 
oraz lokalnego Kościoła. Otwiera ona nowe możliwości badawcze w perspektywie 
lokalnej i regionalnej historii, biografistyki oraz prozopografii.

Sygnatura Lata Nazwa jednostki archiwalnej

Dokumenty i pisma prywatne

1 1935 – 1939
Świadectwa szkoły powszechnej
Świadectwa nauki w Szkole Powszechnej w Łupkowie  
pow. Lesko.

2 1935 – 1983 Marta Józefczyk
Dokumenty dotyczące matki.

3 1938 Legitymacja policjanta
Legitymacja służbowa Jana Józefczyka, ojca Mieczysława.

4 1941 – 1944
Schul – Entlassungszeugnis
Świadectwa nauki w Szkole Powszechnej w Lasocinie.  
Świadectwo nauki w Szkole Handlowej w Sochaczewie.

5 1944 – 1954 Niepublikowane wiersze autorskie i tłumaczenia poezji obcej 

6 1945 Wójt Gminy Tułowice
Poświadczenie wymeldowania z gminy i wyjazdu do Wrocławia.

7 1945 Ks. Henryk Mross
List Heneryka Mrossa (Pelplin) w sprawach harcerskich.

8 1945 – 1946 Książeczka pracy harcerskiej w Pelplinie

9 Wiele dokumentów dotyczących NSZZ „Solidarność” ks. Mieczysław Józefczyk wypożyczył 
na wystawę organizowaną w jednej z elbląskich bibliotek, skąd już nie powróciły do właściciela.

10 Dublety przekazano do Biblioteki Gdańskiej PAN.
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Sygnatura Lata Nazwa jednostki archiwalnej

9 1945 – 1946 Urząd Skarbowy w Olsztynie
Dokumenty z okresu pracy w olsztyńskim urzędzie skarbowym.

10 1946 Książeczka służbowa ZHP

11 1946
Wojsko Polskie
Zezwolenie na pobyt w zrujnowanym mauzoleum  
w Tannenbergu koło Olsztynka.

12 1946 Świadectwo dojrzałości Liceum Ogólnokształcącego 
w Olsztynie

13 1946 – 1949
Harcerstwo
Dokumenty dotyczące działalności harcerskiej  
w Pelplinie i Olsztynie.

14 1947 – 1953 Korespondencja z rodzicami
15 1956 Książeczka wojskowa
16 1956 Legitymacje PTTK
17 1957 Lepitymacja nauczycielska

18 1960
Dyplom WSD „Hosianum” w Olsztynie
Dyplom ukończenia studiów w Warmińskim Seminarium  
Duchownym „Hosianum” w Olsztynie.

19 1964 – 1986 Prałatura
Nominacje na prałata papieskiego.

20 1975
Indeks
Indeks studium zaocznego na Wydziale Teologicznym  
Akademii Teologicznej w Warszawie, kierunek socjologia religii.

21 1976
Dyplom ATK
Dyplom uzyskania stopnia naukowego magistra  
na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej 
w Warszawie.

22 1978 Doktorat
Dyplom doktorski Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.

23 1982 – 2006 Szkice kazań i przemówień
24 1985 – 2014 Paszporty
25 1987 – 1991 Odpisy aktów zgonów rodziców

26 1989 Protonotariusz Apostolski
Nominacja Stolicy Apostolskiej na protonotariusza apostolskiego.

27 1991 Sprawy spadkowe

28 1991
Legitymacja Armii Krajowej
Legitymacja członka Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej.

29 1993 Legitymacja kombatancka
30 1996 Celebret kapłański

31 2003 Związek Harcerstwa Polskiego
Książeczka instruktorska ZHP.
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Sygnatura Lata Nazwa jednostki archiwalnej

Korespondencja

32 1977 – 1999
Der Apostolische Visitator Ermland
Korespondencja z wizytatorem apostolskim dla Warmiaków 
w Niemczech ks. J. Schwalke oraz z przewodniczącym  
Historischer Verein für Ermland dr. H. J. Karpem.

33 1981 – 1983
Pomoc charytatywna z Holandii
Dokumentacja pomocy charytatywnej udzielonej mieszkańcom 
Elbląga za pośrednictwem ks. Mieczysława Józefczyka.

34 1981 – 1999
Pomoc charytatywna norweskiego Stavanger
Dokumentacja pomocy charytatywnej udzielonej mieszkańcom 
Elbląga za pośrednictwem ks. Mieczysława Józefczyka.

35 1990 – 1994 Związek Harcerstwa Polskiego
Rehabilitacja w prawach harcerza.

36 1991 – 1998
Alfons Steffen (1924 – 2008)
Korespondencja z Alfonsem Steffenem,  
elblążaninem zam. we Freiburgu i.Br.

37 1991 – 2006
Dr Hans Gießwein (ur. 1928)
Korespondencja z dr. Hansem Gießweinem,  
zam. w Bobenheim-Roxheim.

38 1992 – 1993 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Korespondencja w sprawie członkostwa.

39 1992 – 2005
Truso-Vereinigung EV
Korespondencja ze Zjednoczeniem Truso w Münster.  
Korespondencja z przewodniczącym zjednoczenia  
Hansem-Jürgenem Schuchem (1930 – 2018).

40 1993 – 2003
Ernst Manfred Wermter (1930 – 2018)
Korespondencja z historykiem niemieckim Ernstem Manfredem 
Wermterem, zam. Mönchengladbach.

41 1995 – 2003 Publikacje naukowe
Korespondencja dotycząca wydanych książek.

42 1995 – 2014 NSZZ „Solidarność”
Korespondencja z władzami związku.

43 1997
Ulrich Grunwald (1928 – 2007)
List ks. Ulricha Grunwalda, urodzonego w Elblągu,  
zam. w Geinsheim.

44 1998 – 2004
Werner Grunwald (1917 – 2007)
Korespondencja z Wernerem Grunwaldem.  
Poezja, grafika i opracowania Wernera Grunwalda.

45 1999 – 2000
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge
Korespondencja z Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge 
w sprawie udziału w obchodach rocznicowych w Hamburgu 
w listopadzie 1999 r.
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46 1999 – 2004
Prywatna korespondencja w języku niemieckim
Korespondencja z Manfredem Jeppem (Freiburg),  
Erwinem Vollerthunem (Krumbach), Hansem Preußem (Moers), 
Horstem Suckau (Hamburg).

47 2001
Elisabeth van Scherpenberg-Schichau
List praprawnuczki Ferdynanda Schichaua,  
Elisabeth van Scherpenberg-Schichau.

48 2001 – 2005
Prywatna korespondencja w języku polskim
Listy od abpa Edmunda Piszcza (Olsztyn), Ireny Mycke (War-
szawa), Eleonory Szpitter (Elbląg), s. Ireny Ługowskiej (Rosja), 
Marii Łubieńskiej (Warszawa).

49 2006 Prof. Marian Pawlak (1935 – 2016)
List prof. Mariana Pawlaka, UMK w Toruniu.

Maszynopisy tekstów naukowych i popularnonaukowych

50 1987
Sympozjum naukowe w Elblągu
Opracowane przez dr Helenę Sobieską-Clar sprawozdanie  
z sympozjum naukowego w kościele Bożego Ciała w Elblągu 
w dniach 4 – 5 grudnia 1987 r.

51 1988
Józef Arno Włodarski
Tekst referatu „Stosunek Elbląga do Pasłęka i Braniewa  
w latach 1466 – 1521”, wygłoszonego podczas sympozjum  
z okazji 750-lecia lokacji Elbląga.

52 1989
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Katolicy wobec aktualnej sytuacji 
w Polsce”.

53 1992 Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Blaski i cienie naszej rzeczywistości”.

54 1996
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Wprowadzenie chrześcijaństwa 
w Prusach”.

55 1999
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis referatu „Die Herzen über Kriegsgräber erheben” 
wygłoszonego w Hamburgu 14 listopada 1999.

56 Brak daty
Józefa Piskorska (1930 – 2016)
Maszynopis opracowania „Nowe witraże w kościele świętego 
Mikołaja w Elblągu”.

57 Brak daty
Ks. Władysław Nowak
Maszynopis opracowania „Obraz liturgii kościoła parafialnego 
św. Mikołaja w świetle wizytacji elbląskiej  
biskupa warmińskiego Michała Radziejowskiego z 1683 r.”.

58 Brak daty
Wacław Odyniec (1922 – 1999)
Maszynopis opracowania „Elbląg w oczach historyków  
i podróżników w XVI – XVIII w.”.

59 Brak daty Roman Klim (1940 – 2000)
Maszynopis opracowania „Szlaki wodne św. Wojciecha”.
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60 Brak daty Ks. Tadeusz Kościuszko (1932 – 1985)
Maszynopis opracowania „Kościół katolicki w Elblągu”.

61 Brak daty Maria Oppenauer
Maszynopis opracowania „Polscy dominikanie”.

62 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Refleksje na temat chrztu Litwy”.

63 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Rękopis opracowania „Nowoczesne pojęcie Kościoła”.

64 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Życie religijne w Elblągu  
po Reformacji do Zaboru”.

65 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis artykułu „Istotne motywy i metoda postępowania 
Hozjusza w Elblągu”.

66 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania dotyczącego Ignacego Grunaua.

67 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Kardynał Hozjusz i Reformacja 
w Elblągu”.

68 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Katedra św. Mikołaja w Elblągu”.

69 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Dzieje kościelne Elbląga  
w latach 1945 – 1967”.

70 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Zagrożenia i szanse religijności 
w Polsce na przykładzie Elbląga”.

71 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Elbląg 1945 – 1949.  
Z problematyki społeczno-religijnej”.

72 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Der Wiederaufbau  
der St. Nikolaikirche nach 1945”.

73 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Nasz Ksiądz Mikołaj”.

74 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Ksiądz prymas Wyszyński  
w Elblągu”.

75 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opublikowanego artykułu „Z problematyki  
wyznaniowo-demograficznej Elbląga od 1675 do 1875 r.”.

76 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Papiestwo a misje pruskie  
w XII/XIII w.”.
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77 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Emancypacja środowiska katolickiego 
w Elblągu w połowie wieku XIX”.

78 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Kościół Bożego Ciała”.

79 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania dotyczącego problematyki ukraińskiej.

80 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Z problematyki politycznej, religijnej 
i społecznej Elbląga w wieku XVIII”.

81 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Życie religijne w Elblągu  
w średniowieczu do roku 1466”.

82 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania dotyczący św. Wojciecha.

83 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania dotyczący dziejów Elbląga 
w XIII – XVI w.

84 Brak daty Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Not und Mut”.

85 Brak daty
Ks. Mieczysław Józefczyk
Maszynopis opracowania „Życie religijne w Elblągu wiek XIII, 
XIV i XV w.”.

86 Brak daty Wypisy źródłowe
Wypisy do dziejów Elbląga, Prus, diecezji warmińskiej i regionu.

Varia

87 1976 – 2018 Jubileusze
Wierszowane wystąpienia parafian.

88 1982
Prasa norweska
Artykuły w prasie norweskiej dotyczące sytuacji w Polsce  
i wizyty ks. Józefczyka w Stavanger w 1982 r.

89 1994 – 2000 Prasa polska
Informacje prasowe dotyczące ks. Mieczysława Józefczyka.

90 2002 – 2016 Zaproszenia
Zaproszenia na promocje wydanych książek.

91 2012 – 2019 Rada Pamięci Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej
Obchody niepodległościowe AK w Wierszach.

92 2014
Męczennicy II wojny światowej
Przesłuchanie ks. Mieczysława Józefczyka w charakterze  
świadka w procesie beatyfikacyjnym.

93 2019 BohaterON
Pisma nadesłane w ramach kampanii BohaterON- włącz historię.

94 2019 Księga kondolencyjna
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Odznaczenia, nominacje, wyróżnienia i nagrody
95 1974 Złota Odznaka „Za opiekę nad zabytkami”

96 1990
Stowarzyszenie Chorych na Cukrzycę PRL
Dyplom Zarządu Głównego Chorych na Cukrzycę PRL  
w Bydgoszczy za zaangażowanie na rzecz pomocy osobom chorym.

97 1990 Medal „Za zasługi dla pożarnictwa”

98 1990 Medal za wybitne osiągnięcia
Medal nadany przez wojewodę elbląskiego.

99 1990 – 1998 Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
100 1991 Medal Pamiątkowy Warszawskiego Okręgu Wojskowego
101 1992 Odznaka Honorowa za Zasługi dla Oświaty
102 1993 Odznaka Honorowa Sybiraka
103 1993 Warszawski Krzyż Powstańczy

104 1994
Honorowe Obywatelstwo Miasta Elbląga
Akt nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Elbląga  
19 maja 1994 r.

105 1995
Honorowy Członek NSZZ „Solidarność”
Nadanie ks. M. Józefczykowi tytułu Honorowego Członka  
NSZZ „Solidarność”.

106 1996 Honorowa Regionalna Odznaka Krajoznawcza  
„Miłośnik Ziemi Elbląskiej”

107 1999 Odznaka – Wyróżnienie Armii Krajowej

108 2000
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Mianowanie ks. M. Józefczyka na stopień podporucznika  
Wojska Polskiego 17 listopada 2010 r.

109 2000 XX lecie NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego
110 2001 Złoty Krzyż – Odznaka Kapelana Wojska Polskiego
111 2001 Złota Odznaka Towarzystwa Miłośników Lwowa

112 2001
Prezes Rady Ministrów RP
Nadanie przez prezesa Rady Ministrów Leszka Millera tytułu 
„Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

113 2001 Biblioteka Elbląska
Medal przyznany z okazji 50 rocznicy święceń kapłańskich.

114 2003
Krzyż „Semper Fidelis”
Krzyż nadany przez Związek Solidarności Polskich  
Kombatantów.

115 2003 Nagroda Allianz 2003 Nauka

116 2003 – 2007

Fundacja Elbląg
Honorowe wyróżnienie za całokształt twórczości literackiej.
Pierwsza nagroda V edycji programu literackiego Fundacji  
Elbląg w kategorii Elbląska Książka Roku 2006 za książkę  
„Elbląskie drogi 1968 – 1993”.
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117 2004
Minister Obrony Narodowej
Mianowanie ks. M. Józefczyka na stopień porucznika  
Wojska Polskiego 22 marca 2004 r.

118 2004 Za zasługi dla Elbląga
Honorowe wyróżnienie nadane przez Radę Miasta Elbląga.

119 2005 Odznaka „Za zasługi dla harcerstwa na Warmii i Mazurach”
120 2005 Nagroda Wyższej Szkoły im. Bogdana Jańskiego

121 2007 Polskie Towarzystwo Historyczne
Dyplom uznania Zarządu Głównego PTH.

122 2007 Złoty Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”
123 2007 Medal „Pro Memoria”

124 2008
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany  
przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 26 września 2008 r.

125 2009 Nagroda i Medal Zygmunta Glogera
126 2009 Elbląska Nagroda TUUS
127 2010 XX lecie NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego

128 2014 Odznaczenie za zasługi dla Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej

129 2015 Odznaka Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

130 2015
Minister Obrony Narodowej
Mianowanie ks. M. Józefczyka na stopień kapitana  
Wojska Polskiego 11 listopada 2015 r.

131 2015
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany przez  
prezydenta RP Bronisława Komorowskiego 31 lipca 2015 r.

132 2015
„Grupa Kampinos” Armii Krajowej
Mianowanie przez kard. Kazimierza Nycza,  
arcybiskupa metropolitę warszawskiego,  
na kapelana Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

133 2015
Biskup Elbląski
List gratulacyjny bpa Jacka Jezierskiego z okazji 65. rocznicy 
święceń kapłańskich.

134 2015 Odznaka „Za wybitne Zasługi dla Związku Kombatantów RP”
135 2016 Medal „Pro Patria”

136 2016
Instytut Kaszubski w Gdańsku
Dyplom ustanowienia członkiem honorowym  
Instytutu Kaszubskiego w Gdańsku 8 kwietnia 2016 r.

137 2018
Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości
Medal nadany przez Prezesa Rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego.

138 2018 Nagroda Specjalna Prezydenta Elbląga
139 2019 Medal „Pro Bono Poloniae”
140 2019 Medal „Zasłużony w Służbie Pokoju”
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141 Brak daty Krzyż Oświęcimski
142 Brak daty Odznaka „Akcji Burza”

143 Brak daty
Biblioteka Elbląska
Medal przyznany z okazji zakończenia rewaloryzacji  
zabytkowych kamieniczek na Starym Mieście w Elblągu.

Listy gratulacyjne i podziękowania

144 1989 Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
Gratulacje z okazji nadania tytułu protonotariusza apostolskiego.

145 1990 Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Elblągu
Życzenia z okazji 40-lecia święceń kapłańskich.

146 1990 – 1996 Wojsko Polskie w Elblągu
Życzenia dowódców garnizonu elbląskiego.

147 1991 – 1992 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków

148 1993 – 2000
Towarzystwo Miłośników Lwowa, Wilna, Grodna i Ziemi 
Wołyńskiej
Życzenia urodzinowe i imieninowe.

149 1994
Wojewoda Elbląski
Gratulacje z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela  
Miasta Elbląga.

150 1994
Dowództwo Garnizonu Elbląg
Gratulacje z okazji nadania tytułu Honorowego Obywatela  
Miasta Elbląga.

151 2000
Jan Paweł II
Życzenia papieża Jana Pawła II  
z okazji 50-lecia święceń kapłańskich.

152 2000 Komendant Miejski Policji w Elblągu
Życzenia z okazji 50-lecia święceń kapłańskich.

153 2000 – 2005 Przewodniczący Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”
Podziękowania w 20 i 25 rocznicę powstania Związku.

154 2003
Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu
Podziękowanie za pracę wykładowcy historii sztuki  
i konserwacji zabytków.

155 2003 – 2016 Senatorzy RP
Gratulacje senatorów Władysława Mańkuta i Jerzego Wcisły.

156 2003 – 2018 Prezydent Miasta Elbląga
Listy gratulacyjne i podziękowania prezydentów Elbląga.

157 2003 – 2018 Podziękowania i gratulacje różnych instytucji

158 2005
Ministerstwo Kultury
Podziękowanie generalnego konserwatora zabytków  
Ryszarda Miklińskiego za współpracę.

159 2005 Poseł Witold Gintowt-Dziewałtowski
Podziękowanie i życzenia.

