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szanowni państwo,

Oddajemy Państwu do rąk kolejny 
numer czasopisma – półrocznika, które 
na dobre wpisało się w panoramę cza-
sopism głównie pedagogicznych w du-
chu katolickim. Niniejszy numer obej-
muje pierwsze półrocze roku 2015. Jego 
zawartość to przede wszystkim teksty 
dotyczące spraw pedagogii i pedago-
giki. Autorzy i tym razem pochylili się 
nad jakże ważnymi kwestiami, które 
stanowią nieustanne wyzwanie wobec 
każdego człowieka. Wychowywać to 
zadanie i powołanie. Nie ma na świe-
cie takiego systemu pedagogicznego, 
który lekceważyłby rolę wychowawcy 
w procesie pedagogii. Mimo że syste-
my te tak bardzo się między sobą róż-
nią, panuje w nich zgoda co do tego, iż 
dobre kształcenie i dobre wychowanie 
może być dziełem dobrego nauczyciela 
– wychowawcy, ma on bowiem znaczą-
cy wpływ na dzieci i młodzież, a przez 
to na całe społeczeństwo.

Nauczyciel jest osobą społeczną, 
jego funkcję w pracy zawodowej określa 
się mianem: mistrz pędzla w tworzeniu 
i kształtowaniu młodego człowieka, tak 
aby jak najlepiej, jak najpiękniej po-
znał i formował własne Ja w dorosłym 

życiu. Prymas Tysiąclecia podkreślał 
wielokrotnie, że praca nauczyciela nie 
może być traktowana jedynie jako za-
wód. Zwracając się do nauczycieli mó-
wił: Czy myślicie, że jesteście zawodem? 
Nie! Nie jesteście zawodem! Tyle zawodów 
zawodzi, ale wy zawieść nie możecie. Wy 
nadal spokojnie i ofiarnie pełnić będziecie 
swoją misję i posłannictwo. U podstaw 
każdego powołania leży głęboka miłość 
człowieka. W przypadku nauczyciela, 
wychowawcy miłość ta skierowana jest 
szczególnie do dzieci i młodzieży i wią-
że się z odpowiedzialnością za pomoc 
w kształtowaniu osobowości młodych 
ludzi. Z miłości rodzi się sprawiedli-
wość, ofiarność, wytrwałość, cierpli-
wość i zrozumienie. Jest to więc jedno 
z powołań, które stawia człowieka na 
szczególnie odpowiedzialnym, wyso-
kim miejscu. Kardynał Stefan Wyszyński 
podkreślał, że powołanie do wychowania 
i nauczania jest najbardziej szlachetnym 
powołaniem. (...) Jest to święte posłannic-
two, które łączy się z odpowiedzialnością. 
(...) W pracy nauczyciela-wychowawcy jest 
jakieś cierpienie i ogromny trud. A jednak 
pomimo męki nie brak ludzi, którzy po-
święcają się tej ciężkiej służbie, czynią to 
nie dla chleba, ale (...) by jak najlepiej słu-
żyć narodowi, dzieciom i młodzieży.

 
Od redakcji / From The Editorial Office 
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Doskonale zdajemy sobie sprawę, 
że bycie wychowawcą, nauczycielem 
to wielkie i odpowiedzialne zdanie. Być 
dobrym nauczycielem, to znaczy pro-
wadzić młodych ludzi ku wyjściu do za-
dań i do innych ludzi po to, by zrozumieć 
świat. Nie jest łatwo być drogowskazem 
choćby dla jednego młodego człowieka. 
Stać się dla niego autorytetem, zamiast 
być nim z urzędu. Zostać mistrzem 
w swojej funkcji nauczyciela. Posłannic-
two nauczyciela, zgodnie z wielowieko-
wą tradycją, wyrasta z powołania. Wy-
maga ono szczególnych dyspozycji oso-
bowych, gruntownego przygotowania 
do zawodu, ustawicznego pogłębiania 
swoich kompetencji oraz uprawy (kul-
tury) umysłu, woli i serca. Jest bowiem 
służbą drugiemu człowiekowi i z tej 
racji łączy się ze szczególną odpowie-
dzialnością.

Nauczyciel, wychowawca z powo-
łania powinien ciągle doskonalić się 
intelektualnie, estetycznie i moralnie, 
aby móc właściwie prowadzić swoich 
uczniów zgodnie z ich potrzebami, za-
interesowaniami, postawami, tempe-
ramentem i zdolnościami. Ma być pro-
jektodawcą własnego programu kształ-
cenia, a nie nauczać gotowej wiedzy 
z podręczników. Powinien odchodzić 
od roli instruktora, który jedynie prze-
kazuje wiedzę na rzecz osoby, która 
ułatwia uczenie się, która tworzy śro-
dowisko wychowawcze, w którym znaj-
duje się miejsce zarówno dla wolności, 
jak i pewnej dyscypliny. Dobry kontakt 
między nauczycielem a uczniem to nie 
tylko przyjemna atmosfera w klasie. 
To również prawo ucznia do zadawa-
nia pytań, do zgłaszania wątpliwo-
ści, a także do popełniania błędów. To 

prawo nauczyciela do wiary w odpo-
wiedzialność dziecka, do szacunku, do 
akceptacji wzajemnej, do twórczej pra-
cy. Nauczyciel musi ponosić ryzyko, że 
może nie mieć racji. To bardzo trudne 
zadanie, wymagające nie tylko odwa-
gi, ale i mądrości, krytycyzmu i wraż-
liwości. Niewłaściwe postępowanie na-
uczyciela może wypaczyć jednostkę, jej 
rozwój intelektualny, emocjonalny. Nie 
ma więc miejsca na bylejakość w pracy 
z uczniem. Im bardziej wychowawcy 
korzystać będą z szansy stawania się 
rzeczywistymi autorytetami, dorad-
cami, mistrzami i przewodnikami dla 
uczniów, tym większe stworzą uczniom 
możliwości ich pełnego rozwoju, a także 
przyczynią się do wzmocnienia i wzro-
stu swojej roli jako nauczyciela. Mądry 
przewodnik, opiekun nieustannie pa-
mięta, iż dobroć rodzi dobroć, radość – 
radość, a entuzjazm i pasja zdobywania 
i przekazywania wiedzy rodzi podobne 
nastawienie u wychowanków. To ta-
kie ważne i nie wymaga dodatkowych 
nakładów finansowych. Trzeba tylko 
tę prawdę przyjąć za swoją i chcieć ją 
w pracy z uczniem realizować.

Funkcję wychowawcy i nauczyciela 
od początku narodzin dziecka pełnią 
sami rodzice, którzy kumulują wiele 
funkcji nie tylko w sensie pedagogicz-
nym i edukacyjnym. Sobór Watykański 
II w wielu swoich dokumentach moc-
no uwydatnił posłannictwo rodziców 
jako „pierwszych i głównych wycho-
wawców”, których nie łatwo daje się 
zastąpić. Ich misja wychowawcza jest 
posługą wprowadzającą dziecko nie 
tylko w sferę wartości ludzkich, ale 
także w sferę wartości duchowych. 
Rodzice odgrywają podstawową rolę 
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w pierwszym przekazie wiary i w po-
czątku chrześcijańskiego życia dzieci. 
Specjalną pomoc w posłannictwie wy-
chowawczym znajdują oni w sakra-
mencie małżeństwa, który ich konse-
kruje do prawdziwie chrześcijańskiego 
wychowania dzieci, to znaczy powo-
łuje ich do uczestnictwa we władzy 
i miłości samego Boga Ojca i Chrystu-
sa Pasterza, a także w macierzyńskiej 
miłości Kościoła, wzbogaca ich darami 
mądrości, rady, męstwa i wszystkimi 
innymi darami Ducha Świętego, po to 
ażeby pomogli dzieciom w ich ludzkim 
i chrześcijańskim wzrastaniu. Również 
Synod podejmując i rozwijając myśli 
Soborowe, przedstawił posłannictwo 
wychowawcze rodziny chrześcijańskiej 
jako prawdziwą posługę, poprzez którą 
dokonuje się przekazywanie i promie-
niowanie Ewangelii. W szczególny zaś 
sposób, zadaniom rodziny chrześcijań-
skiej we współczesnym świecie poświę-
cona została adhortacja apostolska Jana 
Pawła II „Familiaris consotrio”. Prawo 
- obowiązek rodziców do wychowania 
jest czymś istotnym i jako taki związa-
ny jest z samym przekazywaniem życia 
ludzkiego; jest on pierwotny i mający 
pierwszeństwo w stosunku do zadań 
wychowawczych innych osób, z racji 
wyjątkowości; wyklucza zastępstwo 
i jest niezbywalny, dlatego nie może 
być całkowicie przekazany innym, ani 
przez innych zawłaszczony.

Prawo rodziców do wyboru wycho-
wania zgodnego z wyznawaną przez 
nich wiarą winno być bezwzględnie 
zabezpieczone. Państwo i Kościół mają 
obowiązek służenia rodzicom wszel-
kimi możliwymi formami pomocy, aby 
rodziny mogły prawidłowo wypełniać 
swe zadanie wychowawcze. W tym 
celu zarówno Kościół jak i państwo 
winni tworzyć i popierać te instytucje 
i taką działalność, których słusznie do-
magają się rodziny. Przy tym ci wszy-
scy, którzy słusznie  w społeczeństwie 
stają na czele szkolnictwa i są uczestni-
kami procesu wychowawczego nie po-
winni zapominać, że działają poniekąd 
w imieniu rodziców, w oparciu o ich 
zgodę, a  w pewnej mierze nawet ich 
zlecenie. Rodzice nawet wówczas, kie-
dy powierzają zadania wychowawcze 
instytucjom kościelnym lub szkołom 
prowadzonym przez osoby zakonne, 
nadal i w sposób czynny powinni pełnić 
swoją rolę wychowawczą. 

Ta powyższa refleksja zapewne 
wprowadzi czytelnika w rozważanie na 
temat wychowania, formacji, kształto-
wania młodego pokolenia. Jest to więc 
zadanie dotyczące każdego z nas. Treść 
niniejszego numeru czasopisma będzie 
stanowić wielkie wsparcie w budowa-
niu prawdziwego domu zbudowanego 
na fundamencie wiary.

Redaktor naczelny
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Jedyna rzecz, jakiej pragnie  
Kościół i Papież1

Jorge Mario Bergoglio urodził się 17 grudnia 1936 w Buenos Aires (Argentyna). Jego ojciec, Mario 
- imigrant włoski z okolic Turynu, był pracownikiem kolei. Jorge miał jeszcze czworo rodzeństwa. 
Początkowo Jorge miał zamiar zostać chemikiem i ukończył studia na tym kierunku, jednak wkrótce, 
w 1958 roku wstąpił do Towarzystwa Jezusowego (jezuici), podejmując normalną formację zakonną 
i studia seminaryjne, po nowicjacie w Colegio Maximo San José w San Miguel koło Buenos Aires 
(licencjat z filozofii), w Colegio de la Immaculada w Santa Fe (studia humanistyczne i psychologia), 
w Colegio del Salvador w Buenos Aires (teologia). Święcenia kapłańskie przyjął 13 grudnia 1969 
r., profesję wieczystą złożył 22 kwietnia 1973 r. W ramach funkcji zakonnych był mistrzem nowicja-
tu (w Villa Barilari), wykładowcą na Wydziale Teologii, członkiem konsulty prowincji zakonnej w tym 
samym mieście, a także prowincjałem Argentyny (1973-1979). Przez pewien czas pracował w Niem-
czech, gdzie kończył doktorat. W 1992 roku został mianowany biskupem pomocniczym Buenos Aires 
(tyt. Auca). Sakrę biskupią przyjął 27 czerwca 1992. Do godności kardynalskiej został wyniesiony 
w 2001 roku. W latach 2005-2011 był przewodniczącym Konferencji Episkopatu Argentyny. 13 marca 
2013 r., po trwającym dwa dni konklawe, został wybrany na Papieża. Przyjął imię Franciszek.

Wiele razy jako arcybiskup Buenos Aires 
brałem udział w Boskiej Liturgii wspólnot 
prawosławnych w tym mieście, ale fakt, 
że jestem dziś tutaj, w tym kościele pa-
triarchalnym św. Jerzego, z okazji uroczy-
stości św. Andrzeja Apostoła - pierwszego 
z powołanych i brata Piotra - patrona Pa-
triarchatu Ekumenicznego, jest naprawdę 
szczególną łaską, którą daje mi Pan.

Spotykanie się, patrzenie na siebie twa-
rzą w twarz, wymiana uścisku pokoju, 
wzajemna modlitwa za siebie to podsta-
wowe aspekty drogi do przywrócenia peł-
nej jedności, do której dążymy. Wszystko to 
poprzedza, zawsze mu towarzysząc, inny 
istotny aspekt tej drogi, jakim jest dialog 

teologiczny. Prawdziwy dialog to zawsze 
spotkanie osób, które mają imię, oblicze, 
historię, a nie tylko wymiana idei.

Jest to szczególnie ważne dla nas, 
chrześcijan, bo dla nas prawdą jest osoba 
Jezusa Chrystusa. Przykład św. Andrzeja, 
który razem z innym uczniem przyjął za-
proszenie Boskiego Mistrza: „Chodźcie, 
a zobaczycie», i «tego dnia pozostali u Nie-
go” (J 1, 39), ukazuje nam wyraźnie, że ży-
cie chrześcijańskie jest doświadczeniem 
osobowym, przemieniającym spotkaniem 
z Tym, który nas kocha i chce nas zba-
wić. Także przepowiadanie chrześcijań-
skie rozpowszechnia się dzięki osobom, 
które - rozmiłowane w Chrystusie - nie 

1 30 XI 2014 - Boska Liturgia w kościele św. Jerzego w Fanarze – przemówienie Franciszka. W ostat-

nim dniu pobytu w Stambule, w niedzielę 30 listopada rano, Papież odprawił Mszę św. w przedstawi-

cielstwie apostolskim; tam również spotkał się z Wielkim Rabinem Turcji Isakiem Halevą. Następnie 

udał się do Fanaru, gdzie w patriarchalnym kościele św. Jerzego uczestniczył w Boskiej Liturgii św. Jana 

Chryzostoma, odprawianej przez Patriarchę Bartłomieja I z okazji święta św. Andrzeja, patrona Ekume-

nicznego Patriarchatu Konstantynopola. Podczas Liturgii Bartłomiej i Franciszek wymienili pocałunek 

pokoju i pojednania, Papież odmówił po łacinie modlitwę „Ojcze nasz” i obaj wygłosili przemówienia

ojciec Święt y Franciszek

Wasza Świątobliwość, drogi Bracie Bartłomieju!,  
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mogą nie przekazywać radości, jaką rodzi 
bycie kochanymi i zbawionymi. Jeszcze 
raz oświecający jest tu przykład apostoła 
Andrzeja. On, po tym jak poszedł za Jezu-
sem, tam gdzie On mieszkał, i z Nim prze-
bywał, „spotkał najpierw swego brata 
i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” 
- to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go 
do Jezusa” (J 1, 40- -42). Jest zatem oczy-
wiste, że także dialog między chrześcija-
nami nie może abstrahować od tej logiki 
spotkania osobowego.

Nie jest więc przypadkiem, że proces 
pojednania i pokoju między katolikami 
a prawosławnymi w pewien sposób za-
początkowało spotkanie, uścisk naszych 
czcigodnych poprzedników, patriarchy 
ekumenicznego Atenagorasa i papieża 
Pawła VI pięćdziesiąt lat temu w Jerozoli-
mie. Wydarzenie to Wasza Świątobliwość 
i ja niedawno upamiętniliśmy, spotykając 
się ponownie w mieście, w którym Pan Je-
zus Chrystus umarł i zmartwychwstał.

Szczęśliwym zbiegiem okoliczności moja 
obecna wizyta odbywa się kilka dni po ob-
chodach pięćdziesiątej rocznicy promulga-
cji dekretu Soboru Watykańskiego II o dą-
żeniu do jedności wszystkich chrześcijan, 
Unitatis redintegratio. Jest to dokument 
podstawowy, który otworzył nową drogę 
do spotkania katolików z braćmi z innych 
Kościołów i wspólnot kościelnych.

W szczególności przez ten dekret Ko-
ściół katolicki uznaje, że Kościoły pra-
wosławne „posiadają prawdziwe sakra-
menty, szczególnie zaś na mocy sukcesji 
apostolskiej, kapłaństwo i Eucharystię, 
dzięki którym są wciąż z nami złączone 
najściślejszym węzłem” (n. 15). W związ-
ku z tym stwierdzono, że aby wiernie za-
chować pełnię tradycji chrześcijańskiej 
i doprowadzić do pojednania chrześcijan 
Wschodu i Zachodu, niezwykle ważne jest 

zachowanie i podtrzymanie bogatej spu-
ścizny Kościołów Wschodnich, nie tylko 
w zakresie tradycji liturgicznych i ducho-
wych, ale także w odniesieniu do norm 
kanonicznych, ustalonych przez Świętych 
Ojców i sobory, regulujące życie tych Ko-
ściołów (por. nn. 15-16).

Uważam za rzecz ważną potwierdzenie, 
że poszanowanie tej zasady jest niezbęd-
nym i wzajemnym warunkiem przywróce-
nia pełnej jedności, która nie oznacza ani 
podporządkowania jednego Kościoła dru-
giemu, ani też wchłonięcia go, ale raczej 
przyjęcie wszystkich darów, jakie Bóg dał 
każdemu, by ukazać całemu światu wielką 
tajemnicę zbawienia, dokonanego przez 
Chrystusa Pana za pośrednictwem Ducha 
Świętego. Chcę zapewnić każdego z was, że 
Kościół katolicki, aby osiągnąć upragniony 
cel pełnej jedności, nie zamierza stawiać 
żadnych warunków, oprócz wyznania 
wspólnej wiary i że jesteśmy gotowi szu-
kać razem, w świetle nauczania biblijnego 
i doświadczenia pierwszego tysiąclecia, 
sposobów, które zapewnią niezbędną jed-
ność Kościoła w obecnej sytuacji. Jedyną 
rzeczą, jakiej pragnie Kościół katolicki i do 
której dążę jako Biskup Rzymu, „Kościoła, 
który przewodzi w miłości”, jest komunia 
z Kościołami prawosławnymi. Komunia 
ta zawsze będzie owocem miłości, któ-
ra „rozlana jest w sercach naszych przez 
Ducha Świętego, który został nam dany” 
(Rz 5, 5), miłości braterskiej, która wyraża 
więź duchową i transcendentną, jednoczą-
cą nas jako uczniów Pana.

Nie możemy nie słyszeć głosów, które 
we współczesnym świecie z mocą żądają 
od naszych Kościołów, by żyły w pełni jako 
uczniowie Pana Jezusa Chrystusa.

Pierwszym z nich jest głos ubogich. 
Jest dziś na świecie zbyt wielu mężczyzn 
i kobiet cierpiących z powodu poważnego 
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niedożywienia, rosnącego bezrobocia, wy-
sokiego odsetka młodych ludzi bez pracy 
i wzrostu wykluczenia społecznego, które 
może popychać do działalności przestęp-
czej, a nawet rekrutacji terrorystów. Nie 
możemy pozostać obojętni na głosy tych 
braci i sióstr. Żądają oni od nas nie tylko, 
by dać im pomoc materialną, niezbędną 
w wielu przypadkach, ale nade wszystko, 
byśmy im pomogli bronić ich godności 
jako osób, żeby mogli odnaleźć duchowe 
energie, stanąć na nogi i ponownie stać się 
panami własnego losu. Proszą nas ponad-
to, byśmy w świetle Ewangelii zwalczali 
strukturalne przyczyny ubóstwa: nierów-
ność, brak godnej pracy, ziemi i domu, 
odmawianie praw społecznych i pracow-
niczych. Jako chrześcijanie jesteśmy we-
zwani do wspólnego pokonywania tej 
globalizacji obojętności, która wydaje się 
dziś dominować, oraz budowali nową cy-
wilizację miłości i solidarności.

Drugi głos, mocno się rozlegający, to wo-
łanie ofiar konfliktów w wielu częściach 
świata. Słyszymy stąd ten głos bardzo do-
brze, ponieważ w kilku krajach sąsiednich 
toczy się okrutna i nieludzka wojna. Z głę-
bokim bólem myślę o licznych ofiarach 
nieludzkiego i bezsensownego zamachu, 
dokonanego w tych dniach na naszych 
braciach muzułmanach, którzy modlili się 
w meczecie w Kano w Nigerii. Zakłócanie 
pokoju narodu, dopuszczanie się jakiejkol-
wiek formy przemocy lub zezwalanie na 
to, zwłaszcza wobec osób słabych i bez-
bronnych, to ciężki grzech przeciwko Bogu, 
bo oznacza brak poszanowania dla obrazu 
Boga w człowieku. Głos ofiar konfliktów 
pobudza nas do przyspieszenia kroku na 
drodze pojednania i komunii między ka-
tolikami a prawosławnymi. Czyż zresztą 
możemy wiarygodnie głosić Ewangelię 
pokoju, która pochodzi od Chrystusa, jeśli 

nadal są między nami rywalizacja i spo-
ry? (por. Paweł VI, adhort. apost. Evangelii 
nuntiandi, 77).

Trzecim wyzwaniem jest głos ludzi mło-
dych. Jest dziś niestety wielu młodych, 
którzy żyją bez nadziei, owładnięci przez 
zniechęcenie i rezygnację. Wielu młodych, 
ulegając wpływom dominującej kultury, 
poszukuje radości jedynie w posiadaniu 
dóbr materialnych i zaspokajaniu chwilo-
wych emocji. Nowe pokolenia nigdy nie 
będą mogły zdobyć prawdziwej mądrości 
i zachować żywej nadziei, jeśli nie potrafi-
my docenić i przekazać prawdziwego hu-
manizmu, którego źródłem jest Ewangelia 
i tysiącletnie doświadczenie Kościoła. To 
właśnie młodzi - myślę na przykład o rze-
szach młodych prawosławnych, katolików 
i protestantów, którzy spotykają się na 
międzynarodowych zgromadzeniach orga-
nizowanych przez Wspólnotę z Taizé - to 
oni dzisiaj wzywają nas do czynienia po-
stępów na drodze do pełnej jedności. I to 
nie dlatego, że nie rozumieją znaczenia 
różnic, które wciąż nas dzielą, ale dlatego, 
że potrafią sięgać spojrzeniem dalej - po-
trafią sięgać spojrzeniem dalej - są zdolni 
pojąć to, co istotne, to, co nas już łączy, 
a jest tego wiele, Wasza Świątobliwość.

Drogi bracie, bardzo drogi bracie, jeste-
śmy już na drodze, na drodze ku pełnej 
jedności, i już możemy żyć wymownymi 
znakami rzeczywistej jedności, chociaż 
jeszcze częściowej. Pociesza nas to i wspie-
ra, gdy idziemy dalej. Jesteśmy pewni, że 
na tej drodze wspomaga nas wstawiennic-
two apostoła Andrzeja i jego brata Piotra, 
uważanych przez tradycję za założycie-
li Kościołów Konstantynopola i Rzymu. 
Prośmy Boga o wielki dar pełnej jedności 
i zdolności do przyjęcia go w naszym ży-
ciu. I nigdy nie zapominajmy nawzajem za 
siebie się modlić.
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„Fundamenty” pedagogiki katolickiej 
odpowiedzią na wyzwanie XXI wieku

Wstęp
Prawidłowa realizacja procesu naucza-

nia i wychowania ma z pewnością rangę 
najwyższej wagi i to nie tylko dla danej 
jednostki, która podlega wychowaniu, ale 
także z uwagi na fakt, iż ma bezpośred-
ni wpływ na dalszą przyszłość jej funk-
cjonowania w sensie globalnym. Innymi 
słowy od wychowania zależy przyszłość 
każdej osoby, rodziny, społeczeństwa i ca-
łego świata – a więc jego przyszły kształt, 
jego jakość – jako osoby, rodziny, licznych 
zbiorowości społecznych, w których funk-
cjonuje człowiek podczas swojego życia. 
Nie ma chyba zatem nic ważniejszego 
od wychowania w myśli pedagogicznej 
a jego prawidłowa realizacja ma charak-
ter ponadczasowy i stale aktualny. Każdy, 
kto jest w pełni świadomy ważności wy-
chowania w życiu człowieka, niezależnie 
od jego pochodzenia, poglądów czy wy-
znania wie, że jego istotnym wyznaczni-

kiem we wszelkich działaniach o charak-
terze praktycznym jest wielopłaszczy-
znowy rozwój jednostki ludzkiej. Wielce 
złożona koncepcja takich właśnie oddzia-
ływań jest w pełni rozważana na gruncie 
systemu chrześcijańskiego wychowania, 
pedagogiki katolickiej, wychowania ka-
tolickiego, które w swoich ramach prak-
tycznego działania daje możliwość wielo-
płaszczyznowego rozwoju we wszystkich 
sferach funkcjonowania i życia każdego 
człowieka, z zaznaczeniem jego ukierun-
kowania na zbawienie, jako najważniej-
szy cel ostateczny, które jest głównym 
wyznacznikiem życia człowieka.

Wychowanie katolickie, chrześcijań-
skie, jest niepodważalnie autentycznie 
ludzkie i stale aktualne, odpowiadają-
ce rodzajowi kultury wszystkich, także 
i naszych czasów. Jest ono wychowa-
niem prawdziwym, realnym, ale i inte-
gralnym, uznaje bowiem wspomniane 
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i za granicą. Organizator ośrodka młodzieżowego, wielu konferencji krajowych i zagranicznych, sesji nauko-
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wieloaspektowe powiązanie człowieka 
z przyrodą oraz ostatecznie jego trans-
cendentny wymiar. 

1. pocZątki myśli pedaGoGicZNej
Powszechnie uznajemy, że już w sta-

rożytnej Grecji pojawili się pierwsi my-
śliciele, którzy w swoich rozważaniach 
pragnęli przyjrzeć się bliżej problematy-
ce wychowania. Tak też pierwszą szko-
łę filozoficzną zorganizował Pitagoras 
z Samos (570 – 504 p.n.e.). Jego dorobek 
dotyczył oprócz matematyki, również 
teologii, astronomii, filozofii, muzyki, 
wychowania. Założył on Związek Pita-
gorejski w Krotonie, było to tajne stowa-
rzyszenie, w którym uczestniczyć mogli 
jedynie wybrani przez Pitagorasa adep-
ci. Stworzyli oni koncepcję wychowania 
i życia we wspólnocie i zaczęli realizo-
wać ją w życiu codziennym, nie była ona 
więc jedynie wymyśloną teorią. Niektóre 
stosowane przez stowarzyszenie ele-
menty funkcjonowania przejęte zostały 
w późniejszym czasie przez masonów 
oraz jezuitów1. Jedność i harmonia sta-
ły się głównymi cechami zgromadzenia 
pitagorejczyków. Nie znali oni sprzeczek, 
a wokół nich panowała miłość braterska. 
Mistrz był gotów umrzeć za uczniów i tyl-
ko dla nich żył, był ich królem, arcykapła-
nem i ojcem. Uczniowie mieli obowiązek 
kochać całą ludzkość, naturę i wszystkie 
zwierzęta. Ich umysł musiał być czysty 
niczym kryształ. Pitagorejczycy kształcili 
się w zakresie: polityki, matematyki, fi-
zyki, astronomii, teologii, wróżbiarstwa, 
medycyny, muzyki i filozofii. Jednak za 

najważniejszą naukę uważali matematy-
kę, gdyż Pitagoras właśnie liczbę uważał 
za pierwiastek wszechrzeczy, według 
niego to ona rządzi światem i tylko jej 
można zaufać2. Pitagoras sformułował 
kilka ważnych dla dziejów myśli pedago-
gicznej idei, była to – przede wszystkim 
– idea harmonii, która swoje odzwiercie-
dlenie znalazła w matematyce, astrono-
mii, geometrii, architekturze, stanowiła 
również jedną z zasad pedagogiki grec-
kiej, ponieważ harmonią duszy była cno-
ta. Dla Pitagorasa katartysis (harmonia 
charakteru) znaczyła podatność na wy-
chowanie3. To właśnie jemu zawdzięcza-
my pierwowzór doboru pedagogicznego 
(zasady selekcji), zasadę wysiłku, zasa-
dę powiązania polityki i edukacji, zasa-
dę systematyczności w nauczaniu oraz 
zasadę odrzucenia relatywnych norm 
życia, samoograniczenia i zawierzenia 
wartościom uniwersalnym4. 

Pomimo, że Grecy właśnie Pitagorasa 
uważali za pierwszego teoretyka myśli 
pedagogicznej, właściwą teorię, czyli fi-
lozofię wychowania stworzyli Platon (428 
– 347 p.n.e.) oraz Arystoteles (384 – 322 
p.n.e.)5. Ich twórczość stanowiła duży 
krok naprzód, chociażby dlatego, że ich 
założenia teoretyczne stworzyły pewną 
całość w porównaniu z rozproszonymi 
lub pojedynczymi stanowiskami prekur-
sorów6. Podstawowym założeniem myśli 
Platona jest pojęcie wychowania, które 
jest jednym z wymiarów pojęcia paidei 
(termin oznacza też kulturę osobistą). Jego 
definicję wychowania uznać możemy za 
kluczową w dziejach śródziemnomorskiej 
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kultury. Według wykładni I. Bernsteina 
„[…] wychowanie to przysposabianie do 
dzielności i cnoty od pierwszego dzieciń-
stwa, polegające na pragnieniu, aby się 
stało dziecko obywatelem, który umie 
rozkazywać i słuchać w granicach spra-
wiedliwości. Wszelkie inne wychowanie, 
które ma na celu robienie majątku, zdo-
bywanie siły fizycznej albo innej jakiej 
biegłości, bez oglądania się na rozum 
i sprawiedliwość, jest nikczemnością nie-
godną człowieka i niegodną zgoła nazwy 
wychowania”7. Platon twierdził, że utwo-
rzenie państwa, które opiera się na wy-
sokiej etyce jego obywateli wymaga ich 
właściwego ukształtowania. Sądził on, że 
każdy człowiek rodząc się ma już goto-
wy charakter i skłonności, jednak możli-
we jest że te zadatki wrodzone rozwiną 
się lub zanikną pod wpływem danego 
oddziaływania zewnętrznego. Uważał, 
że prawdziwa kultura danej jednostki 
może być wynikiem tylko wychowania 
w zbiorowości, nie uznawał za słuszne 
wychowania indywidualnego8. W dzie-
łach Państwo i Prawo Platon ukazał obraz 
państwa idealnego, którego istnienie jest 
możliwe pod warunkiem, że obywate-
le zostaną należycie wychowani. Ludzi 
wolnych dzielił na trzy stany: filozofów 
(mędrców), żywicieli i obrońców. Każdy 
stan powinien posiadać właściwe wycho-
wanie, które polegać miało na odkryciu 
odpowiednich możliwości, które posiadał 
dany wychowanek, aby jak najlepiej wy-
korzystać go w państwie9. Wykorzystując 
swoją wiedzę o psychicznym i fizycznym 

rozwoju człowieka Platon stworzył ideę 
państwowego systemu edukacji: wyod-
rębnił etapy wychowania, starannie okre-
ślił metody i cele wychowawcze, a także 
omówił progi selekcji, odpowiednio do 
posiadanych zdolności i pozycji w spo-
łeczeństwie10. Utworzony przez Platona 
system jest pierwszym systemem peda-
gogicznym w Europie, harmonijnie łączy 
wychowawcze oddziaływanie na czło-
wieka, które oparte jest na założeniach 
filozoficznych, jasno określonych celach 
społeczno-politycznych i pedagogicz-
nych, oraz z zaprezentowaniem środków 
do ich realizacji11.

Filozofia wychowania Arystotelesa 
różni się od idealizmu obiektywnego 
Platona, ma ona już charakter neutrali-
styczny, realistyczny. Konsekwencją tego 
rozróżnienia jest utworzenie się dwóch 
dużych pedagogicznych prądów: huma-
nizmu i naturalizmu. Struktura formalna 
poglądów Arystotelesa, oparta jest, po-
dobnie jak u Platona na trzech podłożach: 
etyce, psychologii (teorii duszy) oraz kon-
cepcji społeczeństwa politycznego12.

Greccy filozofowie nauczyli ludzi 
humanitaryzmu, szanowania człowieka 
niezależnie od jego pochodzenia i stanu, 
zauważania wartości każdej jednostki 
według jej zdolności i sił duchowych. Do 
młodych narodów wnosili ogólno ludz-
kie normy, które szanowały wyrafinowa-
ną grecką kulturę, prostotę i dzielność 
oręża13. 

W Rzymie, inaczej niż u Greków mo-
tywowano cel wychowawczy, nie była 
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to konieczność utrzymania równowagi 
między rozmaitymi aspektami wycho-
wawczymi, lecz największą uwagę ukie-
runkowywano na właściwe przygotowa-
nie uczniów do roli odpowiedzialnego 
obywatela, potrafiącego właściwe zarzą-
dzać publicznymi sprawami. Starożytny 
Rzym potrzebował silnych wojowników 
i skutecznych administratorów. Dlatego 
też przez długi czas wzorcem wycho-
wawczym był srogi obywatel, którego 
charakteryzowały: dzielność (virtus), opa-
nowanie (modestas), stałość (constantia), 
pobożność (pietas) roztropność (pruden-
tia), godność (gravitas), sprawiedliwość 
(iustitia). Rodzina była dla młodego Rzy-
mianina niezwykle ważna, to w niej miał 
znajdować najwłaściwsze wzory, godne 
naśladowania14. Nauczanie prowadzono 
systemem pamięciowym, środkiem dy-
daktycznym, który był najczęściej uży-
wany była chłosta – kara fizyczna. Dla-
tego też szkoła była uciążliwym sąsiedz-
twem dla okolicznych mieszkańców. 
Nauka (a co za tym idzie płacz i bicie 
dzieci) zaczynała się w Rzymie od bardzo 
wczesnego ranka. Uczniom nie zadawa-
no zadań domowych, a znaczna ilość 
dni wolnych od nauki spowodowana 
była obchodzeniem licznych uroczysto-
ści oraz świąt. Do elementarnych szkół 
uczęszczały także młode dziewczęta, to 
właśnie wykształcone kobiety wywie-
rały duże oddziaływanie na umysłowe 
życie kraju, w czasie gdy był on repu-
bliką. Rzym z małego państewka szybko 
przekształcił się w potężne imperium, co 
wiązało się z dużymi zmianami w życiu 
politycznym i społecznym15. W III wieku 
arystokracja finansowa i rodowa dążyła 
do wykształcenia ich dzieci zgodnie z ich 

wysokimi ambicjami, co gwarantowa-
ło późniejsze powodzenie w życiu pań-
stwowym i publicznym. Pragnęli oni aby 
ich potomkowie odróżniali się od ogółu 
obywateli poziomem umysłowym: znajo-
mością literatury i języka greckiego oraz 
znajomością retoryki i dialektyki. Po za-
jęciu Grecji przez Macedończyków, a na-
stępnie przez Rzymian, greccy nauczy-
ciele zaczęli otwierać prywatne szkoły 
średnie, według wzoru hellenistycznego. 
W szkołach tych uczono: greckiej retory-
ki, gramatyki i literatury, rozpoczynając 
od Homera, po czym przechodzono do 
epiki, utworów dramatycznych i lirycz-
nych. Młodzież rzymska dzięki temu 
zdobywała całościowe wykształcenie en-
cyklopedyczne i literackie. Program, któ-
ry ukształtował się w okresie republiki 
obejmował siedem wyzwolonych sztuk 
(septem artes liberales): 

2. ku roZWojoWi myśli pedaGoGiki 
katolickiej

Początkowo religia chrześcijańska 
rozwijała się tylko pośród dorosłych lu-
dzi, z daleka od kultury łacińskiej i filo-
zofii greckiej. Jej początek miał miejsce 
wśród ubogiej żydowskiej ludności, ży-
jącej w Palestynie. Chrześcijaństwo nie 
troszczyło się o formy oddziaływania 
edukacyjnego, ponieważ chrzest przyjąć 
mogli jedynie ludzie dorośli. To do nich 
kierowano nową wiarę, wychowanie 
dzieci zaś było sprawą rodziców i domu 
rodzinnego. Chrześcijaństwo stopniowo 
wyłaniało się z judaizmu, dlatego też 
wpływ na wychowanie miała Biblia (tek-
sty Starego Testamentu, a potem również 
Nowego Testamentu)16. „Rodowód chrze-
ścijaństwa na stałe połączył Prawo Moj-
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żesza z Prawem Chrystusa, a że pierw-
sze gminy chrześcijańskie powstawały 
w obrębie państwa rzymskiego i kręgu 
kultury hellenistycznej, judeochrześcijań-
ska obyczajowość i moralistyka rozwijała 
się czerpiąc wiele z tradycji śródziemno-
morskich cywilizacji”17. W Biblii człowiek 
stale pracuje, jest to kontynuacja czynu 
Boga. Praca jest niezwykle ważna w pro-
cesie wychowawczym, zaś człowiek, 
który się z nią nie zetknął może stać się 
nieprzyzwoitym i pełnym pychy. Proces 
wychowania zawiera nagradzanie i ka-
ranie, napominania, pouczenia i dawanie 
dobrego przykładu. Główną zasadą jest 
tu dialog i miłość dwojga ludzi. W Biblii 
wychowawcą najważniejszym jest sam 
Bóg, który chce aby ludzie ulegli wierze 
i Prawu, Bóg jest tu wzorem, jest miłu-
jący. Celem procesu wychowawczego 
jest osiąganie mądrości za pomocą upo-
mnień. Nauczyciel ma za zadanie nauczyć 
wychowanka właściwego postępowania 
w życiu i zrozumienia mądrości. Koniecz-
ne do osiągnięcia tego są karność i dys-
cyplina. „Wymierzanie chłosty i zginanie 
grzbietu” (Syr 30,12) mają skłaniać do 
żalu i zastanowienia się18. Początkowo 
chrześcijaństwo nie było zainteresowane 
zagadnieniami oświaty i kultury, spowo-
dowane było to faktem, że nową religią 
interesowały się głównie biedniejsze war-
stwy społeczeństwa. Gdy wśród wyznaw-
ców zaczęli pojawiać się również ludzie 
wykształceni i zamożni, którzy kształcili 
się w rzymskich szkołach pogańskich, Ko-
ściół dostrzegł problem oświaty. „Konflikt 

pomiędzy wartościami chrześcijańskimi 
i pogańskim duchem szkół gramatycz-
nych i retorycznych zaostrzył się, gdy 
nowa wiara dotarła do ludzi kulturalnych 
i wykształconych. Okazało się jednak, że 
nie można odrzucić całego dorobku szko-
ły i kultury klasycznej”19. Mimo, że szko-
ły greckie i rzymskie w swoich lekturach 
i programach nauczania zawierały wiele 
starożytnych bóstw, przez co wydawały 
się nieodpowiednie dla nowych wyznaw-
ców chrześcijaństwa, nie zrezygnowano 
z nauczania w nich dzieci. Najwybitniejsi 
przywódcy nie zwalczali tych szkół, ponie-
waż sami zawdzięczali im poziom swojej 
wiedzy20. Początek istnienia chrześcijań-
stwa cechował się współżyciem dwóch 
koncepcji ucznia i jego wychowania. Stąd 
też z jednej strony była irracjonalna kon-
cepcja religijna, a z drugiej bogata kultu-
ra rzymsko-grecka. W 313 roku wydano 
edykt mediolański, który zapewnił chrze-
ścijanom tolerancję, wtedy też rozpoczął 
się szybki rozwój chęć zbudowania wła-
snej tradycji21. Marian Plezia twierdzi, 
że „apologetyka chrześcijańska bardzo 
prędko przyswaja sobie szatę zewnętrz-
ną i formy rozumowania literatury oraz 
filozofii pogańskiej […]. Było chrześcijań-
stwo jeszcze tworem młodym i nie mo-
gło własnej kultury stworzyć z niczego, 
względnie wydedukować jej wyłącznie ze 
wskazań życia religijnego: stąd wypadło 
korzystać raz za razem z gotowych już 
osiągnięć kultury grecko-rzymskiej”22. 
W 392 roku chrześcijaństwo na mocy 
edyktu konstantynopolitańskiego uzy-
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skało status religii państwowej. Fakt ten 
zobligował chrześcijańskich myślicieli po 
przekonania wiernych, iż niezbędna jest 
potrzeba kształcenia się oraz pracy w róż-
nych państwowych instytucjach23. 