160 2006 Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego
Podziękowanie założyciela szkoły.
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161 2007 Wojewoda Warmińsko-Mazurski
Podziękowania wojewody Anny Szyszki.

162 2010
Kapłani
List gratulacyjny duchowieństwa warmińskiego i elbląskiego 
z okazji 60 rocznicy święceń kapłańskich.

163 2015
Arcybiskup Metropolita Warmiński
Życzenia abpa Wojciecha Ziemby z okazji 65. rocznicy  
święceń kapłańskich.

164 2016
Prezydent RP Andrzej Duda
Gratulacje z okazji 88. rocznicy urodzin  
i 66-lecia posługi kapłańskiej.

165 2016
Nuncjusz Apostolski w Polsce
Życzenia w imieniu Ojca Świętego Franciszka  
z okazji 88. rocznicy urodzin i 66-lecia posługi kapłańskiej.

166 2016
Arcybiskup Metropolita Warmiński
Podziękowanie abpa Wojciecha Ziemby za książkę  
„Z dziejów religijnych Pomezanii w XVIII wieku”.

167 2016
Zarząd Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”
Gratulacje z okazji 88. rocznicy urodzin  
i 66-lecia posługi kapłańskiej.

168 2018 Starosta Elbląski
Życzenia z okazji 90. rocznicy urodzin.

169 2018 Gmina Elbląg
Życzenia z okazji 90. rocznicy urodzin.

170 2018 Związek Harcerstwa Polskiego
Podziękowania Hufca ZHP w Elblągu.

171 Brak daty Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych w Elblągu
Fotografie

172 1921 – 1983 Rodzice Marta i Jan Józefczykowie
173 1938 Pierwsza Komunia Święta
174 1944 Pożegnanie ze Szkołą Handlową w Sochaczewie
175 1946 – 1958 Działalność harcerska
176 1947 Drużyna harcerska (klerycy) w Pelplinie
177 1947 Na ruinach mauzoleum Hindenburga w Olsztynku
178 1947 – 2019 Fotografie indywidualne

179 1950 Tableau neoprezbiterów Seminarium Duchownego w Pelplinie 
w roku akademickim 1950 – 1951

180 1950 Neoprezbiter
181 1950 Przyjęcie prymicyjne w Morągu
182 1950 – 1957 Kuzyn ks. Jan Karbasz (marianin) ze swoją matką Teresą
183 1951 Msza św. prymicyjna w Olecku
184 1951 Praca duszpasterska w Morągu
185 1951 Zjazd kursowy w Pelplinie
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186 1956 Praca duszpasterska w Dubeninkach
187 1958 Msza św. w Cimochach
188 1958 Praca duszpasterska w Wieliczkach
189 1967 Praca duszpasterska w Węgorzewie

190 1968 Powitanie nowego proboszcza ks. Mieczysława Józefczyka 
w Elblągu

191 1970 Uroczystość Bożego Ciała w Elblągu
192 1979 Lektorzy kościoła św. Mikołaja w Elblągu
193 1980 Fotografia ks. Józefczyka
194 1980 Uroczystości w Głotowie
195 1981 Pożegnanie w Olsztynie bpa Józefa Glempa
196 1981 – 1992 Alfons Steffen (Freiburg)

197 1982 Dokumentacja fotograficzna pobytu ks. Józefczyka w Stavanger 
w Norwegii

198 1984 Prymas Józef Glemp w Elblągu
199 1985 Przygotowanie do liturgii

200 1987
Organizatorzy pomocy charytatywnej w Holandii i Norwegii 
(Cornelius van der Hoogen, Olav Theodor Laake,  
Tadeusz Wielechowski)

201 1990 Uroczystość Bożego Ciała w Elblągu
202 1991 Krosno k. Ornety

203 1992 Inauguracja roku szkolnego 1992/1993  
w Szkole Podstawowej nr 8 w Elblągu

204 1994 Rada Miasta Elbląga, kadencja 1990 – 1994

205 2002 Poświęcenie figur św. Piotra i Pawła w kościele  
w Nowym Dworze Kwidzyńskim

206 2002 Bieszczady
207 2002 Ks. Ulrich Grunwald
208 2008 Wizyta prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego
209 2010 Msza św. z okazji sześćdziesięciolecia święceń kapłańskich

210 2010 Uroczystość posadzenia Dębu Pamięci kapitana Wojciech  
Staniszewskiego 20 października 2010 r. w Elblągu

211 2017 Liturgia w katedrze elbląskiej
212 2019 Pamiątka liturgii pogrzebowej
213 Brak daty Spotkania z Janem Pawłem II
214 Brak daty Varia I
215 Brak daty Varia II

Ks. prof. dr hab. Wojciech Zawadzki
Wydział Nauk Historycznych, UKSW Warszawa
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Studia z dziejów diecezji pomezańskiej w 775. rocznicę jej utworzenia. 
Materiały z V Sympozjum Dorotańskiego w Kwidzynie [23 VI 2018],  
red. J. Liguz, Pelplin 2020, ss. 200.

W 1994 r. w diecezji elbląskiej zainaugurowano sympozja poświęcone błogo-
sławionej Dorocie, jednej z patronów Kościoła lokalnego. Nie były one organizo-
wane regularnie, ale przyczyniły się do upowszechnienia wiedzy o średniowiecznej 
rekluzie i jej kulcie na przestrzeni wieków. Służyły również umacnianiu więzi mię-
dzyludzkich (także z ludnością, która opuściła te tereny po 1945 r. i zamieszka-
ła w Niemczech Zachodnich) oraz budowaniu tożsamości młodej, bo erygowanej 
w 1992 r., diecezji. W tym ostatnim aspekcie szczególnie ważne okazało się V Sym-
pozjum Dorotańskie, które odbyło się w 2018 r. w Kwidzynie. Prawie w całości zo-
stało poświęcone upamiętnieniu 775. rocznicy ustanowienia diecezji pomezańskiej, 
do której przeszłości – co zrozumiałe – odwołuje się Kościół elbląski.

W publikacji zamieszczono siedem artykułów naukowych, ponadto list wielkie-
go mistrza zakonu krzyżackiego opata dr. Brunona Plattera (pełnił urząd do sierpnia 
2018 r.), kazanie biskupa elbląskiego dr. Jacka Jezierskiego na rozpoczęcie sympo-
zjum i przyczynek dr hab. Marty Kowalczyk pt. „Starodawny ryt z bł. Dorotą z Mą-
tów” (jedyny tekst nawiązujący wprost do głównej idei sympozjów).

Opracowania naukowe rozpoczyna artykuł prof. Romana Czai z Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu poświęcony krajobrazowi miejskiemu Pomezanii 
w średniowieczu. Prezentuje on w dużym stopniu realia tworzenia się diecezji pome-
zańskiej. Autor stara się odpowiedzieć na pytania dotyczące funkcji wypełnianych 
przez osady miejskie w dawnym systemie osadniczym, ale analizuje też związane 
z tym kwestie prawno-ustrojowe i społeczne. Przypomina, iż sieć miejską na terenie 
Pomezanii zaczął tworzyć zakon krzyżacki od założenia Kwidzyna w 1234 r., który 
stał się punktem centralnym na tych terenach. Potem wymienia inne miasta, zakłada-
ne również przez biskupów i kapitułę pomezańską. Analizuje przywileje lokacyjne, 
ale najwięcej uwagi poświęca statutowi o miastach z 1510 r. biskupa Hioba von Do-
benecka oraz poprzedzających go wilkierzom krajowym z 1494 i 1503 r. Druga część 
artykułu to już szczegółowa analiza zapisów tego statutu, dotyczących życia religijne-
go, wypełniania obowiązków kościelnych, dyscypliny czy porządku gospodarczego.

Kolejne trzy artykuły zostały poświęcone zabytkom i sztuce sakralnej – przede 
wszystkim katedrze kwidzyńskiej i tamtejszemu zamkowi. Rozpoczyna je tekst 
dr. hab. Janusza Trupindy, dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, o zamku 
w Kwidzynie w czasach bł. Doroty na podstawie średniowiecznych źródeł pisa-
nych. Autor odnosi się w nim do prowadzonych ostatnio badań konserwatorskich, 
przedmiotowej historiografii i podejmuje problematykę identyfikacji pomieszczeń 
w analizowanym obiekcie. Z najstarszych dokumentów wydobywa informacje o re-
fektarzu, domu prepozyta, dormitorium, kapitularzu i kaplicy/skryptorium.
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Dr hab. Tomasz Torbus, profesor Uniwersytetu Gdańskiego, skupił się na kruch-
cie południowej katedry w Kwidzynie. Określa ją jako „najstarszy przykład rzeźby 
architektonicznej w pruskim państwie zakonu krzyżackiego”. To budowla wyróż-
niająca się od pozostałych części obiektu materiałem budowlanym i detalami. In-
teresowali się nią dawni badawcze i podawali różne daty jej powstania oraz chro-
nologię wprowadzanych zmian. Autor tekstu dużo uwagi poświęca rzeźbom i ich 
pochodzeniu z Gotlandii.

Trzeci artykuł, wpisujący się w problematykę historii sztuki, to opracowanie 
ks. prof. dr. hab. Ryszarda Knapińskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Jana Pawła II. Tytuł wskazuje, że autor planował go poświęcić polichromii kate-
dry w Kwidzynie, ale otrzymaliśmy w pierwszej części długi wykład na temat „Bi-
blii pauperum”, a w drugiej o kulcie według postanowień synodalnych. Niewiele 
zaś dowiadujemy się o samych malowidłach w tej ważnej świątyni. Może szkoda, 
że autor nie podjął próby wskazania przynajmniej na cenniejsze dzieła, o których 
pisano już w literaturze zarówno niemieckiej, jak i polskiej. Natomiast ważne są 
uwagi odnośnie do związków polichromii kwidzyńskiej z postanowieniami statutów 
synodalnych diecezji pomezańskiej. Należy też przypomnieć, że przynajmniej część 
tych malowideł została odnowiona podczas niedawnych prac konserwatorskich.

W diecezjach pruskich bardzo ważną rolę odgrywały kapituły katedralne. Ar-
tykuł im poświęcił dr hab. Radosław Biskup, profesor Uniwersytetu Mikołaja Ko-
pernika w Toruniu. Tekst napisany z dużą erudycją służy raczej przypomnieniu 
wiadomości przedstawionych już w wielu publikacjach. Zaletą jest niewątpliwie 
doprecyzowanie pojęć i pokazanie związków z zakonem krzyżackim. W przypisach 
brakuje jednak przywołania monumentalnego dzieła Alojzego Szorca o dominium 
warmińskim1 (gdzie dużo na temat samej kapituły i jej relacji z biskupami) i jego 
artykułów dotyczących tej problematyki2. Nie wspomniano również o słowniku 
biograficznym kapituły warmińskiej, choć zapewne nowsze opracowania korygują 
niektóre, zawarte w nim ustalenia3.

Kult eucharystyczny w zakonie krzyżackim zaprezentował prof. dr hab. Wal-
demar Rozynkowski. W artykule omówił liturgiczne obchody w roku kościelnym, 
procesje Bożego Ciała, wystawienie i przechowywanie Najświętszego Sakramentu, 
Komunię św. chorych i częstotliwość przystępowania do Komunii św. Dużą zaletą 
opracowania jest szerokie wykorzystanie cennego źródła, jakim jest „Das grosse 
Ämterbuch des Deutschen Ordens”.

1 A. Szorc, Dominium warmińskie 1243–1772. Przywilej i prawo chełmińskie na tle ustroju 
Warmii, Olsztyn 1990.

2 A. Szorc, Państwo zakonne i organizacja kościelna w Prusach (1243 – 1525), w: Piśmien-
nictwo pragmatyczne w Polsce do końca XVIII wieku na tle powszechnym, red. J. Gancewski, 
A. Wałkówski, Olsztyn 2006, s. 9–24; tegoż, Diecezja warmińska a zakon krzyżacki 1243–1525, 
w: Zakon krzyżacki w historii, ideologii i działaniu – symbole dziejowe, red. J. Gancewski, Olsztyn 
2010, s. 39–46; tegoż, Wybór biskupa warmińskiego przez Kapitułę Warmińską w teorii i praktyce, 
w: Warmińska Kapituła Katedralna. Dzieje i wybitni przedstawiciele, red. A. Kopiczko, J. Jezierski 
i Z. Żywica, Olsztyn 2010, s. 233–255.

3 Słownik biograficzny kapituły warmińskiej, Olsztyn 1996. Cyt. w przyp. 62 rozprawa dok-
torska Radosława Krajniaka pozostaje jeszcze w maszynopisie.
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Ostatni artykuł to opracowanie ks. prof. dr. hab. Wojciecha Zawadzkiego na 
temat modelu kapłana pomezańskiego w XV w. w świetle ustawodawstwa syno-
dalnego. Przepisy mają charakter normatywny, jednak w dużym stopniu znajdują 
odniesienie w praktyce. Świadomość tego pozwala nam – w przypadku braku źródeł 
wskazujących na to, jak było rzeczywiście – poprawnie opisać życie religijne oraz 
sposób sprawowania liturgii i sakramentów w danym okresie. Można również wy-
dobyć występujące nieprawidłowości i nadużycia oraz przedstawić zalecane sposo-
by naprawy i usprawnienia duszpasterstwa. W tym przypadku zostało to pokazane 
na podstawie postanowień synodalnych diecezji pomezańskiej w okresie przedre-
formacyjnym.

Dr hab. Marta Kowalczyk skupiła się na opisie wizerunku bł. Doroty na rycie 
– jak pisze – pochodzącym prawdopodobnie z połowy XVIII w. Przedstawia on 
błogosławioną leżącą na łożu, a obok niej Chrystusa-Oblubieńca udzielającego jej 
Komunii św. Pod obrazem znajduje się jeszcze napis, który autorka przytoczyła też 
w tłumaczeniu na język polski.

W ostatniej części publikacji zamieszczono jeszcze 50 różnych szkiców, pla-
nów, rysunków i malowideł.

Podsumowując, należy zwrócić uwagę na to, że autorami tekstów są cenieni 
naukowcy z różnych uniwersytetów: Mikołaja Kopernika w Toruniu, Gdańskiego, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Katolickiego w Lublinie i Semi-
narium Duchownego w Elblągu. Artykuły zostały przygotowane na podstawie ma-
teriałów archiwalnych, publikowanych źródeł oraz literatury przedmiotu. Niektóre 
z nich mają charakter podsumowujący stan najnowszych badań, ale w zdecydowa-
nej większości prezentują także treści zupełnie nowe. Nie jest to wprawdzie stricte 
praca zbiorowa o dziejach diecezji pomezańskiej w średniowieczu, ale poruszono 
w niej wiele wątków wpisujących się w szerokie ujęcie takiej problematyki. Każde 
kolejne sympozjum przyniesie na pewno nowe cenne opracowania, służące zarówno 
pogłębieniu, jak i popularyzacji wiedzy o historii Pomezanii i lokalnego Kościoła – 
obecnie diecezji elbląskiej.

Ks. prof. dr hab. Andrzej Kopiczko 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
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AKT ODDANIA SIĘ MATCE BOŻEJ 
PRZEZ PRYMASA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 

 INSPIRACJĄ MARYJNĄ DLA DIAKONÓW STAŁYCH W POLSCE

25 września 1953 r. około godz. 22. 30 zaczęto dobijać się do bramy domu arcy-
biskupiego przy ul. Miodowej w Warszawie. Bezprawną decyzją rządu z 24 wrze-
śnia prymas Stefan Wyszyński został zawieszony w posłudze arcybiskupiej oraz 
postanowiono go usunąć z Warszawy1. Krótko po północy, czyli już 26 września, 
prymas został wywieziony ze swojej siedziby i we wczesnych godzinach porannych 
znalazł się w Rywałdzie. Umieszczono go w jednej z cel kapucyńskiego klasztoru. 
Nie przebywał tu długo, 12 października przewieziono go do pobernardyńskiego 
klasztoru w Stoczku, nazywanym często Warmińskim lub Klasztornym. W miejscu 
tym 8 grudnia 1953 r. dokonał aktu osobistego oddania się Matce Bożej2.

Prymasowskie zawierzenie Maryi wydało wiele owoców. Można powiedzieć, 
że miało ono ogromne znacznie nie tylko dla życia duchowego prymasa, ale również 
dla całej jego posługi pasterskiej, a szerzej także dla Kościoła w Polsce3. Odwołując 
się do wydarzenia sprzed blisko siedemdziesięciu lat chcemy poszukać w nim in-
spiracji dla nowego powołania w Kościele w naszym kraju, mianowicie powołania 
diakona stałego. Jestem bowiem przekonany, że maryjne zakorzenienie diakonów 
stałych powinno być jedną z najważniejszych odsłon ich drogi wiary.

Przypomnimy, że w historii obecności diakonów stałych w Kościele w Polsce 
od początku spotykamy odniesienia do Matki Bożej. Zauważmy, że nie jest to zjawi-
sko ani przypadkowe, ani wyjątkowe. Wiele rodzących się wspólnot, powstających 
nowych dzieł w Kościele, czy w końcu konkretnych powołań, ma w swojej historii 
odniesienie do Najświętszej Maryi Panny. Maryja była i jest swoistym punktem 
odniesienia, a nawet fundamentem, na którym wznosi się różne budowle na drodze 
wiary. Ale przede wszystkim, Maryja wchodzi najpierw w historię powołania kon-
kretnego człowieka, gdyż on tu jest najważniejszy. I tak dochodzimy do powołania 

1 Zob.: M. P. Romaniuk, Życie, twórczość i posługa Stefana Kardynała Wyszyńskiego Prymasa 
Tysiąclecia, t. 1, Warszawa 1994, s. 656 – 669; J. Żaryn, Aresztowanie Prymasa Polski – okolicz-
ności, przebieg, konsekwencje (1953 – 1956), „Studia Prymasowskie”, t. 1: 2007, s. 47 – 69; E. K.
Czaczkowska, Kardynał Wyszyński. Biografia, Kraków 2013, s. 201 – 202.

2 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, Warszawa 1995, s. 48.
3 Zob. Z. Grzegorzewski, Prymas Wyszyński – człowiek zawierzenia, „Biblioteka Kaznodziej-

ska”, t. 141: 2001, nr 5, s. 148–188; T. Siudy, Duchowość maryjna w życiu i nauczaniu Prymasa Ty-
siąclecia, w: Duchowość Prymasa Tysiąclecia, red. J. Machniak, J. Gogola, Kraków 2002, s. 77 – 90; 
J. Zabielski, Kardynał Stefan Wyszyński – „męczennik zawierzenia”, „Studia Prymasowskie”, t. 6: 
2012, s. 19–33; R. Wyszomirski, Maryjna droga kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Tarnowskie 
Studia Teologiczne”, t. 34: 2015, nr 1, s. 47–65.
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diakonów stałych. W niniejszym artykule spojrzymy właśnie na ich przeżywanie 
wiary w perspektywie zawierzenia Matce Bożej przez prymasa4.

NIEWOLNIK MARYI

Przebywając w uwięzieniu w Stoczku prymas Stefan Wyszyński przez trzy ty-
godnie przygotowywał się do bardzo ważnego dla niego wydarzenia. Pod datą 8 
grudnia 1953 r. w Zapiskach Więziennych czytamy: Przez 3 tygodnie przygotowy-
wałem duszę swoją na ten dzień. Idąc za wskazaniami błogosławionego Ludwika 
Marii Grignion de Montfort, zawartymi w książce: O doskonałym nabożeństwie do 
Najświętszej Maryi Panny – oddałem się dziś przez ręce mej Najlepszej Matki w cał-
kowitą niewolę Chrystusowi Panu. W tym widzę łaskę dnia, że sam Bóg stworzył mi 
czas na dokonanie tego radosnego dzieła. Postanowiłem sobie, że pierwszą parafię, 
którą będę mógł erygować, uczczę tytułem „Bożego Macierzyństwa Maryi”5.

Dalej w Zapiskach spotykamy tekst, który Prymas Tysiąclecia zatytułował: Akt 
osobistego oddania się Matce Najświętszej. Poniżej przytaczamy jego treść:

Święta Maryjo, Bogurodzico Dziewico, obieram sobie Ciebie za Panią, Orę-
downiczkę, Patronkę, Opiekunkę i Matkę moją.

Postanawiam sobie mocno i przyrzekam, że Cię nigdy nie opuszczę, nie po-
wiem i nie uczynię nic przeciwko Tobie. Nie pozwolę nigdy, aby inni cokol-
wiek czynili, co uwłaczałoby czci Twojej.

Błagam, przyjmij mnie na zawsze za sługę i dziecko swoje. Bądź mi pomocą 
we wszystkich moich potrzebach duszy i ciała oraz w pracy kapłańskiej dla 
innych.

Oddaję się Tobie, Maryjo, całkowicie w niewolę, a jako Twój niewolnik po-
święcam Ci ciało i duszę moją, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet war-
tość dobrych uczynków moich, zarówno przeszłych jak i obecnych i przy-
szłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną 
i wszystkim bez wyjątku, co do mnie należy, według Twego upodobania, ku 
większej chwale Boga, w czasie i w wieczności.

Pragnę przez Ciebie, z Tobą i dla Ciebie stać się niewolnikiem całkowitym 
Syna Twojego, któremu Ty, o Matko, oddaj mnie w niewolę, jak ja Tobie 
oddałem się w niewolę.

Wszystko, cokolwiek czynić będę, przez Twoje ręce Niepokalane, Pośred-
niczko łask wszelkich, oddaję ku chwale Trójcy Świętej – soli Deo!

4 O duchowości maryjnej w powołaniu diakona stałego zob.: W. Rozynkowski, O zawierzeniu 
Maryi diakonów stałych, „Diakon”, t. 16 – 17: 2019 – 2020, s. 55 – 62; tenże, Każdy diakon będzie 
patrzył na Maryję – o duchowości maryjnej diakona stałego, w: Diakonat stały w Kościele w Polsce, 
t. 2, Powołanie – posługa – duchowość, red. W. Rozynkowski, Pelplin 2020, s. 167 – 178.

5 S. Wyszyński, Zapiski więzienne, s. 47 – 48.
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Maryjo Jasnogórska, nie opuszczaj mnie w pracy codziennej i okaż swe czy-
ste Oblicze w godzinę śmierci mojej. Amen6.
Jak widać w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 

prymas dokonał aktu oddania się w niewolę Matce Bożej. Przygotowywał się do tego 
wydarzenia czytając teksty św. Ludwika Marii Grignion de Montfort (1673 – 1716), 
a dokładnie na jego słynny Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej 
Maryi Panny. Dzieło to jest jednym z najbardziej znanych tekstów maryjnych na 
świecie.

Zawierzenie prymasa Maryi miało ogromne znaczenie przede wszystkim dla 
niego samego, dla jego życia wewnętrznego i duchowości, dla rozumienia powoła-
nia oraz miejsca w Kościele. Oddanie Maryi stało się wręcz punktem odniesienia do 
całej historii jego życia. Nie można również nie zauważyć, że ta wyjątkowa ducho-
wa więź Prymasa Tysiąclecia z Matką Bożą odcisnęła się w życiorysach wielu osób, 
a szerzej także na całych powojennych dziejach Kościoła w Polsce7.

PEWNA DROGA DO MARYI

Każdy, kto dotyka historii Prymasa Tysiąclecia oraz dziedzictwa, które po 
nim zostało, bardzo szybko natrafia na maryjną odsłonę jego w życia. On przecież 
wszystko postawił na Maryję8. Wymowa świadectwa prymasa jest w tym względzie 
niezwykle obfita i intensywna. Można ją nawet nazwać prowokującą dla tych, któ-
rzy poznają kolejne wydarzenia z jego życia, z których to w Stoczku z końca 1953 r. 
było i ciągle jest bardzo brzemienne.

Co przywołana historia, a szerzej całe maryjne życie prymasa, może oznaczać 
dla diakonów stałych? Jak oni mogą je odczytać? Zetknięcie się z prymasem może 
zaowocować przede wszystkim pytaniem o ich osobistą relację z Maryją. Jaka ona 
jest? Co można o niej powiedzieć? Diakoni mogą nawet doświadczyć wewnętrz-
nego przynaglenia aby zmierzyć się z tymi, lub podobnymi pytaniami. Ostatecznie 
więc oddanie się Matce Bożej w niewolę przez prymasa może być dla diakonów 
stałych pewną drogą prowadzącą do spotkania z Maryją.

6 Tamże, Zapiski więzienne, s. 48.
7 Zob.: P. Nitecki, Kontekst społeczny i eklezjalny Aktu oddania się Prymasa Stefana Wyszyń-

skiego Matce Najświętszej w Stoczku Warmińskim, w: Przez Akt oddania do zawierzenia Maryi 
w trzecim tysiącleciu, red. Z. Jabłoński, J. Pach, Jasna Góra – Częstochowa 2004, s. 38 – 47; J. Stroj-
ny, Teologiczny wymiar Aktu oddania Matce Najświętszej, w: tamże, s. 48 – 58; M. Chmielewski, 
Duchowość Aktu oddania Matce Bożej, w: tamże, s. 59 – 70; J. Pach, Od indywidualnego wymiaru 
Aktu oddania się Prymasa Wyszyńskiego Matce Bożej w Stoczku Warmińskim do społecznych i ekle-
zjalnych zawierzeń jasnogórskich Jana Pawła II, w: tamże, s. 71 – 98.

8 Zob.: S. Wyszyński, Wszystko postawiłem na Maryję, Warszawa 2007.
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MARYJA POMAGA ZOBACZYĆ DZIEŁA BOGA

Podczas mszy św. celebrowanej na Jasnej Górze 5 sierpnia 1974 roku z okazji 
50-lecia święceń kapłańskich prymas odwołał się do zawierzenia Maryi w Stoczku, 
tak je po wielu latach zinterpretował: Gdy przebywałem w Stoczku, zawarłem z Mat-
ką Najświętszą dziwną umowę. Powiedziałem Jej: gdyby Bóg pragnął, abym kiedy-
kolwiek wrócił do służby w powierzonych mi archidiecezjach, to pokornie proszę, 
żeby to było albo w dniu Matki Najświętszej, albo w Jej miesiącu. Wolę nawet dłużej 
poczekać, byleby to się spełniło. Może stawianie takich wymagań byłoby zuchwałe, 
zwłaszcza, że biskup ma obowiązek wracać do diecezji, gdy przeszkody niepoko-
nalne ustąpią. Jednak dobry Bóg dał mi łaskę: zostałem uwolniony w październiku, 
w sobotę. Miałem wówczas sprawdzian, że nie był to owoc jakichkolwiek ludzkich 
zabiegów – broń Boże, moich! – tylko taka była wola Boga. Jest to potwierdzenie, że 
człowiek jest na właściwej drodze, gdy idzie za Maryją, która zawsze ukazuje nam 
Chrystusa i mówi: „Cokolwiek wam (Syn mój) każe, czyńcie” 9.

Przywołana prymasowska interpretacja zawierzenia Maryi, a dokładnie jego 
owoców, widocznych dzieł Boga, może być bardzo bliska diakonom stałym. Dla-
czego? Nie mam wątpliwości, że obecność tego powołania, choć związana z de-
cyzjami i staraniami konkretnych osób, przede wszystkim samych diakonów, czy 
biskupów, którzy udzielił im święceń, jest jednak głównie realizacją woli Boga. 
To On tak chciał, przejął inicjatywę, sprawił, pomimo licznych trudności, długiej 
drogi od pierwszych święceń w Kościele (w 1968 r.), aby to powołanie pojawiło się 
i w naszej wspólnocie wiary. I do takiego patrzenia, a właściwie zawierzenia Bogu 
przekonuje nas Maryja, podobnie jak czyniła to w życiu prymasa, który oddał się Jej 
w niewolę. Dzięki powierzeniu się Matce Bożej, szukaniu u Niej pomocy, tak jak 
przed kilkudziesięciu laty uczynił to prymas, a dzisiaj czynią to diakoni stali, mogą 
oni łatwiej odczytać wolę Bożą względem ich życia i zobaczyć jej owoce.

MARYJA NA TRUDNY CZAS

Prymas Stefan Wyszyński tak po 25 latach zinterpretował zawierzenie Matce 
Bożej w Stoczku: 8 grudnia upłynęło 25 lat, gdy w Stoczku na Warmii zrozumiałem 
znaczenie Matki Najświętszej w Kościele polskim, jako siły jednoczącej, siły, w imię 
której można poruszyć Polaków i zmobilizować ich dla każdej wielkiej i słusznej 
sprawy. Wtedy to oddałem się Matce Najświętszej w Jej macierzyńską niewolę. Gdy 
później zacząłem głosić ideę niewolnictwa Maryi w Polsce, Bracia odważni, choć 
małoduszni powiedzieli: Na tym punkcie Prymas się potknie. A tymczasem stało się 
inaczej… Na początku tak zwanej klęski trzeba zawsze postawić na Maryję (Warsza-
wa, 23 grudnia 1978 r.)10.

Inny komentarz prymasa do oddania się Matce Bożej w niewolę spotykamy 
w jego osobistych zapiskach z początku 1966 r. Przywołując ataki władz komu-
nistycznych na niego oraz cały episkopat po liście do biskupów niemieckich za-

 9 S. Wyszyński, Głos z Jasnej Góry, Warszawa 1984, s. 365.
10 S. Wyszyński, Kimże jest człowiek…, Warszawa 1987, s. 49, nr 79.
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notował następujące słowa: Jestem niewolnikiem Maryi nie dla pięknych słów. Na 
wszystko, czego Bóg ode mnie zażąda, jestem zawsze gotów11.

Wybitny mariolog francuski ks. René Laurentin zadał kiedyś pytanie prymasowi 
Wyszyńskiemu o genezę żywotności Kościoła w Polsce w tak trudnym komuni-
stycznym okresie. Prymas odpowiedział: Przecież to Matka Boża. I pojąłem, że to 
wszystko wynikało z aktu oddania się w niewolę Chrystusowi przez Maryję, którego 
Prymas Polski dokonał 8 grudnia 1953 r., w czasie gdy uwięziony, odcięty od swojej 
diecezji i jakiejkolwiek możliwości prowadzenia jej, czuł się zupełnie bezsilny12.

Przywołane powyżej słowa ukazują nam, że oddanie Maryi było dla prymasa 
drogą do wyjścia z trudnej i beznadziejnej sytuacji, i to zarówno dla niego samego, 
jak i całego Kościoła w Polsce. Możemy więc odkrywać Prymasa Tysiąclecia jako 
tego, który jest orędownikiem trudnym momentów życiowych. O. Zdzisław Kijas 
w jednym z wywiadów powiedział, że prymas, dzięki swojemu doświadczeniu życio-
wemu: może być patronem osób, które znalazły się w trudnym położeniu materialnym 
czy duchowym, które czują, że są w sytuacji bez wyjścia. Ludzi, którzy mają wielkie 
życiowe ideały, lecz jednocześnie czują, że wiatry przeciwne są nazbyt mocne. Pry-
mas pokazuje bowiem swoim życiem, że nigdy nie należy tracić nadziei13. Kontynu-
ując powyższe słowa możemy dodać, że nadzieję prymasa podtrzymywała Maryja.

W tej przywołanej maryjnej historii prymasa, odczytanej zarówno jego własny-
mi słowami, jak i przez tych, którzy dotykali jego życia, mogą się bardzo dobrze 
odnaleźć diakoni stali. Zawierzenie Maryi w Stoczku może pomóc im, być dla nich 
zachętą, inspiracją, do ciągłego odkrywania wartości swojego powołania, pomimo 
doświadczania braku jego zrozumienia, a nawet braku akceptacji14.

Zawierzenie Maryi pomaga diakonom stałym, podobnie jak to było w przypad-
ku prymasa, zobaczyć właściwą perspektywę swojego powołania, czyli perspektywę 
łaski Pana. Maryja sprawia, że nie muszą oni drętwieć ze strachu o swoje powołanie, 
to Ona daje im wewnętrzne przekonanie, że są we właściwym miejscu. I nawet jeże-
li przeżywając swoje powołanie są oni poturbowani i poranieni, to nie są sami, jest 
z nimi Maryja, a więc są we właściwych rękach.

Z PRYMASEM TYSIĄCLECIA ZAWIERZAMY MARYI

Historia, która wydarzyła się 8 grudnia 1953 r. w Stoczku, stała się inspiracją 
dla wielu, także dla diakonów stałych, do zawierzania Maryi swojego powołania. 
Zauważmy, że Matka Boża właściwie od samego początku wpisała się w obecność 

11 S. Wyszyński, Zapiski milenijne. Wybór z dziennika „Pro memoria” z lat 1965 – 1967, 
Warszawa 2001, s. 30.

12 R. Laurentin, Matka Pana. Traktat mariologiczny, Częstochowa 1989, s. 6.
13 E. K. Czaczkowska, Prymas Wyszyński. Wiara, nadzieja, miłość, Kraków 2020, s. 228.
14 Zob.: D. Chmielewski, „Kwiatek do kożucha”, czyli rzecz o diakonacie stałym, w: Diakonat 

stały w Kościele w Polsce, t. 2, Powołanie – posługa – duchowość, red. W. Rozynkowski, Pelplin 
2020, s. 95 – 119.
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powołania diakonatu stałego w Kościele w Polsce15. Pierwsze święcenia diakonatu 
stałego w naszym kraju odbyły się 6 czerwca 2008 r. w Toruniu16. Przypomnijmy, 
że miały one miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Tak więc 
pierwsze święcenia diakonatu stałego w Polsce, odbyły się przed obliczem Maryi. 
Przed tym samym wizerunkiem w 2015 r. diakoni stali, którzy na początku lipca 
przeżywali swoje rekolekcje w Przysieku pod Toruniem, dokonali zawierzenia swo-
jej posługi Matce Bożej Nieustającej Pomocy.

Od 2016 r. diakoni stali posługujący w Polsce przeżywają na Jasnej Górze swój 
adwentowy dzień skupienia. Spotkanie rozpoczyna się Eucharystią w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. A z zakończeniem spotkania związany jest 
akt zawierzenia Maryi wszystkich diakonów stałych posługujących w Kościele w Pol-
sce. Tym, który nadal zachęca i inspiruje do podjęcia aktu jest kard. Stefan Wyszyński. 
Można bowiem powiedzieć, że diakoni stali w Polsce wzrastali i dojrzewali do pod-
jęcia osobistego oddania się Maryi pod wpływem zawierzenia Prymasa Tysiąclecia.

Poniżej przytaczam tekst Zawierzenia diakonów stałych w Polsce Matce Bożej 
Jasnogórskiej, który został odczytany w kaplicy Cudownego Obrazu w dniu 30 li-
stopada 2019 r., a następnie został złożony w archiwum jasnogórskim:

Służebnico Pańska z Jasnej Góry! Przed Twoje oblicze na Jasnej Górze 
przychodziło wielu, zawierzali Tobie swoją historię, swoje powołanie, swo-
je życie. Królowie zawierzali kraj, biskupi diecezje, księża parafie, rodzice 
dzieci, młodzi ukochanych i swoje plany na życie.

Dzisiaj my, diakoni stali, posługujący od 2008 roku w Kościele w Polsce, 
klęczymy przed Tobą, Matko Boża, prosząc, abyś wysłuchała i przyjęła na-
sze zawierzenie.

Maryjo, która byłaś posłuszna Słowu Bożemu, Tobie zawierzamy nasze słu-
chanie Słowa Bożego i jego przepowiadanie.

Maryjo, która pomagałaś rodzić się Kościołowi, Tobie zawierzamy owoce 
naszej posługi.

Maryjo, która w Kanie Galilejskiej zauważyłaś brak wina, Tobie zawierza-
my naszą wrażliwość na potrzeby wiernych.

Maryjo, która cierpiałaś pod krzyżem, Tobie zawierzamy wszystkie nasze 
trudy, cierpienia i odrzucenia.

Maryjo, która wiodłaś życie pokornej Służebnicy Pańskiej, Tobie zawierza-
my naszą codzienność.

15 Zob.: W. Rozynkowski, O zawierzeniu Maryi diakonów stałych, „Diakon”, t. 16 – 17: 
2019 – 2020, s. 55 – 62; tenże, Każdy diakon będzie patrzył na Maryję – o duchowości maryjnej 
diakona stałego, w: Diakonat stały w Kościele w Polsce, t. 2, Powołanie – posługa – duchowość, 
red. W. Rozynkowski, Pelplin 2020, s. 167 – 178.