W 476 roku nastąpił upadek Zachod-
niego Cesarstwa Rzymskiego, nie ozna-
czało to jednak całkowitej likwidacji ła-
cińskich szkół24. „Dominującym stylem 
nauki przez całe 1000 lat średniowiecza 
była scholastyka. Samo pojęcie „schola-
styk” oznaczało uczonego i nie miało zna-
czenia pejoratywnego. Nabrało go dopie-
ro w epoce odrodzenia. Cechą charaktery-
styczną umysłowości ludzi tej epoki były 
dysputy, mrówcza praca w skryptoriach, 
praca badawcza bez rozgłosu, anonimo-
wa. Wyróżnikiem były szkoły (parafialne, 
katedralne, klasztorne, uniwersytety). 
Zazwyczaj kulturę średniowiecza traktu-
je się jako swoisty monolit, jednak wraz 
ze zmieniającym się warunkami spo-
łecznymi, ekonomicznymi i politycznymi 
kultura ta przeżywała wzloty i upadki. 
Po upadku kultury w wyniku utraty lite-
ratury łacińskiej w III/IV wieku oraz V/
VI wieku kolejnego załamania doznaje 
ona w wieku VIII. I dopiero wiek IX dzięki 
działalności oświatowej Karola Wielkiego 
był okresem swoistego odrodzenia nauk. 
Stało się to dzięki tak zwanej szkole pa-
łacowej będącej swoistą akademią gru-
pującą uczonych w Anglii, Francji, Nie-
miec i Włoch. Działali tu między innymi 
Alkuin, Teodulf, Piotr z Pizy. Uczestniczyli 
oni w tworzeniu szkół biskupich i klasz-
tornych, przygotowując fundamenty pod 
przyszły rozwój uniwersytetów. Program 
kształcenia tak w wydaniu Alkuina, jak 

i Jana Szkota Eriugeny, który także był 
kierownikiem paryskiej szkoły pałacowej 
(850-851 r.), obejmował siedem sztuk wy-
zwolonych. Zwracano uwagę na fakt, że 
są one odkrywane, a nie tworzone”25. 

Najtrwalszym i jednocześnie najwy-
bitniejszym osiągnięciem w epoce śre-
dniowiecza było niewątpliwie powstanie 
uniwersytetów26. „Inicjatywa ich organi-
zowania nie wychodziła więc od Kościoła, 
raczej od świeckich „cechów nauczają-
cych”, które chciały bronić prawa do nie-
zawisłości myślenia i niezależności dy-
daktycznej przed dążeniami Kościoła do 
opanowania tej niezawisłości. W począt-
kach XII wieku ze studiów nad prawem 
rzymskim zasłynie uniwersytet w Bolonii 
(założony w 1119 roku), przewyższając 
ośrodki naukowe w Padwie i Rawennie. 
Medycyna rozkwitnie na uczelni w Saler-
no, ale wkrótce przyćmi ją Montpellier. 
Autonomię studium generale w Paryżu 
uzna legat papieski dopiero w 1215 roku, 
co usankcjonowało paryską samodzielną 
korporację uniwersytecką. Paryż stawał 
się największym ówczesnym dominu-
jącym uniwersyteckim centrum nauko-
wym. Od wieku XII następuję tak gwał-
towny rozwój „szkolnictwa wyższego”, 
że w 1300 roku chrześcijańska Europa ma 
już 23 uniwersytety. Zdecydowana więk-
szość funkcjonowała w Italii i na Półwy-
spie Iberyjskim; pięć istniało we Francji 
i dwa – Oxford i Cambridge – w Anglii. 
Dwieście lat później ich liczba zwiększy 
się do 75, w tym 16 uczelni na wschód 
od Renu”27. 

„W XIII i XIV wieku Europa zaczęła 
dojrzewać do zmiany systemu szkol-
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nictwa i edukacji. Wiązało się to z upo-
wszechnianiem się koncepcji człowieka 
i świata, z przemianami ekonomicznymi 
(ogólne bogacenie się i rozwój miast) i po-
litycznymi (powstanie państw scentrali-
zowanych), z coraz szerszym dostępem 
do oryginalnej literatury starożytnej. Fer-
ment intelektualny w Kościele i w samym 
szkolnictwie przygotowywał już od XIII 
wieku grunt dla nowego spojrzenia na 
sprawy wychowania i programu szkolne-
go (tomizm, scholastyka, uniwersytety). 
Rosła odwaga myślenia i wypowiada-
nia się wśród ludzi pióra i nauki. Europa 
wchodziła w okres niezwykłego rozwoju 
kultury i cywilizacji zwany renesansem. 
[…] Prądy renesansowe przesuwały się 
z wolna z południa Europy (Włochy XIII 
– XV wiek) ku Europie Środkowej i Pół-
nocnej (XIV – XVI wiek) i ku Polsce (XV 
– do połowy XVII wieku). W XVI wie-
ku renesans obejmuje już także Europę 
Wschodnią. Apogeum renesansu przypa-
da więc na piętnaste i szesnaste stulecie. 
Z „odkryciem” kultury i nauki starożytnej 
zbiegły się wtedy wynalazek druku w XV 
wieku i wielkie odkrycia geograficzne. 
W dziedzinie literatury, myśli o człowieku 
i w sztuce jego szczytowym rezultatem 
jest humanizm. Humanizm w pedagogi-
ce przyniósł znamienny przełom, zwrot, 
którego skutkiem w dalekiej perspekty-
wie jest dzisiejsza pedagogika i szkoła. 
Jego istotą jest przestawienie punktu od-
niesienia dla praktyki edukacyjnej i dla 
myśli o edukacji z sacrum na humanum, 
z potrzeb religijnych stanu duchowego, 
i dostosowanych do tego urządzeń szkol-
nych, na potrzeby ludzi świeckich”28. 
„W Polsce w epoce renesansu i w czasach 
porenesansowych obok wielu wsławio-

nych gimnazjów i kolegiów humanistycz-
nych - o czym wzmiankowaliśmy powy-
żej – mieliśmy również godną uwagi myśl 
polityczno-oświatową i pedagogiczną. 
Tłumaczono na język polski […] traktaty 
głośnych humanistów europejskich, jak 
Erazm z Rotterdamu, Paweł Vergerius, 
Reinhard Lorichius i inni. O wzorcach oso-
bowych, o metodach wychowawczych 
poucza brać szlachecką – wzorując się na 
dziełach R. Lorichiusa czy M. Palingeniusa 
– Mikołaj Rej w Żywocie człowieka poczci-
wego (1567)”29. 

„Tak jak humanizm był najbardziej 
charakterystycznym znamieniem epoki 
renesansu, tak wiek oświecenia ukształ-
tował się pod znakiem racjonalizmu. Jego 
drogi wyznaczał już Kartezjusz (1596 – 
1650). Akcentował on zasadę cogito ergo 
sum (myślę, więc jestem) i domagał się 
„jasnych i wyraźnych” (racjonalnych) me-
tod we wszelkich badaniach naukowych 
i w każdym myśleniu filozoficznym – 
czytamy i dziś jego Rozprawę o metodzie 
(1637). Sam twórczo uprawiał nie tylko 
filozofię, lecz również matematykę, fizy-
kę i biologię. Podobną postawę prezen-
towali filozofowie oświecenia, poczyna-
jąc, przykładowo, od empiryzmu Johna 
Locke’a (1632 – 1704) w Anglii (filozofa, 
przyrodnika i pedagoga głoszącego słyn-
ną zasadę, że umysł dziecka jest czystą 
kartą – łac. tabula rasa), a kończąc na kry-
tycyzmie Immanuela Kanta (1724 – 1804), 
tego niemieckiego filozofa (a także mate-
matyka i przyrodnika), który spędził całe 
życie w rodzinnym Królewcu i który zapo-
czątkował wielki nurt filozofii „krytycz-
nej”, ograniczającej naukowe roszczenia 
maksymalistyczne do stwierdzeń raczej 
minimalistycznych, lecz pewnych”30. 
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Zaniedbane było kształcenie dzieci 
szczególnie chłopskich, a także plebej-
skich. Wprawdzie istniały w niektórych 
bardziej zamożnych wsiach szkółki para-
fialne, jednak samo kształcenie obejmo-
wało bardzo niewielki procent wiejskich 
dzieci, a program nastawiony był głów-
nie na przygotowanie młodych chłopców 
do posługi w czasie nabożeństw kościel-
nych. Nie stwarzano żadnych podstaw 
do ewentualnego samokształcenia lub 
dalszego kształcenia w szkołach. Jednak 
również na gruncie szkolnictwa ludowe-
go rozpoczął się pewien postęp31. Król 
Fryderyk Wilhelm II wprowadził w 1783 
roku obowiązek szkolny, wydając Regula-
min początkowych szkół wiejskich.

Pierwsze zakłady specjalne i szkoły 
dla zaniedbanych moralnie, niewido-
mych, głuchych oraz opuszczonych dzieci 
powstały w Europie w drugiej połowie 
XVIII wieku. Charles Michel de l’Epée 
(1712-1789), który był zwolennikiem jan-
senizmu stworzył metodę alfabetu palco-
wego i migowego dla głuchoniemych, zaś 
w 1770 roku założył pierwszą szkołę dla 
dzieci dotkniętych tym defektem32. 

„Rewolucji szkolnej dokonuje Komisja 
Edukacji Narodowej. Jej działalność jest 
najpiękniejszym wyrazem oświecenia 
w Polsce. Genetycznie jest ona powiązana 
z tzw. „obozem postępu” – z postępowy-
mi stronnictwami szlacheckimi i miesz-
czańskimi walczącymi w drugiej połowie 
XVIII wieku o rozwój i umocnienie poli-
tyczne, gospodarcze i kulturalne Polski. 
Nowy system edukacji młodzieży (świecki, 
państwowy) miał być podstawą odrodze-
nia Polski, odzyskania pełnej suwerenno-

ści ograniczanej już od prawie pół wieku 
przez sąsiadujące z Polską mocarstwa”33. 

„Początek kształtowania się i rozwoju 
nowoczesnych systemów szkolnych, co 
nastąpi w XIX wieku, dają projekty oświa-
towe przedstawiane we Francji w latach 
rewolucji. Wielka Rewolucja Francuska 
(1789 – 1794) obalając ustrój stanowy, pro-
klamowała – najpierw w Deklaracji Praw 
Człowieka, a następnie w Konstytucji – wol-
ność, równość i braterstwo wszystkich 
ludzi. Musiało to mieć także dalekosiężne 
następstwa oświatowe. Konstytucja z 3 
września 1791 roku głosiła, że „[…] stwo-
rzy się i zorganizuje szkolnictwo publicz-
ne, wspólne dla wszystkich obywateli, bez-
płatne w tych częściach nauki, które są nie-
odzowne dla każdego”. Władze rewolucyj-
ne rozpatrzyły wiele projektów organizacji 
szkolnictwa publicznego. Wszystkie wyra-
żały dążenia i poglądy różnych partii po-
litycznych działających w tym burzliwym 
okresie. Jednym z pierwszych był projekt 
Charles’a Maurice’a de Talleyranda-Péri-
gorda, wniesiony w 1791 roku do Zgroma-
dzenia Narodowego, ale nie rozpatrywany, 
parlament bowiem się rozwiązał”34. 

Utrata niepodległości przez Polskę 
w 1795 roku bardzo drastycznie odbiła 
się na losach nauki, kultury i oświaty, bez 
względu na zabór pod którym znajdo-
wały się ziemie Rzeczypospolitej. Każdy 
z zaborców możliwie jak najszybciej sta-
rał się wprowadzać własny porządek ad-
ministracyjny, język oraz prawo. W tych 
nowych urządzeniach bardzo ważną rolę 
pełniło szkolnictwo i wychowanie, które 
miało być najskuteczniejszą formą oddzia-
ływania na młodzież i dzieci35. „W każ-



ARTYKUŁY

19
36 K. Poznański, historia wychowania, Poznań 1994, s. 222
37 Tamże, s. 230
38 B. Śliwerski, (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. tom i, Gdańsk 2006, s. 6

dym zaborze inaczej potoczyły się dzieje 
wychowania polskiej młodzieży. W tym 
długim okresie dziejów były pewne wy-
darzenia, które zaznaczyły się w każdym 
zaborze. Do takich wydarzeń należała 
epoka napoleońska i kongres wiedeński 
oraz powstania narodowe: listopadowe 
w 1830 i styczniowe w 1863. Przyjmując 
tę konwencję za wiodącą w historii Polski, 
to dla okresu zaborów, za I okres – ważny 
dla naszych rozważań – przyjmujemy lata 
od I, II i III rozbioru do 1815 roku, czyli 
do kongresu wiedeńskiego, kiedy zaborcy 
w stosunku do Polski i Polaków podjęli 
nowe polityczne i terytorialne ustalenia: 
II okres, dla zaboru pruskiego i austriac-
kiego, trwa do połowy stulecia, czyli do 
zdławienia ruchów społecznych zwią-
zanych z „Wiosną Ludów”, a dla zaboru 
rosyjskiego czasy Królestwa Polskiego od 
1815 do 1864 roku. Wreszcie okres III, to 
okres autonomii Galicji, dla zaboru pru-
skiego głównie lata rządów kanclerza Ot-
tona Bismarca, a dla zaboru rosyjskiego 
– lata po upadku powstania styczniowego 
do momentu wybuchu I wojny światowej 
i do odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Stosunkowo najkorzystniej ułożyły 
się dzieje kształcenia i wychowania pol-
skiej młodzieży w zaborze austriackim”36. 
Po otrzymaniu przez Galicję autonomii, 
na pierwszym posiedzeniu Sejmu (1861 
rok) do najważniejszych spraw zaliczono 
wprowadzenie do administracji, szkół i są-
downictwa języka polskiego oraz przygo-
towanie właściwej reformy szkolnictwa37.

3. prekursorZy pedaGoGiki W duchu 
katolickim

Nie można mówić o początkach myśli 
pedagogicznej pomijając jej twórców. Każ-

dy z wymienionych w tym podrozdziale 
przedstawicieli pedagogiki wniósł w jej 
nauczanie swoją koncepcję, często była 
ona formą ulepszenia myśli poprzedni-
ków, nierzadko jednak była swoistym „no-
wym” w dziejach myśli pedagogicznej.

Za jednego z najważniejszych mędr-
ców w czasach antycznych bez wątpienia 
uznać można Pitagorasa (570-504 p.n.e.), 
to on zorganizował pierwszą szkołę filo-
zoficzną. Zasłynął jako filozof i matema-
tyk, ale jego dorobek dotyczył także astro-
nomii, muzyki, mantyki, wychowania, 
i teologii. Pitagoras jako pierwszy nazwał 
siebie filozofem, to znaczy poszukiwa-
czem mądrości, miłośnikiem38. 

Heraklit (540-475 p.n.e.) „wniósł do 
europejskiej kultury pedagogicznej klika 
istotnych elementów:

metodę dialektyczną opartą na za-•	
sadzie jedności przeciwieństw oraz 
werbalizm, którego istotą jest zasada 
ciągłej zmienności;
ważność wiedzy racjonalnej nad zmy-•	
słową, wyższość Lagosu – poznania 
tego, co jest ukryte i jedno – nad tak 
zwaną wielowiedzą erudytów. Pozna-
nie zmysłowe uważał jednak za nie-
zbędne w procesie poznania Lagosu 
(zakładał jego poznawalność);
pomimo niechęci do Pitagorasa pod-•	
trzymał jego teorię harmonii, która 
odegrała niepoślednią rolę w greckiej 
pa idei i szczególnie dobrze została 
odzwierciedlona w ateńskim ideale 
wychowania – kalokagathii;
krytykę – jak byśmy dzisiaj powie-•	
dzieli – kultury masowej, ponieważ 
grecka paideia zakładała także populi-
styczne dążenie do sławy, osiągnięcie 
nieśmiertelności wśród śmiertelnych;
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ideę obiektywnej nauki poszukującej •	
stałych prawidłowości w zmieniają-
cym się świecie”39.
Sokrates żyjący w latach 470-399 

p.n.e. był przeciwnikiem relatywizmu, 
twierdził on, że słowa mają odniesienie 
do rzeczywistości, brak moralności uzna-
wał za przyczynę całego zła w postępo-
waniu człowieka. Jego hasłem było „Po-
znaj samego siebie”, podobnie jak sofiści 
posługiwał się on dialektyką i metodą 
indukcyjną40.

Platon (427-347 p.n.e.) uznawany za 
najlepszego ucznia Sokratesa, był wszech-
stronnie wychowany41. Głosił, że „zadatki 
wrodzone mogą rozwijać się albo zanikać 
pod wpływem oddziaływań zewnętrz-
nych. Nie uznawał on wychowania indy-
widualnego. Uważał, że prawdziwa pa-
ideja czyli prawdziwa kultura jednostki 
może być rezultatem tylko wychowania 
w zbiorowości i powinna być realizowana 
od najmłodszych lat życia i stanowić część 
przygotowania do wypełniania określonej 
roli w społeczeństwie. Wychowanie trak-
tował jako pierwszy i najpiękniejszy dar, 
który najdostojniejszym mężom przypada 
w udziale. Człowiek jeżeli bez właściwego 
wychowania jest najdzikszym stworze-
niem na ziemi. Wychowanie człowieka 
rozpoczyna się w łonie matki i jest nie-
zbędne w każdym okresie życia. Od uro-
dzenia dziecko jest poddane wpływom wy-
chowawczym. Przyszłe zadania człowieka 
winny przenikać już zabawę dziecięcą”42.

Arystoteles (384-322 p.n.e.) był naj-
wybitniejszym greckim filozofem, urodził 
się w Stagirze. W wieku 17 lat rozpoczął 

naukę w retorycznej szkole Isakratesa 
w Atenach. W 367 roku p.n.e. dołączył 
do Akademii Platona, jego nauk słuchał 
aż do śmierci mistrza, czyli przez 20 lat. 
Mimo szacunku jakim darzył Platona nie 
przejął jego idealistycznych poglądów. 
Samodzielnie prowadził badania nauko-
we, wykładał w Mytylenie i Assos. Mając 
42 lata został wykładowcą Aleksandra 
Macedońskiego, funkcję tą pełnił przez 8 
lat. W 335 roku p.n.e. powrócił do Aten, 
gdzie założył filozoficzną szkołę Liceum, 
która miała charakter religijnego stowa-
rzyszenia. Arystoteles codziennie prowa-
dził dwa wykłady, a dokładniej spacery, 
ponieważ nauczał chodząc. Dla bardziej 
zaawansowanych w filozofii były poran-
ne wykłady. Wieczorem zaś nauki miały 
popularny poziom i skierowane były do 
publiczności43. 

Na polu teorii pedagogicznej w Rzy-
mie największe zasługi położył Kwintylian 
(Marcus Fabius Quintilianus, ok. 35 – ok. 
95). Pochodził z Hiszpanii, z rodziny na-
uczycielskiej, był świetnym mówcą i ad-
wokatem. W Rzymie kształcił się u najlep-
szych retorów. W 69 roku został publicz-
nym profesorem wymowy. Po przejściu na 
emeryturę został senatorem, była to na-
groda za jego liczne zasługi. Poruszał sze-
reg problemów pedagogicznych, nakreślił 
również ideał wychowawczy44.

Święty Jan Chryzostom (344 - 407) 
jest autorem największej ilości rad, które 
zawarł w swoich homiliach. Urodził się 
w bogatej i znakomitej rodzinie w Antio-
chii. U sławnego Libaniosa pobierał na-
uki klasyczne. Po tym jak przyjął chrzest 
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prowadził ascetyczne życie. W hierarchii 
kościelnej doszedł do godności patriarchy 
Konstantynopola i biskupa. Był wielkim 
mówcą i pedagogiem chrześcijańskiego 
Wschodu. Według niego „celem wycho-
wania powinno być doprowadzenie dziec-
ka do Boga przez udoskonalenie natury 
i zbawienie duszy. Osiągnięcie tego celu 
zależy przede wszystkim od sztuki życia 
wychowawcy. Wychowawcami z powoła-
nia są najpierw rodzice”45. 

Kiedy w IV wieku państwo zaczęło 
zrastać się z chrześcijaństwem, myśliciele 
chrześcijańscy zmuszeni byli do przeko-
nania wyznawców o potrzebie kształce-
nia się i potrzebie pracy w państwowych 
instytucjach46. „Św. Augustyn (354 – 430), 
pochodzący z Tagasty (północna Afryka) 
biskup Hippony, nauczyciel retoryki, pi-
sarz i filozof o ogromnym autorytecie, 
świetny stylista był człowiekiem znającym 
życie, który przebył burzliwą drogę do 
chrześcijaństwa, o czym napisał w swoich 
Wyznaniach. Był autorem m.in. dzieł O na-
uczycielu, O państwie Bożym, O nauce chrze-
ścijańskiej. Uważał, że państwo doczesne 
tworzy ramy dla wiary, chrześcijanie po-
winni więc być dobrymi obywatelami, acz-
kolwiek nie każda działalność zawodowa 
im przystoi”47.

Innym szanowanym i wybitnym pi-
sarzem z tamtego okresu był świetny 
latynista i grecysta, który pochodził 
ze wschodnich ziem Cesarstwa48. „Św. 
Hieronim (340 – 420), autor przekładu 
tekstów biblijnych na łacinę. Jak wielu 
wykształconych chrześcijan, był rozdar-
ty wewnętrznie: kochał wielką litera-

turę antyczną, ale uważał tę miłość za 
grzech wobec Boga. Uważał, że chrze-
ścijanie powinni kształcić dzieci, ale 
ubolewał nad niskim poziomem literac-
kim pism chrześcijańskich. Radził przy-
stosować klasyczne teksty literackie do 
potrzeb szkolnych przez oczyszczenie 
ich z gorszących pogańskich treści. Po-
zostawił piękne teksty o wychowaniu 
przeznaczonych do życia klasztornego 
dziewcząt chrześcijańskich z elitarnych 
rodzin rzymskich: List do Rzymianki Lety 
(401) i List do Gaudencjusza (413). Są 
one świadectwem jego głębokiej grec-
ko-rzymskiej kultury pedagogicznej, 
wyrażającej się w serdecznym stosunku 
do dziecka, zrozumieniu jego potrzeb 
fizycznych i psychicznych, w zalece-
niach łagodnego traktowania oraz we 
wskazówkach dotyczących rozwoju in-
telektualnego i programu nauczania. 
Ilustrują proces zastępowania literatury 
antycznej, jako podstawy literackiego 
kształcenia, tekstami biblijnymi. Listy te 
stały się podstawą reguły wielu klaszto-
rów żeńskich w średniowieczu”49.

Próbę znalezienia odpowiedniego miej-
sca dla filozofii w systemie chrześcijańskiej 
nauki uwieńczyła twórczość św. Tomasza 
z Akwinu (1225 – 1274)50. „Filozofa i pro-
fesora teologii Uniwersytetu Paryskiego, 
znawcy Arystotelesa, autora Summy teo-
logicznej. Stwierdzał, że zarówno filozofia 
jak i wiara objawiona pochodzą od Boga, 
a więc nie może być między nimi zasad-
niczej sprzeczności. Zadaniem rozumu i fi-
lozofii jest uzasadnienie wiary; nie dające 
się objaśnić rozumowo prawdy objawione 



ARTICLES

22

51 Tamże, s. 69-70
52 Tamże, s. 70
53 B. Śliwerski, (red.), Pedagogika. Podstawy nauk o wychowaniu. tom i, Gdańsk 2006, s. 35
54 Tamże, s. 35
55 Tamże, s. 38
56 Tamże, s. 39

należy po prostu przyjąć”51. „Działalność 
naukowa i dydaktyczna Tomasza z Akwinu 
otwarła nową fazę stosunków pomiędzy 
wiedzą świecką, a teologią, co ułatwiło 
rozwój badań naukowych i kształcenie dla 
celów świeckich. Szczególne zasługi poło-
żył dla dydaktyki uniwersyteckiej, określa-
jąc metody kształcenia (wykład i dysputa, 
czyli rodzaj ćwiczeń). Idący za tym rozkwit 
uniwersytetów średniowiecznych wpłynął 
na oblicze kulturalne i naukowe Europy, 
ujednolicając jej kulturę, przygotowując 
grunt dla przemian renesansowych”52. 

W okresie odrodzenia wielu reprezen-
tantów miała również zachodnia myśl 
pedagogiczna, ich poglądy miały duży 
wpływ na epokę i późniejsze czasy53. 
„Erazm z Rotterdamu (1467 – 1536) wła-
ściwie Gerhard Gerhards, był filologiem, 
filozofem i pedagogiem. Dziecko z niepra-
wego łoża – syn księdza. Wielki erudyta 
i zarazem człowiek niezwykle pracowity. 
Jeden z czołowych myślicieli odrodzenia 
w Europie Zachodniej. Ukończył szkołę 
miejską im. św. Hieronima w Deventer. 
Szkoła ta, reprezentująca devotio moderna, 
uchodziła za wyraz stanowiska światopo-
glądowego Braci Wspólnego Życia, dążą-
cych do pogłębiania religijności. Zarów-
no echa klimatu tej szkoły jak i niektóre 
idee są obecne w późniejszej twórczości 
Erazma (religijność indywidualna, etycz-
ność w codziennym życiu, poczucie obo-
wiązku) oraz stanowią wyjaśnienie jego 
wahania się między programem Lutra 
i doktryną ówczesnego Kościoła katolic-
kiego. Współczesny Vivesowi i Morusowi, 
z którymi był zaprzyjaźniony, reprezen-

tował wczesne pokolenie humanistów. 
Wywarł duży wpływ na angielski huma-
nizm i program kształcenia. Reprezento-
wał postawę człowieka zaangażowanego 
w sprawę reformy Kościoła katolickiego, 
jednocześnie akcentując, że prawdziwa 
religia jest sprawą serca, a nie rozumu, 
czym negował zasadność tworzenia dok-
tryn teologicznych”54. 

Thomas Morus (1478 – 1535) „huma-
nista, prawnik, polityk, autor dzieła Ksią-
żeczka zaiste złota i nie mniej pożyteczna 
jak przyjemna o najlepszym ustroju pań-
stwa i nieznanej dotąd wyspie Utopii (1516), 
które nadało nazwę stylowi literackiemu 
– utopii, chętnie później naśladowanemu. 
Człowiek o niezłomnych, wręcz stoickich 
zasadach, oddany idei służby państwu 
i narodowi. W imię owych wartości, nie 
chcąc się im sprzeniewierzyć – jak Sokra-
tes czy Giordano Bruno – wybrał śmier-
ć”55. „W dziedzinie kształcenia Morus – 
przedstawiając dziedziny wiedzy, w któ-
rych Utopianie mają osiągnięcia: muzykę, 
arytmetykę, geometrię czy dialektykę 
- wyśmiewał nieuctwo scholastycznych 
filozofów. Wychowaniem dzieci mieli 
zajmować się kapłani, których zadaniem 
było rozwinięcie w pierwszej kolejności 
sfery moralnej, dopiero potem przekaza-
nie wiedzy naukowej. Praca na roli miała 
być zajęciem zarówno wszystkich męż-
czyzn, jak i kobiet. Ponadto ci pierwsi zo-
bowiązani byli do zdobycia umiejętności 
w jednym z rzemiosł”56. 

Wybitne osiągnięcia z polskiej myśli 
pedagogicznej zdobył Andrzej Frycz Mo-
drzewski (1503 – 1572) „syn wójta w Wol-
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borzu, pisarz, polityk i prawnik, był głę-
boko wykształconym humanistą. Studio-
wał najpierw w Akademii Krakowskiej, 
potem szlify służby obywatelskiej zdo-
bywał na dworze kanclerza koronnego 
i prymasa Jana Łaskiego. W okresie roz-
woju reformacji w latach trzydziestych 
XVI wieku przez około dziesięć lat prze-
bywał w krajach niemieckich. Poznał też 
Bazylię, Paryż, Strasburg. Współpracował 
z Melanchtonem. Po powrocie związał 
się z dworem królewskim jako sekretarz 
królewski”57. „Myśl edukacyjna Modrzew-
skiego jest na wskroś etyczna, humani-
tarna i demokratyczna. Dbałość o dobro 
oświaty publicznej, szkolnictwo, ludzi 
nauki i zawód nauczycielski czyni obo-
wiązkiem państwa. Zawód nauczycielski 
uważał Frycz za jeden z najważniejszych 
w Rzeczypospolitej”58. 

Bez wątpienia najwybitniejsze osią-
gnięcia myśli pedagogicznej XVII wieku 
zdobył Jan Amos Komeński (1592 – 1670), 
był on członkiem radykalnej religijnej 
grupy braci czeskich. Pochodził z nie-
zamożnej rodziny, szkolną naukę podjął 
dość późno, dzięki czemu mógł samo-
dzielnie wychwycić błędy i niedostatki 
ówczesnego nauczania i ówczesnych 
szkół. Musiał opuścić Czechy, z powodu 
religijnych prześladowań. Przez długie 
lata nauczał, przebywał i tworzył w Pol-
sce. Był człowiekiem głęboko wierzą-
cym, teologiem, a przy tym wykształco-
nym w uniwersytetach niderlandzkich 
i niemieckich filozofem, którego fascy-
nowała wiedza przyrodnicza. Jan Amos 
Komeński stworzył dokładną koncepcję 
organizacji kształcenia. Uważał, że nie 

ma żadnego konfliktu między wiedzą 
a religią59. 

„Stanowisko Johna Locke’a przywołuje 
zaś klasyczną koncepcję tabula rasa i jest 
uznawane za empiryzm (ale nie sensu-
alizm, ponieważ Locke uznawał istnienie 
tzw. refleksji, czyli zmysłu wewnętrznego). 
Filozof zwalczał koncepcję idei wrodzo-
nych, twierdząc, że wrodzone są tylko dys-
pozycje, a nie same idee. Poznanie miało 
tak jak u Kartezjusza prowadzić do prawd 
koniecznych, ogólnych, ale winno być opar-
te na doświadczeniu. Z tego wynikała teza, 
że poznanie dotyczy idei prostych, części, 
nigdy zaś całości. Poza ideami prostymi 
wyróżniał idee złożone, należące do sfery 
myślenia oraz refleksji. Jego koncepcja pe-
dagogiczna była stanowa - mówił o wycho-
waniu gentelmana i o praktycznym kształ-
ceniu warstw plebejskich. Obie koncepcje 
są diametralnie różne. Osią ideową tych po-
glądów była tabula rasa i wynikająca stąd 
konsekwencja, że człowiek jest tym, czym 
czyni go wychowanie”60.

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1778) 
był moralistą, pedagogiem, filozofem, 
pisarzem, który wniósł do racjonalnie 
nastawionej epoki powiew sentymentali-
zmu61. „J. J. Rousseau pochodził z rodziny 
protestanckiej, był synem zegarmistrza, 
stracił wcześnie rodziców. Wychowany 
u obcych ludzi, miał trudne dzieciństwo, 
co odbiło się na jego osobowości – zawsze 
skłóconej z otoczeniem, pełnej komplek-
sów i zahamowań […] Rousseau swoją 
osobowością różnił się od współczesnych 
mu pisarzy i myślicieli:

obcy pochodzeniem, bez systematycz-•	
nego wykształcenia;
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wrażliwy, inteligentny i uczuciowy;•	
pełen kompleksów i zahamowań;•	
czuł się źle w towarzystwie paryskim;•	
szukał własnej drogi;•	
ciągle przeciwstawiał uznanym war-•	
tościom epoki, która nade wszystko 
ceniła autorytet ludzkiego rozumu 
i postęp w naukach, mający przynieść 
szczęście ludzkości;
przeciw temu autorytetowi Rousseau •	
wysunął autorytet uczucia i natural-
nej dobroci człowieka”62.
W końcu XVIII wieku przestano na 

pedagogikę patrzeć jak na sztukę jedy-
nie praktyczną. Podjęto wtedy próbę 
spojrzenia na edukacyjną rzeczywistość, 
jako na pewnego rodzaju fakty, które po-
winny być przedmiotem naukowych ba-
dań63. Jan Fryderyk Herbart „urodzony 4 
maja 1776 w Oldenburgu, zmarł 14 sierp-
nia 1841 w Getyndze, niemiecki filozof, 
psycholog i pedagog uważany za twór-
cę współczesnej pedagogiki naukowej. 
Jako dziecko uległ wypadkowi – wpadł 
do beczki z wrzątkiem, i ze względu na 
związane z tym problemy zdrowotne 
do trzynastego roku życia nie chodził 
do szkoły , pobierając prywatne lekcje 
w domu. W latach 1788–1794 uczęszczał 
do gimnazjum w Oldenburgu. Opanował 
grę na fortepianie i na wiolonczeli. Był 
synem radcy prawnego Thomasa Gerhar-
da Herbarta i jego żony Lucie Margarete 
z domu Schütte. Studiował prawo, a póź-
niej filozofię na uniwersytecie w Jenie, 
gdzie pobierał nauki u Johanna Gottlieba 
Fichtego (1762 – 1814). W latach 1797–
1800 był nauczycielem domowym trzech 
synów szwajcarskiej rodziny. W 1802 po 
obronie pracy doktorskiej i habilitacyj-
nej został wykładowcą na uniwersyte-

cie w Getyndze a w 1805, jako profesor 
nadzwyczajny, objął tam katedrę filozofii. 
W 1809, jako profesor zwyczajny objął po 
Kancie katedrę filozofii na uniwersytecie 
w Königsbergu i utworzył seminarium 
pedagogiczne dla nauczycieli”64. 

Święty Jan Bosko „urodził się w 1815 
roku w rodzinie niezamożnych rolników 
koło Turynu. Mimo trudnej sytuacji ma-
terialnej, dzięki własnej zaradności ży-
ciowej (musiał wieczorami oddawać się 
różnym zajęciom: krawca, korepetytora, 
cukiernika, stolarza i szewca), przeszedł 
kolejne etapy wykształcenia: wstąpił do 
Seminarium Duchownego (1835) w Chie-
ri, a w 1841 r. przyjął święcenia kapłań-
skie. Następnie wybrał Konwikt Kościelny 
Św. Franciszka z Asyżu w Turynie, aby 
kontynuować studia teologiczne (1841 
– 1844). Jako młody kapłan Bosko prze-
bywał ustawicznie z młodzieżą. Wycho-
wywał młodzież na placach i ulicach, ba-
wił się z nimi godzinami, by za pomocą 
tych sposobów doprowadzić ją do Boga. 
Oprócz nauki spełniał różne posługi 
w szpitalach, instytucjach dobroczyn-
nych, pomagał chorym, głosił kazania 
i uczył katechizmu. W ten sposób spotkał 
się z nędzą w wielkim mieście. Odwiedzał 
więzienia, widząc tam wielu chłopców 
w wieku od dwunastu do osiemnastu lat, 
skazanych na bezczynność, nędzę i zły 
przykład. Po opuszczeniu więzienia po-
magał im znaleźć pracę. Początek pracy 
pedagogiczno-katechetycznej rozpoczyna 
się od katechezy 1841 roku. Dla biednych 
i opuszczonych zorganizował Oratorium, 
z początku w krużgankach i na podwór-
ku Konwiktu Kościelnego. Do Oratorium 
schodziły się gromady chłopców, w tym 
wielu analfabetów. Ksiądz Bosko uczył 



ARTYKUŁY

25

65 S. I. Możdżeń, historia wychowania 1795-1918, Sandomierz 2006, s. 68
66 Rynio (red.), Pedagogika katolicka. zagadnienia wybrane, Stalowa Wola, 1999, s. 412
67 J. Bagrowicz, trudności i szanse rozwoju pedagogiki religii w Polsce, [w:] edukacyjny potencjał religii, 

J. Bagrowicz, J. Horowski (red.), Toruń 2012, s. 14–17

ich religii, języka ojczystego, arytmety-
ki, rysunku i geografii. Od 1847 r. władze 
państwowe, widząc skuteczność dzieła 
wychowawczego ks. Bosko, zaczęły mu 
udzielać pomocy, dzięki czemu mógł za-
kładać nowe punkty oratoryjne”65. 

4. koNtyNuatorZy myśli katolickiej
Początki katolickiej myśli pedagogicz-

nej związane są ściśle z życiem i dziełami 
błogosławionych i świętych. Często są 
oni założycielami wspólnot zakonnych, 
ochronek, szkół, uniwersytetów, instytu-
tów czy różnego rodzaju ruchów religij-
nych. W rozwoju katolickiej nauki spo-
łecznej na szczególną uwagę zasługuje 
okres judeochrześcijański, epoka wcze-
snego i późnego średniowiecza, okres re-
formy katolickiej i protestanckiej, epoka 
odrodzenia, oświecenia, pozytywizmu, 
neoscholastyki, modernizmu, aż do okre-
su współczesnego66.

Wychowanie katolickie przy tym zmie-
rza w kierunku stopniowego wprowadze-
nia w tajemnicę zbawienia, dzięki czemu 
ma występować przemiana osobista w każ-
dym człowieku, wyrażająca się w dalszej 
mierze w coraz większej świadomości wia-
ry, ale i realizacji powołania w zbawczym 
planie Bożym. Zawiera ono w sobie przy 
tym zawsze element społeczny, wolność 
i odpowiedzialność, troskę o pokój oraz do-
bro wspólne, dążność do chrześcijańskiego 
ukształtowania świata, dialogu z ludźmi, 
także o odmiennych przekonaniach, a jego 
specyficzny charakter wynika właśnie z po-
wiązania z Chrystusem i Kościołem, jego 
życiem, nauczaniem i postępowaniem.

Pedagogika katolicka pomimo, iż po-
siada niemały dorobek zarówno w publi-

kacjach, jak i istniejących zakładach i ka-
tedrach, to jednak w dalszym ciągu wokół 
niej powstają różnorodne kontrowersje. 
Wynikają one głównie przy próbach okre-
ślenia do jakiej rzeczywistości odnosi się 
pojęcie pedagogiki katolickiej. Ze zrozu-
mieniem akceptowane są próby teore-
tycznego opracowywania zakorzenionej 
w katolicyzmie praktyki pedagogicznej. 
Wątpliwości zaczynają się pojawiać, gdy 
zostaje postawione pytanie o prawno 
mocności pedagogiki katolickiej, która 
mimo korzystania z teologicznego dorob-
ku, musi również spełniać metodologicz-
ne kryteria pedagogicznych badań67.