16 Zob.: W. Rozynkowski, Diakonat stały w Kościele w Polsce – zarys historyczny, w: Diakonat 
stały w Kościele w Polsce. Historia – teologia – wyzwania, red. W. Rozynkowski, Pelplin 2019, 
s. 78.
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Maryjo, która byłaś posłuszna i wierna wezwaniu Bożemu, Tobie zawierza-
my nasze posłuszeństwo i wierność Kościołowi.

Maryjo, która jesteś Matką Miłosierdzia, Tobie zawierzamy nasze słowa, 
gesty i postawy wobec każdego człowieka, którego spotykamy.

Maryjo, która współtworzyłaś dom Świętej Rodziny w Nazarecie, Tobie za-
wierzamy nasze domy, a w nich szczególnie nasze żony, dzieci i rodziny.

Maryjo, która dla wielu byłaś i jesteś Matką Nadziei, Tobie zawierzamy 
naszą przyszłość, nasze powołanie, naszą posługę oraz tych wszystkich, do 
których Bóg nas posyła.

Maryjo, która jesteś opiekunką powołań, Tobie zawierzamy wszystkich, któ-
rzy rozeznają powołanie do diakonatu stałego.

Maryjo, tak jak wysłuchiwałaś wielu przed nami, przyjmij i nasze zawierze-
nie. Amen17.

ZAKOŃCZENIE

Osobiste zawierzenie prymasa Stefana Wyszyńskiego Matce Bożej w uroczy-
stość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 1953 r. w Stocz-
ku, można nazwać początkiem wielu dzieł maryjnych. Zaistniały one zarówno 
w życiu osobistym prymasa, jak i szerzej w historii Kościoła w naszym kraju. To 
wewnętrzne natchnienie maryjne Prymasa Tysiąclecia inspirowało, i nadal inspiruje 
wielu. Jednym ze środowisk, które może czerpać z tego dziedzictwa są diakoni stali, 
którzy posługują w Kościele w Polsce od przeszło 12 lat.

Diakoni stali mogą odczytać bardzo osobiście zawierzenie prymasa. Tak, jak on 
oddał się Maryi i na tej decyzji budował swoje życie, tak samo i oni mogą to uczy-
nić. Nie mam wątpliwości, że prymas nawet zachęca diakonów stałych do zawierze-
nia swojego życia i powołania Maryi. A dalej, w jego zawierzeniu, mogą oni szukać 
inspiracji duchowych, wzoru ewangelicznej postawy, zachęty i gorliwości do cią-
głego nawracania się, czy pomocy w codziennym wypełnianiu swojego powołania.

Dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski
Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

17 W. Rozynkowski, O zawierzeniu Maryi, s. 56 – 57.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 

„DOSKONALENIE SPECJALISTYCZNE Z TEOLOGII”,  
ELBLĄG 2017 – 2020

W czerwcu 2020 roku zakończyły się w Elblągu Studia Podyplomowe „Dosko-
nalenie specjalistyczne z teologii”. Studia te odbywały się w latach 2017 – 2020 i z 
wielu względów miały charakter pilotażowy. Przede wszystkim odbywały się po raz 
pierwszy w naszej diecezji i opierały się na autorskich założeniach programowych. 
Propozycja studiów skierowana była do absolwentów studiów magisterskich z teolo-
gii. Istotną rolę odgrywały tu oczekiwania bpa dra Jacka Jezierskiego, biskupa diece-
zji elbląskiej, który zaproponował by Wydział Teologii UWM włączył się w proces 
formacji stałej księży tej diecezji. Oferta dotyczyła zatem księży diecezji elbląskiej 
(ok. 10 roczników księży elbląskich na zasadzie obowiązkowej formacji stałej ducho-
wieństwa). Studia były otwarte także dla księży innych diecezji (Olsztyn; Gdańsk), 
księży zakonnych, sióstr zakonnych i świeckich nauczycieli religii i innych zaintere-
sowanych osób. W perspektywie kościelnej były pomyślane jako gruntowne pody-
plomowe studium teologiczne umożliwiające uzyskanie stopni wewnątrzkościelnych 
(licentiatus theologiae i rok ad doctoratum). Podobne studia realizowane są z sukce-
sem m.in. przez Wydziały Teologiczne UMK w Toruniu (Toruń i Pelplin) oraz w UAM 
w Poznaniu.

1. ORGANIZATORZY

Jednostką prowadząca studia był Wydział Teologii UWM w Olsztynie. Stu-
dia podlegały prorektorowi UWM zajmującemu się pionem studiów podyplomo-
wych oraz nadzorowi finansowemu kwestury uniwersytetu. Podstawę prawną do 
ich utworzenia stanowiła uchwała Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie nr 53 z dnia 16 grudnia 2016 r. Formalnym organizatorem studiów był 
zatem Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Jednak na kształt programu 
i bezpośrednie zarządzanie studiami miały wpływ jednostki organizacyjne i osoby 
związane z Wydziałem Teologii UWM, które działały w porozumieniu z biskupem 
elbląskim i strukturami diecezjalnymi.

2. ZAŁOŻENIA OGÓLNE STUDIÓW

W przygotowaniu głównych założeń korzystano przede wszystkim z doświad-
czeń Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu oraz Wydziału Teologicznego UAM 
w Poznaniu. Program pilotażowej edycji studiów przygotował ks. dr hab. Marek 
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Karczewski, prof. UWM, pracownik Wydziału Teologii UWM, późniejszy kie-
rownik studiów. Studia miały trwać sześć semestrów i prowadzić do uzyskania 30 
pkt. ECTS. Przygotowanie studiów obejmowało przyporządkowanie poszczegól-
nym przedmiotom efektów kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompe-
tencji społecznych zgodnie ze wskazaniami Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
oraz opisem Polskiej Ramy Kwalifikacji. W ten sposób studia mogły odbyć się w 
oparciu o wymogi państwowe. Punktacja ECTS sprawiała, że studia te były rozpo-
znawalne również w systemie ogólnoeuropejskim. Sekretariat studiów prowadziła 
najpierw mgr Beata Żurawska, a następnie dr Sylwia Mikołajczak. Studia odbywały 
się w pomieszczeniach Wyższego Seminarium Duchownego w Elblągu. Ponieważ 
znakomitą większość słuchaczy studiów stanowili księża aktywni w duszpasterstwie 
parafialnym, po konsultacjach założono, że muszą one być dostosowane do ich try-
bu zajęć. Przyjęto, że dniem wykładowym będzie wtorek. Natomiast częstotliwość 
zajęć miała być dostosowana do specyfiki pracy kapłańskiej i układu roku litur-
gicznego. Program studiów zawierał trzy główne działy zagadnień oraz przedmioty 
związane z doskonaleniem warsztatu badań naukowych. Główne działy stanowi-
ły: – zagadnienia teologiczne, prawne oraz pastoralne. Warsztat badań naukowych 
był rozwijany w ramach zajęć z metodologii badań naukowych oraz seminarium 
naukowego, które trwało 5 semestrów. Założono, że zajęcia poprowadzą głównie 
kompetentne osoby spośród kadry naukowej związanej z Wyższym Seminarium 
Duchownym w Elblągu.

3. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

W ramach studiów realizowano następujące wykłady i ćwiczenia:

Wykłady:

ks. dr Zdzisław Bieg, Aspekty prawno-kanoniczne działalności duszpasterskiej
ks. dr Wojciech Borowski, Misja charytatywna Kościoła
ks. dr hab. Stefan Ewertowski, prof. UWM, Wybrane zagadnienia z antropologii
ks. dr Zbigniew Grochowski, Wybrane zagadnienia z teologii biblijnej
ks. prof. dr hab. Ryszard Hajduk, Wybrane zagadnienia z teologii pastoralnej
ks. dr Krzysztof Kaoka, Sakramentologia patrystyczna
ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, Metody interpretacji Pisma świętego
ks. dr Andrzej Kłódka, Proces o unieważnienie małżeństwa
dr hab. Marta Kowalczyk, Wielkie mistyczki Kościoła
ks. dr Dariusz Kulecki, Wybrane zagadnienia teologiczno-moralne
ks. mgr Zbigniew Kulesz, Psychologia pastoralna
ks. dr Waldemar Maliszewski, Świadectwa pobożności maryjnej w dziejach Polski
ks. dr Sławomir Małkowski, Dialog jako kategoria współczesnej antropologii
ks.  prof. dr hab. Jacek Neumann, Św. Klara z Asyżu. Charakterystyka duchowości 

II Zakonu
ks. mgr lic. Maciej Nowak, Współczesne problemy prawno-kanoniczne
ks. dr Mariusz Ostaszewski, Duszpasterstwo rodzin
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ks. dr Marcin Pinkiewicz, Współczesna refleksja nt powołania kapłańskiego
ks. mgr lic. Andrzej Piotrowski, Dobra doczesne Kościoła
ks. bp dr Wojciech Skibicki, Wybrane zagadnienia z liturgii sakramentów
ks. mgr Andrzej Starczewski, Ochrona zabytków architektury sakralnej
ks. dr Arkadiusz Śnigier, Współczesne dylematy etyczno-moralne
ks. dr Piotr Towarek, Dzieje i praktyka egzorcyzmu
ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski, Święci Diecezji Elbląskiej
ks. dr Jacek Wojtkowski, Kościół dialogu
ks. dr hab. Marek Żmudziński. prof. UWM, Wybrane zagadnienia z apologetyki

Ćwiczenia:

ks. dr Arkadiusz Dekański, Formacja katechetyczna
ks.  dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM, Metodologia pracy naukowej, semina-

rium naukowe
ks. dr Andrzej Kilanowski, Formacja duszpasterska
ks. dr Mariusz Klimkowski, Metodyka animacji grupy
ks. mgr lic. Józef Miciński, Formacja kapłańska
mgr Marek Omieczyński, Współczesna sztuka sakralna
ks. dr Marek Piedziewicz, Media we współczesnym duszpasterstwie
ks. dr Grzegorz Puchalski, Formy nowej ewangelizacji

Wykłady realizowane były w dwóch trybach jako wykłady kierunkowe i spe-
cjalistyczne.

Program ramowy studiów obejmował:

Lp. Typ zajęć Liczba  
godzin

Ćwiczenia/
Seminaria

Forma  
zaliczenia

Punkty 
ECTS

Rok I – Semestr I
1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
3. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
4. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
5. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7 Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
8. Ćwiczenia 14 Zaliczenie 1

Razem semestr I 28 35 4,5
Rok I – Semestr II

1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
3. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
4. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
5. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
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Lp. Typ zajęć Liczba  
godzin

Ćwiczenia/
Seminaria

Forma  
zaliczenia

Punkty 
ECTS

 8. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
 9. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
10. Seminarium 14 Zaliczenie 1

Razem semestr II 28 49 5,5
Razem rok I 56 84 10

Rok II – Semestr III
1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
3. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
4. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
5. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
8. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
9. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5

 10. Seminarium 14 Zaliczenie 1
Razem semestr III 35 42 5,5

Rok II – Semestr IV
1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
3. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
4. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
5. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
8. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
9. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5

 10. Seminarium 14 Zaliczenie 1
Razem semestr IV 28 49 5,5
Razem rok II 63 91 11

Rok III – Semestr V
1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
3. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
4. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
5. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
8. Seminarium 14 Zaliczenie 1

Razem semestr V 21 42 4,5
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Lp. Typ zajęć Liczba  
godzin

Ćwiczenia/
Seminaria

Forma  
zaliczenia

Punkty 
ECTS

Rok III – Semestr VI
1. Wykład kierunkowy 7 Egzamin 0,5
2. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
3. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
4. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
5. Wykład specjalistyczny 7 Zaliczenie 0,5
6. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
7. Ćwiczenia 7 Zaliczenie 0,5
8. Seminarium 14 Zaliczenie 1
Razem semestr VI 35 28 4,5
Razem rok III 56 70 9
Razem rok I – III 175 245 30

W sumie zrealizowano 175 godzin wykładów. Z tego 84 godz. stanowiły wy-
kłady kierunkowe, natomiast 91 godz. – wykłady specjalistyczne. Zrealizowano  
245 godz. ćwiczeń, z tego 70 godz. w ramach seminarium naukowego.

Zgodnie ze wzorcem zaczerpniętym ze wspomnianych Wydziałów Teologicz-
nych w Toruniu i w Poznaniu w ramach studiów realizowanych w Elblągu istniała 
możliwość uzyskania stopnia licencjata z zakresie teologii (po dwóch latach stu-
diów) oraz odbycia roku ad doctoratum. Uzyskanie licencjatu z teologii wiązało się 
z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków zgodnie z zaleceniami przepi-
sów kościelnych.

4. ABSOLWENCI

Po rekrutacji na początku października 2017 r. na liście słuchaczy znalazło 
się 47 osób. Spośród nich przeważającą część stanowili księża diecezji elbląskiej 
zobowiązani do udziału w formacji stałej duchowieństwa (40). Dodatkowo studia 
podjęły trzy osoby świeckie, trzech księży i kleryk WSD w Elblągu. Ustanowio-
no kilka funkcji, które miały charakter reprezentacyjny i organizacyjny. Seniorem 
słuchaczy studiów podyplomowych w Elblągu został ks. mgr Andrzej Wach. Pani 
mgr Agnieszka Głębocka pełniła funkcję zastępcy seniora. Sekretarzem samo-
rządu był ks. mgr Piotr Radomski. Ks. mgr Jacek Białek pełnił funkcję skarbni-
ka samorządu, natomiast ks. mgr Grzegorz Wala był przedstawicielem studentów  
ds. kontaktów z seminarium. Po pewnym czasie wprowadzono funkcję koordynato-
ra ds. studenckich, którą objął ks. mgr Tomasz Śmigowski.

W wyniku różnych okoliczności liczba słuchaczy stopniowo ulegała zmianie. 
Ostatecznie pełne studia ukończyło 40 osób. 39 osób uzyskało licencjat kościelny, 
jednak nie wszystkie z nich ukończyły całość studiów. Wśród nich było 35 księży 
diecezji elbląskiej, jeden kapłan zakonny oraz trzy osoby świeckie. 34 księży uzy-
skało licencjat kościelny realizując zobowiązanie do formacji stałej. 16 osób spełni-
ło warunki stawiane na roku ad doctoratum (III rok studiów) i uzyskało dodatkowo 
odpowiednie zaświadczenie firmowane przez Wydział Teologii UWM w Olsztynie
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W sumie wszyscy absolwenci otrzymali świadectwo ukończenia studiów pody-
plomowych wydane przez rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsz-
tynie. Większość uzyskała stopień licencjata z teologii podwyższając swoje kwa-
lifikacje zawodowe. Niektórzy ukończyli również przewidziany przez przepisy 
kościelne rok doktorski.

ZAKOŃCZENIE

Studia Podyplomowe „Doskonalenie specjalistyczne z teologii” realizowane 
w Elblągu przez Wydział Teologii UWM przeszły do historii. Nie mogłyby się jed-
nak odbyć bez współpracy wielu osób. W punkcie początkowym potrzebę pogłę-
bienia formacji stałej podnosił m.in. ks. dr Grzegorz Puchalski, ówczesny rektor 
WSD w Elblągu. W toku dyskusji ks. prof. dr hab. Jan Wiśniewski stał się orędow-
nikiem idei, by dokształcanie było czymś więcej niż kurs i prowadziło do stopnia 
licencjatu z teologii. Wszystkie to plany były by jednak niemożliwe do realizacji 
bez akceptacji ks. bpa dra Jacka Jezierskiego, biskupa elbląskiego oraz wsparcia 
organizacyjnego ks. dr. hab. Marka Żmudzińskiego, prof. UWM, dziekana Wydzia-
łu Teologii UWM w Olsztynie. Decyzja o włączeniu dziesięciu roczników księży 
diecezji elbląskiej do studiów podyplomowych była kluczowa dla ich zaistnienia. 
Korzystano z gościnności Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Elbląskiej 
w Elblągu. Z drugiej strony Wydział Teologii UWM starał się umożliwić jak najbar-
dziej optymalne odbycie studiów przez połączenie ich z możliwością uzyskania na-
ukowych stopni kościelnych. Olbrzymia większość słuchaczy z tych szans skorzy-
stała. Ewentualne braki w organizacji studiów należy powiązać z ich pilotażowym 
charakterem. W ostatecznym rozrachunku wydaje się, że należy ocenić je bardzo 
pozytywnie. Niech mi wolno będzie, jako kierownikowi studiów wyrazić podzię-
kowanie wszystkim, którzy je tworzyli. Wszystkim wykładowcom, pracownikom 
sekretariatu studiów oraz studentom składam serdeczne podziękowanie. W szcze-
gólności tym, którzy z zaangażowaniem włączyli się w osobiste doskonalenie spe-
cjalistycznej wiedzy teologicznej.

Ks. dr hab. Marek Karczewski, prof. UWM
Wydział Teologii UWM w Olsztynie

Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
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ZEBRANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA TEOLOGICZNEGO 
 – ODDZIAŁ W ELBLĄGU (9 grudnia 2019)

Dnia 9 grudnia 2019 r. w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Elblą-
gu odbyło się zebranie elbląskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Teologicznego. 
Złożyły się na nie: wykład, dyskusja oraz zamknięta część posiedzenia związana 
z wyborem nowego zarządu oddziału. Zebranie poprzedziła Msza święta w kaplicy 
seminaryjnej, której przewodniczył bp Jacek Jezierski – biskup elbląski.

W wykładzie pt. Telewizja jako narzędzie ewangelizacji na przykładzie progra-
mu „Live is Worth Living” abp. Fultona Sheena, ks. dr Marek Piedziewicz (prof. 
WSD Elbląg) przypomniał że, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych abp Sheen 
(1895 – 1979) stał się pierwszą w historii gwiazdą telewizji religijnej. Jego program 
Life is Worth Living (1952 – 1957) oglądało w szczytowym okresie ok. 30 milio-
nów widzów, a on sam otrzymał w roku 1953 nagrodę Emmy jako najwybitniejsza 
osobowość telewizyjna. Fundamentem sukcesu programu były przede wszystkim 
predyspozycje duchownego, jego wykształcenie odebrane w duchu neotomistycz-
nym w Katolickim Uniwersytecie w Lowanium (Belgia), a także odpowiedni format 
audycji i medium, poprzez które była nadawana. Abp Sheen trafnie dobierał poru-
szane przez siebie zagadnienia, mówił o nich w interesujący sposób, zakorzeniał 
przekaz w kulturze człowieka i umiejętnie aplikował w nim zasady retoryki klasycz-
nej. Czynił przy tym odwołania do sfery duchowej człowieka i poprzez rozpoczęcie 
od zazwyczaj neutralnych tematów, doprowadzał swoich widzów do zetknięcia się 
z orędziem Ewangelii (zob. ks. Marek Piedziewicz, Fulton Sheen. Fenonem progra-
mu telewizyjnego „Live is Worth Living”, Poznań 2019).