Za filary katolickiej myśli pedagogicz-
nej uznać możemy, jak pisze Alina Rynio 
„apostołów greckich i łacińskich ojców 
Kościoła, wielkich papieży i myślicieli. 
Wśród nich na uwagę zasługują: św. Pa-
weł Apostoł, Ireneusz z Lyonu, Klemens 
Aleksandryjski, Orygenes, Tertulian, św. 
Augustyn, św. Ambroży, św. Cyryl, św. 
Grzegorz z Nyssy, św. Benedykt, św. Piotr 
Damian, św. Tomasz z Akwinu, św. Franci-
szek, św. Bonawentura, Hugo ze św. Wik-
tora, Erazm z Rotterdamu, Tomasz Morus, 
Karol Boromeusz, Józef Kalasancjusz, Filip 
Nereusz, św. Ignacy Lojola, Jean-Baptiste 
de la Salles, Franciszek Salezy, św. Jan Bo-
sko, Felix Antoine Dupanloup, Friess Caro-
lina, O. Lecordaie, Otto Willmann, Desire 
Joseph Mercier, John Henry Newman, John 
Lancaster Spalding, Tihamer Toth, Frans 
de Hovre, E. Duthoit, Emmanuel Mounier, 
Jacques Maritain, Francois Charmot, S. 
Gillet, F. Weigl, St. Dunin-Borkowski, F. 
Schneider, Fryderyk Wilhelm Foester, Ro-
mano Guardini, Józef Kentenich, F. Olgia-
ti, P. Domenico Bassi, Gesuoldo Nosengo, 
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Guseppe Flores D’Arcais, Guseppe Acone, 
Pietro Braido, Mauro Laeng, Cesare Bisso-
li, Guseppe Groppo, Mario Casotti, Luigi 
Stefanini, Gino Corallo, Luciano Coradini, 
Luigi Giussani, Joseph Ratzinger i wielu 
innych”68. Rozwój katolickiej myśli pe-
dagogicznej wspierały również szkoły 
episkopalne, parafialne, monastyczne, 
prezbiterialne a także liczne uniwersyte-
ty katolickie oraz rozwój nauk o wycho-
waniu, wydarzenia polityczno-społeczne, 
rozwój sztuki sakralnej i literatury69. 

W XIX i XX wieku stopniowo zaczęła 
się kształtować katolicka myśl pedago-
giczna, początkowo pod postacią pedago-
giki chrześcijańskiej. W jej rozwoju wy-
odrębnić możemy dwa nurty:

pedagogikę religijno – moralną zwią-•	
zaną z psychologią – utożsamiany 
z katechetyką, zaś zdominowany 
przez teologię;
chrześcijańską pedagogikę filozoficz-•	
ną – dominuje tu pedagogiczna myśl 
tomistyczna, przywiązanie do trady-
cji, doskonalenie się w miłości, ciągłe 
dążenie do głębokiego połączenia z fi-
lozofią życia i otwarciem na rzeczywi-
stość70.
U początków XX wieku nie brakowało 

zwolenników, określających pedagogikę 
katolicką pedagogiką teologiczną, uwa-
żając ją za teologii dogmatycznej lub ka-
techetyki, bądź moralnej teologii, która 
oparta była na Summie Teologicznej św. 
Tomasza [...] Momentami przełomowymi 
w rozwoju katolickiej myśli pedagogicz-
nej jest ukazanie się dokumentów mó-
wiących o problemach z wychowaniem 
czyli nauczanie poszczególnych papieży 

oraz magisterium Kościoła. W 1929 roku 
ukazała się encyklika Papieża Piusa XI 
Divini illius Magistri, dokument niezwy-
kle istotny w okresie międzywojennym. 
Papież w tym dokumencie wyraził swoją 
niechęć do pedagogicznego intelektuali-
zmu, liberalizmu, naturalizmu, fałszywe-
go nacjonalizmu oraz socjologizmu peda-
gogicznego. Za cel pedagogiki katolickiej 
podaje teologię neoscholastyczną i scho-
lastyczną oraz mówi o wychowaniu mo-
ralnym i religijnym jako esencjonalnym, 
określając je mianem ostatecznego celu, 
do którego człowiek dąży71.

W katolickim wychowaniu kształto-
wanie się człowieka dokonuje się w szcze-
gólności poprzez modlitwę, czytanie pi-
sma świętego, sakramenty święte oraz 
wypełnianie Bożych przykazań, wśród 
których za najważniejsze uważamy przy-
kazanie miłości72. 

Jedną z podstawowych założeń a zara-
zem zadań w wychowaniu jest przygoto-
wanie dzieci i młodzieży do samodzielności 
życiowej, w której przyjdzie mu żyć odpo-
wiedzialnie, gdy dorośnie – dojrzeje. Trze-
ba przy tym podkreślić, że to właśnie przez 
nich – dzieci i młodzież - odnawia się ro-
dzina, społeczeństwo, państwo, cały świat 
w przyszłości, dlatego owe działania są 
najwyższej wagi od urodzenia dziecka. Od 
jakości sprawowania pedagogii zatem zale-
ży przyszłość człowieka, rodziny, w sensie 
ogólnym całej ludzkości. Trzeba zdać sobie 
przy tym sprawę z owego faktu, że przy-
szłość ta będzie taka właśnie, jakie wycho-
wanie dzieci i młodzieży obecnie. 

W okresie międzywojennym pedago-
gikę katolicką w Polsce rozwijało wielu 
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wybitnych pisarzy. Szczególnie po wy-
daniu w 1930 roku encykliki Piusa XI 
O chrześcijańskim wychowaniu (1929) roz-
począł się aktywniejszy ruch pedagogicz-
ny. Rosnący chaos kierunków sprzecz-
nych starali się przezwyciężyć pedagodzy 
katoliccy. W tym czasie ukazało się wiele 
poruszających różne pedagogiczne kwe-
stie publikacji73. 

Jednakże sytuacja oświaty tak jak 
i szkolnictwa katolickiego po odzyskaniu 
niepodległości miała dosyć skomplikowa-
ne podłoże. Państwo przede wszystkim 
stanęło przed koniecznością nadrabiania 
wszelkich zaległości z czasów zaborów. 
Z latami zaczynały pojawiać się zagad-
nienia merytoryczne jak również dys-
kusje nad kształtem i strukturą oświaty 
a także modelem wychowania, głównie 
w obliczu reformy. W tamtym czasie pol-
ska oświata stanęła przed poważnymi 
problemami, które nastręczały kłopotów, 
a które trzeba było rozwiązać. W szcze-
gólności należy podkreślić, iż polska mię-
dzywojenna była w 1/3 krajem wielona-
rodowym, tylko 2/3 ludności stanowili 
Polacy. Natomiast mniejszości narodowe 
starały się zachować narodową odręb-
ność, a przy tym i własne szkolnictwo. 
Tak więc przed Polską stanęło niezwykle 
istotne zadanie wprowadzenia jednolite-
go systemu oświaty jak i przygotowanie 
właściwej kadry nauczycielskiej. Przyjęte 
i nowo tworzone uczelnie wyższe miały 
służyć temu celowi, w tym także powo-

łany w 1918 roku Katolicki Uniwersytet 
Lubelski74. 

A zatem w momencie odzyskania 
niepodległości rozpoczęła się walka 
o wszelkie wpływy na kształt i formę 
systemu oświaty. W bitwie tej ściera-
ły się dwa przeciwstawne sobie nurty: 
pierwszy laicki75 i drugi prezentowany 
przez kościół oraz środowiska z nim 
powiązanego. Należy podkreślić, iż na-
uczyciele, którzy reprezentowali w tam-
tym czasie polską inteligencję skłaniali 
się raczej ku orientacji laickiej. Polska 
inteligencja stanowiła środowisko spe-
cyficzne i zarazem niezwykle trudne. 
Wynikało to głównie z zaciąży łych na 
niej XIX wiecznych poglądach, które do-
tyczyły spraw nauki oraz spojrzenia na 
kościół i religię. Właśnie z tego względu 
inteligencja polska uważała religię za 
niebezpieczny przeżytek zarówno dla 
postępu i demokracji jak i oświecenia 
i wolności76. I choć w okresie zaborów 
nie odnotowano otwartego konfliktu po-
między polską inteligencją a kościołem, 
który stanowił często „parasol” w star-
ciu o niepodległość, jak i symbol polsko-
ści, chociażby dzięki zachowaniu języka, 
o tyle w momencie odzyskania niepod-
ległości konflikt ten stał się publiczną 
sprawą. Oprócz tego pogłębiała go an-
tykościelna lewica, która była popierana 
przez mniejszości, które w potędze ko-
ścioła katolickiego widziały różnorodne 
obawy m.in. zagrożenie dla siebie77.
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Z tego względu praca kościoła kiero-
wała swoje działania w dwóch kierun-
kach. Pierwszy próbował skupić polską 
inteligencję wokół kościoła starając się 
dotrzeć do tego środowiska za pomocą 
jakiś pozytywnych prac. Nawet w 1934 
roku rozpoczęto tworzyć specjalistycz-
ne stowarzyszenia inteligenckie78. Dru-
gi natomiast zmierzał do wychowania 
katolickiej inteligencji. Jednakże proces 
ten był długotrwały. I właśnie temu ce-
lowi miała posłużyć katecheza na po-
ziomie wszystkich szkół, akademickie 
duszpasterstwo a wreszcie powołanie 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
jako głównego ośrodka kształcenia ka-
tolickiej inteligencji79. Oświata stała się 
szczególnym wyzwaniem dla Kościoła. 
Z jednej strony musiał on przeciwsta-
wić się wpływom laickim na środowisko 
nauczycielskie, które nie było przechyl-
ne kościołowi. Z drugiej strony pojawił 
się nowy konflikt z rządem z zakresu 
organizowania oświaty, co naturalnie 
nie sprzyjało jej i innym niezbędnym 
reformom w państwie80. 

Pomimo, tego można mówić o po-
wodzeniu oświaty w tamtym czasie. 
Ponieważ zdecydowanie zmalał procent 
analfabetów jak również zwiększył się 
procent polskich dzieci i młodzieży 
uczęszczających do szkoły. Według N. 
Davis’a oświata stanowi w ironicznym 
znaczeniu „jedyny sukces”, a mianowi-

cie autor określa go jako „jedyny sukces 
– oświata, okazał się wątpliwym dobro-
dziejstwem. Ludzie ciemni byli potulni. 
Ludzie, którzy nauczyli się czytać, na-
uczyli się też niezadowolenia”81.

Okres dwudziestolecia międzywo-
jennego stanowił czas wielu dysku-
sji zarówno nad formami oświaty jak 
i modelem wychowania. Wiele różnych 
kierunków filozoficznych wywierało na 
niego wpływ, z tego również wynika 
powstanie różnorodnych koncepcji pe-
dagogicznych82.

ku ZakońcZeNiu
W katolickim wychowaniu istnieje 

odniesienie działań do zasad wiary i sa-
mego Pana Boga, do wartości i zasad 
chrześcijańskich. Jest to również forma 
poznania siebie samego i otwarcia się 
na drugiego człowieka. W tym właśnie 
działaniu następuje naśladowanie ale 
i zarazem czerpania z nauczania Chry-
stusa jako Wychowawcy. Za pomocą 
tego odniesienia mamy do czynienia 
z kształtowaniem odpowiednich po-
staw empatycznych i altruistycznych. 
Pedagogika katolicka jest działaniem, 
które zmierza do wychowania człowie-
ka w katolickim duchu. Wszelkie dzia-
łania, w tym duchu prowadzone, mogą 
być określane mianem pedagogicznych 
– katolickich. Ich forma, jakość, rodzaj, 
intensyfikacja uzależnione są od da-
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nego praktyka – wychowawcy, który 
będzie podejmował określone prak-
tyczne czynności w katolickim duchu. 
Nie oznacza to jednak, że czynności te 
zaprzeczają istnieniu pedagogiki ka-
tolickiej jako kierunku studiów, nauki, 
specjalności czy innych ujęć. Powyższe 
funkcje istnieją jako nierozłączna ca-
łość83. 

U podstaw katolickiego wychowania 
znajdujemy personalistyczną koncepcję 
człowieka. „Wychowanie katolickie kon-
centruje się na osobie ludzkiej. Promu-
je godność, poczucie własnej wartości 
i pełny rozwój każdej osoby stworzonej 
na obraz Boży i przez Boga w wyjątko-
wy sposób umiłowanej. Jest otwarte na 
wszystkich. Odnosi się z szacunkiem do 
ludzi wszystkich przekonań i nawiązu-
je z nimi współpracę; wspiera rozwój 
religijny wszystkich w ich własnej wie-
rze. Jest zakorzenione w ewangelicz-
nych wartościach szacunku dla życia, 
miłości, solidarności, prawdy i sprawie-
dliwości; ma na celu zharmonizowanie 
wiary i kultury, zbudowanie lepsze-
go społeczeństwa i dążenie do dobra 
wspólnego”84.

stresZcZeNie
Wychowanie oraz kształcenie dzieci 

i młodzieży od zawsze stanowiły szcze-
gólny obszar zainteresowań zarówno 
Kościoła jak i państwa. Znaczna ilość do-
kumentów odnoszących się do organi-
zacji oraz funkcjonowania szkolnictwa 
kościelnego stanowi dowód zaangażo-
wania i troski Kościoła powszechnego 
i patrykularnego w formację przyszłych 
Polskich pokoleń. Pedagogika katolicka 
w swych założeniach nie opiera się na 

utylitaryzmie. Papież Pius XI opisał wy-
chowanka katolickiego jako człowieka, 
który posiada nadprzyrodzone życie, 
który zawsze kieruje się w nim zasa-
dami myślenia logicznego, a jego sądy 
i zachowania przepełnione są zdrowym 
rozsądkiem, który swoje podstawy ma 
w wierze. Podsumowując, ma to być 
człowiek z umysłem przepełnionym 
zasadami życia chrześcijańskiego, po-
siadający bogate wnętrze, oraz hero-
iczną moralność. Pedagogika katolicka 
w okresie Europy nowożytnej stworzy-
ła zarówno w obszarze praktyki wycho-
wawczej, jak i swoich teoretycznych 
podstaw, najbardziej tradycyjne i zara-
zem uniwersalne standardy procesów 
kształcenia i wychowania. Rozpoczyna-
jąc od kontynuacji budowania podstaw 
teologicznych, ideału wychowawczego, 
podstaw epistemologicznych, antropo-
logicznych, ontologicznych kształcenia, 
na bazie relacji nauczyciel – uczeń oraz 
kończąc na dydaktycznych metodach85. 

summary
The upbringing and education of 

children and young people have always 
been the special field of interests for 
the Church and state. A huge number 
of the documents related to the organi-
zation and functioning of the Church’s 
education is a proof of the engagement 
and care of the universal and particular 
Church regarding the formation of the 
future Polish generations. The Catholic 
pedagogic in its fundamentals is not 
based upon utilitarianism. Pope Pius XI 
used to describe the person educated by 
the Catholic Church as a human being 
who possesses supernatural life, who is 
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always guided in it by the principles of 
the logical thinking, and whose views 
and behavior are filled with the com-
mon sense, which is based upon the 
faith. To sum up, this person should be 
a human being with a consciousness 
permeated by the principles of Chris-
tian life, who has rich internal world, 
as well as moral heroism. The Catholic 
pedagogic in the period of the contem-
porary Europe has created in the sphere 
of the practice of upbringing as well as 

in its theoretical basis the most tradi-
tional and at the same time universal 
standards of the processes of educa-
tion and upbringing. Beginning with 
the continuation of the building of the 
theological fundamentals, the ideal of 
the upbringing, epistemological, an-
thropological, ontological educational 
underpinnings, on the basis of the rela-
tions teacher-pupil, as well ending with 
the didactical methods.

Uczestnicy konferencji naukowej na temat praworządności. 
Stalowa Wola, dnia 24.04.2015 r.
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Pedagogia Aniołów  
w życiu i ewangelizacji  
współczesnego Kościoła

Wstęp
We współczesnej literaturze religijnej 

odczuwany jest dotkliwie brak wiedzy 
z zakresu angelologii /także towarzyszą-
cej jej demonologii/. Wiedza ta dotyczy 
szczególnej pozycji i roli Aniołów w mi-
sji ewangelizacyjnej Kościoła. Zwłaszcza 
w dobie dzisiejszej wszechpotęgi nauki 
i techniki, sfera duchów jest poddawa-
na ostrej dyskusji, a nawet negacji. Lu-
dzie są wręcz odurzeni siłą własnych 
osiągnięć w takiej mierze, iż wcale nie 
przypuszczają, aby w obłędnej maszy-
nerii współczesnej produkcji i rewelacji 
technicznych, medycznych, ekonomicz-
nych, medialnych... mogłoby znaleźć się 
w ogóle jakiekolwiek miejsce na sprawy 
Aniołów, a zwłaszcza na ich jakiś zwią-
zek z życiem i działalnością człowieka. 
Dziwi, że taka postawa życiowa doty-
czy wyznawców chrześcijańskiego Cre-
da. Należy wspomnieć, iż problematyka 
anielska odnosi się do praktycznych za-
dań ewangelizacyjnych świeckich chrze-
ścijan, a nie tylko do poświęconych czci 

anielskiej zgromadzeń zakonnych, np. 
michaelitów, paulinów. 

Ponieważ temat istnienia Aniołów do-
brych, a tym bardziej ich posłannictwa, 
stał się dziś, nawet w środowiskach chrze-
ścijańskich, źródłem niepokojów i za-
drażnień doktrynalnych lub negujących 
ich istnienie. Dlatego dla przypomnie-
nia zostaną zarysowane: niepodważalne 
podstawy dotyczące istnienia Aniołów 
w świetle obowiązujących chrześcijan 
nauk Przekaźników Objawienia1; zosta-
ną ogólnie nakreślone ważniejsze zna-
ki obecności anielskiej w ludzkim życiu 
i działalności2; aby na końcu uwiarygod-
nić pośredniczący status i rolę Aniołów 
pomiędzy Bogiem i człowiekiem, zwłasz-
cza na polu ewangelizacji Kościoła3. Co 
zwykło się w sposób powszechny i nie-
pojęty pomijać, ignorowanie przez ludzi 
tegoż anielskiego udziału, który potwier-
dza jednoznacznie Objawienie i weryfi-
kuje samo życie chrześcijańskie, byłoby 
pogratulowaniem zwycięstwa samemu 
szatanowi, który wie najlepiej - a głównie 

W l. 1967-1972 studia teologiczne i socjologiczne na Wydziałach: Teologii KUL i Filozofii Chrze-
ścijańskiej KUL. W l. 1972-1975 studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej KUL pra-
cą licencjacką. W l. 1975-2008 pracownik Biblioteki Uniwersyteckiej KUL w Lublinie na stanowi-
sku kustosza zaś w r. 1982 doktorat. W r. 2002 kolokwium habilitacyjnego w Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Zainteresowania: problematyka duszpastersko-apostolska Kościoła, 
formy i metody ewangelizacyjne Kościoła, ewangelizacja parafii. Od 2005 r. pracownik WZNoS 
KUL w Stalowej Woli. Autor ok. 200 pozycji naukowych, popularno-naukowych, haseł, prasówek, 
bibliografii przedmiotowych i podmiotowych, recenzji, itp.

Prof. dr hab. zbigniew narecki –  KUL StaLowa woLa
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o to mu chodzi - że istnienie Aniołów jest 
jedną z podstawowych racji bytu i rozwo-
ju wiary chrześcijańskiej. Jeśli ludzie będą 
nadal lekceważyć i traktować Aniołów 
jako mit, zaś Kościół wciąż na to dozwoli, 
wpływ dobrych duchów na ludzki świat 
zostanie mocno ograniczony. Może po-
jawić się wiele alternatywnych zjawisk, 
które staną się charakterystyczne dla sił 
szatańskich, gdyż wiadomo, iż skutecz-
ność oddziaływania Aniołów na ludzi ma 
się wprost proporcjonalnie do wiary czło-
wieka w ich istnienie i posłanie. Cóż więc 
czeka świat bez wsparcia anielskiego, 
można odpowiedzieć sobie wówczas, kie-
dy ogarnie się całą niszczycielskość pie-
kielnych rzeczywistości, mnogość nędzy, 
podłości i przemocy, które wciąż trawią 
świat hic et nunc. Temat zostanie ujęty 
w schemacie sylogistyczno-praktycznym; 
obejmie zestaw ważniejszych problema-
tyk, jakie pozostają dla wierzących wciąż 
niezgłębione i zarazem zobowiązujące 
z racji chrześcijańskiego Creda, które na 
co dzień wyznają.

1. aNiołoWie W prZekaźNikach 
objaWieNia (Zarys tematu)

Wprowadzenie. Anioł z greckiego 
angelos oznacza posłańca, zwiastuna 
w znaczeniu: 1/ ściśle teologicznym - 
stworzonej przez Boga istoty osobowej, 
tj. rozumnej i wolnej, lecz niematerial-
nej; 2/ etymologicznym - podobnie jak 
u ludzi (Mojżesz, Jan Chrzciciel, bisku-
pi pierwszych wieków, itp.), posłanego 
przez Boga. Wedle wczesnej tradycji 
Starego Testamentu, Aniołów trudno 
rozróżnić od samego Boga, aczkolwiek 
już wtedy określano ich pozycję jako Po-
średników pomiędzy Bogiem i ludźmi, 
ale przy zaznaczaniu transcendentnej 

odrębności od Boga (1). Nauka o Anio-
łach rozwinęła się pełniej w późniejszym 
judaizmie, kiedy pojawiają się: Michał, 
Gabriel i Rafael, aby już w Nowym Testa-
mencie odgrywać zaczęli wraz z Anioła-
mi Stróżami ogromną rolę przy zbawia-
niu i otaczaniu ludzi codzienną troską 
(2). Z kolei doktryna Kościoła odróżnia 
rzeczywistość Aniołów od cielesno-du-
chowego sposobu bytowania człowieka, 
jednocześnie podkreśla u obojga naturę 
osobową. Ponieważ Aniołowie są bar-
dziej Pośrednikami Objawienia aniżeli 
przedmiotem, zarówno Biblia jak i nauka 
Kościoła, uważają istnienie tych duchów 
za najbardziej oczywiste.

Aniołowie w Biblii. Występowanie 
Aniołów, zarówno dobrych i złych, w pod-
stawowym Przekaźniku Objawienia, tj. 
Biblii4, jest częste; są z Pismem Świętym 
nierozerwalnie związani. W celu ogólne-
go zilustrowania wzmianek Biblii o Anio-
łach, nie można podać dokładnie ich ilo-
ści, gdyż nawet większość konkordancji 
biblijnych nie przytacza wszystkich ta-
kich fragmentów. Reasumując - po uważ-
nej lekturze tekstów anielskich w Biblii 
nasuwają się następujące uwagi: 1/ widać 
skupienie się anielskich cytatów na spra-
wach ludzkich; 2/ nie przypominają one 
w niczym dzieł opisujących samych Anio-
łów. Statystycznie biorąc - występowanie 
pojęcia <Anioł> lub <Anioł Pański> 
pojawia się w całym Piśmie Świętym 
314 razy /dla porównania <Bóg> - ok. 
4 tysięcy; <Człowiek> - ok. 1 tysiąca; 
<Szatan - 54 razy i <Diabeł> - 32/. Naj-
częstsze terminy określające dobre duchy 
to: <Anioł>, <Anioł Pański>, <Cheru-
bin> (87 razy przy opisie Arki Przymierza 
i Świątyni Salomona) oraz <Serafin> (2 
razy w Iz 6,2; 6, 6). 
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Nowe określenia podają pisma św. 
Pawła, aczkolwiek omówieniu ich nale-
żałoby poświęcić osobny rozdział. Poza 
tym, zwracają uwagę trzy imiona: czte-
rokrotnie Gabriel; pięciokrotnie Michał5, 
o którym podaje najobszerniejsza litera-
tura; szesnaście razy Rafał /tylko w Tob/, 
aczkolwiek brakuje kompletnie o Nim 
i o Gabrielu opracowań. Uwagę zwracają 
też liczne określenia anielskie: <Chwa-
ły>, <Posłowie Nieba>, <Posłańcy>, 
<Synowie Boży>..., wskazujące jedno-
znacznie na Aniołów dobra.

Istnienie Aniołów jest faktem oczywi-
stym, aczkolwiek trudnym w opisie, który 
konkretyzują, np. fizyczne rzeźby Cheru-
binów na Arce Przymierza lub malowidła 
ich postaci w Świątyni Jerozolimskiej. Na 
ogół opisy anielskie są oszczędne, co do 
zgodności relacji ich autorów ze spotkań 
sennych lub na jawie. Najczęściej wystę-
pują konwencje anielskich zdarzeń dwo-
jakiego rodzaju: 1- realistyczna - gdy są to 
młodzieńcy zdrowi, urodziwi, atletyczni 
i dostojnie ubrani oraz wyposażeni w ak-
cesoria królewskiej władzy, walki i powa-
żania, jakich jest nieraz trudno odróżnić 
od znamienitych i realnych postaci ludz-
kich władców, wojowników, kapłanów...; 
2 - symboliczna - z towarzyszącymi jej 
nadzwyczajnymi zjawiskami światła, 
barw, dymów, płomieni, błyskawic, istot 
uskrzydlonych i wydających metaliczne 
odgłosy, itp., a to w celu zwrócenia od-
biorcom uwagi bardziej na przekaz nie-
sionych treści, aniżeli zafascynowania 
nadzwyczajną zewnętrznością anielską. 
Najczęściej duchy te nie podlegają pra-
wom fizyki, wywołują burze, zarazy, ni-
weczą nagle obce wojska, przenoszą na 
odległość ogromne ciężary, przeganiają 
bestie... Mogą też działać cicho i znienac-

ka w zwykłych okolicznościach pory dnia, 
roku..., i to w sposób trudny do odróżnie-
nia i oceny jako wydarzenie boskie. Ta-
kich też najczęściej Aniołów spotyka się 
w ewangelicznych relacjach z Chrystu-
sem, kiedy widać wielką powściągliwość 
Ewangelistów w podawaniu wiadomości 
o ich naturze, w przyporządkowywaniu 
do poszczególnych Chórów i Zastępów. 
Samo słowo pojawia się tylko w Księ-
dze Psalmów ok. 60 razy, co znaczy, iż 
pisarze natchnieni traktują realność ist-
nienia Aniołów najczęściej w postaci 
opiekunów i pomocników człowieka na 
drodze ku głównemu celowi zbawcze-
mu. Ich zjawy nie mogą więc w niczym 
przesłaniać Stwórcę lub dekoncentrować 
człowieka w osiąganiu uświęcenia i zba-
wienia. Posiadając w dziele zbawczym 
należną rangę oraz funkcję, nie przesła-
niają nadrzędności Bożej w odkupieniu 
człowieka. Widać to zresztą we wszelkich 
literacko-dydaktycznych narracjach wraz 
z towarzyszącym Aniołom folklorze lub 
dramaturgii wydarzeń, którą spotyka się 
w opisach biblijnych; tam każdy prze-
kaz anielski wymaga indywidualnego 
i rzeczowego zinterpretowania. Faktem 
istotnym dla wierzącego jest, że ma on 
do czynienia z Księgami natchnionymi, 
w których - pochodzące od Boga przeka-
zy prawd świętych - dzieli rzeczywiście 
przepastna odległość.

Reasumując - Anioł to wysłannik i po-
mocnik, którego we współczesnej egzege-
zie biblijnej pojmuje się jako: 1 - samego 
Boga, tj. utożsamia się obydwa te tytuły; 
2 - występującego w imieniu Boga amba-
sadora i herolda; 3 - objawienie się same-
go Boga, nie zawsze i wszędzie ukazują-
cego się we własnej postaci, lecz w osobie 
Anioła. Słowem - Biblia objawia i uczy lu-
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dzi przez Aniołów o samym Bogu; dlatego 
anielska realność posłannicza i zadanio-
wa Aniołów w Biblii jest bezdyskusyjnie 
oczywista6.

Aniołowie w Tradycji. Ogarniając 
w zarysie wiekopomny wkład Tradycji 
Kościoła na temat Aniołów, należało-
by zaprezentować kilka ważniejszych 
wątków. Przede wszystkim, Tradycja 
wczesnochrześcijańska do V wieku nie 
operowała pojęciem czystej duchowo-
ści anielskiej, podkreślając odmienność 
i związek Aniołów ze światem poprzez 
tzw. specjalną materię eteryczną. Dzię-
ki wpływom neoplatońskim o czystych 
duchach-pośrednikach między Bogiem 
i ludźmi, tj. gdzieś dopiero od wieku VI, 
można było zdefiniować teorię schola-
styczną dotyczącą całkowitej niematerial-
ności Aniołów jako osobowych „Mocy” 
kosmicznych, które zamieszkują wszech-
świat i zostają niekiedy posyłane do lu-
dzi z określoną misją. Zarówno IV Sobór 
Laterański (1215), jak i Sobór Watykański 
I (1870), potwierdziły nie tyle ich istnie-
nie i niematerialną istotę, ile raczej cał-
kowitą zależność od Boga, a to z racji na 
mierzony w miliardach lat okres stwarza-
nia świata materialnego, w którym długo 
jeszcze przed pojawieniem się człowie-
ka w tym procesie uczestniczyły. Wedle 
obecnej wiedzy, w której historia człowie-
ka szacowana jest na kilkadziesiąt tysięcy 
lat, byty anielskie mają niewspółmiernie 
większy czas i udział w kontynuowaniu 

tegoż stwórczego dzieła Boga. Z tej też 
racji anielskie byty osobowe obdarzone 
są nieporównywalnie wyższą od człowie-
ka świadomością i wolnością. Stworzo-
ne zostały jednoznacznie do odwiecznej 
przyjaźni z Bogiem i do uświęcająco-
zbawczych zadań wobec ludzi. Podobnie 
jak przy prowadzeniu człowieka do celu 
ostatecznego, tj. uszczęśliwiającego wi-
dzenia Boga, dzierżą także udział w od-
kupieńczej chwale Chrystusa poprzez 
uczestniczenie w powszechnej ekonomii 
stwórczo-zbawczej. W pełni osobowy akt 
(nie)przyjęcia przez Aniołów dobra i (zła) 
tegoż ładu Bożego, wyznaczyła również 
w jakimś sensie historio-zbawczą sytu-
ację człowieka, tj. jego zbawienia się lub 
potępienia.

O czym szczególnie pisze Pseudo-Dio-
nizy Areopagita, szczególnie o dziewięciu 
Chórach i trzech Hierarchiach, występują 
te duchy w dwóch ostatnich chórach Ar-
chaniołów oraz Aniołów Stróżów. I to Oni 
zostali przydzieleni każdemu człowieko-
wi z osobna jako Boży orędownicy i opie-
kunowie. Wiara w realność takiej aniel-
skiej misji utrzymuje się nieprzerwanie 
w Piśmie Świętym oraz w Tradycji Ojców 
i Świętych: od starożytności - aż po chwi-
lę obecną7.

Warto przypomnieć naukę Tradycji na 
temat roli Aniołów jako opiekunów i za-
rządców nad stworzonym światem ma-
terialnym, do której zostali przeznaczeni 
w samym akcie stworzenia. Aczkolwiek 
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8 Zob. G. Huber, Mój anioł pójdzie przed tobą, Kraków 1983, s. 17 i n; S. Longosz, Opiekuńcza 

funkcja Aniołów w nauce Ojców Kościoła (zarys problemu), [w:] Księga o Aniołach, s. 162-204; Z. 

J. Kijas, Aniołowie w nauczaniu Kościoła, W: tamże, s. 239 i n; Św. Tomasz z Akwinu, Suma teo-

logiczna. T. 4: Bóg Stwórca-Aniołowie i T. 5: Aniołowie-świat widzialny. Oprac. P. Bełch, Londyn 

1978-1979...
9 KKK 336 /Katechizm Kościoła Katolickiego - Poznań 1994/.

omówienie tej kwestii wymagałoby bar-
dziej szczegółowych rozważań, warto 
przypomnieć, iż będą to: 1) opieka nad ca-
łym materialnym światem stworzonym 
i poszczególnymi jego elementami lub 
zjawiskami; 2) troska o poszczególne pań-
stwa, narody, regiony, a nawet miasta; 3) 
opiekowanie się Kościołami - powszech-
nym, krajowymi, partykularnymi...; 4) 
piecza nad każdym człowiekiem przez 
przydzielonego mu własnego Anioła Stró-
ża; 5) szczególnie namacalny nadzór nad 
ludźmi szukającymi świętości, krzewią-
cymi w świecie prawdę, dobro i miłość. 
We wszystkich tych płaszczyznach Bożej 
opieki i orędownictwa w postaci powie-
rzonych Aniołom ludzi i zbiorowości, 
wskazywane są w Tradycji: (1) co najpeł-
niej realizowali święci Kościoła - obowią-
zek i wdzięczność do ich poszanowania 
i naśladowania; (2) ostrożne wystrzeganie 
się wszelkich znamion takiej czci, która 
należy się tylko anielskiemu Mocodawcy-
Bogu. Niechaj wymownym i najbardziej 
pouczającym tutaj podsumowaniem będą 
słowa Orygenesa: aby aniołowie Boży byli 
nam przychylni i robili wszystko dla nas, 
wystarczy, o ile jest to osiągalne dla czło-
wieka, jeśli tak będziemy usposobieni wo-
bec Boga, jak oni, jeśli będziemy naślado-
wać ich sposób postępowania, tak jak oni 
naśladują Boga, i jeśli o Jego Synu, Słowie, 
będziemy mieć takie wyobrażenie, które 
nie będzie sprzeczne z tym wyobraże-
niem, jakie mają o Nim święci Aniołowie, 
lecz które stając się wciąż jaśniejsze i wy-
raźniejsze, będzie się do ich wyobrażenia 
upodabniać. Zresztą doskonały przykład 

takiego naśladowania spotyka się pośród 
współczesnych propagatorów anielskich, 
np. u O. Pio, Piusa XI i XII, Jana XXIII, Paw-
ła VI, Jana Pawła II...8.

Aniołowie w Magisterium współcze-
snego Kościoła. Kościół, który czerpie 
nauki z dwóch Źródeł, tj. Biblii i Tradycji, 
w Katechizmie 328 ujmuje temat synte-
tycznie: istnienie istot duchowych, nie-
cielesnych, które Pismo Święte zazwy-
czaj nazywa Aniołami, jest prawdą wia-
ry. Świadectwo Pisma Świętego jest tak 
oczywiste, jak jednomyślność Tradycji. 
Najogólniejszą syntezę nauki anielskiej 
podaje wspomniany Katechizm 350-352: 
Aniołowie są stworzeniami duchowymi, 
które nieustannie wielbią Boga i służą 
Jego zbawczym zamysłom wobec innych 
stworzeń (....) - „Aniołowie współdzia-
łają we wszystkim, co dla nas dobre” 
/350/. Aniołowie otaczają Chrystusa, 
swego Pana. Służą Mu w szczególny spo-
sób w wypełnianiu Jego zbawczej misji 
wobec ludzi /351/. Kościół czci Aniołów, 
którzy pomagają mu w jego ziemskiej 
pielgrzymce i opiekują się wszystkimi 
ludźmi /352/. Zatem całe życie Kościoła 
korzysta z tajemniczej i potężnej pomocy 
Aniołów, i co może ludzi najbardziej in-
teresować: życie ludzkie od dzieciństwa 
aż do zgonu jest otoczone opieką i wsta-
wiennictwem Aniołów.”Każdy wierny 
ma u swego boku Anioła jako opiekuna 
i stróża, by prowadził go do życia”. Już 
na ziemi życie chrześcijańskie uczest-
niczy - przez wiarę - w błogosławionej 
wspólnocie Aniołów i ludzi, zjednoczo-
nych w Bogu9. 



ARTICLES

36

10 Zob. Jan Paweł II, audiencja generalna, 6 czerwca 1986; 9 i 30 lipca 1986, [w:] Jan Paweł ii naucza 

o aniołach i szatanie. Oprac. A. Sujka, Kraków 1998, s. 25-39; tenże, o aniołach i szatanie, Kraków 

1997; obszerną i kapitalną Bibliografię z angelologii w oprac. H. Oleschko oraz zawarte tam materiały 

internetowe w pt. aniołowie i angelologia w internecie w oprac. M. Stanuli-Boroń, [w:] księga aniołach, 

s. 660-695.

Niewątpliwie wymowny dla niniej-
szych rozważań moment znajduje się 
w nauce Jana Pawła II, który wierny Prze-
kaźnikom, wymienia zadania anielskie: 
adorują Boga; ujawniają Bożą Opatrz-
ność; pośredniczą między Bogiem a ludź-
mi; stróżują człowiekowi; zwiastują wolę 
Bożą; uczestniczą w dziejach zbawienia 
ludzkości, itd.10.

Reasumując - zarysowany temat 
o Aniołach Boga wskazuje na nieogar-
nione bogactwo ich problematyki 
w nauce współczesnego Kościoła. Się-
gając do Przekaźników oraz będąc od-
powiedzialnym za czystość przekazu, 
Kościół wybiera z tej nauki wszystko 
to, co najcenniejsze i trwałe, a odrzuca 
lub nie przyjmuje tych wątków, które 
nie posiadają głębszego uzasadnienia 
w Tradycji, lub co jest trudne do teo-
logicznego uzasadnienia. Szczególną 
uwagę zwracają sformułowania Kate-
chizmu 350-352, a mianowicie, iż rolę 
Aniołów - chociaż często zewnętrznie 
zakrytą i niewymierną - można śmiało 
odnieść do szeregu aktów istotnych dla 
życia i działalności wierzących; mówiąc 
dokładniej - mogą wpływać realnie na 
dzieło i losy ewangelizacji współcze-
snego Kościoła. Przypomnijmy zatem 
tajemne, nie zawsze dostrzegane lub 
niedoceniane posłannictwo, które przy-
wraca Aniołom w tym dziele należną 
pozycję i rolę, a jednocześnie przywołu-
je do okazywania wdzięczności, na jaką 
zasługują ci, potężni i nigdy niezmordo-
wani wysłannicy Boga oraz wspaniali 
i wszędobylscy opiekunowie ludzi! 

2. stale obecNi i aktyWNi pośród 
ludZi

Drogi zstępowania Aniołów ze sfer 
niebieskich do codzienności ludzkiego 
życia ukazują jakby trzy stopnie: pierw-
szy jest w zasięgu ludzkich przeżyć i do-
świadczeń, co zawiera się w liturgii Ko-
ścioła, w której jako wierni praktykujący 
uczestniczą w sposób mniej lub bardziej 
systematyczny i intensywny; drugim 
stopniem oznajmiającym obecność i inge-
rencje anielskie w świecie są wszelkiego 
rodzaju znane z literatury hagiograficz-
nej przekazy; mogą one pochodzić też 
z autopsji doświadczających, u których 
objawiają się Aniołowie w różnych in-
tymnych doznaniach lub postaciach; trze-
ci stopień anielskości stanowią doświad-
czenia społeczne odkrywane w dziedzi-
nach kultury, sztuki, literatury, których 
świadectw w ludzkiej historii nie sposób 
do końca rozpoznać lub podać. Jako kon-
sekwencja poprzednich - pozostają jesz-
cze do analizy anielsko-chrześcijańskie 
doświadczenia i zaangażowania wierzą-
cych w sferach: 1- misji ewangelizacyj-
nej; 2 - ściśle współtowarzyszącym tej 
misji zadaniom humanizacyjno-społecz-
nym. Wszędzie tam Aniołowie są obecni 
w sposób różnoraki jako inspiratorzy, 
orędownicy i pomocnicy człowieka. Ten 
widoczny w świecie współudział trudno 
jednoznacznie dostrzec i rozdzielić, tym 
bardziej oszacować, na ile jest anielski, 
a na ile ludzki.