Wykład ks. Piedziewicza zwieńczyła dyskusja. Nawiązano w niej do neotomi-
stycznego wykształcenia abp. Sheena. Wskazano również na możliwości poszuki-
wania sposobów adaptacji jego przekazu Ewangelii przez współczesne wspólnoty 
kościelne. Nie zabrakło też uwag dotyczących trwającego obecnie procesu beatyfi-
kacyjnego.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja najnowszego, XX tomu „Stu-
diów Elbląskich”, czasopisma naukowego WSD w Elblągu. Publikację tę zadedy-
kowano bp. Jackowi Jezierskiemu w 70. rocznicę urodzin, 45. rocznicę kapłaństwa 
i 25. rocznicę biskupstwa. Przypomniał o tym ks. dr Piotr Towarek (prof. WSD El-
bląg) – redaktor naczelny czasopisma, przybliżając jednocześnie zebranym sylwet-
kę i bieg życia Biskupa Elbląskiego. W XX tomie „Studiów Elbląskich” znalazło się 
36 artykułów w działach: historia, teologia, filozofia oraz 6 tekstów w dziale: ma-
teriały i recenzje. W większości artykuły zostały przygotowane w języku polskim, 
poza tym: dwa w języku hiszpańskim, jeden w języku francuskim, jeden po wło-
sku i jeden po niemiecku. Autorzy artykułów reprezentują m.in. środowisko Rady 
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Naukowej czasopisma, Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, a także elbląskiego 
Seminarium. Są wśród nich przedstawiciele zagranicznych ośrodków naukowych, 
ale także polskich, w tym uczniowie i wychowankowie Jubilata.

Zwieńczenie spotkania stanowiło zamknięte posiedzenie członku oddzia-
łu. W części tej uczestniczyli księża biskupi: dr Jacek Jezierski oraz dr Wojciech 
Skibicki, a także księża profesorowie Seminarium: dr hab. Krzysztof Bielawny,  
dr Wojciech Borowski, dr Arkadiusz Dekański, dr hab. Stefan Ewertowski em. prof. 
UWM, dr Krzysztof Kaoka, dr Andrzej Kilanowski, dr Andrzej Kłódka, dr hab. Jó-
zef Kożuchowski, dr Sławomir Małkowski, prof. dr hab. Jacek Neuman, dr Mariusz 
Ostaszewski, dr Marek Piedziewicz. dr Marcin Pinkiewicz, mgr lic. Piotr Szafrań-
ski, dr Piotr Towarek. Obrady zaowocowały wyborem nowego zarządu, do którego 
weszli: ks. dr hab. Marek Karczewski prof. UWM – kierownik; ks. dr Krzysztof 
Kaoka – zastępca kierownika; ks. dr Mariusz Ostaszewski – sekretarz; ks. dr Marek 
Piedziewicz – skarbnik.

Elbląski oddział PTT powstał 26 kwietnia 2016 r. z inicjatywy bp. Jacka Jezier-
skiego. Skupia w sobie profesorów i wykładowców Seminarium w Elblągu.

PTT rozpoczęło swoje istnienie w dniu 23 lutego 1924 r. we Lwowie, dzięki 
działaniom profesorów Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Jana Kazimie-
rza. Zadaniem Towarzystwa było ożywienie obumarłego w czasie zaborów ruchu 
naukowo-teologicznego i zainteresowanie nim najszerszych kręgów duchowień-
stwa. Celowi temu służyła działalność odczytowa, wydawnicza i biblioteczna. 
Obecnie Zarząd Główny Towarzystwa znajduje się w Krakowie. Jego celem jest 
rozwój nauk kościelnych, zwłaszcza teologii i współpraca z innymi towarzystwa-
mi naukowymi oraz z uczelniami kościelnymi w Polsce. W ramach towarzystwa 
działa 16 sekcji specjalistycznych, 16 oddziałów terenowych oraz Wydawnictwo 
UNUM. W roku 2019 Polskie Towarzystwo Teologiczne obchodziło 95-lecie swe-
go istnienia (zob. W służbie wiekuistej prawdzie. Polskie Towarzystwo Teologiczne 
1924 – 2014. Księga jubileuszowa, red. ks. K. Panuś, Kraków 2015).

Ks. dr Mariusz Ostaszewski
Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu
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REFLEKSJE NA ZAKOŃCZENIE I SYNODU DIECEZJI ELBLĄSKIEJ  
(24 października 2020)

Na początku XXI wieku, na pewnym etapie czasu kulturowych przemian oraz 
społecznych rewolucji, zwłaszcza technologicznych, nie tylko w Europie, ale i w 
świecie, po upływie ćwierćwiecza od czasu ustanowienia nowego podziału admi-
nistracyjnego Kościoła w Polsce przez Jana Pawła II, w diecezji elbląskiej z inicja-
tywy i pod przewodnictwem biskupa elbląskiego dr. Jacka Jezierskiego odbył się 
pierwszy Synod. Zamknięcie prac i przyjęcie dokumentów następuje w okoliczno-
ściach pandemii 2020 r. Samotna modlitwa papieża Franciszka na Placu św. Piotra 
pozostanie na zawsze obrazem i symbolem tego, co przyszło nam przeżyć i jakie to 
ma znaczenie dla całego Kościoła.

Są już takie chwile, gdy się zastanawiamy nad owocami synodu. Nie jest to 
jednak czas ani na żniwa, ani na ostateczne podsumowania. Ponoć jest taka prawi-
dłowość, generałowie przygotowują się do tych bitew i wojen, które już były i prze-
minęły. Mamy nadzieję, że Synod starał się uniknąć podobnych błędów. Nie ma też 
prostych powrotów do przeszłości. Procesy sekularyzacji są głębokie i długotrwałe. 
Przykład: „Niekiedy dla szyderstwa, w jakimś szale świętokradczym, używano świę-
tych naczyń do celów zgoła świeckich: podczas pijatyk wino lało się do kielichów 
mszalnych. Widywano maskarady, wesołe orszaki opętańców przebranych w ornaty 
i kapy, oddających się poniżającym wigibasom, małpujących ceremonie obrzędowe, 
bełkocących piosenki biesiadne i bluźnierstwa w miejsce pieśni kościelnych”. Opis 
ataku na Kościół z czasu Rewolucji Francuskiej [Francois Souchal, Wandalizm re-
wolucji, wyd. pol. 2016], pasuje i do współczesnych wydarzeń oraz ekscesów, jakie 
dzieją się na ulicach polskich miast. Można przypuszczać, że następnym krokiem 
będzie ślepa przemoc.  Podziały kulturowe pojawiły się również wewnątrz Kościoła 
i nie są nam obce. Nie było naszym celem ani zadaniem, ratowanie upadającej cywi-
lizacji. Nasz Synod to „droga”, jako wspólne wędrowanie według sensus fidei,  jak 
i nadzieja na wstawiennictwo naszych patronów. 

Każde działanie ma swój własny rytm.  Również prace naszego Synodu w jego 
intensywności działań, spotkań, zgłaszania głosów miały swoje tempo i własną dy-
namikę. Czy stać nas było na więcej spotkań, sesji lub dyskusji? Może tak, może 
nie. Nikt nie otrzymał nominacji na prokuratora Pana Boga.  Mogłoby komuś się 
wydawać, że przerwy od sesji do sesji, to tylko przestój, ale tak nie było. Przygo-
towanie dokumentu wymaga wysiłku, skupienia i czasu. Owocem pracy Komisji, 
przewodniczących oraz członków, ale głównie bpa elbląskiego Jacka Jezierskiego i 
sekretarza synodu ks. dr. Piotra Towarka jest ostateczna wersja dokumentu.

Zakorzenieni we współczesnym życiu spoglądaliśmy wstecz, na wielowiekowe 
dziedzictwo Kościoła Żuław i Powiśla, ale kierujemy nasz wzrok ku przyszłości. 
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Widzieliśmy potencjał dobra, który jest i który może być naszym udziałem i który 
należy pomnażać. Jest naszym zadaniem nieustannie przekonywać, że nie jesteśmy 
tylko dla siebie, mamy „wiarę przekazać następnym pokoleniom”. Miejmy nadzie-
ję, że prace Synodu będą nam w tym pomagać. Wiemy, że Kościół nie jest naszą 
własnością. Przypominał nam o tym biskup elbląski, „Winnica” dana jest nam w 
dzierżawę i Pan wróci oraz upomni się o swoją własność.  Uczyliśmy się myśle-
nia razem o tym, co zazwyczaj robimy osobno, ale też pamiętania o konieczności 
podporzadkowania się temu, czego ani zmieniać, ani reformować nam nie wolno. 
Mając głęboką świadomość, że Ecclesia semper reformanda et purificanda est, po-
twierdziliśmy wyznaniem wiary naszą przynależność do Kościoła powszechnego. 
Nawracając się synodalnie, duszpastersko, nawet ekologicznie, gromadziliśmy się 
na Najświętszej Ofierze Jezusa Chrystusa. 

W kontekście zakończenia Synodu i zaistniałych zmian, warto przytoczyć przy-
kład z historii. Praktyka klątwy, pokazuje jak daleko odeszliśmy od wykluczania 
grzeszników, „nieczystych”, błądzących a nawet wrogów z udziału w Bożej łasce. 
Obca stała się nam procedura izolowania, pozostawiania ludzi gdzieś poza wspólno-
tą, nawet, gdy niesie to dodatkowe obciążenie. Nikogo nie odcinamy od ludzi i Boga, 
popychając w głębsze odmęty grzechu. Przez grzech sami siebie pozbawiamy bycia 
razem z ludźmi i Bogiem.  Kościół zrezygnował z klątwy, nic nie stracił, ale dalej 
strzeże i orzeka prawowierność katolickiego nauczania. Wszyscy poczuwamy się do 
wierności wobec składanego wyznania wiary. Szczególny obowiązek czuwania nad 
czystością wiary i prawowiernością spoczywa na biskupie diecezjalnym. Biskup 
czuwa też nad kanonicznym, liturgicznym i organizacyjnym porządkiem w Kościele 
lokalnym.  Tu nic się nie zmieniło i ma to odzwierciedlenie w dokumentach. Biskup 
czuwa, aby nie było przerostu struktur nad „Duchem”, litery prawa ponad miłosier-
dziem, ale też, aby nie było anarchii oraz moralnego relatywizmu, poprzez wybiera-
nie tych prawd wiary, które się podobają i odpowiadają w danej chwili. Synod może 
w tym względzie być bardzo pomocny, zwłaszcza wobec pojawiających się kontro-
wersji, nowych interpretacji teologicznych, prądów modernistycznych w przestrze-
ni życia Kościoła powszechnego. Mamy wszystkie kłopoty, jak cały Kościół. Bywa 
fałszywa teologia, ekumenizm bez prawdy, akcja caritas jako filantropia, komunia 
św. bez sakramentu pokuty. Wiele jest przyczyn prowadzących do cichej apostazji 
wiernych i duchownych. Jesteśmy przekonani, że jeszcze jasno, zdecydowanie, od-
dzielamy dobro od zła, co nie znaczy, że z punktu widzenia Ewangelii nie ma form 
życia nieuporządkowanych, zarówno wśród duchownych jak i świeckich. Są ogra-
niczenia, których siłą naszej woli nie przekroczymy, ale z Bożą pomocą możemy je 
znieść, nie ulegając im.  Żyć tak, że „jedni drugich ciężary noszą” albo postępować, 
jak roztropny gospodarz w przypowieści o „pszenicy i kąkolu”. Staramy się prze-
strzegać zależności naszego postępowania zgodnie z tym, w Kogo wierzymy, jak to 
sformułował św. Paweł: „Jedna wiara, jeden Pan, jeden chrzest”. Synod może nas w 
tej postawie wiary i życia umocnić. 

 Przyjrzeliśmy się też naszej dojrzałości w wierze i w życiu. Poznaliśmy, że tak, 
jak ewangeliczne cnoty miłości, wiary i nadziei, nigdy nie mogą być ostatecznie 
spełnione, tak też chrześcijańska dojrzałość, by nie była martwa musi być rozwija-
na, doskonalona i umacniana. Jedność kościelnej wspólnoty, to też znamiona dojrza-
łości w wierze i życiu. Korzystamy ze świadectwa świętych. Kardynał H. Newman 
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mówił, że gdyby miał wznieść toast w przedmiocie wiary, wypiłby go za papieża, 
ale najpierw za sumienie. Ciągłość i niezmienność prawd wiary uwalnia sumienie z 
presji aktualnie panujących nurtów i tendencji. Dla nas Kościół nie jest przedmio-
tem zabawy, jak w filmie „Dwóch papieży” Fernando Meirellesa lub w „Młodym 
papieżu” Paola Sorrentino. Spróbujcie zaproponować w piłce nożnej grę bez sędzie-
go, a poczytają was za wariata. Idąc razem synodalną drogą, mamy większą szansę 
by nie pobłądzić.  Dziękujemy za głosy przeciwne lub wstrzymujące się, gdyż nie 
były to głosy „sprzeciwu, jakiejś opozycji”, lecz głosy w trosce i w służbie Kościo-
ła. Synod nie wyczerpuje potrzeby dialogu wewnątrz Kościoła, ale poznaliśmy, jak 
bardzo brakuje go w podzielonych rodzinach, skonfliktowanych formacjach zawo-
dowych i nienawidzących siebie opcjach politycznych.

Żyjąc w rzeczywistym czasie, zdajemy sobie sprawę z faktu, że nie możemy 
mówić o doskonałym kształcie kościoła lokalnego. Dojrzałość przejawia się w kul-
turze doskonalenia cnoty oraz w religii, jako związanie się z wspólnotą Kościoła. 
Im bardziej na drodze synodalnych rozważań staraliśmy się „poznać siebie”, tym 
bardziej zobaczyliśmy nasze mocne i dobre strony. Z odwagą spoglądamy na braki i 
słabości. Mimo wszystko, im większa świadomość kim jesteśmy jako Kościół, tym 
bardziej zdążamy do dojrzałości. Możemy wyrazić nadzieję, że pogłębia się harmo-
nia, proporcje, integralność dojrzałości w wierze i życiu. A tak, jak w życiu poje-
dynczego człowieka, różne wymiary człowieczeństwa nie rozwijają się równolegle, 
tak bywa i w ciele jakim jest diecezjalny Kościół. Czasem nierównowaga bywa 
rażąca, przykładem tego jest sztuka i architektura w Kościele, ale o którą zgodnie z 
dokumentami Synodu mają się troszczyć zarówno duchowni jak i świeccy wierni. 

Zadanie synodu nie polegało na dostosowaniu całego życia Kościoła do okolicz-
ności współczesnych oczekiwań i mód świata, tym bardziej nie na jedynie prawnym 
wymuszeniu postaw i zachowań. W ten sposób sól mogłaby stracić swoją moc przez 
co nadawałaby się jedynie na wyrzucenie i podeptanie. Naszym celem nie jest je-
dynie przetrwanie, ale jak to ujął biskup elbląski w modlitwie „przekazanie wiary 
następnym pokoleniom”. Naszym celem jest spełnienie, czyli zbawienie. Naturalne 
pragnienie dobra zakorzenione jest w każdym człowieku, ale człowiek potrzebuje 
pomocy by je poznać i realizować. Potrzebuje Bożej łaski i sakramentalnej wspól-
noty. Potrzebne w tym celu są sprawności duchowe, intelektualne a nawet fizyczne i 
ekonomiczne. Dobroć i miłosierdzie Boga umacnia nas na drodze dojrzałości chrze-
ścijańskiego życia, jako wezwanych i zaproszonych na ucztę. Miejmy nadzieję, że z 
Bożej woli, postpandemiczny świat nadejdzie niebawem i na nowo będziemy prze-
żywać Kościół, nie jako wirtualni czy elektroniczni odbiorcy, lecz, jako wspólnota 
ludu Bożego trwająca na modlitwie w drodze do zbawienia.   

Angażując się w życie Kościoła naszej diecezji, pełniąc różne posługi i urzędy 
w misji ewangelizacji, jak i nowej ewangelizacji, jako duchowni i wierni świeccy 
mając różne dary i charyzmaty, dziękujmy Bogu Wszechmogącemu za to, co zro-
biliśmy i do czego doszliśmy. Dziękujemy księdzu biskupowi elbląskiemu, jak i 
wszystkim tworzącym Komisje, członkom Synodu, jak i tym, którzy trwali z Syno-
dem na modlitwie. 

Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, em. prof. UWM
Sekretarz Generalny I. synodu diecezji elbląskiej
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PYTANIA W CZASIE PANDEMII 2020

W późnej nowoczesności utraciliśmy wiele zdolności, które znamionują życie 
człowieka. Nieudolność do kontemplacji, niezdolność znoszenia ciszy, która w psy-
chice wielu wywołuje przykre uczucia. Można zauważyć wiele przypadków, braku 
zdolności radzenia sobie z wewnętrznymi napięciami, które uśmierza się środkami 
odurzającymi. Odcięcie od portali społecznościowych, co narusza prawa wolnościo-
we, traktowane jest jako zamach na wolność, prześladowanie i skazanie człowieka 
na samotność lub wykluczenie. Stawianie pytań jest świadectwem tego, co ludzie 
myślą, przeżywają, co się z nimi stało w okresie pandemii 2020. Czego lęka się 
współczesny człowiek? Czy najbardziej nie samego siebie i urządzeń mających 
pomagać mu w życiu? Co mówi o człowieku, powszechny głód, wojna i zaraza? 
Co należy bezwzględnie kontrolować? Jaka musi być sprawność władzy, aby była 
w stanie poradzić sobie w sytuacji pandemii? Jak należy przygotować się na przy-
szłość, na różnych poziomach społecznego życia, by już nie być zaskoczonym nie-
chcianą wojną biologiczną, zwłaszcza w zakresie ochrony zdrowia? Czy zarządza-
nie strachem w okresie pandemii, wpisuje się w historię przeżywania zbiorowych 
lęków, fobii, społecznych reakcji?