 Aniołowie w liturgii. Gdy dotyczy 
obecności anielskiej w liturgii, należy 
rozważyć głównie Mszę Świętą i litur-
gię roku kościelnego, a nie tylko corocz-
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11 Zob. M. Bednarz, Majestat twój chwalą aniołowie, [w:] G. Huber, dz. cyt., s. 138 i n; W. Moroz, na-

bożeństwo do Świętego Michała archanioła i Świętych aniołów, [w:] tamże, s. 165 i n; G. J. Nowowiejski, 

Msza święta, Płock 1993, 507 i n; P. de Clerck, zrozumieć liturgię, Kielce 1997, s. 174 i n.
12 Zob. M. Kuzler, liturgia kościoła, Poznań 1999, s.721 i n; H. Oleschko, aniołów dyskretny lot, Kal-

waria Zebrzydowska 1996, s. 83; W. Zalewski, Rok kościelny, Warszawa 1993, s. 388 i n.

ne obchody świąt, gdzie zawarta jest 
w sposób szczególny wiara w Anioły. Co 
nie dostrzega się zawsze, w każdej pre-
facji mszalnej, wierni zapraszani są do 
współudziału z Aniołami w uwielbieniu 
Trójjedynego Boga. Wyjątkową chwałę 
uwielbienia Boga posiada anfora z IV wie-
ku Constitutiones Apostolorum. Jeszcze 
większy akcent - wskazujący na fakt ist-
nienia niezliczonych zastępów Nieba - za-
wiera nawiązująca do liturgii wschodnich 
IV Modlitwa Eucharystyczna, aczkolwiek 
w Mszale Rzymskim bezpośredniego 
zwracania się do Aniołów jest mniej, ani-
żeli w Mszale Trydenckim, bowiem tylko 
przy okazji wymienianych świętych, po-
święceń świątyń, itp. Szkoda, iż posobo-
rowa liturgia mszalna znacznie ogranicza 
występowanie Aniołów, co może nieko-
rzystnie wpływać na przekonania i prak-
tyki wierzących, gdzie należałoby podkre-
ślać wydarzenia mszalne związane hic et 
nunc z liturgią niebieską, która ubogaca 
znacząco cały kultyczno-sakramentalny 
wymiar życia Kościoła Zob. M. Bednarz, 
Majestat twój chwalą Aniołowie, W: G. 
Huber, dz. cyt., s. 138 i n; W. Moroz, Nabo-
żeństwo do Świętego Michała Archanio-
ła i Świętych Aniołów, W: tamże, s. 165 
i n; G. J. Nowowiejski, Msza święta, Płock 
1993, 507 i n; P. de Clerck, Zrozumieć litur-
gię, Kielce 1997, s. 174 i n.11.

Niewątpliwą pedagogię liturgii - po-
przez upowszechnianie w życiu chrześci-
jańskim roli Aniołów - stanowi rok litur-
giczny i rytuały chrześcijańskie. Należy 
wskazać na Święto Archaniołów Michała, 
Gabriela i Rafała 29 września, aczkolwiek 
do czasów reformy soborowej każdy 

z nich miał swój własny dzień, tj. 29 IX, 
24 III, 24 X. Obecnie trzej najpopularniejsi 
Archaniołowie objęci są jednym formula-
rzem mszalnym oraz jednym wspólnym 
świętem i Liturgią Godzin. Warto też 
wskazać na wspomnienie Aniołów Stró-
żów w dniu 2 października oraz z racji na 
wyjątkowość świętych czcicieli w dniach 
ich wspomnień: Cecylii, Franciszki Rzy-
mianki, Alojzego Gonzagi, Stanisława 
Kostki, Piotra Favre, Ignacego Loyoli, Al-
fonsa Liguori, Franciszka Salezego, Jana 
Bosco, Jana Vianney, Faustyny Kowalskiej, 
Ojca Pio... Należy też wymienić papieży, 
którzy czcili i propagowali Aniołów: Le-
ona XIII, Piusa XI i XII, Jana XXIII, Pawła 
VI, Jana Pawła II; następnie zakony w Pol-
sce - oo. Paulinów na Jasnej Górze, klasz-
tor Na Skałce w Krakowie, Michaelitów 
w Piastowym Miejscu, itp.12.

Co wyrażają Księgi dotyczące sprawo-
wania sakramentów i sakramentaliów, 
liturgii pogrzebowej.., Aniołowie mają 
własne miejsce w: Mszale Rzymskim, Li-
turgii Godzin, duchowości i pobożności 
świętych, nauczaniu papieży oraz prak-
tyce chrześcijańskiej. Reasumując pro-
blem - w świetle chrześcijańskiej wiary 
i liturgii - Aniołowie należący do wiel-
kiej wspólnoty chwały Boga, z którymi 
Święci w Niebie oraz wierzący w piel-
grzymującym Kościele uczestniczą, uczą 
jak: wypełniać zadania codzienności, 
żyć dla chwały Boga i dobra wspólnego 
w Kościele; w sumie - prowadzą ludzi 
do świętości i zbawienia. Podtrzymując 
wierzących w pobożności na co dzień, 
wzmacniają ich w duchowym zmaganiu 
pomimo, iż nie są dla ludzi widoczni, 
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605 i n.

choć ciągle im towarzyszą i wspiera-
ją w mozołach życia. Obecni w liturgii, 
towarzyszący w modlitwach i aposto-
lacie, pozwalają chrześcijanom odkry-
wać miejsce w planach Boga, szczegól-
nie uświadamiają, że celem wszelkiego 
stworzenia jest chwała Pana, i że w tym 
wypełnianiu woli Bożej dokonuje się naj-
bardziej realna i pełna misja człowieka, 
sens jego istnienia oraz posłannictwo 
ewangelizacyjne w Kościele13. 

Aniołowie w hagiografii. Wątki o Anio-
łach zawarte w hagiografii są bardzo bo-
gate i dlatego należy o nich napomknąć, 
gdyż zarówno liczba tematów oraz różno-
rodność form i przypadków indywidual-
nych objawień anielskich jest niemożliwa 
do ogarnięcia w całość, aby tym wszyst-
kim momentom nadać jakąś zwartą i lo-
giczna strukturę. Co najwyżej, można na 
przykładzie wybranych Świętych, określić 
w przybliżeniu rolę Aniołów w ich życiu 
oraz w życiu szerszych społeczności wie-
rzących. Nadmieńmy, iż w hagiografii 
nie spotyka się traktatów z angelologii, 
lecz osobiste refleksje dotyczące życia 
Świętych, co nie świadczy o płytkości lub 
nieprawdziwości takich przekazów. Świę-
tym chodziło głównie o życie religijne, 
które prowadzi do doskonałości i o role, 
które w ich doświadczeniu Boga te duchy 
odegrały. Ten niewątpliwie uświęcają-
co-zbawczy wpływ anielski widać w ży-
wociarskich biografiach jako oczywisty 
i niemal namacalny, zaś bogactwo war-
tości, które swoim podopiecznym przeka-
zywali, stał się tak rozległy i kapitalny, iż 
można te świadectwa uważać za wzór do 
naśladowania świętości. 

Reasumując - hagiografie prezentują 
świat anielski w trojakiej perspektywie: 
1/ miejsca i roli Aniołów w ogóle; 2/ we-
dle mistrzów życia wewnętrznego - wia-
ry w ich pośrednictwo; 3/ żywociarskich 
wizji; 4/ i co najważniejsze - funkcji Anio-
łów w kształtowaniu duchowości i po-
staw ludzkich. Pokrótce omówimy każdą 
z osobna. 

Ad 1/ Najczęściej Aniołowie objawiają 
Świętym prawdę o swoim posłaniu i za-
wartej w nim funkcji do spełnienia. Jest 
to nie tyle prezentacja istoty, ile własnej, 
otrzymanej od Boga roli posłanniczej. 
Znaczy, iż w kulcie oddawana Świętym 
cześć jest chwałą składaną samemu Bogu, 
w której misja Anioła stanowi jej odblask. 
Anioł daje poznać zamiary Boga wobec 
człowieka, a poprzez swoje wstawien-
nictwo umacnia człowieka w lepszym 
wypełnianiu woli Bożej - aż po stopień 
heroiczny. Tak to Anioł wchodząc w hi-
storię człowieka, umacnia go w rozwoju 
ducha; prowadząc poprzez miłość ku do-
skonałości, określa istotę-miarę ludzkiej 
świętości14. Warto zauważyć, iż w roli 
Aniołów na drodze osiągania przez ludzi 
świętości należy w starszych opisach ży-
wociarskich dostrzegać nadinterpretacje 
hagiografów do podawania czy mistyfi-
kowania życiorysów Świętych i ich obja-
wień. Dzisiejsze hagiografie są w swych 
przekazach bardziej oszczędne i surowe. 
Zresztą współcześni Święci mówią o swo-
ich objawieniach dość powściągliwie. Nie 
świadczy to o fikcyjności angelologii, ani 
o jej odmitologizowaniu, bowiem sam 
Święty wie najlepiej o tym, jak było. Ja-
kiekolwiek współczesne tendencje ży-
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wociarskie, traktujące anielskie przekazy 
w sposób umniejszający lub eliminujący 
ich role w ludzkim życiu, to jest nic inne-
go, jak triumf szatana15.

Ad 2/ W sprawie pośrednictwa Anio-
łów w obwieszczaniu prawd Objawienia, 
istnieje wiele niezaprzeczalnych przeka-
zów, które ilustrują Święci w Kościele. 
Ponieważ nauka ta jest przeogromna, 
ograniczymy się do najwybitniejszych 
przedstawicieli. Dla przykładu: św. Au-
gustyn potwierdzał w ogólności istnienie 
duchów stworzonych przez Boga jako 
coś oczywistego. Bóg czyni owe byty 
Aniołami wówczas, gdy posyła je do lu-
dzi z określoną misją, której celem jest 
osiąganie przez ludzi doskonałości. Ten 
„organiczny” związek człowieka z Anio-
łem działa na zasadzie oczyszczającego 
i doskonalącego ognia miłości, jaki ogar-
nia człowieka i prowadzi do aktów he-
roizmu w wierze, np. u św. Szczepana. 
Z kolei św. Cyryl z Aleksandrii wierzył we 
wszechstronną opiekę anielską nad ludź-
mi, czemu dawał wyraz w swojej modli-
twie eucharystycznej16. Będąc przeko-
nanym o nawiedzonych przez złe duchy 
miejscach, Piotr Favre najpierw modlił 
się i egzorcyzmował te miejsca po to, by 
zasiedlić je Aniołami Boga w celu ponow-
nego zamieszkania przez odnowionych 
w duchu ludzi. Obszerniejszy wgląd na 
temat Aniołów, nie tylko ze względu na 
napisane traktaty teologiczne, podał św. 
Tomasz z Akwinu, który wskazał na roz-
ległe i nie do końca znane ludziom obsza-

ry anielskiej ingerencji. Ukazał dobitnie, 
iż anielscy ludzie to osoby żyjące wedle 
ducha, tj. myślące, doświadczające zmy-
słami i intuicją świat nadprzyrodzony 
w taki sposób, iż powstaje w ich życiu 
doskonała harmonia i współpraca pomię-
dzy tym, co ziemskie a Boskie, gdzie Bóg 
- jako główna przyczyna sprawcza - dzia-
ła za pośrednictwem swoich posłańców 
Nieba. Aniołowie w swej misji w niczym 
nie przesłaniają Boga, wręcz odwrotnie, 
eksponują Jego pozycję i rolę, chociaż 
usuwają się w cień swych akcji jako bez-
pośredni sprawcy17. Św. Bonawentura 
podawał, że Anioł nie powoduje skruchy 
ludzkiego serca, lecz wskazuje na jej Źró-
dło-Boga, który tylko je leczy. Św. Bernard 
podkreślał rolę anielską przy napełnia-
niu duszy ludzkiej światłem Boga przez 
jej nawiedzenie i pouczenie. Aczkolwiek 
człowiek może to czynić przez modlitew-
ną lekturę Biblii, pomoc Anioła jest znana, 
zwłaszcza na wstępnych etapach ducho-
wego wzrostu, kiedy - jak twierdził św. 
Jan od Krzyża - ingerencja taka występuje 
u osób doskonalących ducha, co wymaga 
stałej zachęty i anielskiego wsparcia18.

Reasumując - przedstawiona w skró-
cie prezentacja nauk Świętych jest jed-
noznaczna w przekonaniu, iż Aniołowie 
zachęcają podopiecznych do świętości 
Bożej, aczkolwiek jej nie sprawiają; taką 
decyzję podejmuje wobec Boga sam 
człowiek. Dopełniając tę myśl słowami 
Akwinaty należy stwierdzić, iż skłonność 
ludzkiej woli do dobra powoduje Bóg 
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19 Zob. I. Werbiński, Aspekty anielskie w hagiografii, [w:] Księga o Aniołach, s. 285-288.
20 Realistyczne wizje Aniołów w postaci pięknych dzieci, młodzieńców i mężczyzn na wzór Bo-

skiej urody występują u świętych: Anny K. Emmerlich, Teresy H. Higginson, Franciszki Rzymianki, 

Faustyny Kowalskiej, Metchyldy i Gertrudy, Natuzzy Evolo, Ojca Pio oraz wielu innych czcicieli i 

przyjaciół anielskich: J. Delumeau, dz. cyt., s. 346; S. Faustyna, dzienniczek, Kraków 1983, nr 419, 

1741; por. G. Huber, dz. cyt., s. 73 i n; A. Parente, Przyślij mi swojego anioła Stróża - ojciec Pio, Łódź 

1999, s. 17 i n.

poprzez bezpośrednie napełnianie jej ła-
skami i cnotami, o których wyborze i dro-
gach realizacji decyduje sam człowiek za 
oświeceniowym i konkretnym udziałem 
Aniołów19.

Ad 3/ W dostępnych żywociarskich 
przekazach dostrzega się kontakty Świę-
tych z Aniołami, które inspirowane były 
ich osobistą siłą wiary. Najogólniej istnie-
ją dwa typy kontaktów: 1 - bezpośrednie 
- u tych przedstawicieli, którzy podawali 
opis ich wyglądu, oddziaływania na swo-
ją osobę i duchowość; 2 - pośrednie, np. 
poprzez właściwe inspiracje, znaki, zja-
wiska, itp. Podział ten jest nieprecyzyjny, 
gdyż w wypadku drugiej grupy Świętych 
można spotkać namacalny i długotrwa-
ły wpływ Anioła, którzy dojrzewając 
w swojej duchowej doskonałości rozpo-
znawali, iż ich zażyły towarzysz życia to 
nikt inny, jak tylko Duch Boży. W ten spo-
sób dawał Anioł rozpoznawać się w życiu 
dorosłego Ojca Pio jako ten, który w jego 
dzieciństwie występował jako dziecko, 
zaś w młodości Świętego jako młodzie-
niec; słowem - Anioł „dostosowywał się” 
do wieku oraz statusu, tj. duchowej doj-
rzałości Ojca Pio. Zresztą cały późniejszy 
kontakt Świętego z Aniołem - aż do sa-
mej śmierci - był niezwykle bezpośredni, 
wręcz materialny20. 

Rozważając anielski wpływ na ludzką 
psychikę i duchowość, przekazy żywo-
ciarskie wskazują na zależność wprost 
proporcjonalną: stopień intensywno-
ści wiary i żywego kontaktu z Bogiem, 
w modlitwie, liturgii.., słowem - trwa-

łość i intensywność tej więzi umożliwia 
lepsze sygnały i częstsze oddziaływania 
Anioła. Sprawa dotyczy wszystkich ludzi 
decydujących się na żywy kontakt z Bo-
giem, u których cała struktura świado-
mości i podświadomości staje się niejako 
„wyczulona” na sygnały z Nieba w posta-
ci codziennych postaw, decyzji życiowych 
i zachowań. Niejednokrotnie tajemne i za-
razem celne myśli, kapitalne natchnienia 
i prowokujące do dobra inspiracje, odczy-
tywali wierzący po czasie jako wsparcie 
anielskie. Mogli też Aniołowie uprzedzać 
i przestrzegać podopiecznych przed fał-
szywymi krokami; nagłe i niezrozumia-
le w danej chwili dla człowieka decyzje 
i kroki potrafili skutecznie blokować lub 
uwalniać do natychmiastowego wykona-
nia. Niepojęte są jednak ludzkie władze 
podświadomości, przedziwne ich kształ-
ty i losy, które w obliczu późniejszych 
wydarzeń stawały się dlań w oświeceniu 
anielskim zrozumiałe, a nawet zbawien-
ne. Nauka Kościoła wskazuje na fakt, iż 
takich uprzedzających obwieszczeń, po-
ruczeń, ochronnych ingerencji, wsparć 
w różnych chorobach i cierpieniach, 
budujących zdarzeń... doświadczają nie 
tylko „uprzywilejowani” członkowie Ko-
ścioła, lecz każdy wierzący: począwszy 
od urodzenia - aż do śmierci. Wtenczas 
Anioł znacznie bardziej wszechwiedzący 
i wszechogarniający ludzkie życie - który 
jest pierwowzorem Chrystusa jako Jego 
darem i źródłem świętości - objawia się 
w stałej gotowości i pomocy człowie-
kowi, po to, aby ten nie lękał się i nie 
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21 Zob. K. Strzelecka, angelologia, [w:] encyklopedia katolicka. T. 1, s. 551 i n; R. Guardini, aniołowie. 

Rozważania teologiczne, Kraków 2003; Święty pośród świętych. Wyniesieni na ołtarze przez Jana Pawła ii. nasi 

patroni każdego dnia. Oprac. H. Wołącewicz, Kielce 2014; W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Łódź 1982, 

s. 250 i n; I. Werbiński, dz. cyt., s. 289-292. Pojawiło się ostatnimi laty na rynku wydawniczym szereg 

opracowań, a nawet kilka specjalizujących się w tej tematyce oficyn, nie tylko katolickich (eSPe, Esprit, 

Exter, Michaelinum, Salwator, WAM, Wydawnictwo M...), podejmujących problematykę angelologii i za-

razem demonologii w edycjach naukowych lub popularnych, których nie sposób tutaj wymienić. Na 

szczególną uwagę zasługują modlitewniki anielskie, np.: M. J. Jastrzębska, ze świętymi aniołami przez ży-

cie. Modlitewnik, Ząbki 2002; M. Stanzione, aniołowie nasi przyjaciele, Kraków, itd. Można też wspomnieć 

na wątki anielskie zawarte w dość licznej - tłumaczonej i wydawanej na polskim rynku konfesyjnym i 

świeckim - literaturze naukowo-badawczej dotyczącej pogranicza śmierci, transkomunikacji, kontaktów 

z zaświatami i ich metod itp. Por. m. in.: F. Brune, Umarli mówią do nas. Fakty naukowe potwierdzające ist-

nienie transkomunikacji, Konstancin-Jeziorna 2007; K. I. Isaac, Wspaniałe życie po śmierci, Warszawa 2008; 

J. Randles, P. Hough, tajemnica życia po śmierci, Warszawa 2004.....; / por. także w tłum. na pol. prace: H. 

Bendera, E. Kubler-Ross, R. Moody,ego, H. Schafera, J. Steinera i wielu innych/. 

wstydził swoich czynów, z których nie-
godziwością musiałby zmierzyć się za 
życia, zaś po swojej śmierci wstawiać się 
przed Bożą sprawiedliwością. Wówczas 
Anioł Stróż poświadczy za człowiekiem 
i wspomoże go, bowiem nie stanowi dla 
Niego problemu adorowanie Boga i za-
razem wspomaganie podopiecznego hic 
et nunc. Zatem przymiot równoczesnego 
actio i contemplatio stanowi niewątpli-
wą przewagę Anioła nad ludzką naturą 
i ochronę przed przebiegłą perfidią Złe-
go. Tylko reakcja w postaci szybkiej oce-
ny oraz natychmiastowego i najtrafniej-
szego zadziałania pozwoli obronić się 
człowiekowi przed nieszczęściem. W ha-
giografii istnieje mnóstwo opisów Bożej 
miłości, która najlepiej chroni przed na-
paściami Złego. Aniołowie są wtenczas 
gwarantami ochrony przed grzechem 
i jego skutkami. Liczne opisy hagiogra-
ficzne aż zanadto wymownie ukazują tę 
odwieczną walkę dobra i zła, w której 
przestrzeni oddziaływań człowiek unika 
grzechu i przezwycięża pokusy, a to dzię-
ki Łaskom wypraszanym przez Kościół 
oraz - zbawiennemu wsparciu Aniołów. 
W odróżnieniu od przebiegłego i osa-
motnionego w szale nienawiści szatana, 

posiadają Aniołowie zagwarantowane 
poplecznictwo u samego Boga. 

W związku z powyższym, zaleca się 
dziś wierzącym rzeczową i wielce poucza-
jącą, choć wciąż niedocenianą myśl, lektu-
rę i przykłady żywociarskie, które można 
propagować różnymi kanałami ewange-
lizacji poprzez Słowo, Kult i Sakramenty 
oraz Diakonię - zarówno za pośrednic-
twem środków tradycyjnych, jak i komuni-
kacji medialnej, np. Internetu. Pamiętajmy, 
że dzisiejsze media wyjątkowo skrzętnie 
i sprytnie wykorzystuje także szatan. Ewi-
dentne symptomy kryzysu humanistycz-
nego, w ogóle - duchowo-religijnego, jaki 
dokonuje się w ludzkich społecznościach, 
zaś objawia się pod postacią współcze-
snych idolatrii, chorób somatycznych, 
psychicznych i duchowych, zwłaszcza 
zabójczego osamotnienia oraz beznadziei 
życia...,wynikają głównie z braku wiary 
i zarzucania zasad moralności chrześcijań-
skiej. Odbywa się to na korzyść materia-
listyczno-konsumpcyjnej wizji życia, która 
lansuje nagminnie i wprowadza w obieg 
życia tzw. błąd antropologiczny; widać 
to też w wielu dziedzinach ludzkiej dzia-
łalności /kultura, polityka, gospodarka, 
oświata, ekologia, rekreacja.../21.
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Ad 4. Tytułem prezentacji, wskazać 
trzeba na nieprzebrane źródło anielskich 
inspiracji w sferze kształtowania postaw 
społecznych i działalności na obszarach 
ludzkiej kultury i nauki, głównie sztuki 
i literatury. Problem dotyczy wieloaspek-
towego wizerunku Aniołów, kreowanego 
przez różnego rodzaju twórców kultury 
i artystów, którzy nawiązują do filozoficz-
no-teologicznych przekazów. Zaznaczmy, 
iż ich wizje anielskie będą różnić się od 
oficjalnych konwencji, bowiem w świecie 
sztuki rządzą odmienne prawa w wyraża-
niu ich duchowego posłannictwa. Dlatego 
rzeczywistą działalnością twórcy pokie-
rują własne, z reguły bardziej dowolne 
i subiektywne wersje wyrażeń anielskich, 
chyba, że - jak w przypadku ikonogra-
fii - twórczość ta będzie obligowała do 
większej dyscypliny duchowej, wierno-
ści wielowiekowym zasadom, zarówno 
od strony podmiotu dzieła, jak i samego 
przedmiotu. Jednak w wielu dziedzinach 
sztuki twórcy i ich dzieła muszą zawrzeć 
w swoim wyrazie coś istotnego i wspól-
nego z Objawieniem, zarówno w jego 
przesłaniu ideowym, jak i wizualnym 
zaprezentowaniu. Jak więc w skrócie pre-
zentuje się charakterystyczna dla kultu-
rowo-artystycznej dziedziny ludzkiej ak-
tywności, a zobrazowana ogólnie w po-
staci kilku zasad, idea przekazu, którą - 
aby nosiła znamiona anielskości - wyrazi 
się w subiektywno-obiektywnych ramach 
ekspresji oraz w treści wytworu.

Po pierwsze - przede wszystkim, jeśli 
dzieła mają zawierać anielską inspirację, 
muszą przekazywać za pomocą znaków 
istotne dla prawd Bożych zawartości, 
które „dostosują się” do psychicznych 
i duchowych władz człowieka. Znak ten 
w percepcji człowieka wiary winien stać 

się czytelnym, zwłaszcza w dzisiejszej 
epoce wizualnej, kiedy odbiorca reaguje 
nań zmysłami zewnętrznymi, i co zbliża 
go do duchowych treści dzieła. 

Po drugie - zakodowane w dziełach 
kultury i sztuki przekazy muszą wzma-
gać odpowiednie słowa w tym celu, aby 
ich sensy wprowadzały łatwiej odbiorcę 
w świat tajemnicy, najpierw zrozumienia, 
następnie - zajęcia postawy, i to w sposób 
najmniej nadzwyczajny, tj. łagodny oraz 
stosowny do subtelnych metod aniel-
skich. Na przykład: takim znakiem będą 
zastosowane u Anioła w różnorakiej po-
staci skrzydła /dziecka, młodzieńca, ero-
sa, muzy, itp./.

Po trzecie - prezentowanie wyrazi-
stych znaków nadprzyrodzonych może 
nieraz mijać się z celem przyjęcia przez 
odbiorcę faktu jako niebiańskiego, co bez-
pieczniejszym będzie zobrazowanie prze-
kazu czytelniejszymi symbolami natury. 
Jednak problem pozostaje, aby transmisja 
przekazu tego, co anielskie, nie została 
przerwana. Sprawa dotyczy szczególnie 
takiej ekspresyjności przekazu, aby była 
ona przez człowieka przyswojona z po-
żytkiem dla niego samego poprzez wno-
szone w dzieło treści świętości. Odnosi 
się to zwłaszcza do sytuacji, gdy chodzi 
o przekazy sztuki, ale wyrażane w przej-
rzystych postaciach, które jednoznacznie 
odróżni się od dzieł w treści i formie nie-
jasnych, kontrowersyjnych.

Po czwarte - należy uwydatniać 
w przekazach artystycznych przewagę 
treści nad ich formą zewnętrzną, tj. to 
wszystko, co każe odnosić jej zawartość 
do wartości nobilitujących dobro, a nie 
rzeczy istotowo drugoplanowych, obojęt-
nych, w podtekstach wątpliwych. Dobrze 
będzie jeśli artysta, zarówno słowem 
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i znakiem, wypowie wszystko to, co chce, 
aby ów przekaz malarski, rzeźba, opis li-
teracki, film.., zawierały wrażliwe na wia-
rę odbiorcy tajemnice ducha, jakie można 
przyjąć i przeżyć. Wiadomo, iż w przy-
padku propagacji świata niebiańskiego, 
symbol okazuje się wyobrażeniem tajem-
nicy; ileż tu umowności i wieloznaczno-
ści zmysłowej oraz semantycznej, a tym 
bardziej tej teologicznej, która stara się 
przekaz ów wiernie przedłożyć do ludz-
kiej percepcji psychicznej i duchowej.

Po piąte - stąd wielka ranga dotyczą-
ca kwestii samego symbolu: co ma wyra-
żać; z jakim kojarzyć się pochodzeniem; 
w świetle jakich treści zaprezentować się, 
aby jego istota została najlepiej odebrana 
przez względnie urobionego odbiorcy od 
strony duchowej i estetycznej. 

Innymi słowy - dla jednoznaczności 
odbioru dzieł, które mogą być inspirowa-
ne anielskością, nie można ich przekazów 
zastępować mglistymi alegoriami, dwu-
znacznymi opisami, spłaszczonymi środ-
kami wyrazu tylko dlatego, że wymaga 
tego dzisiejszy, obrazowo i komercyjnie 
zorientowany w swej recepcji odbiorca. 
Czyż z tej racji należy rezygnować z całe-
go duchowo-religijnego „kapitału” prze-
słań sztuki chrześcijańskiej tylko dlatego, 
że współcześni ludzie nie mają czasu lub 
nie posiadają ukształtowanego gustu, 
motywacji oraz nastawienia do ich per-
cepcji ? Odpowiedź jest jedna: byłaby to 
świadoma lekkomyślność lub nieopaczna 
zdrada, którą proponuje dzisiejszy kicz 
spłaszczony wpływem modernistyczno-
komercyjnym. W konsekwencji byłoby to 
fatalne dla całej kultury, jeśli zakwestio-
nowano by duchowe potrzeby odbiorcy 
w rzeczywistej transmisji anielskiej, nio-
sące ze sobą szeroko rozumiane gatunki 

sztuki, które wyrażają bogate środki eks-
presji i treści kulturowe. Żadne więc racje: 
„dyktowane” motywami ekonomicznymi, 
potrzebą czasu, tj. duchem epoki czy po-
stępem technologicznym, spłaszczony-
mi wymogami i modami percepcyjnymi 
współczesnego człowieka..., nie powinny 
przesłaniać dotychczasowego depozytu 
cywilizacyjnego, jaki ludzkość wypraco-
wała w swoim dorobku kulturowo-du-
chowym i upowszechniała przez wieki. 
O czym uczy Jan Paweł II w adhortacji Ecc-
lesia in Europa 41, w tym chrześcijańskim 
depozycie zawiera się sekret pomyślności 
i rozwoju przyszłych pokoleń. 

Po szóste - bardziej przejrzysty oraz 
wymagający przekaz w swej treści i for-
mie musi zawierać muzyka, jeśli chce 
uchodzić za medium anielskie, a to z ra-
cji, iż zwykło się dziś wiązać niektóre jej 
gatunki z ideowo-duchową proweniencją 
kompozytorów lub wykonawców, którzy 
mogą namaszczać swoje dzieła bardziej 
świadomymi lub mimowolnymi prze-
słaniami Aniołów. Jeśli konkretny utwór 
rzeczywiście nie pobudza do kontempla-
cji lub duchowych wzruszeń, które pły-
ną z poruczeń autentycznej wiary, jeżeli 
nie urzeka ukrytym pięknem i wyrazem 
prawdy, nie można mówić o jego chwa-
lebnym przesłaniu czy fabule. Nawet 
w dzisiejszej muzyce przekaz ten zawar-
ty jest w jej treści i formie, następnie 
- w wykonawstwie oraz w skutkach od-
bioru - pomijając błyski i efekty gwiaz-
dorstwa, manipulacje emocjami młodego 
odbiorcy oraz mamienie technicznymi 
eksperymentami światła, obrazu, dźwię-
ku i ruchu. Wtenczas przesądzającym 
o szlachetności dzieła jest zakwalifikowa-
nie do kategorii dobra pozazmysłowego, 
nawet ponadczasowego, bądź w sytuacji 
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zaprzeczenia - jako przejawu kontrower-
sji i emanacji nieczystych mocy. Namacal-
nym sprawdzianem wspomnianego zja-
wiska będzie symptom trwałości; wiele 
muzycznych szmir nie wytrzymuje nawet 
sezonu, a tym bardziej utworu zasługują-
cego na miano godnego uwagi. Po siódme 
- każdy autentyczny i wartościowy prze-
kaz kultury, a tym bardziej powstający 
pod jakimkolwiek anielskim tchnieniem 
artysty /malarz, rzeźbiarz, literat i poeta, 
muzyk, aktor, reżyser.../, winien zapew-
niać kontakt ze światem ducha, wzboga-
cać odbiorcę w cnoty społeczno-moralne, 
zachęcać do konstruktywnego dialogu 
z bliźnim, przyrodą i Bogiem. Każdy więc 
wytwór kultury i jego wpływ, winny 
„uwiarygodniać sobą”, bowiem taki jest 
ich istotny sens: rozwój życia wewnętrz-
nego, sił twórczych, rozkwit inteligencji, 
stwarzanie w człowieku szlachetnych 
dyspozycji i dążności, zwłaszcza zdol-
ności kontemplacji, która jest w stanie 
zadziwiać pięknem, zbliżać do prawdy 
i prowadzić do dobra. Obcowanie z tymi 
dziełami to prawdziwe oczyszczenie ludz-
kiego wnętrza z zaśmiecających i brutali-
zujących stereotypów, nawyków i fałszy-
wych sądów oraz wartości. W sumie - to 
czynienie odbiorców lepszymi i dostoj-
niejszymi, żądnymi poznawania praw-
dy i pełnienia aktów miłości; przeciwne 
tej idei wytwory będą ludzi psychicznie 
zniewalały, dezintegrowały duchowo 
i rozbijały więzi, a nawet rodziły przemoc 
i zapędy do agresji i zbrodni, zarówno 
w skali jednostkowej i zbiorowej. Na za-
sadzie zwierciadła, dzieła w istocie dobre 
pozwalają ludziom na wgląd we własną 
duszę, nawet - w moralną kondycję swo-
jej osobowości. Często za pośrednictwem 
anielskim następuje w człowieku odruch 

poznania prawdy o sobie samym, zachę-
ta do przekraczania własnego ego i bycia 
lepszym, nawet na <obraz i podobień-
stwo Boże>. Takież olśnienie uświadamia 
ludziom Anioł, który: „przemawia” przez 
osobę i dzieło malarza, rzeźbiarza, bada-
cza naukowego, piosenkarza, poety, akto-
ra, reżysera...; działa na artystę i twórcę 
jakby przez własne medium; wprowadza 
odbiorcę dzieła w zadumę i zachwyt; na-
wet inspiruje do pozytywnej aktywności 
w służbie drugiemu. Rodzące się wtedy 
z tej percepcji skutki stają się rzeczywiście 
błogosławieństwem; należy się wówczas 
wdzięczność Bogu i Jego Aniołom za ów 
wspaniały dar przeżycia piękna i pragnie-
nia własnej przemiany. Już wtedy doznaje 
odbiorca dobra wykraczającego poza war-
tość czysto estetyczną. Jakiż to wówczas 
kontrast opcji kultury, która funduje lu-
dziom na niespotykana skalę szmirę, tan-
detę i destrukty, budzące zamęt moralny, 
na jakie nie powinno być miejsca, uwagi 
i środków. Jest to bałamucenie wydaw-
ców, marnotrawienie gustów odbiorców 
i młodych talentów, słowem - niszczenie 
tkanki społecznej poprzez wyzucie ludzi 
z duchowości.

Reasumując - ostateczny efekt dzieł 
rzeczywiście anielskich to stawanie 
w prawdzie wobec atrybutów Boga - do-
bra, piękna i prawdy, które kontrastują 
ewidentnie z inwazją podstępnego fałszu, 
brzydoty i miernoty. W doświadczaniu 
prawdy artystycznej można rzeczywiście 
dostrzec inny świat, lepiej poznać siebie 
samych i swojego Anioła, odczytywać za-
mysł Boży wobec człowieka i świata, co 
będzie stałym obcowaniem doczesności 
z transcendencją. Kultura i sztuka umoż-
liwią wyraźniej dostrzec prawdę o Anio-
łach jako zachęcających przekraczać 
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23 Zob. A. Lapple, dz. cyt., s. 97 i n.

ludziom zwykłą codzienność, bardziej 
nasycą ich pragnieniem Nieba, wyelimi-
nują z codzienności nagminną domina-
cję miernoty, przeciętności i „szatańskiej 
mody” na grzeszną zawiść i duchową 
zgryzotę człowieka22. 

Godną uwagi jest refleksja Alfreda 
Lapple, który swoje ciekawe rozważania 
o Aniołach rozpoczyna od psychologii 
i dowodzi, że wiara w te duchy to nie pro-
jekcja umysłu, czysta fantazja i dziecięca 
naiwność. Po argumentacjach biblijnych 
na tematy anielskie, wskazuje na muzy-
kę, malarstwo, literaturę i wierzenia lu-
dowe, w których ludzie we wszystkich 
epokach i miejscach doświadczali czę-
stej, wręcz przyjaznego dotyku Aniołów. 
To dzięki wsparciu anielskiemu mogli 
chronić swoje utwory przed wpływem 
Złego, który wprowadza w życie ludzi 
i społeczności wszelki chaos, degradację 
i rozłam. W związku z tą uwagą, Autor 
podaje kilka - przejrzystych i podstawo-
wych dla takich przekazów - kryteriów 
świadczących o prawdziwości występu-
jącej w nich inspiracji Nieba, a mianowi-
cie, czy: 1) dzieło literackie, rzeźba, ob-
raz malarski... nie jest kiczowaty, tj. tani, 
zbyt plastyczny, prymitywny, oczekujący 
na zysk lub poklask...; 2) pokrywa się 
z płytkimi oczekiwaniami lub kryje głęb-
sze treści Bożej rzeczywistości, zwłasz-
cza skłania wprost do szacunku dla bliź-
niego i bogobojności; 3) autor anielskie-
go przekazu to człowiek o przejrzystych 
rysach egzystencjalno-psychicznych, 
moralno-religijnych oraz - o klarownych 
intencjach odnośnie woli przekazu cen-

nych przesłań lub wartości; 4) jest moż-
liwe poznać z dzieła, czy jego twórca był 
w stanie osiągnąć swoje przesłania tylko 
ludzkimi siłami, a może wymagało to 
u niego ponad ludzkiego wysiłku, olśnie-
nia i talentu; 5) przekaz anielski jest am-
bitny i szlachetny, tj. wiodący do aktów 
dobra i miłości; a może wręcz odwrotnie: 
rozbija, jest arogancki w treści i formie, 
prowokuje lub bezcześci świętość i obra-
ża uczucia religijne innych; 6) jego sło-
wa i czyny nie wykluczają się z głoszoną 
przez Kościół nauką Objawienia23.

A oto kilka podsumowujących i za-
razem uzupełniających konstatacji. 1/ 
Rzeczywistości anielskiej przypisuje się 
jednoznacznie rolę konstruktywną, głów-
nie inspirującą, w obszarach działalności: 
prawnej, medialnej, medycznej, gospodar-
czej, politycznej, edukacyjnej, kulturowej, 
ekologicznej, a także w sektorach publicz-
nych, np. w fundacjach, ruchach i stowa-
rzyszeniach działających w ramach < III 
sektora>. Być może, że w tym ostatnim 
wystąpi bardziej oczekiwana prowenien-
cja anielską, chociaż „szlachetność” jego 
dzieł nie będzie wolna automatycznie od 
różnorakich, zwłaszcza poza duchowo-re-
ligijnych motywacji i moralnych nadużyć. 
Inspiracją anielską powinny odznaczać 
się nie tylko wszelkiego rodzaju kręgi du-
chowieństwa i aktywu kościelnego, lecz 
także społeczno-charytatywne przedsię-
wzięcia świeckich chrześcijan, jakie wy-
rażają oni w swojej duchowości i w po-
stawach działania oraz - legitymizują się 
jasnymi kryteriami ideowo-etycznymi 
i religijnymi. 2/ Jeszcze bardziej różno-
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rodnie prezentują się dzisiejsze przed-
sięwzięcia sztuki z zakresu malarstwa, 
literatury, muzyki, teatru i filmu, których 
proweniencję anielską można odczyty-
wać po mniej lub bardziej wyrazistych in-
tencjach, szczególnie po efektach odbioru 
tych dzieł. O niniejszym wpływie mówi 
się w dziedzinach: współczesnej muzyki 
i malarstwa, różnych rekreacyjno-week-
endowych stylów życia, które prezento-
wane są za sugestywnym pośrednictwem 
mediów, masowych imprez kulturalno-ro-
zrywkowych, sportowo-hobbystycznych, 
itp. Zresztą każdy odbiorca, który posiada 
wyrobiony poziom ducha i jednoznacznie 
określoną preferencję kulturową, odróżni 
źródło i wartość takich dzieł na podsta-
wie obserwacji skutków ich oddziaływań, 
zarówno w wymiarze indywidualnym 
i społecznym. Z reguły dzisiejsze produk-
cje kulturowo-artystyczne odznaczają się 
sztampowymi treściami i środkami wyra-
zu, które odpowiadają gustom biernych, 
nawet bezmyślnych i zmysłowych odbior-
ców. Zresztą chętniej przyswajana jest 
dziś miernota i powodujący zamieszanie 
moralne kicz, zaś decydenci spełniają wy-
mogi komercji i zysku ekonomicznego, 
aniżeli kierują się kryteriami dobra, pięk-
na i prawdy. W Często widać w takich od-
działywaniach odgórnie zaprogramowa-
ną strategię wobec nieurobionej od strony 
kulturowo-duchowej młodzieży poprzez 
różnorodne imprezy: telewizyjne, propa-
gandowo-oświatowe, rekreacyjno-sporto-
we, filmowo-sceniczne, reklamy..., które 
lansują z reguły antyrodzinne, niechrze-
ścijańskie ideały i style życia, wychowa-
nia, aktywności społeczno-zawodowej, 
kultury społeczne, itd. 3/ Oceniając gene-
ralnie - współczesna kultura komercyjna 

jest ewidentnie widocznym przykładem 
walki dobra i zła, areną wpływu aniel-
skiego i zarazem demonicznego, i to na 
ogromnych przestrzeniach społecznych 
oraz dziedzinach aktywności człowieka. 
Dokładniej diagnozując owe fenomeny 
kulturowe, można poczynić ciekawe, na-
wet szokujące - niekoniecznie sięgając 
do nauk normatywnych i teologicznych 
- spostrzeżenia lub wnioski. Wiadomo, 
iż zdawałoby się ta pozornie neutralna 
z punktu ideowego rzeczywistość, którą 
pozostawi się samej sobie, tj. komercyj-
no-ekonomicznym prawom i kryteriom 
oraz zapotrzebowaniom zmysłowych do-
znań człowieka o oczekiwań społecznych, 
stanie się masowym propagatorem mier-
noty, brzydoty i fałszu. Podobnie problem 
dotyczy wszystkich pozostałych dziedzin 
ludzkiego życia i działalności, na których 
obszarze przekazywać można określone 
wartości humanistyczno-społeczne i nie-
rozłączne im - religijno-kościelne. Stąd ol-
brzymia odpowiedzialność chrześcijan za 
losy misji apostolskiej w społeczeństwie, 
gdzie kultura zajmuje miejsce wyjątkowe 
w propagowaniu dobra lub zła, może roz-
siewać dobro lub zatruwać życie społecz-
ne24. Dokładniejsza analiza tego problemu 
wymaga osobnego potraktowania. 

3. pedaGoGia aNielska W życiu 
WierZących oraZ W eWaNGeliZacji 
WspółcZesNeGo kościoła

Wprowadzenie. Sformułowanie do-
tyczące „uprawnień” Aniołów do życia 
i ewangelizacji w Kościele brzmi kontro-
wersyjnie, chociaż jest najbardziej za-
sadne. Po pierwsze - wynika to z rozpo-
wszechnionego dziś zarzutu, że Kościół 
gardzi doczesnością i mami wierzących 
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pociechą niebios. Jest prawdą, iż chrześci-
jańskie Orędzie wypełnia tęsknota za do-
pełnieniem Nieba; Kościół-Lud Boży jako 
Pielgrzym podąża do celu ostatecznego, 
wiecznego Jeruzalem. Chrześcijanie mają 
dwa życia: jedno na ziemi, drugie w Nie-
bie - i ani na moment nie tracą z oczu tego, 
co nastąpi po śmierci. Nie oznacza to wca-
le pogardy świata, ucieczki i negowania 
stworzenia. Świat doczesny jako dzieło 
Boże nazywany „doliną łez”, równocze-
śnie zachwyca pięknem, służy dobru, dąży 
ku prawdzie. Analizując dalej - pielgrzym-
ka człowieka ku niebieskiej ojczyźnie nie 
oznacza wcale, iż padół ziemski i nadzieja 
zbawienia, są dla wierzących czymś prze-
ciwstawnym, odrzucanym lub lekcewa-
żonym w życiu i ewangelizacji Kościoła, 
albo że odpowiedzi na rzeczy ostateczne 
należy szukać gdzie indziej. Najpełniejszą 
bowiem daje sam Chrystus - Alfa i Omega 
oraz stworzona przez Zbawiciela natura 
Kościoła pielgrzymującego i zarazem nie-
bieskiego. Po drugie - stajemy nieodparcie 
przed Ecclesia de Angelis. Nie pojmie się 
więc Kościoła i Jego misji patrząc tylko na 
Misterium Christi, jeśli nie uwzględni się 
w Nim Królestwa Bożego kształtowane-
go przez Aniołów i Świętych. Prawdziwa 
natura i pełnia urzeczywistniania Kościo-
ła wskazuje stale na istnienie wspólnoty 
pielgrzymujących na ziemi oraz Świętych 
i Aniołów w Niebie. Po trzecie - czy za-
tem urzeczywistnianie świętości chrze-
ścijan w Kościele to nie wspólne dzieło 
tych dwóch Wspólnot; być może, że o tej 
jedni Wspólnot zapomniano albo uległa 
ona oświeceniowo-racjonalistycznej de-
formacji lub negacji. Jak można zachować 
żywą świadomość i siłę niewidzialnego 
wymiaru Kościoła, w istocie fundamentu 

Jego trwania i prawdziwego rozwoju, je-
śli we wszelkim przepowiadaniu kateche-
tycznym, biblijnym i homilijnym, w litur-
gii i wyprowadzanej z Eucharystii misji 
ewangelizacyjnej - nie pamięta się o Jego 
niewidzialnych, stale obecnych i potęż-
nych Bożą mocą Aniołach? 

Skoro Kościół - urzeczywistniający się 
w tych dwóch wymiarach - jest bezdy-
skusyjnie Ecclesia de Angelis, to wynika 
pierwsza na wskroś praktyczna konse-
kwencja wszelkiej teologicznej dyskusji 
nad naturą i rolą Aniołów. Wyraża się ona 
w prawdzie, że nikt z ewangelizujących 
nie może być skutecznym prorokiem /
funkcja przepowiadania/, przekonywu-
jącym uczestnikiem kapłaństwa /funkcja 
liturgiczna/, autentycznym światkiem 
apostolatu /funkcja królewska/, jeśli sam 
nie kontempluje wielkości Boga i nie staje 
się jak Aniołowie orędownikiem bliźnich. 
W istocie rzeczy, płaszczyzna ludzkiej 
aktywności i wsparcie Aniołów, nie będą 
skuteczne na jakimkolwiek polu ewange-
lizacji, jeśli wpierw sami jej sprawcy nie 
przyswoją tej głębi i nie przyjmą w dzia-
łaniu. Co Aniołowie posiadają, to obja-
wiona i dostępna rzeczywistość Boga, 
która musi ogarnąć całego człowieka, 
ażeby na podstawie tej tajemnicy mogła 
wytrysnąć nieodłączna tej misji agape, 
jaką jeszcze uprzedzi ich wspólna mo-
dlitwa, która uwielbia Boga i wstawia 
się za bliźnimi. Tylko na takim gruncie 
Bóg zechce udzielać człowiekowi w imię 
Chrystusa anielskiego błogosławieństwa: 
proroczego, kapłańskiego i królewskiego. 
W tym to znaczeniu, biskupi, duchowień-
stwo i świeccy stają się - wedle swego 
stanu i miary - Wspólnotą ewangelizującą 
<Aniołów Kościoła>25. 
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Aniołowie w życiu wierzących. Znane 
powiedzenie uczy, że jedyne, co należy 
zrobić, żeby cieszyć się stałą ochroną Nie-
ba, to naprawdę uwierzyć, iż Aniołowie 
są wokoło i należy zaprosić Ich do opieki 
nad ludźmi. Prawdy te potwierdzają nie 
tylko wspomniane przykłady Świętych, 
lecz liczne świadectwa anielskie, które 
kształtują życie duchowe wierzących. Ze 
względu na ogrom literatury przedmiotu, 
także tej popularnonaukowej, która poja-
wiła się w wydawnictwach konfesyjnych 
i świeckich, należy spojrzeć na zagadnie-
nie w sposób syntetyczny. Najogólniej 
biorąc - pedagogię Aniołów w ludzkiej 
codzienności zwykło określać się jako: 
oznajmiających i wyjaśniających Bożą 
wolę wobec człowieka; wspomagających 
ludzi w różnych potrzebach i zadaniach; 
pełniących wobec podopiecznych misję 
wychowawców, inspiratorów, animato-
rów, instruktorów, przewodników, itd. 

Obwieszczając najczęściej wolę 
Boga wobec ludzi, wskazują Aniołowie 
na najistotniejsze wartości dotyczące 
ich życia doczesnego i wiecznego; poza 
tym - wspomagają konkretnie w ludzkim 
myśleniu i działaniu oraz dyskretnie we 
śnie lub na jawie pouczają. Wskazuje się 
na następujące warunki codziennego 
kontaktu ze swoim Aniołem Stróżem, 
gdyż o taki kontakt najczęściej chodzi. 
Przede wszystkim, interesuje niezawod-
ny sposób kontaktu, zwłaszcza gdy czę-
sto zapomina się, że są one przy każdym 
człowieku zawsze i w każdym miejscu, 
pomimo zajmowania się podopiecznych 
tylko swoimi sprawami. W celu nawiąza-
nia kontaktu, należy każdego ranka „za-
krzątnąć” się wokół swojego Anioła, tzn. 
poświęcić trochę czasu, najlepiej przed 
pobudką w celu połączenia się z Nim 

oraz poproszenia o konkretne wsparcie 
na cały dzień. 

W jaki sposób taki kontakt nawiązać 
? Święci i znawcy duchowości wskazują 
na niezbędne do tego zdarzenia skupie-
nie, które uzyska się w chwili modlitew-
nego wyciszenia. Dobrze będzie dokonać 
duchowego aktu uniesienia w zacisznym 
miejscu oraz w obecności zapalonej świe-
cy lub lampki wraz z towarzyszącym roz-
ważeniem krótkiego tekstu ewangelicz-
nego na dzień dzisiejszy, itp. Kolejnym 
aktem wobec Anioła będzie zwrócenie 
się ze szczerą ufnością i prośbą o towa-
rzyszenie i pomoc w konkretnej sprawie. 
Najlepiej w takiej chwili dokonać w wy-
obraźni pewnej wizualizacji i nazwania 
swego Anioła po imieniu w tym celu, aby 
móc się w ciągu dnia zwracać do Niego, 
słowem - nawiązać poufny kontakt w kon-
kretnej potrzebie. O dziwo, nauczenie się 
takiej intymności z Aniołem nie jest wcale 
trudne. Uczą o tym nie tylko Święci, lecz 
wierzący, którzy wskazują na konieczną 
w takiej sytuacji praktykę stałej więzi, 
tj. wprowadzania Anioła w krąg swoich 
spraw w atmosferze żywej świadomości 
i otwartości ducha. Należy jednocześnie 
zapewnić swego Stróża o stałej pamię-
ci, życzliwości i gotowości na przyjęcie 
w trudnych chwilach poruczeń i pomo-
cy. Wspomnijmy, iż natchnienia anielskie 
winny być rozróżniane od podszeptów 
szatańskich, które są już podejrzane, jeśli 
pojawiają się nagle i w niesprzyjających 
okolicznościach, „żądają” niezrozumia-
łych ingerencji oraz towarzyszą im nie-
pokojące ekscesy, kiedy każą zaniechać 
szczere odruchy przebaczenia i pojedna-
nia, które blokują intencje serca26. 

Dobrze jest w takim kontakcie wy-
pracować własne, proste rytuały. Pamię-
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tając o mocy słowa mówionego a zara-
zem o anielskim Mocodawcy, tj. o Słowie 
Wcielonym, najprostszym rytuałem jest 
głośne wypowiedzenie zaraz po przebu-
dzeniu, np.: Aniele Boży, Stróżu mój...; 
Michale Archaniele broń nas w walce...; 
Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi...; 
Mój Aniele krocz przede mną dziś i toruj 
mi drogę...; Dziękuję Ci, święty Aniele, 
potężny i wierny Przyjacielu, Patronie 
i Stróżu mojego domu...; itp. Najlepiej to 
spotkanie poprzedzić chwilą modlitwy, 
wyciszenia oraz skupienia się nad tym, co 
chce się dziś dobrego uczynić. Z korzyścią 
będzie też przywoływać swoich Aniołów 
wspólnie z najbliższymi, małżonkiem lub 
dziećmi. Nie przybliży Anioła do człowie-
ka niedbalstwo lub obojętność, gdy ludzie 
wstając już na samym początku czują się 
ponaglani czasem, są zniewoleni myśla-
mi o problemach codzienności lub nie-
cierpliwią się ogromem czekających ich 
spraw. Trudniej też będzie otworzyć się 
na Anioła w sytuacjach jawnie narusza-
jących Dekalog. 

Sumując - zapraszając szczerze swoje-
go Anioła na szlak codzienności, można 
za pomocą prostych rytuałów, modlitew-
nych medytacji i ćwiczeń, odnajdywać 
natchnienie i korzystać ze wsparcia Stró-
ża wiedząc, że jest stale obecny przy pod-
opiecznym i dokonuje rzeczywiście nad-
zwyczajnych rzeczy, zwłaszcza - umoż-
liwia znosić z otuchą trudne i samotne 
momenty życia. Ciągła świadomość czło-
wieka o byciu razem z Aniołem, pozwoli 
z nadzieją rozwiązywać zawiłości życia 
i podejmować śmiałe wybory. Wzorem 
pobożności tych, którzy w czasie wol-
nych chwil dnia zwracają się i odwołują 
do Imion Bożych i Świętych Patronów, np. 
podczas Aktów Strzelistych, fragmentów 

różnych modlitw, Liturgii Godzin, Różań-
ca, itp. - można rytuał anielski przywoły-
wać na pamięć i upowszechniać w: waż-
niejszych chwilach skupienia się nad tym, 
co człowiek pragnie od życia, a takich 
chwil nie zabraknie; momentach, kiedy 
potrzeba wsparcia psychicznego, zmoty-
wowanej i konsekwentnej woli, upustu 
fantazji, poprowadzenia się twórczemu 
natchnieniu; sytuacjach realizacji twar-
dych postanowień, np. podczas uwalnia-
nia się od nałogów, rehabilitacji, które na-
leży utrwalać i spełniać cierpliwie na co 
dzień. Takie dzieła nie powstają od zaraz 
w formie gotowej; wymagają anielskiej 
zachęty i inspiracji, w podtrzymywaniu 
woli i wspomagania. Przykładem aktów 
współpracy z Aniołami są chociażby przy-
kłady niektórych Świętych: Anny Em-
merlich, Franciszki Rzymianki, Alojzego 
Gonzagi, Jana od Krzyża, Faustyny Kowal-
skiej, Ignacego Loyoly, Ojca Pio, Mechtildy 
Thaller...27. Ukształtowany na stałe wła-
sny sposób-rytuał kontaktowania się ze 
swoim Aniołem winien spowodować po 
czasie niespodziewany przypływ do du-
szy człowieka różnych wiadomości, z któ-
rych niejedną - podczas bezsenności lub 
w czasie głębokich snów, w chwilach sa-
motności, w czasie podróży i wypoczynku 
w ulubionych miejscach... - należy skrzęt-
nie zapamiętać lub zapisać, bowiem to 
one odznaczają się kapitalnymi, oświeco-
nymi przez Niebo sugestiami, impulsami 
i koncepcjami, np. artystycznymi, organi-
zacyjnymi, innowacyjno-naukowymi. Cie-
kawy przykład stanowią tu pedagogiczne 
sny św. Jana Bosco. Chwile takie staną się 
niejednokrotnie cennym przyczynkiem 
do otrzymania trafnych odpowiedzi, po-
mysłów i rozwiązań, jakich w zatroskanej 
obowiązkami codzienności nie sposób po 
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ludzku odkryć lub pozyskać. Należy więc 
wszystkie te gesty anielskie dostrzec i sta-
rać się od zaraz przyjąć i zastosować dla-
tego, iż - co zresztą można dowiedzieć się 
od wielu kreatorów kultury, sztuki, nauki, 
techniki, itp. - nie zawsze są one do dys-
pozycji i bez ograniczeń, bowiem znamio-
nuje je duża delikatność i ulotność. Ileż to 
razy anielskie olśnienia dawały początek 
fenomenalnym wynalazkom, ratowały lu-
dzi przed samobójczymi decyzjami, chro-
niły przed krzywdami ze strony bliźnich, 
pozwalały unikać grzechów lub nagłych 
ataków różnorakiej przemocy, wyzwalały 
w człowieku opanowanie, rodziły gesty 
przebaczenia i pojednania, pobudzały 
do wspaniałomyślnych aktów miłosier-
dzia. Ile dobra powstało przy subtelnym 
współudziale Aniołów, aż trudno sobie 
wyobrazić i zliczyć, gdyż dobro takie przy-
pisuje się mimowolnie i najczęściej sobie 
samemu. Jak wiele można było zatrzymać 
złych myśli, słów, gestów, ominąć fatal-
nych w skutki czynów..., jeśli posłuchało-
by się na czas anielskich sygnałów i rad. 
Zresztą, istnieje w ludzkim życiu wiele 
trudnych sytuacji, np. podczas przewle-
kłych chorób i rekonwalescencji, w chwi-
lach dłuższych odosobnień, w czasie wy-
jazdów, kryzysów z najbliższymi, niepo-
radności wychowawczych, szczególnie 
w okresie emerytalnym i starczym, kiedy 
tylko wsparcie z Nieba może do człowieka 
dotrzeć i skutecznie wspierać. Na pomoc 
w takich sytuacjach „zapracowuje się” 
przez całe życie; bowiem nie spada ono 
nagle w gotowej postaci, zważywszy na 
fakt obowiązywania tu psychiczno-mo-
ralnych prawidłowości w rozwoju czło-
wieka.

Wspomnijmy, iż rytuałów anielskich 
jest o wiele więcej i dotyczą nie tylko osób, 

lecz także: 1 - ochrony domu i miejsca pra-
cy, własnego sąsiedztwa i towarzystwa /
np. prośby o: wsparcie w czasie trudnych 
dialogów; obronę przed wandalizmem; 
bezpieczeństwo jazdy samochodem, sa-
molotem; ochronę przed urokami i za-
wiścią, ludzką furią oraz nawiedzeniem 
Złego... /; 2 - pomocy w wychowywaniu 
dzieci, podczas budowania i utrwalania 
szczęśliwych chwil bycia razem z part-
nerem, potomstwem lub z przyjaciółmi, 
kształtowania kultury współżycia i dia-
logu w różnych sytuacjach życia i pracy. 
Należy pamiętać, że Aniołom za troskę 
należy się stała wdzięczność i miłość, wy-
rażana razem z innymi radość i nadzieja. 
Na pewno stale wzrastająca u ludzi pa-
mięć i ufna otwartość wzmoże jeszcze 
bardziej anielskie działanie. Co dziś jest 
częste, klęską Aniołów jest ludzka niepa-
mięć i niewdzięczność, a to tylko potęgu-
je panoszącą się w świecie samotność, 
bezradność i beznadzieję egzystencji. Nie 
zastąpi tej pustki żadna idolatria, tj. wy-
myślne hobby, programy i igrzyska, dobra 
konsumpcyjne lub życiowe luksusy, na-
turalistyczne terapie lub leki. Skuteczne 
przyzywanie Aniołów niesie nieogarnio-
ne dobro ludziom na ziemi i jednoznacz-
ną przed Bogiem zasługę, a to z tytułu 
przedziwności anielskiej natury, tj. sym-
biozy actio i contemplatio, jaką czerpią 
wprost od Boga oraz przekazują wprost 
w darach konstruktywnych uczuć, wie-
dzy, umiejętności, mocy i ochrony przez 
szatanem.

Na temat działalności Aniołów w świe-
cie pojawiła sie w ostatnich dekadach 
liczna literatura (popularno)naukowa, 
która wskazuje na rzeczywiście zbawien-
ne: wyzwalanie w ludziach aktów dobro-
czynnych; wrażliwość na wszelkie ludzki 
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słabości oraz nędze; unikanie nieszczęść 
osobistych i rodzinno-społecznych, tzw. 
syndromu pechowości w życiu; impulsy 
do przemiany duchowej; wyzwalanie się 
z grzechu nałogów, zniewoleń ducho-
wych, parapsychologicznych sztuczek 
i magii; dźwiganie się z upadków i kry-
zysów, pokonywanie szoków i urazów 
psychicznych; potęgowanie ludzkiej woli 
w czynieniu dobra bliźnim; odczytywa-
nie znaków Boga w różnych zjawiskach 
i dziedzinach ludzkiego życia i aktywno-
ści; pogłębianie religijnej wiary, nadziei 
i miłości, a nawet powodowanie nawró-
cenia w wierze; odrodzenie własnej du-
chowości, praktyki spowiedzi i pojed-
nania; zaufania do ludzkiej przyjaźni 
i miłości; odnajdywanie sensu życia, np. 
w rodzinie, w służbie charytatywnej; od-
rzucanie śmiercionośnych praktyk życia, 
używek i zniewoleń. Są to tylko niektóre 
prawdziwe „cuda”, które w imieniu Boga 
czynią Aniołowie tym wszystkim, którzy 
ufają i proszą o stałą - jakże wspaniałą 
i nieogarnioną dla człowieka - otuchę 
oraz konkretną pomoc28.

Aniołowie w ewangelizacji współ-
czesnego Kościoła. Trudno jest ocenić 
rolę Aniołów w życiu i działalności czło-
wieka, a tym bardziej - współczesnego 
świata. Jak rzadko można spotkać się 
z bilansowaniem nieocenionego wpływu 
anielskiego, tak o wiele łatwiej zauwa-
żyć szydercze i krzykliwe działania sza-
tana, które są nagminnie przywoływane 
w konsumpcyjnej i zarazem bezbożnej 
współczesności. Jest to olbrzymie żni-
wo zła zbierane obecnie we wszelkich 
przekrojach ludzkiego życia i działalno-
ści, a czynione w imię wolności, postę-

pu i dobrobytu. Wszystko to dokonuje 
się pod sztandarem szumnych haseł 
w imię dobra i wolności człowieka, gdzie 
znieczula się jego etos i wiarę, ignoruje 
prawdę w sens ostateczny, wyzwala się 
w imię humanizmu potoki nienawiści, 
szerzy przerażającą w skutkach wizję 
królestwa bez Boga. Namacalne objawy 
tej idei zaprezentował XX wiek w postaci 
wojen, obozów koncentracyjnych i wielu 
przerażających okropności spowodowa-
nych uwolnieniem zła, słowem - trium-
fem szatana. Rzeczywiście niezbywalną 
alternatywą i zarazem autentycznym 
kryterium oceny realizacji anielskiej mi-
sji Kościoła we współczesności są ewan-
geliczne priorytety cywilizacji życia i mi-
łości. Z nauk Przekaźników Objawienia, 
z których czerpią anielską moc wyznaw-
cy wiary, szczególnie od Ich świętych 
czcicieli wynika: poczynając od Aposto-
łów - kończąc na współczesnych papie-
żach / Leon XIII, Pius XI i XII, Jan XXIII, 
Paweł VI, Jan Paweł II /, że żyjemy otocze-
ni światem duchowym, którego działania 
nie zawsze jesteśmy świadomi chyba, 
iż ewidentnie zaznaczy swoją obecność 
pod postacią dobra. Problem w tym, iż 
dyskretnym zachętom, porękom, uniesie-
niom, inspiracjom i ochronie anielskiej 
należy się poddać; tylko w szczerej przy-
jaźni z Nimi można doświadczać nieprze-
rwanej pomocy, dobroci oraz szlachetnej 
delikatności. Czerpiący swoją chwałę 
i siłę od Boga, niezaprzeczalnie góru-
ją nad szatanem, który takiego oparcia 
nie posiada. Stąd powierzając się Anio-
łom z bezgraniczną ufnością i miłością, 
dostąpić można wsparcia samego Boga. 
Jedyny warunek pozyskania tej opieki 
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stanowi postawa bezwarunkowej wiary 
i ufności, która nigdy nie zawiedzie, zaś 
w nieprzeczutej mierze zostanie pewnie 
odwzajemniona29.

Rozsądzającym o całej sprawie zapy-
taniem, a to w celu poczynienia przez 
chrześcijan globalnego rachunku sumie-
nia, szczególnie dotyczącego posłannic-
twa ewangelizacyjnego Kościoła stanowi: 
czy oraz w jakich postaciach posłannictwo 
ewangelizacyjne współczesnego Kościoła 
jest podejmowane na tyle, by móc sądzić, 
że pośredniczący udział Aniołów staje się 
realny? Głównym problemem pozostaje: 
czy Kościół wierzących w Aniołów umoż-
liwia - wystarczająco i dostępnymi sobie 
sposobami ewangelizacji - zapoznawać 
świat z misją anielską i przeciwdziałać 
rozzuchwalonej inwazji zła.

W skrócie można przypomnieć i przed-
łożyć taką koncepcję, którą - wbrew licz-
nym obawom ewangelizatorów i ich 
ograniczeniom - może dzisiejszy Kościół 
urzeczywistniać. Są to godne zasygna-
lizowania dwie kwestie na temat misji 
anielskiej, która aczkolwiek dokonuje 
się bezpośrednio i namacalnie poprzez 
ewangelizatorów, niemniej intymnymi 
jej pośrednikami - inspiratorami i ini-
cjatorami ... - pozostają sami Aniołowie. 
Można rzec, iż jest to <wspólne dzieło> 
niewidzialnych reprezentantów Nieba 
i widzialnych ewangelizatorów na ziemi. 
1/ Sensowną odpowiedzią na problem 
„anielskiej ewangelizacji” będzie przypo-
mnienie, dokonującego się na schemacie 
sylogizmu praktycznego, misji posłan-
niczej Kościoła, którą stanowią: Słowo 
Boże poprzez wszelkiego typu katechezy, 
przepowiadania biblijne oraz kaznodziej-
stwo; następnie - kontynuuje i pogłębia 

Kult, zarówno w odnawianych postaciach 
siedmiu Sakramentów wraz z przywra-
canymi obecnie do życia poza sakramen-
talnymi formami nabożeństw, rocznych 
wydarzeń sakralnych (ludowych, tj. pa-
rafialno-lokalnych, okolicznościowych, 
patronalnych...) oraz - w całym zestawie 
pobożności modlitewnej; obydwie uboga-
cają i dopełniają Miłość oraz Wspólnota, 
zarówno w formalnych i nieformalnych, 
zwyczajnych i specjalnych, kształtach 
ewangelizacyjnych dokonujących się 
dzięki wszystkim stanom Ludu Bożego ( 
m.in. pielgrzymki i „turystyka religijna”, 
rekolekcje i misje, ewangelizowanie kul-
turowo-medialnych, gospodarczych, edu-
kacyjnych, naukowo-twórczych, politycz-
nych... dziedzin ludzkiego życia i działa-
nia). 2/ Gwoli przypomnienia - podstawę 
powyższej misji Kościoła stanowi rodzina, 
jej wychowanie i współpraca z gremiami 
religijno-kościelnymi.

Dopiero na powyższym gruncie moż-
na poczynić końcowe konstatacje i od-
powiedzieć, jak zaniedbana dziś kwestia 
anielska może mierzyć się z wieloma 
i poważnymi barierami, zarówno tymi 
wewnętrznymi i zewnętrznymi, które 
towarzyszą indywidualnym wierzącym 
i zbiorowym inicjatywom Ludu Bożego 
w Kościele. Potrzeba chwili przynagla 
więc, aby nie pozostawiać miejsca i czasu 
na oddziaływanie zła, które dzięki bier-
ności wierzących wkroczy w niczym nie-
skrępowane na ewangelizowane tereny 
i rozsieje bezkarnie swoje żniwo.

Ad 1.Doświadczane od Aniołów w po-
staci obwieszczania przesłań Bożego 
Słowa - światło i miłość, liczne anielskie 
wsparcia duchowe oraz mądrość, docie-
rają w Kościele za pośrednictwem ewan-
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gelizatorów Słowa, które wyrażane jest 
w różnych formach misji katechetycznej, 
biblijnej i homilijnej. Z pisemnych i ust-
nych świadectw duszpasterzy diecezjal-
nych i zakonnych, katechistów świeckich, 
misjonarzy oraz wszystkich zaangażo-
wanych w dzieło Przepowiadania, płynie 
nieustannie wyrażana Aniołom wdzięcz-
ność i zarazem prośba o wsparcie w dzie-
le. Są to realnie wyrażane przez głosicieli 
nauk Boga akty mówiące o ufnej miłości 
i wdzięczności za wszystko to, o co w tym 
przepowiadaniu stale proszą i otrzymują. 
Ich misja profetyczna jest w wielu śro-
dowiskach społecznych, w parafiach i na 
misjach, naznaczona licznymi obawami 
i niebezpieczeństwami. Jednakże wiary 
i nadziei doń udzielają Aniołowie, którzy 
nie każą wątpić, lecz działać niezmordo-
wanie na chwałę Nieba. Odwieczna walka 
dobra ze złem staje się tutaj ewidentnie 
wyrazista, wręcz bezkompromisowa, do 
której propagujący Słowo Boże muszą 
wyposażać się wciąż w anielskie wspar-
cie poprzez: intensywną pobożność; czer-
pane z ustawicznej lektury, duchowe ro-
zeznanie; wzmacnianą stale roztropność 
i miłość dzięki zgłębianiu sakramental-
nych misteriów, zwłaszcza Eucharystii; 
utwierdzanie się w wierze świadczonej 
w duchu pokory i oddania, pozwalają-
cych rozpoznawać w bliźnich samego 
Chrystusa. Znane są z literatury i autop-
sji katechetów, kaznodziei i apostołów 
Biblii przekazy, którzy przy podejmowa-
niu trudnych decyzji i akcji nawiązywali 
intensywny kontakt ze swoimi Aniołami 
oraz prosili o: konkretne wsparcie, roze-
znanie w konkretnej sytuacji i potrzebie 
podopiecznych, wiedzę i rozwagę do-
tyczące całościowego oglądu zadania, 
sposoby chroniące przed niebezpieczeń-

stwami, wymagane do misji cnoty mo-
ralno-duchowe, obronę przed złem w po-
staci intencji mszalnych, egzorcyzmów, 
itp. Taki uprzedzający wgląd w dzieło 
nabywają ci, których wiąże z Aniołami 
poufała przyjaźń; od swoich Stróżów 
czerpią też przekraczającą ludzkie zdol-
ności mądrość, przezorność, wytrwałość, 
konsekwencję w prawdzie i harmonię 
ducha... Percepcyjność czysto naturalna 
oraz całościowy ogląd sprawy są u czło-
wieka dość ograniczone, zwłaszcza wte-
dy, gdy problemy dotykają trudnych lo-
sów osób i obszernej skali zadań, kiedy 
Anioł milczy, chociaż widzi ich rezultat 
końcowy oraz „nakazuje” nieprzerwanie 
działać. Zakryte są też dla ludzi nie tyl-
ko całości, lecz i fragmenty dzieła, które 
przynoszą ewangelizowanym w efekcie 
ostatecznym korzyści duchowe. Trzeba 
wtenczas zaocznie, jakby z góry i wbrew 
sobie Aniołowi zaufać oraz wierzyć, iż 
trudy dni, tygodni, miesięcy, a nawet lat, 
przyniosą w rezultacie sukces, gdzie ta-
jemne jej efekty są już u Boga policzone. 
Udzielając tego dobra i jednocześnie ob-
darzając pełniejszym rozeznaniem, które 
pochodzi z nieprzerwanej kontemplacji 
Boga, Aniołowie znają nie tylko wartość 
i dzieje ludzkich mozołów, lecz mogą 
za to oddanie odpłacać się z wdzięczno-
ścią rzeczywistymi darami Nieba. Jest 
to - wynikająca z Ich niebiańskiej istoty 
- tajemnica rodząca niezwykłą mądrość 
i efektywność działań. Doświadczają tego 
niezmordowani , niepojęci i nieocenieni 
ludzką miarą ewangelizatorzy, których 
faktycznie wspierają Duchy Boże. 

Warto też wspomnieć anielskich pa-
pieży z ostatnich dekad, którzy wzbu-
dzali podziw i zdumienie, bowiem ich 
wiara i zaangażowanie ewangelizacyjne 
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stolskich ostatnich papieży: Pawła VI, Jana Pawła II, Benedykta XVI, Franciszka.

w „racjonalistycznych dekadach postępu 
i wolności” kategorycznie odcinały się od 
obojętności wiary względem Aniołów. Nie 
były to tylko sentymentalne nostalgie, na-
iwne ucieczki w fantazje, dziecinne wizje 
i miary działania, lecz wręcz przeciwnie - 
czyny świadczące o wielkiej mierze świę-
tości, bardzo trzeźwe i realistyczne osą-
dy oraz wielce odpowiedzialne decyzje, 
które dotyczyły arcytrudnych inicjatyw, 
jakie podejmowali w konkretnych kon-
tekstach historycznych swoich pontyfika-
tów. Ową intuicyjną pewność lub wgląd 
w tajemnice świata zdają się potwierdzać 
genialni uczeni-wynalazcy, którzy od-
krywali Ducha Bożego w świecie wiedzy 
o materii właśnie dzięki pomocy Aniołów. 
Im bardziej doskonalsze było przezeń po-
znawanie świata i jego praw, tym coraz 
pełniej odkrywali w nim Logos Boży; im 
więcej stwierdzali w swych empirycz-
nych odkryciach ingerencję anielską, to 
tym coraz częściej padało z ich strony py-
tanie odnośnie Źródła, z którego ów Duch 
udziela i kieruje cudowną maszynerią ko-
smosu. I jak pouczał w swoim wykładzie 
św. Tomasz - takim kanałem genialnych 
natchnień i innowacyjnych wdrożeń byli 
dla geniuszy nauki Aniołowie, pomimo 
prawdy, iż do poziomu wiedzy anielskiej 
o kosmosie dzieli człowieka przepastna 
odległość. Nawet zachwycające odkrycia 
człowieka w układzie słonecznym mogą 
być dla Aniołów drobnymi wydarzenia-
mi, czym współcześni nie powinni się za-
raz pysznić, gdyż to jest bardzo niewiele 
w nieskończoności makrokosmosu. Taka 
pycha zaprzecza nie tylko zdrowemu 
rozsądkowi, lecz jeszcze bardziej posta-
wie chrześcijanina, który wyznaje wiarę 
w Boga Doskonałego. Urągającą pychą 
bez wiary i zarazem naiwnością ludzką 

było wylecenie na orbitę okołoziemską 
i stwierdzenie, iż żadnego Boga nie ma, 
bowiem tam Go nie widziano; w sumie - 
a jakież to „ogromne było osiągnięcie” ? 
Oczywistością jest, że w wyjątkowej ma-
terii ewangelizacyjnej, bo przekazującej 
człowiekowi najistotniejszy dlań cel, tj. 
uświęcenie i zbawienie, tajemna misja 
Aniołów jest nadzwyczaj istotna i kon-
struktywna. W świetle Przekaźników Ob-
jawienia, jest ona wyjątkowa i dobitnie 
troskliwa; i o tym orędownictwie Nieba 
nie wolno nigdy żadnemu ewangelizato-
rowi zapominać30. 

Ad 2. Istotnym ogniwem anielskiej 
pedagogii jest rodzina. Szczególnie dzie-
ci, bowiem już od wieku niemowlęctwa, 
posiadają - analogicznie do bajkowej jaź-
ni - wrodzoną oraz zdumiewająco bez-
pośrednią pasję wobec Duchów Nieba. 
Zresztą o posiadanym przez nich Króle-
stwie Niebieskim uczy sam Zbawiciel. 
Okres dziecięctwa jest więc najlepszym 
momentem obdarowywania najmłod-
szych przez ich rodzicieli wspaniałym 
darem świata Aniołów, których urok edu-
kacji zapisze się i zaowocuje w później-
szym ich życiu, w osiąganej stosownie 
do ich dorosłości pedagogii anielskiej. 
Będzie to bezsprzecznie jedna z najcen-
niejszych wartości otrzymana od kocha-
jących rodziców, która uchroni ich dzieci 
od zagrożeń zła, szczególnie przed idola-
triami epoki, jakie tworzą konsumpcyjne, 
z reguły bezbożne wizje szczęścia, obłą-
kańcze opcje wychowawcze lub z reguły 
destrukcyjne „samorealizacje”. Przedziw-
ny i kapitalny jest ów anielski czar i per-
spektywa edukacyjna, która posiada wła-
sną wyjątkowość oraz stosowną do dzie-
cięcego rozwoju fenomenologię, rytuały, 
strategię i zawartość. Zresztą nie ma so-
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zob. też opracowania z zakresu psychologii i pedagogiki rodzinnej, rozwojowo-wychowawczej, 

katechetyczno-pastoralnej..., wydawane ostatnimi laty w konfesyjnych ośrodkach akademickich 

w Polsce.

bie równych w porównaniu z dzisiejszy-
mi, najczęściej nonszalanckimi rewela-
cjami antropologiczno-pedagogicznymi. 
Dlatego bezdyskusyjnym zadaniem jest, 
aby rodzice, którzy zgłębiają stale swoją 
wiarę w Credo, zachęcali i wprowadzali 
swoje dzieci w chrześcijański świat Anio-
łów. Obok odpowiednich modlitw, liturgii 
i związanych z nimi rytuałów, nie może 
zabraknąć w tej apostolskiej pedagogii 
dzielenia życia z dziećmi, zastosowania 
codziennej zabawy i świata baśni. Troska 
rodziców musi kierować się w kierunku, 
aby w obliczu obecnych, z reguły destruk-
cyjnych koncepcji wychowawczych, nie 
pozbawiać dzieci realnej obecności Anio-
łów. Ważne jest, aby zapewniać je o tym 
fakcie własnym przykładem, zarówno 
w domu, w przedszkolu i szkole..., stale 
zaświadczać o stałej obecności Mocodaw-
cy Aniołów, tj. o Bogu, a jednocześnie 
umożliwiać im uczestniczenie w modłach 
i liturgii - co dokona się za aktywnym 
frontem współuczestnictwa w tym proce-
sie wychowawców i opiekunów. Świadec-
two to będzie fundamentem i codzienną 
treścią dla ich dzieci w dojrzewaniu do ra-
dosnej dojrzałości w Panu. Wypływające 
z rodzinnej miłości gesty duchowej opieki 
zrodzą u dzieci pełne zaufanie i oddanie 
się Bożym Stróżom, a nie – jak dziś czę-
sto dzieje się - mocom zła. Tak świadcząc, 
powinni rodzice prosić Aniołów o stałą 
i skuteczną kuratelę nad swymi dziećmi.. 
Najważniejszym jest, ażeby podopiecz-
ni doświadczali, iż Aniołowie istnieją 
dla nich w każdym czasie oraz pozosta-
ją w bezgranicznej dyspozycji, gdzie za 
swą troskę nie żądają żadnej zapłaty, lecz 
pragną tylko pamięci w formie przywo-

ływania wdzięczności we własnym sercu 
i modlitwie. Co osiągnie się tylko w ko-
chającej rodzinie chrześcijańskiej, ufność 
w bezgraniczne oddanie anielskie nie ma 
ceny i mety. Bez tej rodzinnej pedagogii 
wystawia się dzieci na całożyciowe ry-
zyko i zagrożenia zła, które ma siedlisko 
w świecie bez Boga lub w duchach ciem-
ności. Trudno wyobrazić sobie jakiekol-
wiek skuteczne dzieło ewangelizacyjne 
Kościoła bez pedagogii anielskiej, któ-
rą prowadzą rodziny oraz wspierają to 
dzieło środowiska i wspólnoty religijno-
kościelne31. Zasygnalizowany powyżej te-
mat wymaga osobnego potraktowania.

stresZcZeNie 
W Części I podjęte zostały kwestie: 1 

- bezsprzecznie istniejącego świata aniel-
skiego, jaki prezentują Przekaźniki Obja-
wienia. Aczkolwiek jest to ogromny krąg 
tematów, jednakże rzeczywiście impo-
nująco i wiarygodnie brzmi w wykładzie 
zaczerpniętym z Biblii i Tradycji, którą 
potwierdzają świadectwa Magisterium 
współczesnego Kościoła, tj. świętych, 
papieży, itp. Obecnie zaprezentowana - 
w rożnego rodzaju teologiczno-kościelnej 
lekturze - problematyka angelologii oraz 
towarzyszącej jej demonologii, zdaje się 
z wolna wychodzić z oświeceniowo-ra-
cjonalistycznych okopów zapomnienia 
bądź zupełnego zlekceważenia. Przemia-
na taka dokonuje się w majestacie wyjąt-
kowo niepokojących symptomów współ-
czesności, której wtóruje złowieszcze za-
dufanie w postęp społeczny i techniczny; 
człowiek bowiem sięga po tron samego 
Boga. Jest to iście szatańska pokusa, fatal-
nie sprawdzona w historii świata. Zdecy-
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dowanie niepokoją towarzyszące tej wy-
zwalającej człowieka „samowystarczal-
ności”, ewidentnie perwersyjne w swoim 
wyrazie zjawiska <cywilizacji śmierci>. 
Już same w sobie każą sądzić, np. w na-
ukach empirycznych oraz w dziedzinach 
aktywności: społecznej, technicznej, me-
dycznej, edukacyjnej, kulturowej, ekolo-
gicznej, polityczno- medialnej.., iż współ-
czesna niezależność od Boga prowadzi do 
nikąd. To droga ku globalnej konfrontacji 
i samozagładzie!