Każde pokolenie ma swoje strachy. „Rzeczywisty strach przed koronawirusem 
dopiero w nas kiełkuje”, twierdzi Stefan Chwin. Czy nastąpił już szczyt pandemii? 
Są pytania głębokie i bardzo istotne, czego przykład dała też Olga Tokarczuk, w wy-
kładzie z okazji odbioru Nagrody Nobla. Uznana Autorka wielu poczytnych dzieł 
literackich twierdzi coś, co przekładając na pytanie brzmi następująco: „czy rzeczy-
wiście świat umiera, a my tego nawet nie zauważamy”? Czy obecny etap dziejów 
świata, to „cywilizacja śmierci”, co głosił Jan Paweł II, czy: „ten świat dopiero się 
rodzi”? Czy zatem świat umiera, czy się rodzi? By odpowiedzieć na wiele pytań 
trzeba sobie poradzić z wieloma zmiennymi. Tym bardziej, gdy pytania dotyczą 
problematyki, jakie jest słuszne działanie w danej chwili? Co jest zdobyczą badań 
naukowych? Mądrość, nawet na gruncie nauki każe ciągle pytać. Czy po „kapita-
lizmie katastrof”, świat przemieni się w organizację „komunizmu katastrof”? Czy 
fala COVID-19 pokryje się z sezonem grypowym? A jak długa jest droga do opra-
cowania szczepionki? Czy polskim naukowcom uda się opracować lek na infekcję 
koronawirusem?

Czy samo przeżywanie różnorakich pytań, zwłaszcza wobec twierdzeń autory-
tetów, wirusologów oraz różnorodnych specjalistów, to umiejętność stawiania i for-
mułowania pytań, trafnych, zasadnych i poprawnych, która nie do końca została 
zniszczona? Chodzi więc o odnotowanie pytań, które pojawiły się w czas pandemii. 
Niewielu pyta, kto spowodował, kto odpowiada za to, że doszło do pandemii? Czy 
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jest tak, że jest to: „zemsta Gai, Matki Ziemi”, co sekretarz generalny ONZ A. Gu-
terres mając na uwadze pandemię ujął w słowach: „ ludzkość wypowiedziała wojnę 
naturze, a ta odpowiada w gwałtowny sposób”. Kto za to poniesie konsekwencje? 
Co dalej? Czy z każdym dniem koronawirus będzie rósł jako symbol grozy? Czy 
ochrona tzw. osób z grupy ryzyka nie kosztuje zbyt wiele? Czy pandemia nie uwol-
niła jeszcze silniejszego procesu mediokracji? Na ile wystarczy, by chronić się przed 
zakażeniem zabieg maseczka, dezynfekcja rąk, dystans społeczny? Czy nie da się 
wyeliminować wirusa? Czy pandemia sparaliżowała wyobraźnię polityków? Czy 
politycy oddali władzę wirusologom? Czy też w sytuacji zagrożenia pandemią, lu-
dzie chcą twardego przywództwa? Czy można bronić inwigilacji, jako potrzebnej do 
walki z COVID-19, do ustawodawstwa wprowadzającego stan wyjątkowy? Dlacze-
go w początkowych fazach epidemii ludzie są bardziej zdyscyplinowani i ostrożni, 
a w dalszej fazie, gdy ryzyko rośnie lekceważą zagrożenie?

Na ile doświadczenie czasu lockdownu z powodu koronawirusa, zaowocuje 
twórczą inspiracją, np.: raport z frontu, zderzenie ludzi z systemem, czym zajął się 
Paweł Kapusta, Pandemia (Kraków 2020); albo, czy trafny jest spis spostrzeżeń 
pandemicznych Doroty Masłowskiej, Jak przejąć kontrolę nad światem? (Kraków 
2020), „bo wreszcie coś zatrzymało ten porąbany świat”? Na ile zjawisko korona-
wirusa, jest wystarczającym powodem odwoływania się do wcześniejszych wyda-
rzeń katastroficznych – epidemicznych, analiz porównawczych, snucia analogii, od 
czasów starożytnych po współczesność, jak czyni to Jacek Hajduk, Dziennik roku 
szczura, w: „Przegląd Polityczny”, nr 160(2020), s. 11 – 24. Czego uczy o zarazie 
przeszłość, np. opis jaki zostawił Daniel Defoe, Zaraza. Londyn 1665, a czego w ka-
tegoriach przeżyć indywidualnych i zbiorowych? Albo, na ile w pięknym literacko 
opowiadaniu Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Cud. Dżuma w Neapolu (Kraków 
1989), chodzi tylko o problem zaniku więzów międzyludzkich? Czy też o chorobę 
życia zrzeszonego? Czy i dziś najlepszym sposobem przed zarazą, jaki podpowiada 
Defoe jest ucieczka przed nią? Czyli samoizolacja?

Pandemia, jako zjawisko uniwersalne obejmuje również zagadnienia ustrojowe, 
instytucje demokratyczne, a zatem czy pandemia przyspieszyła erę cyfrowych rela-
cji społecznych? Problematykę epidemii w kontekście politologicznym podjął Pa-
weł Dybel, Paninterna. Zaraza i polityka, w: „Przegląd Polityczny”, nr 160(2020), 
s. 25 – 33, sugerując pytanie o kondycję współczesnej cywilizacji w czasie korona-
wirusowej „zarazy”, gdy kwestią staje się już sama możliwość przeżycia? Ale też 
sytuacja pandemii otwiera coś, co może nadejść, a więc czym to miałoby być? Tak 
można dojść do pytań filozoficznych, które podejmuje Mateusz Burzyk w artykule, 
Epidemia i filozofowie, w: „Przegląd Polityczny”, nr 160(2020), s. 34 – 42, zob. źró-
dła s. 43, oraz Jan Tokarski, Pandemia i polityka. Lektura Arystotelesa w czasach 
zarazy, tamże, s. 44 – 52. Do czego prowadzi w walce z zarazą koronawirusa etyka 
„złotego środka”? Czy stan nadzwyczajny usprawiedliwia wprowadzenie tyranii, 
ograniczenia praw w imię dobra lub ocalenia większości? Jaki ustrój byłby naj-
lepszy w pokonywaniu zagrożeń pandemicznych? Jaka jest rola państwa w czasie 
zarazy, jakie są wyzwania polityczne: Jan Tokarski, Pandemia i polityka. Hobbes, 
czyli strach jako zasada polityki, w: „Przegląd Polityczny”, nr 161(2020), s. 44 – 49. 
Czy wystarczy liberalna demokracja, aby utrzymać jedność społeczną, europejską, 
kulturową, aby przezwyciężyć krisis? A może wystarczy autorytaryzm? Ile jeszcze 

ks_SE-2020_2.indb   506 2020-11-16   17:10:25



507MATERIAŁY I OMÓWIENIA

powstanie analiz, prób refleksji, rozważań o epidemiach współczesnych i zarazach 
powstających w nauce, w technologiach, ekonomii, a w życiu społecznym ile publi-
kacji oraz prac: Adam Kucharski, Prawa epidemii. Skąd się biorą epidemie i czemu 
wygasają? (Warszawa 2020). Europejskie zmagania z pandemią i jej skutki gospo-
darcze, polityczne i kulturowe w obszernej monografii opisuje Jędrzej Bielecki, 
Wirus resetuje świat (Warszawa 2020). W jakich formach śmierci objawi się pan-
demia? W śmierci indywidualnej, dziedzinie ekonomii, demokracji, kultury? Czy 
trafna i poprawna jest metafora Macrona opisująca pandemię, „jesteśmy na woj-
nie”? – Alain Badiou, O sytuacji epidemicznej, w: „Kronos” nr 1(2020), s. 265 – 271.

1. PYTANIA WOBEC ŚWIADOMOŚCI POWSZECHNEJ

Czy słychać tylko zgiełk, zamiast pytań natury metafizycznej? Jak może funk-
cjonować społeczeństwo w sytuacji, gdy ludzie patrzą na siebie jako na potencjal-
nych nosicieli „śmiertelnego” koronowirusa? Czy wykorzystano okres kwarantanny 
do odnowienia i pogłębienia relacji, na które wcześniej brakowało czasu? Czy pan-
demia obnażyła zagadnienie, że dalej nie da się tak dalej budować naszego świata? 
Jakie doświadczenie pozwala rozpoznać świat pustki? Czy skazani jesteśmy tylko 
na chciwość i posiadanie? Czy zatrzymanie pracy nie jest największym problemem 
w powrocie do życia gospodarczego i ekonomicznego? Czy rzeczywiście, nigdy 
w dziejach ludzkości nie został zatrzymany tak bardzo rynek dostaw, obieg pie-
niądza i pracy? Czy zbyt długo ludzie wierzyli, że w chorym świecie, bez wysiłku 
mogą żyć zdrowi, lekko, łatwo i przyjemnie? Czy ludzie myśleli, że cywilizacja 
posiadania, konsumpcji i używania nigdy się nie kończy? Czy pandemia wpłynęła 
na zmniejszenie konsumpcji? Czy koronawirus wyrwał ludzi z hedonizmu i złud-
nego poczucia stabilizacji? Czy może przetrwać cywilizacja, która pozbawiona jest 
ideałów? Jak ludzie pokonają trudności niezdolni do wysiłku i ofiary? Czy rzeczy-
wiście ludzie żyli tak, jak gdyby nie było żadnych granic? Czy pandemia odsłoniła 
absurdy gęstości zamieszkania i zabudowy skupisk ludzkich?

Czy zamknięcie szkół, stwarza szansę oceny systemu edukacji? Albo, co się 
dzieje w czasie pandemii z dziećmi, z młodzieżą? A może sytuacja wymusi szersze 
nauczanie poprzez edukację domową, telewizyjną, pozasystemową? A może to po-
czątek, kształcenia nowej mentalności, nowej umysłowości poprzez nowe metody 
kształcenia? Czy wszystko zmieni się na dobre? Czy też czeka nas brak stabilności, 
normalnych interakcji społecznych, dystans prowadzący do samotności? A nawet, 
czy spowoduje wzrost zgonów, samobójstw, z „powodu rozpaczy”, nadużywania 
alkoholu lub narkotyków?

Alanin Finkielkraut pyta: dlaczego ignorowano kruchość ludzkiej egzystencji, 
jako immanentnej cechy ludzkiego życia? Czy teraz po pandemii to się zmieni? 
Czy współczesna cywilizacja nie oferowała beznadziejnego spektaklu amoku: „pro-
dukować, aby konsumować i konsumować, aby produkować bez końca. Nie było 
w tym ani celu, ani treści. Ten nihilizm nikomu nie dawał wytchnienia”? Co i kogo 
można poświęcić w imię ratowania najstarszych i najbogatszych? Co powstrzymało 
polityków, że nie dopuścili selekcji naturalnej? Czy żyliśmy w cywilizacji która była 
tylko dla młodych, zdrowych i bogatych? Czy moralność zwyciężyła nad ekono-
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mią i ocalała cywilizacja, bowiem Kartezjusz, miał twierdzić: „zdrowie jest dobrem 
najwyższym i fundamentem wszystkich innych dóbr”? Czy polityka wyzwala się 
z presji gospodarki? Z jakiego powodu nie doszło do „zapomnienia projektu huma-
nistycznego”? Czy wszystko wróci w stare koleiny? Czy wymuszone wstrzymanie 
gospodarki, przewozów jest zbawienne ekologicznie dla Ziemi? Czy ludzie przypo-
mną sobie piękno ciszy? Czy solidarność to nie bliskość lecz oddalenie? Czy pod-
czas pandemii nastąpił wzrost sporów, konfliktów? Czy państwo ma prawo chronić 
obywateli wbrew ich woli? Czy bez stygmatyzacji można chronić grupy podwyż-
szonego ryzyka? Może pandemia wymusi nawyki, które będą chronić przed wszyst-
kimi innymi zakażeniami? Kogo oznaczyć choćby za pomocą smartfonu aplikacji, 
zdrowych czy chorych? Czy można bez naruszeń praw człowieka humanitarnie 
wprowadzać powszechny obowiązek szczepień? Czy nic nie daje stuprocentowego 
bezpieczeństwa i ochrony? Czy ludzie maja prawo oczekiwać uzasadnienia, dlacze-
go coś, co było zakazane jest już dozwolone? Dlaczego ludzi zamknięto w domach 
przy kilkudziesięciu zachorowanych, a skłania się ich do normalnego życia przy 
kilku tysiącach zachorowań? Czy to eksperyment ekonomiczny, czy polityczny?

Czy nie wykorzystano pandemii do manipulacji ludźmi w zakresie ograniczeń 
wolności? Giorgio Agamben, jednej z wpływowych i niezwykle popularnych myśli-
cieli, wręcz wyrocznia w świecie intelektualistów, pyta: w czasie epidemii zachowu-
jemy się tak, że wydaje się, iż jedynym celem współczesnych ludzi jest przetrwanie? 
Czy o nic więcej nie chodzi, bo w sytuacji zastosowania „wariackich, irracjonalnych 
i absolutnie nieuzasadnionych środków”, wobec epidemii koronowirusa, jak twierdzi 
G. Agamben, nawet Kościół milczy? Można pytać czy intelektualista, bezwiednie 
szuka „kozła ofiarnego”? Postawa filozofa prawa jest jednoznaczna i konsekwent-
na. By zrozumieć jego pytania, trzeba przytoczyć szerszą wypowiedź: „Stało się 
oczywiste, że Włosi są skłonni poświęcić praktycznie wszystko – normalne warunki 
życia, relacje społeczne, pracę, nawet przyjaźnie, uczucia oraz przekonania religijne 
i polityczne – ze względu niebezpieczeństwo zachorowania. Nagie życie – i ryzyko 
jego utraty – nie jest czymś, co jednoczy ludzi, ale oślepia ich i dzieli. Inne stworze-
nia ludzkie są teraz postrzegane wyłącznie jako potencjalne przekaźniki zarazy, któ-
rej należy unikać za wszelką cenę i którą trzeba trzymać przynajmniej na odległość 
jednego metra. Umarli – nasi umarli – nie mają prawa do pogrzebu i nie jest jasne, 
co stanie się z ciałami naszych bliskich. Nasz bliźni został przekreślony i to cieka-
we, że Kościoły milczą w tym temacie. Czym stają się relacje społeczne w kraju, 
który przyzwyczaja się do życia w taki sposób, kto wie, na jak długo? Czy wzrósł 
zakres ludzi samotnych? I czym jest społeczeństwo, które na zna innej wartości niż 
przetrwanie”? Czy strach przed chorobą i śmiercią jest raczej skutkiem niż przy-
czyną izolacji, kwarantanny, zastosowanych restrykcyjnych środków? Czy słuszna 
jest polityka kwarantanny? Nie jest to zaskoczenie, bowiem zgodnie z powtarzaną 
tezą, Agamben twierdzi, że „permanentnie żyjemy w stanie wyjątkowym”, który 
bez naszej zgody i świadomości, stał się „regułą”. Gdzie zatem jest takie miejsce, 
gdzie nikt nie robi wyjątków, nie zawiesza prawa i na czym polega normalne życie? 
Dlaczego państwo zamiast ustanawiać prawo jednakowe dla wszystkich i obowią-
zujące, zawiesza go w imię bezpieczeństwa i porządku? Czy, aby zapanować nad 
chaosem nie jest potrzebne prawo, a nie jego zawieszenie? Czy, aby zapanować 
nad ludźmi epidemia nie sprzyja politykom? Jednak w stanie powszechnej epidemii 
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wszyscy są jednakowo podejrzani. Na gruncie poglądów Agambena można pytać, 
czy polityczność bezpieczeństwa, usprawiedliwia takie zorganizowanie życia spo-
łecznego, że staje się ono hodowlą sprowadzającą ludzkie życie do zwierzęcego 
życia – „nagiego życia” – poprze eliminację – „zawieszenie” – wartości wyższych? 
Czego pozbawia się człowiek, gdy życie sprowadza jedynie do troski o zachowanie 
egzystencji? Czy jest to wizja i perspektywa, polegająca na tym, że ludzie broniąc 
„nagiego życia w akcie biopolityki” przestają być wspólnotą osób a stają się popula-
cją”? Czy nie potwierdza tego stanu rzeczy ujmowanie pandemii jedynie w danych 
statystycznych? Czemu służą dane statystyczne? Na ile wiarygodne są metodologie 
liczenia, zestawiania, wyznaczania trendów? Czy społeczeństwo żyjące w stanie 
„wyjątkowym”, zredukowanym do biologii może być społeczeństwem wolnym? 
Czy w przypadku Agambena jest to doktrynalne zaślepienie? Czy jest wyjście z tych 
społecznych i dogmatycznych aporii poprze paradygmat polityki, jako zalecającej, 
„brak pracy, bezczynność i niszczenie”? Po ustąpieniu lub pokonaniu pandemii, jaka 
to będzie „wspólnota, która nadchodzi”? Jednak, czy Agamben nie snuje wizji ode-
rwanej od rzeczywistości? Ale, jak może być zbawione życie, w którym o nic nie 
chodzi, a jedynie o „nagie życie”? Czy „nagie życie” to znaczy: „że każdy może być 
kimkolwiek zechce, że człowiek sam stwarza siebie a wola nie ma żadnych ograni-
czeń, jedynie te które człowiek sam sobie wyznaczy”? A jednak, czy pandemia spro-
wadzi życie ludzi do biologicznego wymiaru, kontrolowanego przez władzę, która 
wprowadzi stan wyjątkowy? A skoro mogę być kimkolwiek zechcę, czy to znaczy, 
że gdy mogę być każdym, to jestem nikim i już nie urzeczywistniam żadnego, ani 
historycznego, ani duchowego powołania?

Czy stan pandemii wywołał generalnie podniesienie poziomu niepewności 
wśród ludzi oraz bezwzględny nadzór polityczny? Kto i w jakich okolicznościach 
ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za poniesione straty w wyniku pandemii? 
Kto ma prawo decydowania, czy zespół kryzysowy, sztab specjalistów i kto od-
powiada za skutki decyzji zgodnych lub niezgodnych z prawem? Czy decydenci 
kierują się presją grupy nacisku, czy tylko potrzebami zwalczania pandemii? Ile 
było w działaniach władz niekonsekwencji, niejasności przypadkowych decyzji? 
Pandemia wymusza działanie gigantycznej maszyny redystrybucji, pieniędzy, urzą-
dzeń, sprzętu, kto decyduje i na jakich zasadach? Jeśli jedni tracą to kto zyskuje? 
Kto żeruje na pandemii? Jakie znaczenie kulturowe zyskało pojęcie lockdown, jako 
półtoramiesięczna zbiorowa kwarantanna? Jakie znaczenie ma pandemia jako poli-
tyczne wydarzenie, czyli co po pandemii? Czy rację ma Slavoj Žižek, Pandemia! 
Covid-19 Trzęsienie światem (2020), twierdząc, że w świecie, który ma nadejść, 
przypadkowa pandemia pomoże populistom zdobyć władzę? Chociaż stan pandemii 
ma wyrażać odwołanie się do metafory z Ewangelii: „Nie dotykaj mnie”, więc czy 
to, nie przekreśla solidarności? Iwan Krastew, Nadeszło jutro. Jak pandemia zmie-
nia Europę (2020), używa metafory „szarego łabędzia”, który jest przewidywalny-
-możliwy, a jednak nie do pomyślenia, a więc jak przyczyni się do destabilizacji sys-
temów politycznych i ograniczenia wolności obywatelskich? Na ile, ograniczenia 
i obostrzenia blokują możliwości protestu w przestrzeni publicznej?

Czy wydarzenia na Białorusi potwierdzają twierdzenia o ograniczeniu wolności 
protestu wykorzystując stan pandemii? Co więcej, czy pandemia występuje rów-
nolegle z wieloma innymi współistniejącymi chorobami współczesnej cywilizacji, 
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(„wirusy fake newsy, teorie spiskowe, rasizm, idee o eliminacji jednostek słabych 
i starych”)? A czy, Jan-Werner Müller, jak i Marek Cichocki nie mylą się wierząc, 
że „zdrowy” populizm zmiecie neoliberalne wypaczenia globalizmu? Czy pandemia 
zahamuje procesy globalizacji? Czy globalizacja zrodziła deglobalizację, a pande-
mia procesy te ujawnia, zob.: John Gray, Punkt zwrotny, w: „Przegląd Polityczny”, 
nr 161(2020), s. 41 – 43. Będzie to zmierzch demokracji i odrodzenie autorytaryzmu? 
Kiedy kończy się jeden etap, a kiedy zaczyna następny? Kiedy zniesione zostaną 
ograniczenia praw obywatelskich, demonstracji, zgrupowań? Dlaczego Domy Po-
mocy Społecznej stały się nieproporcjonalnymi do pozostałej społeczności miejsca-
mi rozprzestrzeniania się koronawirusa? Jak z biegiem czasu i przebiegu pandemii 
zmienia się ocena zagrożenia? Czy można oswoić strach z powodu niebezpieczeń-
stwa zachorowania? Czy potrzebny jest autorytet, który może objaśniać sytuację 
zagrożenia? Czy trzeba snuć katastroficzne scenariusze na zapas? Czy powstanie 
więcej organizacji typu online: Unmasking America, Milion Unmasked Patriotoslub 
Unmasking Fear, Stop NOP, podejmujących działania przeciw nakazom noszenia 
maseczek? Czy rozszerzy się ruch marszów i protestów przeciw maseczkom, pod 
hasłem: „Koniec tyranii”, lub „maseczki to tresura”? Czy maseczki są symbolem 
uległości i niewolnictwa? Czy dotyczy to tylko osób psychopatycznych, narcystycz-
nych? A może rację mają ci, którzy twierdzą, że jeśli nie zaczniesz działać na rzecz 
wszystkich nigdy nie odzyskasz wolności?

2. PYTANIA WOBEC WHO I SŁUŻBY ZDROWIA, ETC.

Wydaje się, że WHO [Światowa Organizacja Zdrowia] pretendowała do bycia 
biowładzą z programem biopolityki dla świata, czy słusznie? Jakie są obszary życia, 
które pozostają poza kontrolą? Czy ludzie mogą się uniezależnić od życia w syste-
mach przyrodniczo-społecznych? Czy człowiek jest tylko równorzędną składową 
tych systemów? Czy rzeczywiście w czasie pandemii oraz izolacji-kwarantanny 
wzrosła przemoc domowa i poziom agresji w rodzinach? Z jakich przesłanek korzy-
stali urzędnicy we Francji, aby w czasie pandemii zmienić przepisy umożliwiające 
aborcję do dziewiątego, a nie jak dotąd do siódmego miesiąca? Czy to poprawi 
sytuację kobiet w okresie pandemii? Na ile pandemia ujawniła słabości systemu 
opieki zdrowotnej, skalę nierówności społecznych? Leczenie dla wybranych, najbo-
gatszych? Kiedy następuje immunizacja organizmu na koronowirusa? Czy można 
wywołać odporność? Czy należy spodziewać się skutecznych terapii? Przy różno-
rodności opinii i diagnoz, czy utrzyma się autorytet tzw. specjalistów? Czy korona-
wirus jest zmutowany z wirusem HIV? Co jest wiadomo o genezie i kiedy nastąpiły 
pierwsze zakażenia? Czy istnieją wydarzenia z przeszłości, które służą do procedury 
porównań? Czy testy ujawniają rzeczywistą skalę pandemii? Jakie przeprowadzać 
testy, jako przypadkowe, systemowe, konieczne, celowe? Czy chorzy mogą być 
wyleczeni bez lekarstw, czy to rzeczywiści ozdrowieńcy? Zapaść służby zdrowia 
i masowe zgony to tylko wizja, czy rzeczywistość?

Czy od samego początku WHO była międzynarodową instytucją, która mogła-
by z przyczyn ideologicznych sprzyjać programowi depopulacji świata, kulturze 
antynatalistycznej? Jaką wizję świata popiera WHO? Czy WHO w sytuacji pan-
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demii działa właściwie, tak jak struktury UE? Mnożą się pytania, czy pracownicy 
WHO mogą być na usługach Chin? Czy Chiny ukrywały prawdę, co tuszowały, 
jak groźny jest koronawirus, jak zatrzymać pandemię, jak należało się przygoto-
wać? Czy wyznaczono nowe standardy współpracy z WHO? Czy szacunki były 
trafne, a środki słuszne i dały rzeczywiste efekty? A może straszono ludzi na wyrost, 
aby ich zdyscyplinować? Dlaczego WHO opóźniała wprowadzenie alarmu zdro-
wotnego oraz konieczność ograniczenia kontaktów z Chinami? Czy można mówić 
o jakiejś formie świadomego, celowego ataku, na świat by rozszerzyć swoje wpły-
wy? Czy zaostrzy się kryteria nadzorowania i czy może dojść do „tyranii higieny”? 
Czy w imię ochrony zdrowia, służby mogłyby popierać powszechną inwigilację 
i globalistyczne zarządzanie metodą faktów dokonanych? Czy Szwecja zastosowała 
„nazistowsko-darwinowskie” podejście decydując się na to, by słabsi zostali podda-
ni próbie zdrowotnej w imię ocalenia gospodarki? Czy wszyscy lekarze i politycy 
zostali zaskoczeni przez koronowirusa? Jakie są prawdziwe źródła koronowirusa? 
A w sytuacji pandemii, jaki kraj, jaki system może poradzić sobie sam? Czy będzie 
wyraźny koniec i wyznaczony jednoznaczny początek? Czy po pandemii będzie 
karnawał emocji w handlu, w rozrywce, w sieci? Jak będzie głęboka zmiana życia, 
częściowa, całkowita, inna, może jeszcze bardziej rozdęty konsumpcjonizm? Na jak 
długo pozostanie w pamięci czas epidemii? Czy wirus został wychodowany w la-
boratoriach, specjalnie wymyślony? Ile ujawniło się sprzeczności ochrony życia? 
Czy WHO jest w posiadaniu prawdziwych danych na temat epidemii w Chinach? 
Czy nikt nie był w stanie wyobrazić sobie skali tej pandemii? Czy WHO korzystając 
z pracy naukowców, ekspertów spełniła swoje zadanie w zakresie prognozowania, 
informowania, ostrzegania? Jak walczyć z infodemią, nieprawdziwymi informa-
cjami? Czy śmiercionośna dezinformacja dopiero się zaczyna? Czy już pozostanie 
wymuszona elektroniczna komunikacja? Jaką rolę w sterowaniu opinią i reakcjami 
na stan epidemii odegrały przekazy medialne? Czy wszystko da się kontrolować? 
Czy ludzi paraliżuje w lęku niepewność, czy statystyki? Jak lęk jest wzmacniany 
i co go osłabia? Czy lęk w pandemii łączy się ze złością, smutkiem, specyficznym 
wstrętem? Czy budzi się większa skłonność do potępiania, wykluczania, szykano-
wania i skłonność do uproszczeń? Albo, czy zwiększa się empatia, solidarność, chęć 
współpracy? Na ok. 80 tys. organizacji pozarządowych, ile zawiesiło działalność, 
a w tym, ile organizacji sportowych, a ile zajmujących się kulturą? Co będzie z sys-
temami zabezpieczającymi zdrowie po epidemii koronowirusa? Na jakie zagroże-
nia i niebezpieczeństwa winna przygotować się ludzkość? Czy zawiodły podejścia 
scjentystyczne? Czy rzeczywiście rozczarowują działania organizacji międzyna-
rodowych, politycznych, medycznych? Czy wzrósł poziom solidarności w walce 
z koronawirusem? Czy zawiodły demokratyczne procedury promując egoistyczne 
dążenia, a nie tendencje indywidualnego rozwoju?

Czy zrównoważona została konsumpcja dóbr materialnych z odpowiedzial-
nością za środowisko i przyszłość świata? Albo, może już wprowadzono „nowy 
porządek świata” i „świat został poddany rytuałom inicjacyjnym”? Czy ma rację 
Iwan Krastew, „Przyszłość już tu jest”? Czy wirus podkopał integrację europejską, 
globalizację, potęgę Ameryki? Czy zostanie wprowadzony „paszport zdrowotny”? 
Czy zostaną wprowadzone bariery globalizacyjne? Czy nastąpi emigracja z miast 
i wielkich aglomeracji? Komu zależało na uspokajaniu i usypianiu czujności? Czy 
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wzrośnie podaż robotyki, automatyzacji, procedur sprawdzania kondycji zdrowia, 
temperatury, obciążeń genetycznych? Z czego ludzie są w stanie zrezygnować i kto 
najwięcej zarabia na pandemii? Jak jest cena za ludzkie życie? Czy pandemia po-
zwoliła odkryć, że można mniej pracować bez szkody dla końcowego efektu? Jakie 
straty poniosły małe firmy, a więc pracodawcy i pracobiorcy? Czy należy panicznie 
nadrabiać zaległości? Czego można się nauczyć w sytuacji ograniczeń? Na czym 
miałby polegać powrót po pandemii do normalności? Czy Polska będzie płaciła 
składki na WHO, gdy USA ją zawiesza? Kto jest dysponentem decyzji w WHO 
i na ile decyzje te po pandemii są zobowiązujące dla państw członkowskich? Jakie 
inne działania na forum międzynarodowym należałoby podjąć dla bezpieczeństwa 
zdrowotnego? Czy pogoda ma wpływ na rozwój pandemii? Czy obecna epidemia 
różni się od wszystkich wcześniejszych na świecie? Czy została przesunięta granica 
absurdu, w proponowanych środkach i terapiach leczenia zakażenia COVID-19? 
Czy można było uniknąć aż tylu ofiar?

Co z edukacją? Zamykać, czy otwierać szkoły? Czy społeczne szkody wstrzyma-
nia edukacji byłyby groźniejsze niż ryzyko epidemiologiczne wynikające z powrotu 
do szkół? Czy trzeba było zamykać szkoły, czy dzieci roznoszą wirusa w transmisji 
wewnętrznej? Czy przygotowanie do otwarcia szkoły, przebiegało w sposób chao- 
tyczny? Czy możliwe są precyzyjne algorytmy postępowania w procesie edukacji, 
przy zróżnicowanej wielkości szkół pod względem uczniów, ale i pod względem 
wielkości lekcyjnych sal, korytarzy, urządzeń sanitarnych? W przypadku dalszego 
ograniczenia funkcjonowania szkół w trybie stacjonarnym, jakie mogą być straty 
zdrowotne i deficyty rozwojowe dla uczniów? Czy istnieje polski system zdalnego 
nauczania w czasie kwarantanny? Czy nauczyciele są w grupie ryzyka podobnej do 
służby zdrowia? Czy możliwy jest mieszany system nauczania, stacjonarny i inter-
netowy? Czy pandemia zmusiła rodziców do większego zainteresowania się eduka-
cją ich dzieci?

Czy pomoc państwa kończy się na tarczy antykryzysowej w wersji 4. 0? Jakie 
trzeba stworzyć rezerwy własne na wypadek kolejnej niestabilnej sytuacji, w ja-
kim stopniu trzeba liczyć na siebie? Czy najskuteczniej radziły sobie podmioty 
odznaczające się wysokim poziomem samoorganizacji? Czy po kilku miesiącach 
pandemii, wiedza wzrosła i zakres rozumienia sytuacji, tak że już wiadomo, jak 
postępować w leczeniu i zapobieganiu dalszej eskalacji? Czy zostanie wprowadzo-
ny elektroniczny paszport, zaświadczający o posiadaniu przeciwciał COVID-19? 
Czy bezpieczeństwo przed wirusem gwarantuje życie w cyberprzestrzeni? Na jaki 
stopień bioinwigilacji zgodzą się ludzie? Jaki możliwy jest zakres państwowego 
interwencjonizmu i ograniczania wolności?

3. PYTANIA WOBEC KOŚCIOŁA

Padają pytania: Czy pandemia to kara? Dlaczego trzeba zaprzeczać, że pande-
mia nie jest z boskiego wyroku, lecz wskutek wyzyskiwania natury? Czy wystarczy 
odpowiedź księdza, a więc duchownego i teologa A. Bonieckiego, który podziela 
przekonanie ateisty, że jest to „wynik naturalnej przypadkowości zdarzeń”? W szer-
szym porządku rzeczy, nie kryje się w pandemii, żadne głębsze znaczenie? To tylko 
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skutek interakcji, kopiowania niszczycielskiego przekazu, między przyrodą a czło-
wiekiem? Wierzący, jakich oczekują wyjaśnień, znaków? Czy można mieć pew-
ność, że pandemia to zemsta natury, zemsta Ziemi, ale na pewno nie kara Boża, ani 
też ostrzeżenie? Łamie się dotychczasowy porządek, powstają nowe konflikty, czy 
w ogóle nie ma Bożej kary? Czy kara nie jest wpisana w grzech? Czy epidemia na 
wzór plag egipskich, lub jednym z jeźdźców Apokalipsy nie jest znakiem wzywają-
cym ludzi do opamiętania się? Czy to myślenie w Kościele zostało już definitywnie 
przezwyciężone? Czy wręcz odwrotnie, pandemia nieustannie wywołuje religijne 
skojarzenia o końcu świata lub o apokalipsie i co może oznaczać? Pytając języ-
kiem J. Ratzingera: czy podczas pandemii ujawniają się wewnętrzne prawidłowości 
i granice bytu? Czy Bóg zbawia wykorzystując ból, cierpienie i śmierć? Czy Bóg, 
pośród wydarzeń na świecie, może być siłą przeciw nieprawdzie? Czy może być 
„siłą” powstrzymującą człowieka przed samozagładą? Czy Bóg będzie bronił swego 
dzieła Stworzenia?

Ks. J. Szymik pyta: „któż mógłby również dzisiaj nie dostrzec ręki Boga, która 
chwyta człowieka za najbardziej zewnętrzny rąbek jego furii zniszczenia i jego per-
wersji i uniemożliwia mu pójście dalej?”. Czy Kościół nie powinien wzywać ludzi 
do aktów pokuty i ekspiacji? Czy nie brakuje nabożeństw i suplikacji w sytuacji 
zagrożenia pandemią? Czy pierwszą ofiarą zarazy nie jest prawda? Czy Kościoła 
i teologów nie stać na religijną interpretację zaistniałej sytuacji? Jak duszpasterze 
mają towarzyszyć chorym na koronawirusa? Papież Franciszek zastanawia się, czy 
okres pandemii nie jest dobrym na wprowadzenie „pensji podstawowej”? Czy dla 
Kościoła, sytuacja pandemii nie jest kolejnym znakiem, swego rodzaju locus the-
ologicus, albo jako kairos teologiczny, który byłby okazją pogłębienia religijnego 
myślenia? Kto może mieć tyle odwagi, aby odpowiedzieć na duszpasterskie wyzwa-
nie i głosić czas kenozy? Czy możliwy jest Kościół bez liturgii, jedynie z duchowym 
zaangażowaniem? Czy nie ulega się złudzeniu żywiąc przekonanie, że można trans-
mitować miłość, wiarę? Czy udział w transmisji uroczystości religijnych nie należy 
traktować, jedynie jako pomoc w modlitwie? Czy liturgia, a zwłaszcza Msza św., 
wbrew praktyce, ostatecznie jest nietransmitowalna? Czy wobec propozycji wirtu-
alnego kontaktu, wierni nie czują się opuszczeni przez Kościół? Dla ilu osób, udział 
bezpośredni w liturgii eucharystycznej jest jedynie możliwy i koniecznych jako 
forma świętowania? Dlaczego nie uruchomiono specjalnych, dyżurnych numerów 
telefonicznych w zakresie porad duchowych, dla skazanych na izolację, starszych 
przebywających na kwarantannie? Na czym miałaby polegać inteligentna kwaran-
tanna, zwłaszcza potencjalnie zakażonych, jaki stopień izolacji? Czy przyjmowanie 
Komunii św. na rękę jest bardziej higieniczne niż do ust?