W Części II zostały zarysowane zna-
mienite i nie dające się niczym zatrzeć 
ślady anielskiej obecności w świecie, 
jako że w świetle zwykłych obserwacji 
widać, że działania złych duchów, krzy-
kliwie i bluźnierczo reklamujące się w ich 
opętańczych objawach, można z dnia na 
dzień o wiele łatwiej i boleśniej doświad-
czać. Już tylko z podanych przykładowo 
argumentacji dostrzega się, że Anioły 
dobra bądź zła /szatany, duchy mizer-
ne/, to nie tylko - określana postępową 
terminologią nauk antropologicznych 
i społecznych - projekcja umysłu, czysta 
fantazja lub ludzka naiwność. W świetle 
fundamentalnych nauk Biblii i przykła-
dów żywociarskich, a także przekazów 
artystycznych z zakresu muzyki, plastyki, 
malarstwa, literatury, sztuk filmowych 
i scenicznych, wierzeń ludowych, a także 
objawień indywidualnych i zbiorowych 
ludzi.... stwierdza się, iż człowiek - nieza-
leżnie od czasu i miejsca - miewał zawsze 
doświadczenia przyjaznej obecności tych 
najbliższych człowiekowi orędowników 
Boga. Już na ziemi pozwalają Aniołowie 
ludziom doświadczać Nieba obiecanego 
przez ich Mocodawcę-Boga, chronić pod-
opiecznych przed podstępnymi i potęż-
nym siłami zła, jakie Bóg tylko dopuszcza 
z racji ludzkiej grzeszności i niewiary. 

W obliczu pustoszącej ludzki rodzaj <cy-
wilizacji śmierci>, która rodzi niszczące 
człowieka idolatrie, sukcesywnie wzmaga 
się jego osamotnienie, beznadzieja i bez-
bronność. Z tej racji powstaje generalny 
zarzut kierowany pod adresem Aniołów: 
jeśli istnieją jako Stróżowie, to skąd jest 
tyle zła na świecie, dlaczego nie oświecają 
w sposób uprzedzający grzeszników, tym 
bardziej ludzi prawych? Odpowiedź jest 
prosta: nie wystarczy, by Anioły dawały 
dobre natchnienia, lecz potrzeba jesz-
cze, aby zostały przez człowieka przyjęte 
w głębi jego serca i w wierze Boga Żywego. 
Można dalej zapytać, czy: 1- w ogóle, bo 
jeśli tak, to w jakiej mierze i postaci nale-
ży wierzyć, że są Stróżami w każdej chwi-
li i skutecznie bronią człowieka, chociaż 
nie zawsze jest on tego faktu świadom; 
2 - ufając anielskiej obecności i sile moż-
na jednocześnie ignorować lub pozwalać 
na panoszące się wokół szatańskie działa-
nia. Iluż to tzw. „postępowych wyznaw-
ców” grzeszy otwartą postawą niewiary 
i znieważa swoich Aniołów, a tym samym 
szkodzi najbardziej sobie i najbliższemu 
otoczeniu. Powyższe uwagi sugerują dru-
gi jeszcze aspekt misji anielskiej: chodzi 
o niezwykłe przywileje, którymi cieszą 
się ci, którzy żyją lub byli w wielkiej przy-
jaźni z Aniołami . Nie trzeba być świętym 
jak Anna Emmerlich, Faustyna Kowalska, 
Franciszka Rzymianka, Emma Galgani, Oj-
ciec Pio i wielu innych, aby doświadczać 
ich kapitalnej ingerencji w postaci co-
dziennych, odpowiednio odczytywanych 
obwieszczeń i wyjaśnień nauk Bożych, 
konkretnej pomocy, niespotykanych in-
spiracji i natchnień otrzymywanych pod-
czas snu lub na jawie. Przywileje takie nie 
powinny dziwić, jeśli w pryzmacie funda-
mentalnego dogmatu o zasłudze człowie-
ka, to dzięki Aniołom można przekraczać 
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głębię zamysłów i miłości Boga, których 
woli dawania - za nieustannym i szanu-
jącym ludzką wolność pośrednictwem 
anielskim - nie może dzisiejszy człowiek 
<świata obrazu i czynów> pojąć, a jesz-
cze bardziej trwać w postawie duchowej 
podzięki i odpłaty. 

Wskazana powyżej, niepojęta feno-
menologia anielskości, która czerpie moc 
bezpośrednio i nieprzerwanie z Bożej ac-
tio i contemplacio, przedłożona została 
w Części III, kiedy to dary Boga objawia-
ją się tylko tym, którzy Stróżów miłują 
i wzywają na pomoc. Tacy ludzie nie są 
nigdy samotni i bezbronni, ani nie po-
zostają w żadnej beznadziei życia32. Nic 
nie jest tak oczywiste jak prawda, iż po-
siadają Aniołowie na swoją miarę Boże 
dobra oraz rozpowszechniają je - wedle 
Jego niepojętej Pedagogii - w ludzką 
codzienność. Są to wszelakie Dary pod 
postacią natchnień i inspiracji, konkret-
nych pouczeń, zachęt i wsparcia w róż-
nych dziełach ewangelizacyjnych, jakie 
Kościół urzeczywistnia przez Słowo, Kult 
i Sakramenty oraz - Braterską Posługę 
Miłości. Niezaprzeczalnie zagwaranto-
waną przez Boga wyjątkowość w tej 
wspólnej, bowiem ludzko-niebiańskiej, 
misji potwierdzają Aniołowie na pod-
stawie świadectw samych ewangeliza-
torów. Pozostaje do wypełnienia wobec 
Nich tylko jeden fundamentalny wymóg: 
miłość i pełna ufności wiara w anielskie 
posłannictwo. Co było przedmiotem koń-
cowej analizy - pozytywne nastawienie 
wobec anielskiego posłania, dokonuje 
się poprzez rzeczywiście chrześcijańskie 
rodziny i wychowywane w niej dzieci, 
które wspomogą znacząco gremia religij-
no-kościelne. 

summary
The importance of forgiveness and 

reconciliation
As proved by the sacrament of reconcili-

ation, mercy is a divine force that can be ob-
tained through Grace. This gift leads man to 
believe that no harm can take away God’s 
mercy from him. Various traumas, harm 
and betrayals can be treated with God’s 
help, thanks to prayer and the sacraments. 
Acts of forgiveness are accomplished espe-
cially by means of reconciliation, through 
recuperative and redemptive gestures of 
forgiveness and through reconciliation in 
the number of everyday situations. These 
acts of forgiveness then become our chance 
to be heard and at the same time purified 
since the blood of Jesus (...), purifies us 
from all sin (...). If we confess our sins, he 
is faithful and just and will forgive us our 
sins and cleanse us from all unrighteous-
ness. The very act of forgiveness and rec-
onciliation, by its structure and content, is 
a complex phenomenon, both human and 
supernatural, which can be considered in 
the following dimensions: psychological, 
spiritual, biblical and theological. Its power 
lies within God’s mercy and human will. 
The complexity of the act has been indicat-
ed in the article, in particular the difficulties 
in the level of nature, which often cannot 
be overcome by human power alone. As sin 
includes the mystery of the divine and hu-
man history of salvation, we must include 
grace to overcome sin’s effects. So if not the 
man himself, then it is only because of God 
that man will be able to take actions which 
may rise above harm, trauma, burden, and 
fears about the future.

While following the practical impli-
cations of forgiveness and reconciliation 
in the light of modern teaching of popes, 
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one can not resist the impression that the 
majority of their teaching is about the 
renewal of the Church in terms of heal-
ing and reconciliation. The popes teach 
about the new evangelizing idea of mercy 
as the key to understanding the depth of 
God’s plan of salvation, in which there is 
no bigger insult to God than to doubt in 
His mercy. Today’s world calls for merciful 
love in the form of forgiveness and rec-
onciliation. In any case, the Church has 
always taught about their necessity and 
help from Heaven. However, contempo-
rary popes comment on these issues in 
a particularly clear and decisive manner.

We have spoken of the unwavering 
belief in the power of God’s mercy in the 
modern world full of tensions and deadly 
threats. We have also pointed out the need 
for believers to provide merciful love, in-
ter alia, of forgiving and conciliatory kind. 
We have stressed the importance of the 
supernatural dimension of that work and 
the need to ennoble the sacrament of rec-
onciliation as well as the necessity for an 
appropriate education of Christians. Gen-
erally speaking, one would have to include 
educational environment, human life and 
activities in this religious pedagogy. The 
areas of human life are manifested in the 
most important preparatory ways, direct 
and indirect forms, and two complementa-
ry sections of human life, ie. the individual 
and the socio-ecclesial.

Pedagogy of Angels in the life and 
evangelization of contemporary Church

The unquestionable existence of the 
angelic world, as presented by the sources 
of Revelation, has been discussed in Part I. 
Although it is a large set of topics, its truly 
impressive and reliable account is found 
in the Bible and Tradition. The tradition is 

confirmed by the testimony of the modern 
Church, i.e. by saints, popes, etc. Angelol-
ogy and the accompanying demonology, 
currently presented in all sorts of theologi-
cal and ecclesial readings, seem to slowly 
come out of the enlightenment / rationalist 
trenches of oblivion or complete disregard. 
The transformation takes place in times of 
extremely distressing symptoms of moder-
nity such as the overconfidence in social, 
technical and medical progress. It is as if 
man has reached for the throne of God. It 
is an evil temptation which was proven 
fatal in the history of the world. This “self-
sufficiency” is definitely worrying, along 
with an apparently perverse phenomenon 
of <civilization of death>. When we look 
at the empirical sciences and the areas of 
human activity (e.g. social, technical, med-
ical, educational, cultural, environmental, 
political and the media), it turns out that 
modern man’s independence from God 
leads nowhere. It is the road to global con-
frontation and self-destruction!

In Part II indelible traces of angelic 
presence in the world have been outlined. 
By contrast, the actions of evil spirits can 
be so much easier to spot and more pain-
ful to experience, as they manifest them-
selves in a loud and profane manner. It 
follows from the discussion that good or 
bad Angels, stray and miserable ghosts, 
are not only a projection of the mind, pure 
fantasy or naivety, as defined by the pro-
gressive terminology of human and social 
sciences. In the light of the fundamental 
teachings of the Bible and hagiography, 
music, painting, art, film, performing arts, 
folk beliefs, as well as individual and col-
lective revelations, it must be concluded 
that man has always had the experience 
of angelic presence, regardless of time 
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and place. Even in temporality, Angels al-
low us to touch Heaven, they protect us 
from destructive forces of evil which God 
allows because of our wickedness and 
disbelief. In the presence of <civilization 
of death>, which generates destructive 
idolatry, there is a gradual progress of 
loneliness, hopelessness and helplessness 
among people. For this reason, a general 
accusation is brought against Angels: if 
they exist as the Guardians, why is there 
so much evil and misery in the world? 
Why don’t they enlighten sinners and all 
the more the righteous? The answer is 
simple: it is not enough for Angels to give 
good inspiration and protect us from evil. 
They still need to be adopted by man in 
the depth of his heart and in faith in the 
living God. One can further ask whether 
or not, or to what extent, one should be-
lieve in Angels as guardians who always 
surround man, although he it is not al-
ways aware of this fact. One can also ask 
whether, while trusting the power of an-
gelic presence, one can ignore or allow 
for the rampant evil activities. There are 
many so-called progressive believers who 
sin openly with the attitude of disbelief 
and insult their Angels, and thus harm 
themselves and their loved ones. These 
concerns suggest yet another aspect of 
the angelic mission: the extraordinary 
privileges enjoyed by those who are or 
have been in friendship with Angels. One 
does not have to be a saint like Anna Em-
merlich, Faustina Kowalska, Frances of 
Rome, Emma Galgani, John XXIII, Pope 
John Paul II, Padre Pio, and many others, 
to experience angelic intervention in the 
form of daily announcements and expla-
nations of God’s will, specific help, great 
and secret inspirations received during 

sleep or in one’s waking hours. Such priv-
ileges should not be surprising if, by the 
fundamental dogma of human merit, one 
can enter the depth of God’s mind and 
love through Angels. Today’s man of “im-
age and action” cannot understand God’s 
will to give through angelic mediation, 
much less persevere in the spiritual atti-
tude of gratitude and reciprocation.

The aforementioned angelic phenom-
enology, which draws power directly and 
continuously from the divine actio and 
contemplatio, is presented in Part III. The 
gifts of God are revealed only to those 
who love and call Guardians for help. 
Such people will never be lonely or help-
less, nor will they remain in hopelessness 
or idolatry. It seems obvious that Angels 
own God’s goods and spread them in hu-
man daily life according to His immense 
pedagogy. These are the gifts in the form 
of inspirations, specific missions, incen-
tives and support in various works of 
evangelization which the Church fulfills 
through the Word, Worship, the Sacra-
ments, and the Fraternal Service of Love. 
We must always remember that those 
gifts provide invaluable support for evan-
gelizers, both in quantitative and qualita-
tive terms. The uniqueness of this human-
divine mission is guaranteed by Angels 
themselves, based on the testimonies of 
evangelizers. Only one fundamental re-
quirement remains to be satisfied with re-
spect to Angels: human love and trusting 
faith in angelic mission. As discussed in 
the final paragraphs, belief in that angelic 
mission is born in truly Christian families 
and among children raised therein. Those 
children will support significantly reli-
gious and church groups.
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Szkoła katolicka  
we współczesnej kulturze

„Edukacja to akt miłości, to praktykowanie «miłości intelektualnej»,  
które wymaga od-powiedzialności, samozaparcia i konsekwencji w życiu”. 

Benedykt XVI,  

Ur. w 1973 r. w Rzeszowie. Absolwent Wydziału Socjologiczno-Historycznego Wyższej Szkoły 
Pedagogicznej w Rzeszowie. Ukończył Studia Podyplomowe Wychowania prorodzinnego na 
Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Nauczyciel dyplomowany katolickiego Liceum 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II Sióstr Prezentek w Rzeszowie. Dr nauk humanistycznych w za-
kresie historii. Adiunkt w Instytucie Historii Wydziału Socjologiczno-Historycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Zainteresowania badawcze: relacje międzyobrządkowe napograniczu polsko-
ruskim, historia szkolnictwa katolickiego, personalizm chrześcijański, pedagogika katolicka, filo-
zofia realistyczna, technologie informatyczne i multimedialne w badaniach humanistycznych.

1. iNNoWacyjNa WierNość sZkoły 
katolickiej 

Wychowanie, to dzisiaj jedno z najbar-
dziej naglących wyzwań. Dzieło wycho-
wania staje się bowiem coraz trudniejsze, 
gdy w kulturze, której „credo” coraz czę-
ściej stanowi relatywizm, brakuje światła 
prawdy, a mówienie o prawdzie uważa 
się wręcz za niebezpieczne i podaje tym 
samym w wątpliwość podstawowe war-
tości ludzkiej i wspólnotowej egzystencji. 
Dlatego tak ważna jest posługa licznych 
instytucji formacyjnych, które inspiruje 
chrześcijańska wizja człowieka i rzeczy-
wistości1. Wśród nich są katolickie pla-
cówki oświatowo-wychowawcze – szko-
ły. W soborowej Deklaracji Gravissimum 
educationis czytamy, iż „szkoła tego typu 
dąży do celów duchowych i do prawdzi-

wie humanistycznej formacji człowieka. 
Identyfikuje ją chrześcijańska koncepcja 
świata, której program wychowawczy 
opiera się na założeniu, że pierwszym 
Wychowawcą jest Jezus Chrystus, które-
mu wszystkie działania pedagogiczne są 
podporządkowane. Fakt poszukiwania 
w Ewangelii inspiracji wychowawczej 
i edukacyjnej potwierdza chrystocentrycz-
ny horyzont wychowawczy szkoły, w tym 
słuszność podejmowanych przez nią ini-
cjatyw, które służą człowiekowi i jego 
dobru”2. Szkoła katolicka, której program 
dydaktyczno-wychowawczy znajduje in-
spirację w Ewangelii, potwierdza zatem, 
że najważniejszym podmiotem wszel-
kich działań jest człowiek – wychowanek 
szkoły, którego filarem jest godność. To 
on jest celem prawdziwie humanistycz-
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nej formacji opartej na chrześcijańskich 
wartościach i integralnej koncepcji oso-
by. Integralność ta, to pewna spójność, 
niepodzielność i w ocenie rzeczywisto-
ści i opisie człowieka. Osiągnięcie celu, 
czyli dobra osoby, zależy jednak od wy-
chowawczej wizji jaką przyjmie szkoła, 
w tym słuszności podejmowanych przez 
nią inicjatyw. Suma wszystkich czynni-
ków determinuje skuteczność całego pro-
cesu dydaktycznego.

Współcześnie, szkoły katolickie ze 
swoją wyraźną tożsamością i otwarciem 
na człowieka pojmowanego „w sposób 
integralny”, mogą odegrać cenną rolę 
w upowszechnianiu „szeroko pojętej” 
wartości edukacji, aby kształcić osoby 
dojrzałe, odpowiedzialne, kompetentne, 
mądre, umiejące współpracować z inny-
mi i mające poczucie sensu życia. Aby tak 
się stało, niezbędna jest odważna „inno-
wacyjna wierność” szkoły, która potrafi 
łączyć świadomość własnej tożsamości 
z otwartością na odmienność. Twórczy 
dialog tradycji ze współczesnością i wia-
ry z kulturą, to cenny rys katolickiej 
szkoły. To bardzo ważny aspekt jej spo-
łecznej misji: wskazywać wymiar etyczny 
kulturze, pobudzając ludzką aktywność 
do szukania prawdy i wartości absolut-
nych. W dobie współczesnych wyzwań, 
wśród których formacja i wychowanie są 
priorytetowe, „innowacyjna wierność” 
szkoły karze żywić nadzieję, że wszelkie 
starania w tym względzie są możliwe do 
zrealizowania. Praktykowana «miłość in-
telektualna», inspirowana Ewangelią, to 
gwarancja sukcesu, choć okupionego po-
trzebą odpowiedzialności, samozaparcia 
i konsekwencji w działaniu. 

2. kryZys kultury
Istotnym powołaniem katolickiej wia-

ry jest ukazywanie tożsamości człowie-
czeństwa w Chrystusie, w połączeniu 
z radością, która jest źródłem prawdziwej 
ludzkiej twórczości. W ten sposób wiara 
stając się kulturą, „wylewa” się w prze-
strzeń życia społecznego, w dziedziny 
ludzkich aktywności i stylów życia. Szkoła 
katolicka, która „karmi” się wiarą w Chry-
stusa, buduje swą tożsamość na Ewange-
licznej Prawdzie, proponuje tę właśnie 
kulturę. I aby była to prawda, a nie pozór 
wyrażony niekiedy w szyldzie szkoły, po-
trzebna jest stała troska o uzasadnioną 
nadzieję, że wiara ma sens, a Bóg, i tylko 
On, jest w relacji z całą rzeczywistością, 
w tym także szkolną. 

Źródłem kultury zawsze był człowiek 
w oderwaniu od którego kultura nie mo-
głaby istnieć. W zależności jednak od 
przyjętej wizji człowieka, od uznanej 
antropologii, kultura może odzwiercie-
dlać pełną prawdę o człowieku lub być 
wyrazem jedynie jej części, stając się 
tym samym kulturą nieautentyczną, kul-
turą fałszywą3. Współcześnie, dyskusja 
jaka toczy się wokół człowieka i o czło-
wieku, jest jakby odbiciem ścierających 
się z sobą dwóch różnych antropologii, 
budowanych na dwóch różnych podsta-
wach. Jedna – zamknięta w doczesności 
– bazuje niemal wyłącznie na rozwoju 
ekonomicznym, postępie technicznym, 
konsumpcji i przeróżnych formach roz-
rywki; druga – nie lekceważąc wartości 
doczesnych – w sposób wyraźny odwo-
łuje się do stałych i niezmiennych war-
tości, odkrywanych przez ludzkość na 
przestrzeni dziejów. Ten antropologiczny 
dualizm w zasadniczy sposób wpływa 
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na tożsamość dzisiejszej kultury, która 
pozbawiona jednej, spójnej wizji czło-
wieka, przeżywa w konsekwencji kryzys. 
„Kiedykolwiek dochodzi do sytuacji, że 
w kulturze tracą prymat wartości osobo-
we, a stają się nadrzędne antyosobowe, 
człowiek staje się narzędziem, środkiem, 
ofiarą, celem podrzędnym dążeń nieoso-
bowych. Wówczas ma miejsce redukcja, 
degradacja, dehumanizacja, depersona-
lizacja osoby i następuje zniweczenie 
prawdziwej kultury”4. Źródłem kryzysu 
kultury jest więc kryzys człowieka. Stąd 
do konfliktu między kulturą a prawdą już 
tylko jeden krok. 

Gdy współcześnie mówi się o kultu-
rze, rzadko myśli się o uszlachetnianiu 
człowieka w wymiarze osobowym czy 
religijnym. Raczej z premedytacją pomija 
się aspekt transcendentny i mądrościo-
wy kultury, akcentując to, co konsump-
cyjne i użyteczne. Refleksja nad kulturą 
do jakiej dochodzi, traktuje najczęściej 
o pokaźnym zasobie poznania naukowe-
go, w tym wiedzy zawartej w dziełach 
uczonych, tomach encyklopedii, w pra-
wie i jego kodeksach lub niezmierzonych 
wytworach sztuki5. W innym kontekście 
analiza kultury dotyczy dziedzictwa kul-
turowego, którym są różne materialne 
wytwory ludzkiej działalności; kiedy in-
dziej kultura kojarzona jest z rozrywką, 
zbiorem społecznych zwyczajów, z insty-

tucjami kultury, etc. Aktualnie pomijany 
wymiar osobowy poważnie zniekształ-
ca kulturę, zubaża ją o integralną wizję 
człowieka6. W efekcie, deprecjonowany 
humanizm nie przemawia już w kultu-
rze. Pozostaje tylko ideą, która nie potrafi 
wyjaśnić czym tak naprawdę kultura jest 
(a jest kształtowaniem człowieczeństwa 
w człowieku). Dodatkowo, naturalne 
ludzkie pragnienia i szlachetne ideały 
typu: dociekliwość Prawdy, zapał w dą-
żeniu do Dobra i tęsknota za Pięknem są 
ignorowane, co również pomniejsza war-
tość kultury7. Z tej przyczyny, człowiek 
współczesny żyje w kulturze niedookre-
ślonej, niepełnej, wewnętrznie niespój-
nej i wbrew niewątpliwym osiągnięciom, 
„(…) zdaje się być stale zagrożony przez 
to, co jest jego własnym wytworem, co 
jest wynikiem pracy jego rąk, a zarazem 
– i bardziej jeszcze – pracy jego umysłu, 
dążeń jego woli; (…) coraz bardziej bytuje 
w lęku, że jego wytwory (…) mogą zostać 
obrócone w sposób radykalny przeciwko 
niemu (…)”8. Ostatecznie, „nowa filozofia 
uprawy umysłu”, uznając prymat rzeczy 
przed osobą i chęć posiadania przed „by-
ciem”, zawęża horyzont ludzkich aspira-
cji i dążeń do dóbr utylitarnych. Uprzed-
miotowiony człowiek staje się obiektem 
w kulturze; elementem jej struktury i za-
sobem jej potencjału.
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3. sZkoła katolicka W obroNie praWdy 
Szkoła katolicka, która jest częścią 

współczesnej kultury, która sama propo-
nuje określoną kulturę, chcąc zachować 
tożsamość, musi niejako „iść pod prąd 
nadzwyczaj mętnym i wieloznacznym 
modelom wychowawczym i teoriom pe-
dagogicznym”. Szczególnym jej zadaniem 
jest obrona pełnej prawdy o człowieku, 
jest obrona chrześcijańskiej antropologii. 
W obecnej sytuacji, gdy kulturze „brakuje 
światła prawdy, a mówienie o prawdzie 
uważa się wręcz za niebezpieczne”, dzieło 
kształcenia i wychowania wymaga solid-
nych podstaw. Neutralność światopoglą-
dowa w edukacji, to niebezpieczny mit. 
Negacja Boga, który staje się czystą ideą, 
tematem dowolnie kształtowanym przez 
ludzką myśl, to w konsekwencji negacja 
prawdy o człowieku, a z nim wszelkich 
kategorii etycznych i moralnych. Trwałość 
tego procesu, to w perspektywie upadek 
humanistycznej kultury. Z tej to przyczy-
ny, szkoła katolicka musi pozostać bastio-
nem prawdziwie chrześcijańskiej wizji 
edukacji, stając w obronie Boga i obronie 
człowieka. Na czym polega owa obrona? 
Przede wszystkim na wychowaniu osoby, 
na ukształtowaniu w niej i zdolności inte-
lektualnych i duchowych i osobowych, co 
wyzwoli potencjał wszelakich możności, 
wręcz pęd do twórczości we wszystkich 
wymiarach. 

Współcześnie, wśród wielu koncepcji 
wychowawczych, o kierunku np. autory-
tarnym, bezstresowym lub liberalnym, 
pogłębia się niestety błąd antropologicz-
ny. Z braku jakościowej refleksji nad czło-
wiekiem wzrasta deficyt pedagogicznej 
mądrości. Uczeń, poddany procesowi dy-
daktycznemu, nie rozwija się wówczas 

w pełni, szczególnie w aspekcie trans-
cendencji i refleksji nad sobą. Praktycznie 
wyedukowany, dostrzega najczęściej to, 
co przyjemne i korzystne „tu i teraz”. Wy-
bierając „dobra konsumpcyjne”, nie potra-
fi przekroczyć horyzontu swych zawężo-
nych aspiracji. Owszem jest wykształcony, 
jednakże nie na „miarę człowieka”, wszak 
nie nauczył się „jak być człowiekiem”. Ta 
potencjalna pasja, niestety, nie została 
rozwinięta. W efekcie, niezdolny do inter-
pretacji świata, do krytycznej oceny rze-
czywistości i twórczej kreacji siebie, nie 
wie jak żyć. Potrzeba pedagogicznej mą-
drości nie oznacza bynajmniej „gonitwy 
za doraźną skutecznością”, co obserwuje 
się wśród wielu „neutralnych” (alterna-
tywnych) modeli wychowawczych. Jest 
raczej wezwaniem do poważnej debaty 
nad edukacją i refleksji nad szkolnictwem 
katolickim, które w tym właśnie wzglę-
dzie może inspirować, zważywszy na 
swoją wielowiekową tradycję. 

4. WychoWaNie W kulturZe i poprZeZ 
kulturę

To, co nadaje kulturze określoną for-
mę – w wymiarze duchowym i material-
nym – zawsze związane jest z ludzkim 
sercem, jego wnętrzem. „Jakość” serca, 
która dotyczy ludzkiej moralności, stano-
wi o postawach i czynach człowieka, co 
na zewnątrz wyraża się właśnie poprzez 
kulturę. Kultura humanistyczna odpowia-
da więc poziomowi moralności; poziomo-
wi humanizmu jakim żyje człowiek. Po-
zostając na służbie człowieka, kształtuje 
samego człowieka, „karmiąc” jego czło-
wieczeństwo9. Wymiar moralny kultury, 
jako pierwotny i podstawowy, wiąże się 
z aspektem wychowawczym, co oznacza, 
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iż dzięki kulturze człowiek jest wychowy-
wany i zdolny jest wychowywać innych. 
Niekiedy twierdzi się, że wychowanie po-
lega po prostu na przekazaniu wiedzy na 
temat kultury. Nie można jednak uznać za 
wychowanie przekazywanie tego, co tyl-
ko wydaje się bardziej obiektywne i mniej 
dyskusyjne, co wolne jest od przypusz-
czeń, a bardziej powszechne (zwłaszcza 
rezultaty nauk pozytywnych i wiedzy 
użytecznej). Tak rozumiane wychowanie, 
zamiast ukierunkować ku humanizmo-
wi i kształtować duchowe, emocjonalne 
i intelektualne postawy człowieka, staje 
się „nauczaniem” i zajmuje się jedynie 
przekazywaniem wiedzy. Jest narracją 
pozbawioną „wizji”, choć merytorycznie 
poprawną, a nawet ciekawą. W miarę 
jak wiedza się komplikuje, „wychowa-
nie” (nauczanie), staje się formą przekazu 
„informacji”, których treścią są już tylko 
„dane”. Tak „poinformowany” człowiek, 
wyposażony nawet nie w wiedzę ale 
informacyjne newsy, skazany jest na sa-
modzielną syntezę danych10. Jakakolwiek 
twórcza synteza, wynikająca z mądro-
ściowego spojrzenia na kulturę i świat, 
jest tu nie możliwa. Zrozumienie kultury 
i towarzyszących jej zjawisk, jest raczej 
przypadkowe, niepewne, a najczęściej 
niekompletne. Nie wypracowana umiejęt-
ność obiektywnej oceny, a zasadniczo brak 
autentycznego wychowania, niweczy 
wszelkie wysiłki, skazując „metodyczną 
formę” przekazu treści na bezpreceden-
sową porażkę. W konsekwencji, człowiek 
nie wychowany, a „pouczony” jest po pro-
stu słaby: intelektualnie, emocjonalnie 
i moralnie. Kultura, która instrumentalnie 
wyposaża jednostkę w zasoby wiedzy, in-
formacji i danych, tak naprawdę niszczy 

i okalecza, a nawet zagraża. Z tej to przy-
czyny potrzebna jest dziś świadomość: 
jak wychować człowieka w kulturze i jak 
kulturę uczynić odpowiedzialną za czło-
wieczeństwo jej twórcy. To spostrzeżenie 
stawia problem, który dostrzegł już Fran-
cesco Petrarca: „Cóż mi przyjdzie z tego, 
że znam naturę dzikich bestii, ptaków, 
ryb i węży, jeśli nie znam lub pogardzam 
naturą człowieka, celem, dla którego się 
narodziliśmy, oraz tym skąd przychodzi-
my i dokąd zmierzamy?”11. Echo tych 
słów dociera do współczesności i skłania 
ku niepokojącej konstatacji. Najbardziej 
humanizująca część kultury, którą two-
rzą: mądrość, cnoty, sztuka doskonalenia 
ludzkiego ducha, uległy dziś zagubieniu, 
zaniedbaniu, a właściwie odrzuceniu. 

5. o chrZeścijański humaNiZm  
W kulturZe 

Współczesna kultura, ze „swoją” an-
tropologią zamkniętą na transcendencję, 
poważnie okaleczyła człowieka. Dawny 
katalog zachowań etycznych, będących 
znakiem autentycznego człowieczeń-
stwa i wychowania, uległ osłabieniu: 
poszukiwanie prawdy, skłonność do do-
bra, tęsknota za pięknem, szacunek dla 
ludzkiej godności, troska o uczciwość, 
przebaczenie, pojednanie, etc. W konse-
kwencji kultura, której sensem powinno 
być ukazanie człowieka w jego pełni, we 
wszystkich jego osobowych wymiarach, 
stała się anty-kulturą. Człowiek o depre-
cjonowanej godności, nie potrafi już „bar-
dziej być”. Egzystując w „atmosferze” 
komfortu i użycia, niemal przestał być 
sobą; rugując Boga z przestrzeni życia 
społecznego, stał się niemal Jego rywa-
lem. W ostateczności zapanował „klimat” 
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13 Cytaty z Biblii Tysiąclecia: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 2000.
14 Por. P. Poupard, Wiara i kultura – współczesne wyzwania, „Społeczeństwo” nr 2002 (51/5). 

relatywizmu: styl życia powierzchowny, 
kapryśny, próżny i nieautentyczny. „Dziś, 
bardziej niż kiedykolwiek, człowiek stoi 
wobec zagrożenia przez anty-kulturę, 
która ujawnia się między innymi w rosną-
cej wciąż przemocy, morderczych konflik-
tach, wykorzystywaniu instynktów i ego-
istycznych interesów. Pracując na rzecz 
postępu kultury, Kościół nieustannie za-
biega o to, by zbiorowa mądrość okazała 
się silniejsza aniżeli korzyści, które dzielą. 
Trzeba naszemu pokoleniu umożliwić bu-
dowanie kultury pokoju”12.

W zdehumanizowanej rzeczywisto-
ści funkcjonują jednak szkoły katolickie, 
których misją  jest „budowanie mostów”, 
czyli inspirowanie dialogu wiary z kul-
turą. Chodzi o ludzki sens kultury, której 
promotorem może być szkoła katolicka. 
Jej tożsamość, wynikająca z przylgnięcia 
do Ewangelii, rodzi się z miłości do Praw-
dy, karmi się miłością do Prawdy i pro-
wadzi do umiłowania Prawdy. W efekcie, 
szkoła katolicka „kreuje” nowy rodzaj 
kultury, opartej na miłości braterskiej 
i wspólnotowych relacjach. Zakorzenio-
na w Chrystusie, pierwszym Nauczycielu 
i Pedagogu, jest gotowa dawać świadec-
two Prawdzie. I choć świat się temu dziwi, 
posądzając szkołę o klerykalizm, zaścian-
kowość lub fanatyzm, to jednak nie potra-
fi naruszyć jej tożsamości. W ten sposób 
prawdziwa szkoła katolicka nie oczekując 
aprobaty i poklasku opinii publicznej, nie 
obawia się pójść pod prąd dominującym 
przekonaniom i modom. Co więcej, za 
dewizę jej społecznej aktywności można 
by przyjąć słowa św. Pawła: „Nie bierzcie 
wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie 
się przez odnawianie umysłu” (Rz 12, 2)13. 

Takie świadectwo wiary jakie może dać 
społeczność szkoły katolickiej (uczniowie, 
nauczyciele, rodzice), jest w stanie pobu-
dzić ludzkie sumienia, często uśpione 
i roztargnione, i przekonać, że można żyć 
w świetle chrześcijańskiej wiary. W kon-
sekwencji, spotkanie człowieka z Chry-
stusem-Prawdą, o którym szkoła katolic-
ka próbuje świadczyć, wskazuje na chrze-
ścijańską kulturę, którą szkoła katolicka 
stara się popularyzować. Humanistyczna 
wartość tej kultury polega na tym, że 
objawia ona człowiekowi jego samego, 
uczy go, kim jest, skąd pochodzi i dokąd 
zmierza, odwołując się przy tym do jego 
godności i odpowiedzialności. Dodatko-
wo, spotkanie człowieka z Chrystusem 
w świetle wiary, zaspokaja jego życiowe 
potrzeby: nadaje sens istnieniu, właściwy 
kierunek życiu, cel wszelkim działaniom, 
uzasadnia cierpienie, i w końcu wypełnia 
życie prawdziwą miłością. W spotkaniu 
z Chrystusem, jednym słowem człowiek 
ubogaca siebie. Chrześcijańska zaś kultu-
ra, popularyzowana w szkole katolickiej 
sprzyja pogłębieniu wiary wychowan-
ka, stwarza szansę spotkania Chrystusa 
w drugim człowieku, jednym słowem 
humanizuje. To, czego zatem oczekuje od 
szkoły katolickiej współczesny świat, to 
nie bać się chrześcijańskiej tożsamości; 
to wierzyć w swoją misję; to urzeczy-
wistniać przesłanie Chrystusa i czynić 
kulturę bardziej ludzką, bardziej twór-
czą14. W tym kontekście jakże aktualne są 
słowa Chrystusa, pełne zachęty i otuchy: 
„Duc in altum, wypłyń na głębię!” (Łk 5, 
4). Kultura zrodzona z wiary w Chrystu-
sa jest zatem wciąż aktualnym zadaniem. 
W realizacji tego zadania powinna mieć 
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lie, (red.) M. Radwan, T. Gorzkula, K. Cywińska, Rzym 1986, s. 83-87.

swój udział także szkoła katolicka. Chrze-
ścijański humanizm, jaki może przema-
wiać przez kulturę, definiuje ją samą, co 
podkreślił św. Jan Paweł II mówiąc: „(...) 
Prawdziwa kultura jest humanizacją, 
podczas gdy niekultura czy kultury fał-
szywe dehumanizują. Dlatego człowiek, 
wybierając kulturę, prowadzi grę, w któ-
rej idzie o jego losy. Humanizacja, inaczej 
mówiąc, rozwój człowieka, dokonuje się 
we wszystkich dziedzinach rzeczywisto-
ści, w których zajął lub zajmuje miejsce 
człowiek: w jego wymiarze duchowym 
i cielesnym, we wszechświecie, w społe-
czeństwie ludzkim i bożym. Chodzi tedy 
o harmonijny rozwój, w którym wszyst-
kie sfery przynależności osoby ludzkiej 
wzajemnie się przenikają15.

stresZcZeNie
Szkoła katolicka we współczesnej kulturze
Wychowanie, to dzisiaj jedno z naj-

bardziej naglących wyzwań. Dlatego tak 
ważna jest posługa licznych instytucji for-
macyjnych, które inspiruje chrześcijańska 
wizja człowieka i rzeczywistości. Wśród 
nich są katolickie szkoły. Współcześnie, 
szkoły katolickie ze swoją wyraźną toż-
samością i otwarciem na człowieka poj-
mowanego „w sposób integralny”, mogą 
odegrać cenną rolę w upowszechnianiu 
„szeroko pojętej” wartości edukacji, aby 
kształcić osoby dojrzałe, odpowiedzialne, 
kompetentne, mądre, umiejące współpra-
cować z innymi i mające poczucie sensu 
życia. Gdy współcześnie mówi się o kul-
turze, rzadko myśli się o uszlachetnianiu 
człowieka w wymiarze osobowym czy 
religijnym. Raczej z premedytacją pomija 
się aspekt transcendentny i mądrościowy 
kultury, akcentując to, co konsumpcyjne 

i użyteczne. Szkoła katolicka, która jest 
częścią współczesnej kultury, która sama 
proponuje określoną kulturę, chcąc za-
chować tożsamość, musi „iść pod prąd 
nadzwyczaj mętnym i wieloznacznym 
modelom wychowawczym i teoriom pe-
dagogicznym”. Szczególnym jej zadaniem 
jest obrona pełnej prawdy o człowieku, 
jest obrona chrześcijańskiej antropologii. 
Misją katolickich szkół jest „budowanie 
mostów”, czyli inspirowanie dialogu wia-
ry z kulturą. 

summary
The Catholic school in modern culture
Education is today one of the most 

pressing challenges. That is why, the 
ministrations of numerous institutions 
of formation, inspired by the Christian vi-
sion of man and reality is so important. 
Among them are Catholic schools. Today, 
Catholic schools with its distinct identi-
ty and openness to the man understood 
“in an integral way”, can play a valuable 
role in the dissemination of “broadly un-
derstood” value of education, to educate 
mature people, responsible, competent, 
wise, able to collaborate with others and 
having a sense of the meaning of life. 
When talking about culture contemporar-
ily, we rarely think about refining of hu-
man in personal or religious dimension. 
Rather deliberately the transcendent and 
sapiential aspect of culture is ignored, 
emphasizing the consumerism and use-
fulness instead. The Catholic school, 
which is a part of contemporary culture, 
which itself suggests a specific culture, in 
order to preserve the identity, has to “go 
against the current of extremely murky 
and ambiguous educational models and 
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pedagogical theories”. Its particular task 
is to defend the full truth about man, 
to defend Christian anthropology. The 
mission of Catholic schools is “building 
bridges”, that is, inspiring dialogue of 
faith with culture. 
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(Albert Einstein)
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V období päťdesiatych rokov minulého 
storočia sa komunistický režim sústredil na 
boj proti náboženstvu, duchovnému kresťan-
skému životu a vzdelávaniu budúcich kňazov. 
Ústredie KSČ sa akoby inšpirovalo v tomto 
ťažení evanjeliovým podobenstvom: „Udri 
pastiera a stádo sa rozpŕchne.”