Czy Kościół niezbyt gorliwie stara się dostosować do okoliczności, czy raczej 
szuka sposobów realizacji swej misji w nietypowym czasie wychodząc z natury, 
czym jest i po co? Czy dla Kościoła sytuacje w świecie zawsze są wyjątkowe? Jak 
wielka była skala zawodu, oburzenia, wrzenia i oskarżeń wobec Kościoła i jego 
praktyk w czasie przymusowej izolacji i czy reakcje zdrady zawodu należy zigno-
rować a nawet potępić? Czy pandemia pozostawi trwały uraz? Do kogo może zwró-
cić się wierny ze swymi wątpliwościami, by nie został zignorowany? Kto czuje 
się oszukanym, a kto zawiedzionym? Czy zachowanie Kościoła w czasie pandemii 
zostanie odczytane jako upadek, załamanie duchowości? Pytania, pytania, pytania! 
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Jest ich więcej w duszpasterskiej przestrzeni działania! Nie można uniknąć pytania 
czy w czasie epidemii udział w liturgii jest bardziej ryzykowny niż zakupy w super-
markecie? Czy to nie banalne spory o zakres wolności religijnej? Bowiem poważnie 
pytano: czy zamykanie kościołów w czasie Wielkiego Tygodnia nie jest atakiem 
na chrześcijan? Czy COVID-19 wywoła moralną rewolucję? Czy rzeczywiście na-
bożeństwa to „wymarzone” miejsca dla wirusa, epidemiczna bomba? Czy Kościół 
zawiódł wiernych? Czy Episkopat dał się zmanipulować władzy świeckiej i czy 
walka z wirusem wymaga zbiorowego działania? Czy liturgia domowa może zastą-
pić udział w liturgii niedzielnej, świąt i uroczystości? Czy Kościół może moralnie 
zobowiązywać do udziału we Mszy św. niedzielnej, czy też współpracując z rządem 
okazał się instytucją odpowiedzialną?

Jakie pandemia obudzi resentymenty, czy zanikł instynkt życia i lęku przed 
śmiercią i jaki sens ma śmierć? Czy pandemia wywołała wśród ludzi rodzaj szoku, 
prowadząc do hiperutylitaryzmu? Czy pandemia nie ma żadnego sensu w kategorii 
„znaków czasu”? Co dla Kościoła może być ważniejsze zdrowie czy zbawienie? Czy 
usprawiedliwiona może być decyzja, by pierwszeństwo w ratowaniu życia przyzna-
wać młodym i mającym większe szanse na przeżycie? Czy fake newsy i twierdzenia, 
że epidemia dobrze nam zrobi, nie rozprzestrzeniają się i nie rozchodzą jak zarazki? 
O co bardziej należy dbać – o ciało czy o dusze? Dlaczego Kościół milczy wobec 
kłamstw? Czy Kościół przygotowuje wiernych na trudne czasy? Czy święta i uro-
czystości kościelne przestały być źródłem siły i umocnienia, w obliczu zagrożenia? 
Jakiej potrzeba ludziom sakramentalnej jedności?

Czy w domach pomocy społecznej, gdzie jest większe ryzyko zagrożenia ko-
ronowirusem, mogą pracować jako wolontariuszki tylko siostry zakonne? Czy tyl-
ko we Francji, jedna trzecia wszystkich ofiar COVID-19, to mieszkańcy domów 
spokojnej starości i placówek opiekuńczych? W zasadzie, czy Kościół skazany jest 
na to, by tylko powtarzać zarządzenia władz, czy nie ma nic więcej do powiedze-
nia? Czy ograniczenia do pięciu osób na nabożeństwach nie były zbyt drastycznymi 
ograniczeniami? Czy Kościół w osobach tych, którzy nauczają nie potrafi zobaczyć 
doświadczenia pandemii w świetle Słowa Bożego, czy potrafią myśleć jedynie na-
turalistycznie? Czy zachęta do duchowej Komunii św. załatwia wszystko z czym 
może wyjść do ludzi Kościół przez duszpasterzy? Jaka tendencja w myśleniu i dzia-
łaniu w Kościele zwyciężyła naturalistyczna czy też zaufania, czy ostatnie słowo 
należy do Boga? Czy przyciśnięty bezsilnością wobec pandemii Kościół okazał się 
bezradny? Dlaczego nie sformułowano w Kościele wyraźnego przesłania, że wo-
bec zaistniałej sytuacji każdy chrześcijanin kierując się przykazaniem miłości Boga 
i bliźniego winien odpowiedzieć sobie na pytanie: co ja mogę w tej sytuacji zrobić 
dobrego? Jakie zadania wyznaczył mi Bóg?

Czy wyjałowienia doznała też kultura religijna? Czy były kolejki, aby wejść 
do kościoła na chwilę adoracji? Czy wystarczy ludziom wirtualne, ubogie spotka-
nie w sieci, poprzez interakcję, człowiek – maszyna? Jaka może być efektywność 
takich spotkań, bez życia w grupie, bez głębszych przeżyć emocjonalnych? Czy 
w sferze przeżyć, epidemia wymusi autorefleksję, na temat życiowych celów, na-
wyków, poszukiwań sensu i osobowych relacji? Czy Kościół w swym nauczaniu 
nie unika głoszenia prawdy, że kruchość i niepewność jest immanentną cechą ludz-
kiego życia? Czy Kościół wystarczająco zareagował wobec tez, że kategoryzuje się 
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chorych ze względu na wiek i w pierwszej kolejności pomocy udziela się chorym 
nie będącym w grupie ryzyka? Jakie stosować środki na przerażenie? Zakazy, na-
kazy wzmacniają czy łagodzą strach i obawy? Czy podczas pandemii, ludzie stali 
się milsi, bardziej wyrozumiali, życzliwsi dla siebie? Czy wzrósł poziom zaufania 
do władz rządzących i kościelnych? Czy władza ufała służbie medycznej, służbom 
porządkowym i ludziom? Zmianie na lepsze uległy relacje społeczne? Jak Kościół 
ma funkcjonować w modelu kryzysowym? Oczywiste, są szkody materialne wy-
nikające z izolacji, zastoju, ale jakie są szkody religijno-duchowe? Czy w świecie 
bardziej udziela się pomocy islamistom niż chrześcijanom w krajach w większości 
muzułmańskiej populacji? Czy nie brakuje encykliki o współczesnej martyrologii 
chrześcijan w świecie? Pytano w Niemczech, dlaczego sklepy budowlane zostały 
otwarte wcześniej niż kościoły? Czy brakuje pogłębionego namysłu teologicznego 
nad przeżywaniem pandemii? Czy kościoły ułatwiają transmisje wirusa? Czy wraz 
z zamknięciem kościołów ustały wszelkie posługi religijne? Czy trudne czasy dla 
religii dopiero nadchodzą? Czy żyjemy złudzeniem, że wszystko wróci do normy 
i będzie, jak było? Pandemia to wyjątek od integralnej historii? Chcąc uzyskać zbio-
rowe rekcje, czy jednocześnie trzeba odwoływać się do racji stanu, prawa i norm 
moralnych? Co dla ludzi jest najważniejsze, wolność, bezpieczeństwo, czy poczucie 
przynależności? „Dzisiaj nie Bóg ma nas ocalić, lecz wirusologia. Czy powróci-
my kiedyś do Boga?”, pyta: Bronisław Świderski, Dziennik czasu zarazy, „Kronos” 
nr 1(2020), s. 259 – 264.

Ks. dr hab. Stefan Ewertowski, 
em. prof. UWM w Olsztynie
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Omówienie książki: Ks. Zdzisław J a n i e c, Jak godnie celebrować 
Mszę Świętą? Zasady i nieprawidłowości (How to celebrate the Holy 
Mass in dignity. Principles and irregularities), Towarzystwo Naukowe 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2020, ss. 208.

Ks. prof. dr hab. Zdzisław Janiec jest wieloletnim pracownikiem naukowym 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był uczniem a potem (jako kapelan i se-
kretarz) współpracownikiem wybitnego polskiego liturgisty śp. bp. prof. Wacława 
Świeżawskiego – rektora Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W swoich 
badaniach naukowych ks. prof. Janiec specjalizuje się w liturgice pastoralnej, ze 
szczególnym uwzględnieniem kultu maryjnego.

Prezentowana tutaj publikacja Jak godnie celebrować Mszę Świętą? Zasady 
i nieprawidłowości składa się ze wstępu autora, czterech rozdziałów, zakończenia, 
streszczenia (w językach: polskim, włoskim i angielskim), bibliografii, wykazu 
skrótów, indeksów osobowego i rzeczowego oraz dwóch recenzji. Inspiracją do 
jej powstania stał się trwający aktualnie w Polsce trzyletni program duszpaster-
ski poświęcony celebracji Eucharystii. Książka stanowi przypomnienie norm od-
noszących się do sprawowania Eucharystii, zawartych w księgach liturgicznych 
oraz dokumentach Magisterium. Ze wstępu dowiadujemy się, że motywacją do 
przygotowania niniejszego opracowania stało się założenie, iż „wierność zasadom 
celebracyjnym jest znakiem tożsamości Kościoła i liturgii” (s. 13). Ks. prof. Janiec 
dostrzega tu problem źle rozumianej „kreatywności liturgicznej”, której skutkiem 
jest nieład, uniemożliwiający właściwy, komunikacyjny wymiar liturgii. Posłuszeń-
stwo normom liturgicznym jest według autora konieczne do tego, aby wszelkie ce-
lebracje mogły prowadzić do spotkania z Bogiem oraz do oddawania Mu chwały 
przez uczestniczących w akcie liturgicznym (por. KL 33).

Pierwszy rozdział książki zatytułowany został: Godne uczestnictwo we Mszy 
Świętej wielkim skarbem. Opisuje on uczestnictwo w Eucharystii jako przywilej, 
który niesie za sobą także potrzebę przyjęcia pewnych postaw wewnętrznych jak 
i zewnętrznych. Autor pogłębia tu wymiary uczestnictwa, podane przez Sobór Wa-
tykański II, który opisuje je jako: świadome, pobożne i czynne (por. KL 48). Wiążą 
się one z potrzebą widzenia w liturgii niejako życia każdego chrześcijanina: przez 
przyjęcie krzyża oraz uświadamianie sobie Bożej obecności przez słyszane Słowo, 
przygotowujące do współofiarowania wraz z uobecnionym w Eucharystii Chry-
stusem. W ten sposób wchodzimy z Nim w prawdziwą komunię, dzięki pełnemu 
uczestnictwu we Mszy Świętej. Rozdział ten zawiera również syntezę norm we-
dług podziału form sprawowania Mszy Świętej wraz z praktycznymi wskazówkami 
(Msza z udziałem ludu, Msza koncelebrowania, Msza z jednym usługującym).

Rozdział II publikacji jest szczegółowym omówieniem części Mszy Świętej. 
Został podzielony na podrozdziały: obrzędy wstępne, liturgia słowa, liturgia eu-
charystyczna, obrzędy zakończenia. Każdy z nich zawiera zasady, jak i najczęstsze 
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nieprawidłowości w ich celebracji. Autor wskazał tutaj na bogate źródła prawodaw-
stwa liturgicznego (szczególnie w Ogólnym Wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego), 
wyjaśniając też właściwą wymowę poszczególnych gestów, znaków oraz symboli 
liturgicznych. Do każdej z części dołączone zostały postulaty liturgiczno-duszpa-
sterskie, oparte na wieloletnim doświadczeniu i obserwacjach.

W trzecim rozdziale książki ks. prof. Janiec przedstawia najważniejsze doku-
menty, poświęcone trosce o wierność przepisom liturgicznym. Omówiono tu naj-
ważniejsze fragmenty dekretów Soboru Trydenckiego, Soboru Watykańskiego II 
(szczególnie podkreślono znaczenie KL 22 i 26, gdzie dowiadujemy się, że czynno-
ści liturgicznie nie są czynnościami prywatnymi lecz kultem Kościoła). W części tej 
autor przypomina również najważniejsze normy i zalecenia, które wprowadzone zo-
stały wraz z polskim tłumaczeniem Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego 
[z trzeciego wydania typicznego Mszału Rzymskiego, Rzym 2002]. Uzupełnieniem 
rozdziału jest wybór tekstów Jana Pawła II o wierności przepisom liturgicznym, 
a także praktyczne wskazania (ars celebrandi i ars preasidendi) jego następcy Be-
nedykta XVI, dotyczące wybranych części Mszy Świętej oraz śpiewu liturgicznego.

Jak już zostało wspomniane na początku, szczególnym obszarem badań ks. 
prof. Jańca są zagadnienia związane z miejscem Najświętszej Maryi Panny w kulcie 
chrześcijańskim. Stąd wydawać się może, że z tego właśnie powodu czwarty roz-
dział omawianej publikacji dotyczy szczególnie związku Maryi z celebracją mszal-
ną, która jest tutaj określana jako „Niewiasta Eucharystii”. Autor, śledząc wybra-
ne teksty euchologii mszalnych, wskazuje na mistyczną obecność Maryi we Mszy 
Świętej.

Reasumując można uznać, że publikacja ks. prof. Zdzisława Jańca nawiązuje 
w pewien sposób swoją formą między innymi do przedsoborowego podręcznika 
abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego (Ceremoniał parafialny, Płock 1931), czy 
też opracowania ks. Stanisława Szczepańca (Ceremoniał Posług Liturgicznych, Kra-
ków 1987). Książka Jak godnie celebrować Mszę Świętą? Zasady i nieprawidłowo-
ści jest głęboko osadzona zarówno w aktualnym prawodawstwie liturgicznym, jak 
i mistagogii, co może stanowić godne uwagi kompendium zarówno dla kapłanów, 
jeśli chodzi o ars celebrandi oraz ars praesidendi, jak i wiernych, chcących pogłę-
bić swoje uczestnictwo w Eucharystii.

Ks. mgr lic. Łukasz Golec1

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

1 ORCID: 0000 – 0001 – 6361 – 8930.
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AACass –  Archiwum Episcopale Cassoviense.
AAS  –  Acta Apostolicae Sedis, Rzym 1909–.
AAWO –  Archiwum Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn.
AGBC  –  Archivo Generale delte Suore Benedictine di Caritá, Rzym.
AK  –  Ateneum Kapłańskie, Włocławek 1909–.
AL  –  Franciszek, Adhortacja posynodalna „Amoris laetitia”, 2016.
AODiSP –  Archiwum Ośrodka Dokumentacji i Studiu, Pontyfikatu Jana Pawła II  

w Rzymie.
APAF  –  Archiwum Parafialne Archikatedry Fromborskiej.
APG  –  Archiwum Państwowe w Gdańsku.
APO  –  Archiwum Państwowe, Olsztyn.
BHS  –  Biuletyn Historii Sztuki.
BVG –  Bochumer Verein für Bergban und Gußstahlfabrikation.
CA –  Jan Paweł II, Encyklika „Centesimus annus”, 1991.
CCC –  Catéchisme de l’Église catholique.
CCL –  Code of Canon Law.
Chś –  Chrześcijanin w świecie.
CS –  Colloquium Salutis. Wrocławskie Studia Teologiczne.
CIC –  Codex Iuris Canonici –  Kodeks Prawa Kanonicznego (KPK).
CSEL –  Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum.
CT –  Collectanea Theologica, Lwów 1931–1939, Warszawa 1949–.
CV –  Benedykt XVI, Encyklika „Caritatis in veritate”, 2009.
CVIA –  Centrinis Volstybinis Istorijos Archyvas, Wilno.
DiM –  Jan Paweł II, Encyklika „Dives in misericordia”, 1980.
DPLiL –  Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentaliów, Dyrektorium 

o pobożności ludowej i liturgii, 2003.
ECTS –  European Credit Transfer System.
EG –  Papież Franciszek, Adhortacja apostolska „Evangelii Gaudium”, (2013).
EK –  Encyklika Katolicka, red. E. Gigilewicz i in., Lublin 1974–.
EN –  Paweł VI, Posynodalna adhortacja apostolska „Evangelii nuntiandi”, 1975.
ES –  Paweł VI, Encyklika „Ecclessiam suam”, 1964.
EV –  Jan Paweł II, Encyklika „Evangelium vitae”, 1995.
FACI –  Federazione Associazioni Clero in Italia.
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FAO –  Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa.
FC – Jan Pawał II, Adhortacja apostolska „Familiaris consortio”, 1991.
GS –  Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym „Gaudium et spes”, 1965.
GSP –  Gdańskie Studia Prawnicze.
Hex –  Bonaventure, Colationes in Hexaëmeron.
HIV –  Human Immunodeficiency Virus –  wirus wywołujący AIDS.
IKCh –  Instytut Kultury Chrześcijańskiej w Olsztynie, filia Akademii Teologicznej.
Ins –  Insegnamenti di Paolo VI, t. I–XVI (1963–1978), Tipografia Poliglotta 

Vaticana.
JCS –  Journeé Mondiale des communications sociales.
JMP –  Franciszek, Journeé Mondiale de la Paix, 2020.
KDK –  Sobót Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie 

współczesnym „Gaudium et spes”, 1965.
KKK –  Katechizm Kościoła Katolickiego, tekst polski, Poznań 1994.
KL –  Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej „Sacrosanctum Conci-

lium”, 1963.
KMW –  Komunikaty Mazursko-Warmińskie, Olsztyn 1946–1950; 1957–.
KPK –  Kodeks Prawa Kanonicznego (1983), wersja łacińska: Codex Iuris Canonici 

(CIC).
KUL –  Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin.
LAS –  Libreria Ateneo Salesiano.
LEV –  Wydawnictwo Stolicy Apostolskiej.
Lm –  Bonaventure, Légende mineure.
LM –  Bonaventure, La légende majeure.
LS –  Franciszek, Encyklika Laudatio si ̓ (2015).
MA –  Miscellanea Agostiniana.
MMORPG –  Massive multiplayer online role-playing game.
MV –  Franciszek, Bulla „Misericordia vultus”, 2015.
OBŁ –  Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 

1994.
OFM –  Ordo Fratrum Minorum – Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie, francisz-

kanie brązowi).
OMS –  L ̓ organisation mondiale de la sante.
OP –  Ordo Fratrom Praedicatorum –  Zakon Braci Kaznodziejów (dominikanie).
Ord –  Duns Scoto Ordinatio.
OSB –  Ordo Sancti Benedicti –  Zakon Świętego Benedykta (benedyktyni).
OsRomPol –  L ̓ Osservatore Romano, ed. polska, Watykan 1980–.
PDE –  Pastoralblatt für die Di̓özese Ermland, Hrst. F. Hipler, Braunsberg 1886.
PG –  Patrologiae Cursus Completus, Series Graeca I–CLXI, wyd. J. P. Migne, 

Paryż 1857–1866.
PL –  Patrologiae Cursus Completus, Series Latina I–CCXVII, wyd. J. P. Migne, 

Paryż 1878–1890.
PLS –  Patriologiae Latinae Supplementum.
PP –  Paweł VI, Encyklika „Populorum progressio”, 1967.
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