Komunistická strana sa nerozpakovala 
v likvidácii seminárov používať najtvrdšie 
metódy a prostriedky. Došlo prakticky k in-
štitucionálnej likvidácii seminárov, budovy 
ostali, ale nasťahovali sa do nich úplne noví 
obyvatelia. Osud Kňazského seminára v Spiš-
skej Kapitule nadovšetko výrečne dokazuje, 
aké ciele sledoval minulý režim. 

Všetky dovtedajšie diecézne semináre 
boli zrušené a vznikol iba jediný s Teologic-
kou fakultou pri Univerzite Komenského 
v Bratislave. Spočiatku diecézni biskupi ne-
súhlasili, aby bohoslovci študovali v tom-

to seminári, ale napokon od roku 1952 dali 
svoj súhlas, aby noví semináristi študovali na 
CMBF v Bratislave až do obnovenia seminá-
rov roku 19901.

Počas dubčekovského odmäku v rokoch 
1968 – 1970 sa vtedajší nový kapitulný vikár 
Dr. Jozef Ligoš usiloval o obnovu Kňazského 
seminára v Spišskej Kapitule. Napriek rela-
tívne demokratickejším pomerom v bývalej 
ČSSR tých čias narazil kapitulný vikár na 
niektorých tvrdých stalinistov. Definitívny 
koniec jeho snaženiam urobila okupácia na-
šej vlasti vojskami Varšavskej zmluvy2.

Kňazský seminár v Spišskej Kapitule, ktorý 
nesie meno Božieho sluhu biskupa Jána Vojta-
ššáka, bol obnovený 1. septembra 1990. Franti-
šek Tondra okrem svojej biskupskej koordinácie 
činnosti celého seminára začal v tejto inštitúcii 
aj osobne pedagogicky pôsobiť. Prednášal mo-
rálnu teológiu a kresťanskú sociológiu3.

Spišský kňazský seminár  
po obnovení roku 1990 po súčasnosť

Ur. 22.07.1955 r. w Mníšku nad Popradem. Studia filozoficzno-teologiczne na CMBF w Bratysławie, świę-
cenia kapłańskie 17.06.1984 w Nitrze. Od r. 1984 praca w Levoči. Od 1985 r. sekretarz Kurii Biskupiej 
w Spišskej Kapitule, od r. 1994 dziekan dekanatu w Levoči, zaś od r. 2001 dziekan moderator dolno-
spiskich dekanatów. Od 1991 r. sędzia sądu kościelnego w Spiskiej Kapitule a od r.1990 członek Rady 
Kapłańskiej. Dnia 04.01.1984 mianowany prałatem Jego Świątobliwości Ojca Świętego Jana Pawła II. 
W r. 1997 licencjat z historii na PAT-e w Krakowie, zaś w r. 1998 licencjat z prawa kanonicznego na KUL 
w Lublinie. W r. 2000 habilitacja na Trnavskim Uniwersytecie, w r. 2001 PhDr. a PhD. na KU w Ružombe-
roku, w r. 2002 ICDr. na KUL Lublin, 2003 PaedDr. na KU Ružomberok. 01.04.2004 tytuł profesora teo-
logii katolickiej. Od r. 1993 wykładowca w Spišskom Podhradí, od r. 2004 na Wydziale Pedagogicznym 
Katolickiego Uniwersytetu w Ružomberku. Autor 42 monografii, wielu artykułów, w tym opublikował 132 
artykuły w kraju i 40 w czasopismach zagranicznych. Członek Wysokiej Rady KU w Ružomberoku.

ks. prof.  dr hab. Frant išek dlugoš –  KU RU ž o mb eRoK

1 DLUGOŠ, F.: Historia Ecclesiae Christi. Od Benedikta XV. po Benedikta XVI. Cirkev na Slovensku 1914  
– 1970. Ružomberok : VERBUM, 2010, s. 191 –192.

2 DLUGOŠ, F.: Kapitulní vikári Spišskej diecézy (1950 – 1989). Levoča : MTM, 2014, s. 60 – 61.
3 DLUGOŠ, F.: Š. Klubert, kňaz, vzdelanec a zveľaďovateľ kultúrneho bohatstva. Levoča : MTM, 2009, s. 170.
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Biskup František tondra
Narodil sa 4. júna 1936 v Spišských Vla-

choch. Základnú školu vychodil v rodnej obci 
a strednú jedenásťročnú školu v Spišskej No-
vej Vsi, ktorú ukončil roku 1957 maturitou4. 
Po maturite začal študovať prírodné vedy na 
UK v Bratislave a po roku prestúpil na CMBF 
v Bratislave študovať posvätnú teológiu. Za 
kňaza bol vysvätený 1. júla 19625. Po kňaz-
skej vysviacke nastúpil za kaplána do Levo-
če. Po roku sa stal správcom farnosti Hnilec, 
kde pôsobil do roku 19706. Roku 1970 bol 
preložený za správcu farnosti v Zázrivej, kde 
pastoroval do roku 19837. Roku 1983 sa stal 
správcom farnosti v Tvrdošíne, kde zotrval 
do apríla 19878. Po smrti levočského farára 
a dekana Štefana Kluberta bol veľký problém 
s obsadením tohto miesta. Deväť mesiacov 
spravovali farnosť iba dvaja kapláni. Po ve-
ľkom vyjednávaní so štátnymi úradmi dostal 
František Tondra štátny súhlas za správcu le-
vočskej farnosti od 1. apríla 1987. 

O rok neskôr sa stal prodekanom spi-
šského dekanátu a od 1. januára 1989 okre-
sným dekanom9. Dňa 26. júla 1989 bol vy-
menovaný za diecézneho biskupa Spišskej 
diecézy pápežom Jánom Pavlom II10. Dňa 
9. septembra 1989 bol konsekrovaný za 
biskupa v spišskej Katedrále sv. Martina. 
Hlavným konsekrátorom bol Jozef kardi-
nál Tomko, vtedajší prefekt Kongregácie pre 
šírenie evanjelia vo svete a spolukonsekrátor-

mi arcibiskup, neskorší kardinál Francesco 
Colasuono, diplomat z Vatikánu a neskorší 
apoštolský nuncius v Moskve a arcibiskup Ján 
Sokol, bratislavsko-trnavský biskup, teraz už 
emeritný arcibiskup11.

V roku 1978 obhájil F. Tondra doktorát 
z teológie na CMBF v Bratislave, kde v rokoch 
1978 – 1983 prednášal morálnu teológiu ako 
odborný asistent. Po obnovení Kňazského 
seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej 
Kapitule roku 1990 prednášal v tejto inštitúcii 
morálnu teológiu a kresťanskú sociológiu.12

V roku 1997 vedecká rada RK CMBF 
UK odporučila menovať Mons. doc. ThDr. 
Františka Tondru za profesora v odbore teo-
lógia a 12. decembra 1997 ho prezident SR 
Michal Kováč vymenoval za profesora v od-
bore Katolícka teológia. František Tondra 
predniesol inauguračnú prednášku na tému 
tolerancie, ktorú vyhlásila OSN na rok 
1995.13

Ako levočský kaplán a neskôr ako farár 
mal blízky vzťah k Mariánskej hore a milo-
stivej soche Panny Márie, čo sa odzrkadlilo 
aj v tom, že vo svojom biskupskom erbe mal 
umiestnenú levočskú Pannu Máriu. Ako bi-
skup častokrát navštevoval Levoču a najmä 
Mariánsku horu z príležitosti každoročných 
levočských pútí a iných podujatí, konaných 
na tomto pútnickom mieste14. František 
Tondra, ako biskup Spišskej diecézy, mal tú 
česť 3. júla 1995 privítať na levočskej Hore 
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pápeža Jána Pavla II. ako najvzácnejšieho 
pútnika v dejinách Mariánskej hory15. Dňa 
25. januára 1998 v Chráme sv. Jakuba slúžil 
svätú omšu pre účastníkov piateho Summitu 
prezidentov stredoeurópskych krajín16.

puBlikačná činnosť
Jedna vysokoškolská učebnica, tri vy-

sokoškolské skriptá, 150 vedeckých prác 
v domácich časopisoch, 30 vedeckých prác 
v zahraničných časopisoch, 120 referátov 
na domácich konferenciách, 28 referátov 
na konferenciách v zahraničí a mnoho re-
cenzií17. František Tondra bol členom v od-
borných spoločnostiach, konzultorom 
Kongregácie pre semináre a katolícku výcho-
vu Apoštolskej stolice vo Vatikáne. Predsedal 
Teologickej komisii pri Konferencii biskupov 
Slovenska18. V roku 2000 bol zvolený za pred-
sedu Konferencie biskupov Slovenska19. 

Popri svojej pastoračnej a pedagogickej 
činnosti sa venoval riešeniu závažných pro-
blémov morálnej teológie a kresťanskej socio-
lógie vychádzajúcich z cirkevných dokumen-
tov Druhého vatikánskeho koncilu a encyklík 
pápežov (Pavol VI. – Humanae vitae, Ján 
Pavol II. – Veritatis Splendor, Evangelium vi-
tae, Laborem exercens). Praktické a konkrétne 
dosahy uvedených dokumentov interpretoval 
na všetkých fórach svojej pôsobnosti. Viedol 
Komisiu pre otázky bioetiky pri KBS a venoval 
sa zvlášť problematickým otázkam medzi mo-
rálkou a medicínou, medzi kresťanskou socio-
lógiou a postojmi súčasnej spoločnosti20. 

Po dovŕšení 75. roku veku požiadal 
František Tondra podľa ustanovení Kódexu 
kánonického práva vtedajšieho Svätého Otca 
Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu spišského 
diecézneho biskupa. Dňa 4. augusta 2011 pri-
jal pápež Benedikt XVI. jeho zrieknutie sa úra-
du spišského diecézneho biskupa a ustanovil 
ho za Apoštolského administrátora Spišskej 
diecézy. Od 10. septembra 2011 bol František 
Tondra na dôchodku. Vypomáhal v pastora-
čnej činnosti na území diecézy21. Začiatkom 
apríla 2012 bol František Tondra hospitalizo-
vaný vo VÚSCCH v Košiciach, kde sa pod-
robil operácii srdca. Zomrel 3. mája 2012 na 
následky pooperačných komplikácií v košic-
kej nemocnici22. Františka Tondru pochovali 
10. mája 2012 v Spišskej Kapitule. Pohrebnú 
sv. omšu celebroval J.Em. Joachim kardinál 
Meisner, pohrebnú kázeň predniesol košický 
arcibiskup Bernard Bober a pohrebné obrady 
vykonal jeho nástupca v úrade Štefan Sečka. 
František Tondra je pochovaný na kňazskom 
cintoríne v Spišskej Kapitule.

Vrátenie BudoV kňazského 
seminára a učiteľského ústaVu

V rámci reštitučného vysporiadania ma-
jetku cirkví po roku 1989 došlo aj k odstráňo-
vaniu krívd a škôd, ktoré najmä Katolícka cir-
kev utrpela v rokoch 1945 – 1989. Súčasťou 
tohto zložitého legislatívneho a ekonomické-
ho procesu bolo aj prinavrátenie objektov do 
opätovného vlastníctva jednotlivých cirkví. 
Tento proces nápravy nedávnych krívd sa 
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bytostne týkal aj Spišskej Kapituly. Budovy 
kňazského seminára, ktoré dlhé desaťročia 
využívalo bývalé MV SSR a učiteľského ústavu 
pod správou štátneho archívu MV SSR, boli 
síce staticky ako-tak v poriadku, ale interiér 
týchto objektov si vyžadoval generálne opra-
vy. Túto etapu obnovy kňazského seminára 
začalo nové vedenie na čele s novovymeno-
vaným rektorom Jozefom Jarabom, dnešným 
rektorom Katolíckej univerzity v Ružomber-
ku a vicerektorom seminára sa stal Štefan 
Sečka, súčasný biskup Spišskej diecézy. 

JozeF JaraB
Narodil sa 23. februára 1947 v Bijacovciach. 

Základnú školu absolvoval v rodnej obci 
a od piateho ročníka v Spišskom Podhradí. 
Strednú všeobecnovzdelávaciu školu navšte-
voval v Levoči, kde aj maturoval roku 1965. 
Po maturite bol prijatý na teologické štúdiá 
na CMBF v Bratislave, ktoré úspešne ukon-
čil a 21. júna 1970 bol vysvätený za kňaza pre 
Spišskú diecézu rožňavským biskupom Dr. 
Róbertom Pobožným23.

Po kňazskej vysviacke sa stal kaplánom 
v Levoči, kde pôsobil celé tri roky24. Roku 
1973 bol preložený za kaplána do Spišskej 
Novej Vsi a krátko na to 1. apríla 1974 sa stal 
tajomníkom Biskupského úradu v Spišskom 
Podhradí-Kapitule pri spišskom kapitulnom 
vikárovi Štefanovi Garajovi.25 Pre svoju agil-
nosť v pastoračnej činnosti bol viackrát napo-
mínaný pracovníkmi štátneho aparátu a po 
levočskej púti v júli roku 1980 musel opustiť 
funkciu tajomníka biskupského úradu a bol 
mu odňatý štátny súhlas k verejnému účin-

kovaniu. Proti tomuto násilnému kroku zo 
strany štátnej správy protestoval vtedajší or-
dinár i kňazstvo biskupstva. Dosiahli, že od 
1. novembra 1980 mohol ďalej pôsobiť ako 
kňaz a stal sa od 1. novembra 1980 správcom 
farnosti Svit – Lučivná so sídlom v Lučivnej. 
Dňa 1. apríla 1984 nastúpil na uprázd-nené 
miesto správcu farnosti Spišské Bystré26. 

Dňa 1. februára 1990 ho diecézny biskup 
František Tondra menoval do funkcie rekto-
ra obnoveného Kňazského seminára biskupa 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule a taktiež 
bol menovaný za moderátora Teologického 
inštitútu v Spišskej Kapitule. Od otvorenia 
nového akademického roku 1990/91 stal sa 
súčasne prednášateľom pastorálnej teológie 
a homiletiky na RK CMBF – Teologickom in-
štitúte v Spišskej Kapitule27. Dňa 7. júla 1992 
na návrh spišského diecézneho biskupa ho 
pápež Ján Pavol II. menoval za kaplána Jeho 
Svätosti28.

Roku 1995 dosiahol titul licenciáta teo-
lógie na RK CMBF v Bratislave a v tom is-
tom roku 11. novembra 1995 bol promova-
ný za doktora posvätnej teológie v spišskej 
Katedrále sv. Martina. Dňa 1. júna 1996 do-
siahol akademickú hodnosť docenta teolo-
gických vied na CMBF v Bratislave. Rétoriku 
prednášal aj na Fakulte manažmentu UK 
v Bratislave. Od 1. apríla 1999 bol zvolený do 
akreditačnej komisie vysokých škôl. Bol sud-
com metropolitného tribunálu v Košiciach 
a pracuje v mnohých ďalších organizáciách29.

Počas totalitného režimu patril medzi 
aktívnych kňazov Spišskej diecézy, podie-
ľal sa na organizovaní mnohých levočských 
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pútí, jubilejných rokov, osláv dvestého vý-
ročia Spišskej diecézy, podieľal sa na roz-
množovaní rôznych cirkevných publikácií, 
bol jedným z iniciátorov založenia kňaz-
ského spevokolu, ktorý sa pravidelne schá-
dzal v jeho farnosti v Spišskom Bystrom, 
je jedným zo zakladajúcich členov spevác-
keho zboru Schola Cantorum v Spišskej 
Kapitule, aktívne pracoval na príprave obi-
dvoch pápežských návštev na Slovensku 
v Bratislave-Vajnoroch, Spišskej Kapitule 
a v Levoči30.

Od roku 1985 do roku 1990 pracoval 
v Diecéznej liturgickej komisii Spišskej die-
cézy. Od roku 1985 do roku 1991 bol čle-
nom Spišského diecézneho súdu, roku 1990 
bol menovaný do Metropolitného súdu 
v Trnave a od roku 1995 do Metropolitného 
súdu v Košiciach. Od roku 1990 je členom 
Kňazskej rady a zboru konzultorov Spišskej 
diecézy. Od roku 1993 je členom Kolégia rek-
tora Univerzity Komenského31.

Od 1. júna 2014 bol zvolený za rektora 
Katolíckej univerzity v Ružomberku.

Rudolf Lesňák o ňom v knihe Listy 
z podzemia napísal, že organizačne, autorsky 
i redakčne spolupracoval na vydávaní perio-
dika „Orientácia” a na všestrannej aktivizácii 
mladých kňazov Spišskej diecézy32. V spo-
lupráci s profesormi Jozefom Vrablecom 
a Ľubomírom Stančekom je autorom dvoj-
dielnej knihy Choďte aj vy do mojej vinice. 
Vydal súhrn kázní v knihe Slovo pre tvoje 
dni (Spišské Podhradie 2000). Okrem toho 
je publikačne činný, pravidelne prispie-
va svojimi článkami do Katolíckych novín, 
Duchovného pastiera a iných teologických 
časopisov33.

 

šteFan sečka
Narodil sa 6. júla 1953 v Spišskom Štvrt-

ku. Po rokoch prípravy na kňazstvo v brati-
slavskom seminári bol vysvätený za kňaza 
pre Spišskú diecézu 6. júna 1976 v Bratislave. 
Hneď po kňazskej vysviacke nastúpil na zá-
kladnú vojenskú službu. Po jej ukončení vy-
konával svoju pastoračnú službu ako kaplán 
v Spišskej Novej Vsi (1978) a Dolnom Kubíne 
(1980). V roku 1984 sa stal správcom farnosti 
v Liptovských Revúcach. 

Roku 1990 bol vymenovaný za vicerek-
tora Kňazského seminára biskupa Jána Voj-
taššáka v Spišskej Kapitule. V roku 1992 ho 
pápež Ján Pavol II. vymenoval za kaplána 
Jeho Svätosti (Mons.). Roku 1997 dosiahol 
licenciát pastorálnej teológie na Katolíckej 
univerzite v Lubline a v roku 2000 zavŕšil 
svoje štúdiá doktorátom na Cyrilometodskej 
bohosloveckej fakulte Univerzity Komenské-
ho v Bratislave. Dňa 28. júna 2002 bol vyme-
novaný pápežom Jánom Pavlom II. za titulár-
neho biskupa sitského a pomocného biskupa 
Spišskej diecézy. 

Biskupská konsekrácia sa uskutočnila 27. 
júla 2002 v katedrálnom Chráme sv. Martina 
v Spišskej Kapitule. Hlavným konsekrátorom 
bol František Tondra, spišský diecézny bis-
kup a spolukonsekrátormi apoštolský nun-
cius na Slovensku arcibiskup Henryk Józef 
Nowacki a košický arcibiskup Alojz Tkáč. Po 
biskupskej konsekrácii sa od 1. augusta 2002 
stal Štefan Sečka generálnym vikárom Spiš-
skej diecézy. V rámci Konferencie biskupov 
Slovenska bol poverený vedením pastorácie 
v zdravotníctve a zároveň bol vymenovaný 
za prezidenta Slovenskej katolíckej chari-
ty. Po dovŕšení kánonického veku 75. rokov 
požiadal diecézny biskup František Tondra 
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pápeža Benedikta XVI. o uvoľnenie z úradu. 
Pápež jeho abdikáciu prijal a za jeho nástup-
cu vymenoval 4. augusta 2011 doterajšieho 
spišského pomocného biskupa Mons. Štefana 
Sečku. Kánonicky prevzal úrad spišského bis-
kupa 10. septembra 201134. 

oBnoVa a zariadenie BudoV
Obidve budovy sa v roku 1990 podarilo 

získať pre znovuobnovenie spišského kňaz-
ského seminára. Objekty, v ktorých sídlil 
kňazský seminár a učiteľský ústav boli po šty-
ridsiatich rokoch v dezolátnom stave. Nevy-
hnutne sa žiadala komplexná rekonštrukcia 
striech, obvodových múrov a interiérov. 

Počas neuveriteľného jeden a pol roka 
sa znivočené budovy, vďaka úsiliu vtedaj-
šieho diecézneho biskupa Františka Ton-
dru, rektora Jozefa Jaraba i vicerektora 
Štefana Sečku a dobrovoľníkov zo Spiš-
skej, Košickej a Rožňavskej diecézy po-
darilo opraviť. Diecézny biskup František 
Tondra, za prítomnosti košického biskupa 
Alojza Tkáča a rožňavského biskupa Edu-
arda Kojnoka slávnostne otvoril 3. októb-
ra 1990 nový akademický rok 1990/91 pre 
bohoslovcov zo všetkých troch uvedených 
diecéz. Súčasťou tejto slávnosti bolo posvä-
tenie zrekonštruovaných budov, kaplniek 
a spoločenských priestorov. 

Koncepcia štúdia posvätnej teológie 
v obnovenom seminári reagovala na aktuál-
nu situáciu po odkliatí Cirkvi na Slovensku. 
V Spišskej Kapitule študovalo niekoľko veko-
vých aj profesijných skupín. Prijímacie poho-
vory absolvovali bežní maturanti zo stredných 
škôl, ktorí boli zaradení do prvého ročníka. 
V tom čase však na CMBF v Bratislave kon-
čili štúdium niekoľkí bohoslovci zo Spišskej 
diecézy. Išlo o týchto piatich poslucháčov: 
Michal Pitoniak, Štefan Vitko, Ján Pramuka, 
Ján Zentko a Ján Hlavčák. Všetkých piatich 

vysvätil za kňazov diecézny biskup František 
Tondra v Katedrále sv. Martina. 

Štúdium teológie bolo umožnené aj uchá-
dzačom, ktorí vyštudovali civilné odbory na 
univerzitách (lekári, inžinieri, pedagógovia). 
Títo boli zaradení do vyšších ročníkov k tým 
bohoslovcom, ktorí prestúpili do Spišskej Ka-
pituly z bratislavskej CMBF. 

Celkový počet poslucháčov doplňali štu-
denti z radov rehoľníkov. V tom čase nastúpi-
li do Spišskej Kapituly na teologické štúdiá po 
formácii vo svojich reholiach saleziáni, laza-
risti, františkáni, minoriti a premonštráti. 

V historicky prvom akademickom roku 
obnoveného seminára nastúpilo do Spišskej 
Kapituly 235 bohoslovcov. Z bratislavské-
ho seminára a CMBF prišlo 120 študentov. 
Začiatky boli veľmi zložité pre poslucháčov, 
pedagógov i nepedagogických pracovníkov. 
Jednotlivé katedry sa profilovali v priebehu 
intenzívneho vyučovania. Pedagogický zbor 
sa zoskupoval z kňazov a laikov Spišskej, 
Košickej i Rožňavskej diecézy. Prednášajúci 
si popri predagogických povinnostiach mu-
seli dopĺňať kvalifikáciu na jednotlivé stupne 
vysokoškolského pôsobenia. Nielen Spišská 
Kapitula, ale celé Slovensko hľadalo v nových 
slobodných spoločensko-politických pome-
roch najoptimálnejší modus vivendi štúdia 
posvätnej teológie. Z priebežných analýz 
a skúseností sa najvhodnejším javil 6-ročný 
model štúdia teológie. 

Naďalej zostala jedna Teologická fakulta 
CMBF UK v Bratislave, v Spišskej Kapitu-
le a Nitre boli zriadené teologické inštitúty. 
Kňazský seminár spadá pod právomoc die-
cézneho biskupa nezávisle od organizácie 
vysokoškolského štúdia teológie. Preto bolo 
možné pomenovať spišskokapitulský kňazský 
seminár po biskupovi Jánovi Vojtaššákovi. 

V akademickom roku 1994/95 spišský 
seminár dosiahol najvyšší počet 360 študujú-
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cich bohoslovcov. Táto kapacitná preplnenosť 
priestorov v Spišskej Kapituly viedla košické-
ho arcibiskupa Alojza Tkáča k tomu, aby za-
čal s rozsiahlou rekonštrukciou Kňazského 
seminára sv. Karola Boromejského. 

Po odchode košických bohoslovcov 
v spišskom seminári študujú kandidáti kňaz-
stva pre Spišskú a Rožňavskú diecézu. Spišský 
seminár si zriadil vlastné vydavateľstvo s bo-
hatou publikačnou činnosťou. Veľké úspechy 
zožal aj zbor Schola cantorum, ktorý účinko-
val na viacerých koncertoch doma i v zahra-
ničí. Najväčším úspechom bolo vystúpenie 
na Bratislavských hudobných slávnostiach 
v roku 199635.

Fidei et scientia V spišskeJ  
kapitule

V slobodných pomeroch po roku 1989 za-
krátko vyvstal problém akútneho nedostatku 
nielen kňazov, ale aj pedagógov, katechétov 
aj laikov vzdelaných v teológii a príbuzných 
vedeckých disciplínach. Postupné rozširova-
nie základných študijných odborov v Spiš-
skej Kapitule bolo v súlade s dokumentami 
Druhého vatikánskeho koncilu a exhortácie 
pápeža sv. Jána Pavla II. Pastores dabo vobis, 
vydanej v Ríme na slávnosť Zvestovania Pána 
roku 1992 

„Dám vám pastierov podľa môjho srdca.“ 
(Jer 3,15)

Týmito slovami proroka Jeremiáša sľubu-
je Boh svojmu ľudu, že ho nikdy nenechá bez 
pastierov, ktorí by ho zhromažďovali a viedli: 
„A vzbudím im (čiže mojim ovciam) pastie-
rov, ktorí ich budú pásť, viac sa teda nebudú 
báť, ani strachovať“ (Jer 23,4). Bez kňazov 
by Cirkev nemohla prežívať tú základnú po-
slušnosť, ktorá je srdcom jej existencie a jej 
poslania v dejinách: totiž poslušnosť voči 
Ježišovmu príkazu: „Choďte teda, učte všet-

ky národy“ (Mt 28,19) a „toto robte na moju 
pamiatku“ (Lk 22,19; porov. 1Kor 11,24); čiže 
nemohla by plniť príkaz ohlasovať evanje-
lium a denno-denne obnovovať obetu jeho 
tela vydaného za nás a jeho krvi vyliatej za 
spásu sveta.

Viera nás ubezpečuje, že Pánov prísľub 
nemôže ostať nenaplnený. 

Formovanie budúcich kňazov – tak die-
céznych, ako aj rehoľných – a trvalú starost-
livosť o ich osobné posväcovanie v službe aj 
o ustavičnú obnovu pastoračnej horlivosti po 
celý ich život považuje totiž Cirkev za jednu 
z najcitlivejších a najdôležitejších úloh vzhľa-
dom na budúcu evanjelizáciu ľudstva.

V nadväznosti na dokumenty Druhého va-
tikánskeho koncilu o kňazskom stave a kňaz-
skej formácii4 a s úmyslom aplikovať toto bo-
haté závažné učenie na konkrétne rozmanité 
situácie sa Cirkev často zaoberala problémami 
života, služby a formácie kňazov.

Nový zákon jednoznačne zdôrazňuje, že 
týchto ľudí vybraných spomedzi bratov uvie-
dol do služby sám Kristov Duch. Vkladaním 
rúk (porov. Sk 6,6; 1Tim 4,14; 5,22; 2Tim 1,6), 
ktorým sa odovzdáva dar Ducha Svätého, sú 
povolaní a uspôsobení, aby pokračovali v tej 
istej službe odpúšťania, starostlivosti o Božie 
stádo a vyučovania (porov. Sk 20,28; 1Pt 5,2).

Preto sú kňazi povolaní predlžovať prítom-
nosť Krista, jediného a najvyššieho Pastiera, 
a to tak, že sa usilujú nasledovať jeho spôsob 
života a viditeľne ho sprítomňovať uprostred 
stáda, ktoré im bolo zverené. O tom jasne 
a presne píše apoštol Peter vo svojom prvom 
liste: „Starších, čo sú medzi vami, prosím ako 
spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj 
účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti 
zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte 
sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa 
Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie 
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ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor 
stáda. A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostane-
te nevädnúci veniec slávy“ (1Pt 5,1-4).

Koncil zdôrazňuje, že „duchovný dar, kto-
rí kňazi prijali pri vysviacke, ich nepripravuje 
na nejaké obmedzené a zúžené poslanie, ale 
na veľmi rozsiahle a všeobecné poslanie spásy 
až po samý kraj zeme? (Sk 1,8), pretože každá 
kňazská služba má účasť na všeobecnom po-
slaní, ktoré Kristus zveril apoštolom“. Z cha-
rakteru služby vyplýva, že kňazi musia byť 
preniknutí a nadchnutí hlbokou misionár-
skou horlivosťou a „ozajstným katolíckym 
duchom

Ježiš Kristus je Hlavou Cirkvi, svojho 
Tela. „Hlavou“ v novom a osobitnom význa-
me služobníka, ako sám hovorí: „Lebo ani 
Syn človeka neprišiel, aby sa dal obsluhovať, 
ale aby slúžil a položil svoj život ako výkup-
né za mnohých“ (Mk 10,45). Ježišova služba 
dosiahla plnosť smrťou na kríži, čiže jeho 
úplným darovaním sa v poníženosti a láske: 
„Zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť 
sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkaj-
šieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil 
sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na 
kríži“ (Flp 2,7-8). 

Duchovný život služobníkov Nového zá-
kona musí byť poznačený týmto zásadným 
postojom služby Božiemu ľudu (porov. Mt 
20,24nn; Mk 10,43-44), zbavený akejkoľvek 
domýšľavosti a každej túžby „vyvyšovať sa“ 
nad zverené stádo (porov. 1Pt 5,2-3). Musí to 
byť služba konaná s dobrým úmyslom, podľa 
Božej vôle a z ochoty. Takto sa „starší“ spo-
ločenstva čiže kňazi môžu stať „modelom“ 
svojmu stádu, ktoré zasa má povinnosť voči 
celému svetu vziať na seba tento kňazský po-
stoj služby sledujúcej plnosť ľudského života 
a jeho úplného oslobodenia.

Kňaz je povolaný stať sa živým obrazom 
Ježiša Krista, Źenícha Cirkvi. Istotne, kňaz 
ako veriaci je vždy súčasťou spoločenstva 

spolu so všetkými bratmi a sestrami, ktorých 
zhromaždil Duch Svätý, ale svojím pripodob-
nením ku Kristovi, Hlave a Pastierovi, plní 
v spoločenstve úlohu Źenícha. „Keďže kňaz 
sprítomňuje Krista, hlavu, pastiera a ženícha 
Cirkvi, má miesto nielen v Cirkvi, ale aj voči 
Cirkvi.“

Preto je povolaný v duchovnom živote 
oživovať lásku ženícha Krista voči neveste 
Cirkvi. Jeho život musí osvecovať a sprevá-
dzať aj táto snúbenecká črta, ktorá od neho 
vyžaduje, aby sa stal svedkom Kristovej snú-
beneckej lásky. Musí byť teda ochotný milovať 
ľud s novým, veľkodušným a čistým srdcom, 
pričom sa musí celkom zaprieť, odovzdávať 
sa naplno, bez prestania, verne a súčasne 
s akousi „Božou horlivosťou“ (porov. 2 Kor 
11,2), s nežnosťou, ktorá pripomína mater-
skú lásku, schopnú znášať „pôrodné bolesti“, 
kým vo veriacich „nebude stvárnený Kristus“ 
(porov. Gal 4,19).

Kňaz je predovšetkým „služobníkom 
Božieho slova“, posvätený a poslaný všetkým 
hlásať evanjelium o Božom kráľovstve tým, 
že vyzýva každého človeka k poslušnosti vo 
viere, ako aj tým, že pomáha veriacim čo-
raz dôkladnejšie poznať a zúčastňovať sa na 
Božom tajomstve, ktoré nám bolo zjavené 
a ohlasované v Kristovi. 

Ústredným bodom, či už v službe ale-
bo v duchovnom živote, je aj pre kňaza 
Eucharistia, lebo v nej „je zahrnuté všetko 
duchovné dobro Cirkvi, čiže sám Kristus, 
náš veľkonočný Baránok a živý chlieb, kto-
rý skrze svoje telo, Duchom Svätým oživené 
a oživujúce, dáva život ľuďom, a tak ich po-
zýva a podnecuje, aby spolu s ním obetovali 
samých seba, svoje námahy a všetky stvorené 
veci“.

Kňaz je osobne začlenený do života celé-
ho spoločenstva a je zaň zodpovedný, preto 
musí majetok tohto spoločenstva spravovať 
„priezračne“, nesmie s ním zaobchádzať ako 
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so svojím vlastníctvom, ale ako s niečím, 
z čoho musí vydať počet pred Bohom a pred 
bratmi, ale nadovšetko pred chudobnými. 
Vedomie, že je súčasťou jedného presbyté-
ria, pobáda kňaza angažovať sa za to, aby sa 
hmotné dobrá rozdeľovali medzi spolubrat-
mi spravodlivejšie a niektoré z nich aby sa 
užívali spoločne (porov. Sk 2,42-47).

Dnes je osobitne veľmi potrebné, aby sa 
rozšírilo a upevnilo presvedčenie, že starost-
livosť o povolania je milosť a zodpovednosť, 
ktorú majú všetci členovia Cirkvi bez výnim-
ky. Druhý vatikánsky koncil jasne zdôraznil, 
že „povinnosť podporovať kňazské povolania 
sa týka celého cirkevného spoločenstva, ktoré 
túto úlohu musí plniť najmä dôsledným kres-
ťanským životom“.

Kňaz je teda človekom lásky k blížnemu 
a je povolaný vychovávať iných k nasledovaniu 
Krista i k plneniu nového prikázania bratskej 
lásky (porov. Jn 15,13). To si však od neho žia-
da, aby sa dal sám stále vychovávať Duchom 
Svätým ku Kristovej láske. V tom zmysle prí-
prava na kňazstvo musí zahŕňať aj serióznu 
formáciu k láske voči blížnym, najmä k tej, čo 
uprednostňuje „chudobných“, v ktorých viera 
odhaľuje prítomnosť Ježiša (porov. Mt 25,40), 
ako aj k milosrdnej láske k hriešnikom36.

Na Teologickom inštitúte v Spišskej 
Kapitule postupne pribúdali študijné odbo-
ry, ktoré pripravovali budúcich katechétov, 
angažovaných členov laického apoštolátu, ale 
aj poslucháčov, ktorí si chceli prehĺbiť svoje 
individuálne vedomosti z náboženstva. Kvôli 
značnému záujmu uchádzačov o štúdium na 
TI v Spišskej Kapitule muselo vedenie inštitútu 
zriadiť diaľkovú formu štúdia, ktorá vzdelávala 
budúcich katechétov až do roku 2005. 

Celospoločenský trend požadujúci zvyšo-
vanie kvalifikácie pracovníkov štátnej správy 
a samosprávy si vyžadoval nový študijný smer 
– sociálnu prácu. Keďže táto problematika 

veľmi korešponduje s kresťanskou sociálnou 
náukou Cirkvi, bolo v spišskokapitulskom 
Teologickom inštitúte zriadené denné i diaľ-
kové štúdium sociálnej práce.

Veľmi dôležitou organizačnou zmenou 
bol prechod Teologického inštitútu v Spišskej 
Kapitule pod novovzniknutú Katolícku uni-
verzitu v Ružomberku. Spišskokapitulský TI 
je inštitúciou s právnou subjektivitou a samo-
statným ekonomickým hospodárením, meto-
dicky a organizačne však patrí pod Teologickú 
fakultu KU so sídlom v Košiciach. 

Spišský seminár a Teologický inštitút 
v Spišskej Kapitule si postupne vytvára-
li vlastnú personálnu vedeckú základňu so 
všetkými náležitosťami akademickej obce. 
Na Slovensku však neboli vysokoškolské pra-
coviská, ktoré by dokázali garantovať kvalifi-
kačný rast pedagógov z radov kňazov. 

Teologický inštitút nadviazal roku 1995 
oficiálnu partnerskú spoluprácu s Katolíckou 
univerzitou v Lubline. Slovensko v máji tohto 
roku navštívili vtedajší dekan lublinskej te-
ologickej fakulty profesor Andzelm Weiss 
s profesorom Jerzym Kopeçom. 

V jeseni 1995 sa začalo postgraduál-
ne licenciátske štúdium pastorálnej teo-
lógie pod vedeckou a pedagogickou ges-
ciou renomovaných poľských profesorov 
z KUL-u v Lubline. 

Po dvoch rokoch sa na základe dobrých 
výsledkov štúdia pastorálnej teológie pod 
patronátom hosťujúcich poľských profesorov 
prikročilo k vytvoreniu detašovaného praco-
viska KUL Lublin v Spišskej Kapitule, kde sa 
študovalo kánonicke právo a na Mariánskej 
hore v pútnickom dome prebiehalo štúdium 
katolíckej filozofie37. 

schola cantorum
Vzdelaný, v sakrálnej kultúre rozhľadený 

spišský biskup Michal Brigido veľmi dbal na 
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vyučovanie hudby v spišskokapitulskom kňaz-
skom seminári, ktorý roku 1815 sám založil. 
Muzikálne nadaní bohoslovci sa už v tom čase 
združili do zboru Schola cantorum. Spišská Ka-
pitula sa stala centrom hudobného a duchovné-
ho života. V kňazskom seminári i na učiteľskej 
akadémii pôsobilo niekoľko významných hu-
dobníkov a liturgistov. Bohatú tradíciu preruši-
lo roku 1950 zrušenie seminára aj učiteľského 
ústavu. Príchodom klerikov do obnoveného se-
minára roku 1990 sa do Spišskej Kapituly vrátil 
zborový chrámový spev. 

Spišskokapitulský zbor začal plniť svoju 
duchovnú, hudobnú i umeleckú misiu najmä 
na liturgických zhromaždeniach. V ansámbli 
sa vystriedali desiatky bohoslovcov a každý 
z nich prispel k obohateniu chrámovej litur-
gickej hudby.

Schola cantorum sa však od svojho vzni-
ku príležitostne prezentuje ako nesmierne 
kultivovaný mužský zbor aj na verejnosti. 
Roztlieskala účastníkov koncertu usporiada-
ného v rámci medzinárodnej konferencie Du-
chovná hudba 19. storočia v Banskej Bystrici. 
Spoluúčinkovala pri premiére Sinfonie da 
Requiem mladého skladateľa Mirka Krajčího 
v Bratislave. Predstavila sa na Matičnom sve-
tovom festivale slovenskej mládeže v Marti-
ne. Pravidelne sa zúčastňuje na Festivale sak-
rálneho umenia v Košiciach, spievala počas 
národných pútí Rádia Lumen do Sanktuária 
Božieho milosrdenstva v Krakove. 

Bez spievajúcich klerikov sa nezaobíde ani 
jedna slávnostná udalosť v Kňazskom seminári 
biskupa Jána Vojtaššáka: promócie absolventov 
magisterského štúdia na Teologickej fakulte 
Katolíckej univerzity, Mariánska a Tomášovská 
akadémia, vianočné i ďalšie koncerty.

V roku 1996 nahrali interpreti Scholy 
cantorum CD s názvom Adoramus Te. O rok 
neskôr naspievala Schola pre Rádio Lumen 
modlitby vešpier na nedele a sviatky. Slovenská 

katolícka rozhlasová stanica vysiela tieto vešpe-
ry spišskokapitulských bohoslovcov už sedem-
násty rok. Desaťtisíce poslucháčov slovenského 
katolíckeho rádia prijímajú spievané modlitby 
zo Spišskej Kapituly ako duchovný pokrm, lež 
zároveň ako žriedlo povznášajúceho zážitku.

noVodoBá tradícia sympózií 
cirkeVného práVa V spišskom 
kňazskom seminári

Po páde komunizmu, keď pápežský prelát 
Daniel Faltin, sudca Rímskej roty, mohol slo-
bodne prichádzať domov na Slovensko a do 
rodných Kuriman, navrhol slovenským bisku-
pom svoju osobnú pomoc pri usporadúvaní 
sympózií kánonického práva. Oslovil Mons. 
Františka Tondru a postupne aj ďalších sloven-
ských biskupov s touto ponukou a súčasne po-
mocou pre cirkevné súdnictvo na Slovensku. 
Pre tento projekt sa Mons. D. Faltinovi poda-
rilo získať pomoc svojho priateľa, sekretára 
Apoštolskej signatúry v Ríme arcibiskupa Ze-
nona Grocholewského, neskoršieho kardinála 
a prefekta Kongregácie pre katolícke vzdelanie 
a výchovu. Od roku 1990 obaja patróni pra-
videlne organizovali sympóziá cirkevného 
kánonického práva v Spišskej Kapitule. Tieto 
vedecké podujatia organizačne zastrešoval 
diecézny biskup František Tondra a predstave-
ní kňazského seminára. V roku 2014 sa konalo 
už XVI sympózium kánonického práva aj po 
smrti Mons. Daniela Faltina roku 2008.38 

zenon Grocholewski
Kardinál Zenon Grocholewski sa narodil 

11. októbra 1939 v poľskej dedine Bródki. Filo-
zofické a teologické štúdiá absolvoval v Poznani. 
Kňazskú vysviacku prijal 27. mája 1963 v Po-
znani. Tri roky pracoval v pastorácii. Doktorát 
z kánonického práva obhájil na Gregoriánskej 
univerzite v Ríme roku 1972. O dva roky neskôr 
získal diplom advokáta Rímskej roty, začal pra-
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cova na Apoštolskej signatúre v Ríme a 24. júna 
1982 sa stal jej tajomníkom. V tom istom roku 
21. decembra bol menovaný za titulárneho ak-
ropolského arcibiskupa a biskupskú vysviacku 
prijal 6. januára 1983 z rúk pápeža Jána Pavla II.

Zenon Grocholewski okrem práce na Apoš-
tolskej signatúre začal prednášať na Fakulte ka-
nonického práva Gregoriánskej univerzity a na 
Studio Rotale. Prefektom Apoštolskej signatúry 
sa stal 5. októbra 1998 a 15. novembra 1999 bol 
menovaný za prefekta Kongregácie pre katolíc-
ke vzdelávanie, semináre a inštitúty.

Dòa 21. februára 2001 bol vymenovaný 
pápežom Jánom Pavlom II. za kardinála a in-
štalovaný bol 12. mája 2001.Od roku 1991 sa 
začali pravidelne kona sympóziá cirkevného 
práva v Spišskej Kapitule pre pracovníkov 
cirkevných súdov a pracovníkov biskupských 
úradov za osobnej účasti arcibiskupa, neskôr 
kardinála Zenona Grocholewského. 

Súčasťou sympózií boli sv. omše v bazi-
like na Mariánskej hore, na ktoré sa Zenon 
Grocholewski vždy veľmi tešil. Roku 1992 sa 
vyznal zo svojho vz ahu k levočskej svätyni: 
„Minulú nedeľu, pred týmto sympóziom, som 
celebroval sv. omšu a kázal na Mariánskej 
hore. Je pre mňa každoročnou živou radosťou 
slúžiť sv. omšu na Mariánskej hore”.

Úprimný vzťah kardinála Zenona Gro-
cholewského k Mariánskej hore a k Levoči 
ocenilo mestské zastupiteľstvo v auguste 1995 
udelením čestného občianstva39.

daniel Faltin
Mons. Juraj Daniel Faltin, OFM, Conv. 

pápežský prelát, univerzitný profesor a sud-
ca Rímskej roty, sa narodil 21. apríla 1927 
v Kurimanoch, okres Levoča. Základnú školu 
navštevoval v rodnej obci a strednú v Levo-
či, kde aj maturoval Po maturite roku 1946 
vstúpil do rehole menších bratov sv. Františka 
Assiského. Noviciát v tejto reholi absolvoval 
v Opave v rokoch 1946 až 1947. Filozofické 

a teologické štúdia začal roku 1947 vo Veľ-
kom biskupskom seminári v Brne, ktoré mu-
sel prerušiť roku 1950 po „barbarskej noci.” 
Doživotné sľuby zložil 10. septembra 1950. 

Keďže v sebe niesol veľkú túžbu sta sa 
kňazom a „doma” nastala situácia, ktorá to 
neumožňovala realizovať, rozhodol sa opus-
tiť rodné Slovensko a ujsť do Ríma. Ako často 
sám spomínal zo Slovenska si so sebou ne-
zobral nič, jedine plavky, v ktorých v noci pre-
plával rieku Moravu a dostal sa do Rakúska. 
Hoci bola krutá jeseň musel celý deň vydržať 
schovaný v kroví, až cez noc sa pustil peši 
cez Alpy do Ríma. Po veľkých problémoch 
mohol pokračovať v začatých teologických 
štúdiach. Roku 1950 zložil doživotné sľuby. 
Po absolvovaní štúdia teológie bol 29. marca 
1952 v Ríme vysvätený za kňaza. 

Po kňazskej vysviacke pokračoval v štú-
diu na Pápežskej teologickej fakulte sv. Bo-
naventúru, ktoré ukončil v roku 1955 ob-
hajobou dizertačnej práce a doktorátom 
z teológie. V rokoch 1954 – 1958 študoval 
na právnickej fakulte Pápežskej lateránskej 
univerzity v Ríme kánonické, rímske a civil-
né právo. Študium zavŕšil v roku 1959 dokto-
rátom obojého práva. 

Roku 1960 obhájil dizertačnú prácu 
O nedotknuteľnosti kňazov v gréckorímskom 
práve a dosiahol doktorát Iuris canonici eccle-
siarum orientalium na Lateránskej univerzite 
v Ríme. Okrem uvedených štúdií v rokoch 
1957 – 1960 absolvoval Studium Rotale Apoš-
tolského tribunálu Rímskej roty. Roku 1961 
ho pápež Ján XXIII. menoval za pápežského 
preláta a súčasne v tom istom roku dosiahol 
diplom advokáta Apoštolského tribunálu 
Rímskej roty a stal sa riadnym asistentom 
sekretára Kongregácie pre Východné cirkvi. 

Od roku 1959 bol docentom kanonic-
kého práva na Pápežskej teologickej fakulte 
sv. Bonaventúru v Ríme a od roku 1974 ako 
riadny profesor prednášal na právnickej Fa-
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kulte Pápežskej lateránskej univerzity v Ríme 
východné kánonické právo a stal sa vedúcim 
katedry De rebus. 

Od roku 1970 prednášal základy kánonic-
kého práva aj na teologickej fakulte uvedenej 
vysokej školy. V rokoch 1962 – 1964 bol aj 
asistentom Komisie pre redakciu Kódexu ká-
nonického práva pre východné cirkvi. Po Dru-
hom vatikánskom koncile bol členom rôzných 
špeciálnych komisií a autorsky sa podieľal na 
tvorbe viacerých pápežských dokumentov. 

Pápež Ján Pavol II. ho 10. októbra 1986 
vymenoval za preláta – auditora Apoštolské-
ho tribunálu Rímskej roty a začal prednášať 
jurisprudenciu na Studium Rotale. Ako riad-
ny sudca Rímskej roty vyniesol okolo 300 
rozsudkov. Od roku 1990 to boli rozsudky 
predovšetkým z postkomunistických krajín – 
Slovenska, Česka a Nemecka. Aktívne praco-
val na príprave Kódexu kánonického práva, 
zúčastnil sa na mnohých svetových sympózi-
ách z oblasti kánonického práva, kde aktívne 
prednášal a publikoval v odbornej tlači.

Od roku 1950, keď nútene opustil rodné 
Slovensko, mal minimálne možnosti dozve-
dieť sa o svojej rodine a o Slovensku. Matka 
mu zomrela po neľudskom trýznení v roku 
1962. So svojím otcom sa stretol v 80-tych 
rokoch v susednom Poľsku. Na Slovensko sa 
legálne dostal až v septembri 1989, teda po 
39-tich rokoch, z príležitosti biskupskej vy-
sviacky Františka Tondru, spišského diecéz-
neho biskupa. 

Aj napriek dlhodobému pobytu v zahra-
ničí zachoval si v srdci lásku k Levoči a Ma-
riánskej hore, čo preukázal najmä v príprave 
návštevy pápeža Jána Pavla II. v Levoči 3. 
júla 1995. Jeho zásluhy ocenilo aj Mestské 
zastupiteľstvo v Levoči, ktoré Mons. Faltinovi 
a kardinálovi Grocholewskému v roku 1996 
udelilo Čestné občianstvo mesta Levoča. 
Roku 2002 získal Mons. Faltin Kríž preziden-
ta republiky I. stupňa. 

Svoju dobroprajnosť a otcovské srdce pre-
javil aj voči vedeniu a študentom cirkevného 
gymnázia sv. Františka Assiského v Levoči. 
Podporoval vznik a činnosť tejto školy nielen 
morálne, ale aj pomocou pri zaobstarávaní 
študijných pomôcok a predovšetkým zabez-
pečovaním troch študentských zájazdov do 
Ríma a Sardínie.

Mons. Daniel Faltin, bol publikačne veľ-
mi činný. Z jeho podnetu sa začal prekladať 
Kódex cirkevného práva 1983 do slovenské-
ho jazyka, na ktorého preklade sa aj osobne 
zúčastnil a hlavne prispel k jeho redigovaniu 
a schváleniu prekladu.

Mons. Daniel Faltin sa po skončení svojej 
kariéry sudcu Rímskej roty a profesúry vrátil 
na rodný Spiš. S podlomeným zdravím dožil 
svoj vzácny a obetavý život 12. februára 2008 
hodinu po polnoci. Pochovali ho 18. februára 
na levočskom cintoríne v hrobke bratov mi-
noritov. Mons. Daniel Faltin, pápežský prelát, 
bol nesporne jednou z najväèších osobností 
Slovenska a Spišskej diecézy. Svojou agilnos-
ťou v štúdiu a práci, v obetavosti a zodpo-
vednosti, v úprimnej viere v Boha a kňazskej 
identite, ako aj láske k vlasti a národu môže 
byť nám všetkým veľkým vzorom40. 

celosloVenská púť BohosloVcoV 
V prvý májový deň roku 2002 bola Mari-

ánska hora dejiskom púte bohoslovcov z ce-
lého Slovenska. Levočskej Panne Márii prišlo 
vzdať úctu 680 boholsovcov, poslucháčov 
štúdia teológie, 100 kňazov – vychovávateľov 
z kňazských seminárov a 6 biskupov na čele 
s apoštolským nunciom na Slovensku arcibis-
kupom Jósefom Henrykom Nowackim. 

henryk JóseF nowacki
Henryk Jósef Nowacki sa narodil 11. au-

gusta 1946 poľským rodičom v nemeckom 
Gunzenhausene. Filozofické a teologické štú-
diá absolvoval v seminári Tarnowskej diecézy. 
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Po ukončení štúdií bol 30. mája 1970 arcibis-
kupom Jerzym Karolom Ablewiczom vysvätený 
za kňaza. Po kňazskej vysviacke pracoval v pasto-
rácii ako kaplán a pôsobil najmä medzi mládežou. 
V teologických a právnických štúdiách pokračo-
val na Katolíckej univerzite v Lubline a v Ríme na 
Univerzite sv. Tomáša. Na tejto univerzite obhájil 
doktorát kánonického práva. Potom pokračoval 
v štúdiách na Pápežskom východnom inštitúte 
a na Pápežskej diplomatickej akadémii. Od 1. 
júna 1983 je v diplomatických službách Svätého 
stolca. Postupne pracoval na apoštolských nun-
ciatúrach v Paraguaji a v Angole. Od roku 1990 
pôsobil na Štátnom sekretariáte Apoštolského 
stolca. V diplomacii využil svoje mimoriadne ja-
zykové schopnosti. Ovláda nemčinu, taliančinu, 
ruštinu, francúzštinu, španielčinu, portugalčinu, 
slovenčinu a samozrejme poľštinu. Dňa 8. febru-
ára 2001 ho pápež Ján Pavol II. vymenoval za no-
vého apoštolského nuncia v Slovenskej republike 
a zároveň ho menoval za titulárneho arcibiskupa 
Blerského. Konsekrovaný bol na slávnosť sv. Jo-
zefa 19. marca 2001 v Bazilike sv. Petra v Ríme 
pápežom Jánom Pavlom II. 

Stal sa druhým apoštolským nunciom 
na Slovensku. Svoje poverovacie listiny odo-
vzdal arcibiskup Henryk Jósef Nowacki 10. 
mája 2001. Tento post zastával do 28. novem-
bra 2007. Novým pôsobiskom apoštolského 
nuncia sa stala Nikaragua. V súčasnosti za-
stupuje Vatikán vo Švédsku, Nórsku a Dán-
sku41. Súčasným rektorom Kňazského semi-
nára v Spišskej Kapitule je ThDr. Peter Majda, 
PhD., vicerektorom PhDr. Ondrej Štefaňak, 
PhD., vicerektorom formátorom ThLic. Fran-
tišek Reguly, špirituálmi ThDr. Ján Kuboš, 
PhD. a ThDr. Jaroslav Barta, PhD. Prefektom 
seminára je ThDr. Ondrej Borsík, PhD.

streszczenie
Kościół Katolicki na Słowacji odzyskał 

wprawdzie po roku 1998 wolność i stał się 

w znacznej mierze niezależny, ale musiał 
uporać się z wieloma problemami. Jednym 
z najważniejszych zadań było odnowienie 
studiów teologicznych w takiej formie, jaka 
była przed 1948 rokiem. Pierwszym kon-
kretnym krokiem było odnowienie działal-
ności Wyższego Seminarium Duchovnego 
w Spiskiej Kapitule, które otrzmało imię 
po spiskim diecezialnym biskupie Jánovi 
Vojtaššákovi. Niniejsze studium analizuje 
stopniowy rozwój tej instytucji i pozosta-
łych seminariów duchownych na Słowacji. 

aBstrakt
Katolícka cirkev na Slovensku získala 

síce po roku 1989 slobodu a značnú mieru 
nezávislosti, ale musela riešiť mnoho prob-
lémov. Jednou z najdôležitejších úloh bolo 
obnovenie štúdia teológie v takej forme, aká 
bola pred rokom 1948. Prvým konkrétnym 
krokom bolo obnovenie činnosti Kňazské-
ho seminára v Spišskej Kapitule, ktorá do-
stal meno po spišskom diecéznom bisku-
povi Jánovi Vojtaššákovi. Štúdia analyzuje 
postupný rozvoj tejto inštitúcie a ďalších 
kňazských seminárov na Slovensku.

summary
The Catholic Church in Slovakia gained 

while after 1989 the freedom and a consi-
derable degree of independence, but had to 
deal with many problems. One of the main 
tasks was to renew the study of theology in 
the form it was before 1948. The first con-
crete step was to restore operations catho-
lic seminary in Spišská Chapter House, 
which was named after the Spis diocesan 
Bishop John Vojtaššák. The study analyzes 
the gradual development of the institution 
and other seminaries in Slovakia. 
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Dążenie do doskonałości 
chrześcijańskiej w poezji  
ks. Jerzego Szymika

Ur. 18 września 1976 oku. w Rybniku. W 1995 roku ukończyłam V Liceum Ogólnokształcące w Ryb-
niku, a w 2001r. Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - specjalizacja literaturo-
znawstwo. Obecnie pracuję w Gimnazjum Sportowym nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama 
Mickiewicza w Rybniku jako dyplomowany nauczyciel języka polskiego i wychowawca klasy integra-
cyjnej. Od 2007 roku jestem czynnym egzaminatorem matur pisemnych. Autorka kilku tekstów na-
ukowych i prelegent w konferencjach naukowych o tematyce dotyczącej pedagogiki chrześcijańskiej 
i literaturoznawczej.

Wstęp
Etos to ściśle określony sposób po-

stępowania, związany z usposobieniem 
człowieka, realizowany jednostkowo lub 
w grupie kierując się ideałami i warto-
ściami. Dzięki wdrażaniu i realizowaniu 
zamierzonych działań, systematycznie 
osiąga się cele, zamierzone na początku. 
W ten sposób kształtuje się osobowość, 
zmienia tryb i styl bycia. Praca nad sobą 
jest wspólna wielu współczesnym lu-
dziom dążących do doskonałości, ponie-
waż „człowiek ma w swoją naturę wpisa-
ną tęsknotę za wzorem, ideałem”1. 

Dążenie do doskonałości można rozu-
mieć na wiele sposobów i zapewne każdy 
z nich, jeśli ma na celu dobro, jest słusz-
ny. Jednak największym dobrem człowie-
ka jest zbawienie, więc niezaprzeczalnie 
dbałość o własny rozwój ewangeliczny 
jest najlepszą i zarazem jedyną drogą 
do osiągnięcia doskonałości, a co za tym 
idzie poznania Boga i osiągnięcia świę-
tości. Czesław Miłosz w „Traktacie mo-
ralnym” zawarł to w niezwykle prostych 

i wymownych słowach: „Człowiek przed 
Wszechmogącym stawa, Działaniem 
z chwili czyni wieczność”2.

Skąd u ludzi pragnienie bycia coraz 
doskonalszym? Święci tłumaczą to faktem 
przebywania substancjalnego Boga w du-
szy, który zachęca, a czasem przymusza 
do określonych postaw. Tworzy się wtedy 
jedyne w swoim rodzaje napięcie, które 
swoje źródło ma w mocnym przekona-
niu o różnicy pomiędzy stanem obecnym, 
a właściwym, czyli ostatecznym. Ten pro-
ces kształcenia, humanizacji może być 
przyjęty lub odrzucony przez człowieka 
w zależności od chęci i poglądów, jednak 
sama tęsknota nie niknie nigdy i nieza-
spokojona prowadzi do wewnętrznych 
udręk. Pragnienie to można zaspokoić 
wyłącznie zbliżając się do Boga. Mądrość, 
dobro, doskonałość to niektóre z Jego 
przymiotów, nabywanie ich jest możli-
we poprzez uczestnictwo. Na tym polega 
„dynamizm dążenia do pełni”3, co daje ra-
dość i poczucie spełnienia, a więc szczę-
ścia. Św. Jan od Krzyża opisał w Drodze 

Mgr kryst yna hoła -  Rybnik
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na Górę Karmel oraz Nocy Ciemnej etapy 
pracy nad sobą, a następnie interwencję 
Bożą, kiedy to wierzący już biernie przyj-
muje konkretne łaski. Doskonałość nie 
jest celem samym w sobie, to „miłość jest 
punktem wyjścia wszelkiego pragnienia. 
Ale miłość ta jest zawsze ukryta. Dlatego 
mamy silną świadomość pragnień, nato-
miast nie samej miłości”4. 

Ksiądz Jerzy Szymik urodził się w 1953 
roku w Pszowie na Górnym Śląsku, jest 
kapłanem, teologiem, poetą, profesorem 
nauk teologicznych, autorem 50 książek 
naukowych, poetyckich i eseistycznych5. 
Jego wiersze są tematycznie związane 
z przeżywaniem własnej duchowości, 
ukazują sylwetkę niezwykle wrażliwego 
człowieka, który w tekstach poetyckich 
otwiera przed czytelnikiem bogaty świat 
uczuć i autorefleksji.

1. plaN pracy
Istnieje jeden jego wiersz, który zwra-

ca swoją uwagę oryginalnością w budo-
wie pt. ”plan pracy nad sobą”6 zawierają-
cy szesnaście punktów do zrealizowania:

plan pracy nad sobą
„Odour of blood when Christ was slain 

Made all Platonie tolerance vain” 
„W zapachu krwi, gdy Chrystus kona, 

Pryska swobodna myśl Platona” 
przeł. J.M. Rymkiewicz

1) przemyśleć treść i konsekwencje sło-
wa „pobożność”.

2) żyć pobożnie.
3) nie kupczyć kramem niepotrzebnych 

słów i zbędnych gestów. Oszczędność 
energii.

4) rozróżniać potrzebę nawrócenia od 
pokusy ucieczki.

5) nie zagłuszać ciszy.
6) uprościć wszystko.
7) skierować wściekłość tam gdzie trzeba.
8) unikać cienia bo trudno go odróżnić 

od ciemności i nawet zaczyna się od 
tych samych liter.

9) dawać rzeczom właściwą im nazwę, 
ranie: rana, grzechowi: grzech, wzru-
szeniu: wzruszenie.

10) nie śpiewać „Alleluja” nad każdym 
ścierwem. Perły i wieprze.

Bóg jest Bogiem życia, czyli co ma 
umrzeć niech umiera.

11) modlić się o łagodność i w ogóle się 
modlić.

12) troska o uwagę, czyli pokornie do-
strzegać.

13) pobożnie widzieć.
14) rozpaczać tylko pobożnie.
15) pobożnie umrzeć.
16) pobożnie prosić o zmartwychwstanie.

W tych punktach-zadaniach możemy 
odczytać duchowy plan postępowania, 
zgodny z wzorcem, ideałem chrześcijań-
skim. Utwór jest poprzedzony mottem 
Wiliama Butlera Yeats’a „W zapachu krwi, 
gdy Chrystus kona, Pryska swobodna 
myśl Platona”, w którym podmiot liryczny 
odkrywa pewną prawdę o naturze czło-
wieka – żyje najczęściej na powierzchni, 
rzadko zastanawia się nad celem osta-
tecznym swojego jestestwa – śmiercią 
oraz życiem wiecznym. Jednak w obliczu 
miłości Chrystusa ukrzyżowanego, jaka-
kolwiek „swobodna” myśl przestaje mieć 
znaczenie, traci wartość w perspektywie 
ostatecznej, a człowiek budzi się ze snu 
iluzji, pragnie w pełnej prawdzie przeży-
wać swoją egzystencję, zrozumieć siebie 
i ludzi. 

4 Tamże, s. 55.
5 Por. http://www.jerszym.katowice.opoka.org.pl/wiersze/zupelnie.html#trzy
6 Wszystkie cytowane w artykule fragmenty wiersza pochodzą ze strony autorskiej ks. Jerzego 

Szymika
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Plan zarysowany przez poetę jest 
ściśle związany z osiągnięciem dojrzało-
ści duchowej. Spróbuję mu się przyjrzeć 
i szczegółowo wyjaśnić używając głów-
nie jako narzędzi interpretacyjnych dzieł 
św. Jana od Krzyża i św. Edyty Stein, czyli 
św. Teresy Benedykty od Krzyża.

4) rozróżniać potrzebę nawrócenia 
od pokusy ucieczki.

Ten punkt postanowiłam przytoczyć 
jako pierwszy, ponieważ jest związany 
z otwarciem się na potrzeby duchowe, 
punktem od którego można zacząć plan 
rozwoju. Ucieczka od tematów ducho-
wych, odkładanie na później pracy nad 
sobą są w wierszu nazwane pokusą 
ucieczki, co w języku psychologicznym 
moglibyśmy nazwać wyparciem. Osoba 
mówiąca zdaje się mylić obie czynności, 
nie potrafi rozeznać co jest czym, dlatego 
stawia sobie za zadanie gruntowną ana-
lizę obu możliwości. Powodem owej po-
kusy jest zazwyczaj lęk przed poznaniem 
prawdy. Wnioski mogą być druzgocące 
lub co najmniej niemiłe dla pragnącego 
być lepszym. Odsłonięcie i dostrzeżenie 
własnych uchybień, czy słabości staje 
się szkołą dojrzałości, natomiast radykal-
na decyzja o poprawie zmienia nie tylko 
światopogląd człowieka, ale również jego 
zwykłe zachowania, czynności, co może 
wydawać się trudne i powodować chęć 
ucieczki. Jednak zarówno motywację jak 
i uporanie się z swoimi największymi wa-
dami nie są zadaniami wyłącznie człowie-
ka, bo wtedy nie potrzebowałby wiary. To 
sam Chrystus udziela łask, aby właściwie 
poukładać swoje wnętrze, pomaga, dając 
duchową siłę i towarzyszy ciągle w tej 
drodze, na początku niezauważalnie: 

„podaje rękę wszystkim, którzy uznają 
własną grzeszność, ze skruchą ją wyzna-
ją i szukają gorliwie wyzwolenia”7. To 
co zostanie wypracowane, oczyszczone 
ogniem Ducha Świętego już tutaj, zostaje 
na wieczność.

1) przemyśleć treść i konsekwencje 
słowa „pobożność”. 2) żyć pobożnie.

Ksiądz Szymik pracę nad sobą pragnie 
rozpocząć od powrotu do prawdziwej po-
bożności. Słowo „przemyśleć” wskazuje 
na kolejną refleksję, pochylenie się nad 
definicją, znaczeniem tego słowa. Poboż-
ność może być rozmaicie rozumiana. Cza-
sami jako spełnianie obowiązku uczest-
nictwa, czynności wykonywanych nieja-
ko mechanicznie, na pograniczu rytuału, 
które mają mało co wspólnego z praw-
dziwą wiarą, a zatem nie zmieniające 
życia człowieka. Prawdziwa wiara jest 
związana z zmianami wewnętrznymi, 
człowiek zbliżający się do Boga, trzyma-
jący się prawdy, podejmujący radykalne 
decyzje otrzymuje w zamian wiele łask, 
przede wszystkim związanych z miłością 
do bliźniego. Poznaje samego siebie, jak 
widzi go Stwórca i jest prowadzony drogą 
świętości „pozwalając w sobie działać sile 
Boga”8. Bycie pobożnym w zrozumieniu 
właściwym to ustawienie Boga na pierw-
szym miejscu w swoim życiu, a co za tym 
idzie podporządkowanie wszystkiego 
jednemu celowi, czego zdaje się pragnie 
podmiot liryczny. Święta Edyta Stein pi-
sała „gdzie jest prawdziwie żywa wiara, 
tam nauki wiary i wielkie dzieła Boga sta-
nowią treść życia, podczas gdy wszystko 
inne schodzi na drugi plan i jest kształto-
wane przez nią”9. To pragnienie podmiot 
wyraża w słowie „konsekwencja”, kolej-
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nym etapem po przemyśleniu jest wpro-
wadzenie go w czyn. Narzędziem, metodą 
zbliżania się do Stwórcy jest „dyscyplina 
eliminacji”10, rezygnowania z rzeczy nie-
potrzebnych, zarówno zewnętrznych jak 
i wewnętrznych. Dlatego kolejnym zada-
niem jaki wytycza sobie ks. Jerzy Szymik 
jest: 

3) nie kupczyć kramem niepotrzeb-
nych słów i zbędnych gestów. oszczęd-
ność energii. 5) nie zagłuszać ciszy.

Człowiek żyje w pewnej przestrzeni, 
którą sam tworzy. Zbyt wiele przedmio-
tów, którymi się otacza, myśli, sprzecz-
nych pragnień, zajmujących problemów 
powoduje chaos, który trudno uciszyć. 
Wprawdzie od czasu do czasu wyczuwa 
nieodpartą chęć uprzątnięcia bałaga-
nu, ale często zostaje ona zignorowana 
lub odsunięta w czasie i to właśnie jest 
przedmiotem przemyśleń w wierszu. Po-
eta konsekwentnie zmierza do rezygnacji. 
Jakby chciał uświadomić sobie, że wszyt-
sko, co wchłania intelektualnie, a więc 
również duchowo, tworzy jego „ja”. Naj-
częściej jednak dokonuje czegoś w rodza-
ju zagłuszania: zajmowania się rozma-
itymi sprawami, odbieraniem wielu tak 
naprawdę niepotrzebnych bodźców. Efek-
tem jest mnogość obrazów zatrzymanych 
w pamięci, liczne rozmowy wewnętrzne 
wprawiające w nieustanny ruch, domy-
sły powodujące zmęczenie, wywołujące 
troski, niepokoje, rezygnacje. Święty Jan 
od Krzyża wyjaśnia, że droga do pozna-
nia Boga prowadzi przez powściągliwość 

i samodyscyplinę: „Jeśli chcesz osiągnąć 
święte skupienie, musisz do niego dążyć, 
nie nabywając, lecz wyzbywając się”11. 
Dlaczego? Nie można usłyszeć Boga, gdy 
słyszy się wewnętrznie jedynie innych 
i siebie. Bóg kocha ciszę i zwraca się do 
człowieka, gdy jest z nim sam na sam, 
„On zamienia radość zmysłową na ducho-
wą”12 wtedy, gdy człowiek otworzy się na 
Niego i zapragnie słuchać. Tutaj znajduje 
się wyjaśnienie dążenia do ascetyzmu. Im 
bardziej człowiek pragnie Boga tym wię-
cej rezygnuje – najpierw pozbywając się 
zbędnych, materialnych rzeczy, później 
umartwiając zmysły, a w końcu i ducha, 
dochodząc w ten sposób do zjednocze-
nia z Bogiem: „niezważanie na cudze 
niedoskonałości, zachowywanie milcze-
nia i ustawiczne zajmowanie się Bogiem 
uwolni duszę od wielkich niedoskonałości 
i uczyni ją panią wielkich cnót”13. Według 
św. Jana Pawła II ascetyzm to wysiłek 
wewnętrzny, którego celem jest „nie dać 
się porwać i popychać przez różne prądy 
zewnętrzne, tak aby pozostawać zawsze 
sobą i zachować godność swojego czło-
wieczeństwa”14. 

Z tym zadaniem ks. Jerzy Szymik wią-
że milczenie i roztropność mowy, dodając 
żartobliwe „oszczędność energii”. Czło-
wiek jest wolną istotą i może używać 
mowy jak tylko zechce. Jednak wszystko 
ma swoje konsekwencje. Słowo wraca 
czasami ze zdwojoną siłą. Sumienie wy-
rzuca niepotrzebne, a wypowiedziane 
myśli lub sądy. Dążenie do doskonałości 
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wiąże się również z nawróceniem języka, 
podobnie jak u Izajasza, który w obecno-
ści Boga przeraził się z powodu swoich 
nieczystych warg. Ta zmiana stosunku do 
słowa i używania języka jest fundamen-
tem, ponieważ usta oznaczają całą ak-
tywność człowieka15. 

Kolejnym etapem w wyznaczonej pra-
cy nad sobą jest pragnienie prostoty:

6) uprościć wszystko.
W ewangelicznym przesłaniu ta cecha 

jest wielką zaletą. Po pierwsze świadczy 
o byciu blisko Chrystusa. Ktoś, kto pozna-
je prawdę przekazywaną przez Niego nie 
potrzebuje już wielu innych wyjaśnień. 
A co za tym idzie, wszelkie inne dotąd 
funkcjonujące rozumienie przestaje mieć 
znaczenie, zostaje odrzucone jako już nie-
aktualne. Ponadto owocem tej łaski jest 
całkowite, niezmienne zawierzenie Bogu. 
Teologia nazywa taką postawę dziecięc-
twem Bożym. Prostota w myśleniu jest 
efektem łaski, zupełnego przewartościo-
wania życia i ukierunkowania go wyłącz-
nie na Boga. Prostota w działaniu wynika 
z miłości i jest związana z nieustanną 
chęcią wykonywania wyłącznie tego, co 
jest zgodne z Jego wolą, to efekt zachwy-
tu, który się pamięta na zawsze, gdy Bóg 
pozwoli się poznać. Św. Edyta Stein pisze 
w „Wiedzy Krzyża”: „to jest najwyższy 
szczyt, osiągalny własnym wysiłkiem 
w życiu wiary, jeśli podejmuje się wy-
trwałe dążenie, aby wolę własną poddać 
woli Bożej i według niej uporządkować 
swe postępowanie”16. Dlatego stawanie 
się coraz bardziej doskonałym jest zwią-
zane z celowością działania, a dla chrze-
ścijanina są nimi miłość, cześć i służba 

Bogu. Każde inne jest pozbawione znacze-
nia wiecznego, a tym samym niepotrzeb-
ne, a w pewnych sytuacjach szkodzące: 
„wszystko, co się znajduje poza tą regułą, 
nie ma żadnej wartości i nie przyniesie 
człowiekowi korzyści”.17 To rozumienie 
świata przez pryzmat wiary. 

Siódmym punktem ks. Jerzego Szymi-
ka jest:

7) skierować wściekłość tam gdzie 
trzeba.

Trudno ustalić, gdzie osoba mówiąca 
w wierszu kieruje swoje nadmierne emocje, 
postaram się w kilku zdaniach przytoczyć 
przykłady świętych, którzy wiedzieli na 
kogo skierować swoje negatywne uczucia. 
Gniew to emocja, która może być dobrze 
wykorzystana i usprawiedliwiona jeśli jest 
skierowana w odpowiedni sposób w kon-
kretnej sytuacji. Chrystus wpadł w gniew 
w świątyni, gdy przypominała bardziej 
targ niż miejsce modlitw. Dlatego wyrzucił 
wszystkich, a pieniądze rozsypał i powyw-
racał stoły. Jednak uboższym handlarzom 
sprzedającym gołębie kazał je wynieść, nie 
niszcząc im niczego. Święty gniew, czyli 
uzasadniony, jest skierowany na sytuację 
i czyn, natomiast nigdy na samego bliźnie-
go. Ponieważ Zbawiciel potępiał grzech, 
zachowania, ale nigdy człowieka. Święci 
wyładowywali swój gniew na demony. 
Doświadczenie widzenia złych duchów 
nie jest związane wyłącznie z wiarą w nie, 
święci to ludzie, którzy na swojej drodze 
otrzymali dary mistyczne, jednym z nich 
jest również autentyczne doświadczenie 
szatana. Tak więc gromili je za zło, starali 
się przechytrzyć ich plany związane z bliź-
nimi, obrażali, jak św. Katarzyna ze Sieny.
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10) nie śpiewać „alleluja” nad każ-
dym ścierwem. perły i wieprze. bóg jest 
bogiem życia, czyli co ma umrzeć niech 
umiera.

Ten wers-punkt jest nawiązaniem do 
Ewangelii św. Mateusza, a konkretnie do 
Kazania na górze, uważanego za bramę 
życia duchowego. Nauczający Chrystus 
tłumaczy co oznacza bycie błogosławio-
nym oraz wskazuje cechy prawdziwego 
chrześcijanina. Przede wszystkim zwra-
ca uwagę na rozsądne podchodzenie do 
bliźniego w kwestiach wiary, ponieważ 
w naturze człowieka istnieje skłonność 
do wpadania w skrajności. Dlatego nie 
powinno się sądzić i oczerniać innych, 
ale starać się rozumieć i modlić za nich. 
Wyrozumiałość leczy serce z kryty-
cyzmu. Z drugiej strony sprawą oczy-
wistą jest fakt, że nawracanie na siłę 
kogoś, kto nie jest na to gotów, może 
spotkać się z postawą szyderstwa, iro-
nii. Tym kierują się przede wszystkim 
nowo nawróceni, którzy maja doświad-
czenie tak wielkiej miłości Bożej, że 
chcą zbawić cały świat, najlepiej dziś. 
Stąd unikanie nieprzyjemnych sytuacji 
jest związane z roztropnością wierzą-
cego. Zbawiciel kilka razy używa tych 
mocnych słów – w Ewangeliach i Apo-
kalipsie - związanych z rodzajem grze-
chu człowieka, a skierowanych do tych, 
którzy świadomie podążają taką drogą 
odrzucając zbawienie. Osoba mówiąca 
w wierszu użyła kolokwializmu, można 
by nawet stwierdzić, że wulgaryzmu 
– „ścierwem”, aby zobrazować swój 
emocjonalny stan, być może związany 
z wstrząsającymi doświadczeniami, 
których pewnie miała niemało jako du-
chowny. 

11) modlić się o łagodność i w ogó-
le się modlić. 12) troska o uwagę, czyli 
pokornie dostrzegać.

Poeta wie, że bez modlitwy świat 
duchowy człowieka nie istnieje. Modli-
twa jest pełnym wiary, nadziei i miłości 
zwrotem do słuchającego Boga. Jest re-
lacją pomiędzy stworzeniem, a samym 
Stwórcą. Rozmową z Ojcem. Podmiot li-
ryczny pragnie modlić się o łagodność, 
jak można się domyślać w stosunku do 
ludzi i do siebie. Łagodność jest wyni-
kiem cierpliwości i dobroci, im głębsze 
tym większa ustępliwość. To cecha, 
która sprawdza się w przeciwnościach, 
bo „tyle wiemy o sobie, ile nas spraw-
dzono”18. Człowiek obdarzony tą łaską, 
zachowuje stoicki spokój zwłaszcza 
w przykrych sytuacjach, potrafi też 
cierpieć z godnością. 

„Troska o uwagę” jest związana 
z obowiązkami duszpasterskimi, do-
strzeganie potrzeb innych, wysłuchi-
wanie cudzych problemów z właściwą 
postawą jest wyzwaniem współcze-
snego duchownego. Współcześnie żyje 
się szybko, a wszelkie informacje są 
skracane z powodu braku czasu, stąd 
„pokora w dostrzeganiu” bliźnich jest 
prawdziwą szkołą cierpliwości. 

13) pobożnie widzieć.
Wiara chrześcijańska uczy zupełnie 

odmiennego spojrzenia na świat, ludzi 
i naturę. Jest to łatwe, gdy człowiek po-
zostaje sam, staje się trudniejsze, gdy 
wychodzi do świata. Im bardziej się 
w nim zagłębia, tym większą musi mieć 
wiarę, a więc siłę, aby nie wpaść w pu-
łapki. Odbieranie świata przez pryzmat 
wiary różni się podejściem do życia i in-
nych, o czym poeta jako ksiądz wie naj-
lepiej. Ktoś, kto autentycznie spotkał 
Boga na swojej drodze zmienia swój 
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pogląd radykalnie. Jego głównym pra-
gnieniem jest chęć przekazania ludziom 
wiadomości o kochającym Stworzycielu 
i choć często brzmi to jak powtarzany 
schemat myślowy, jest prawdą. „Po-
bożne widzenie” jest postrzeganiem 
z punktu widzenia wieczności, a więc 
życiem świadomym.

14) rozpaczać tylko pobożnie.
W wyjaśnieniu tego wersu posłużę 

się fragmentem „Listu o ‘humanizmie’” 
Martina Heideggera. Rozpacz ludzi wią-
że się tu bezpośrednio z nastawieniem 
do życia. Pisze on, że człowiek żyje poza 
swoją ‘istotą’, jest nieświadomy swo-
jego bytu, źródła. Żyje wśród innych, 
a odejście od źródła spowodowało cał-
kowite pochłonięcie codziennością. Za-
absorbowany dniem teraźniejszym, zaj-
muje się wyłącznie tym, co pragmatycz-
ne – używaniem. „Człowiek wydany na 
łup masy i innych ludzi stał się bezoso-
bowym „ja”. To spowodowało pustkę 
i lęk, dlatego zapełnienie jej znajduje 
w podporządkowaniu sobie świata i in-
nych. Eksploatuje naturę, wykorzystuje 
wszystko pod kątem wyłącznie siebie. 
Z rosnącym pożądaniem rośnie coraz 
większa pustka, poszerzająca pożąda-
nie. Człowiek czuje się jak w pułapce 
bez wyjścia, mimo licznych uporządko-
wań nadal odczuwa bezradność, z lę-
kiem odsuwa świadomość śmierci, czy 
nawet przemijania. Codzienna krząta-
nina staje się sposobem na oddalenie 
wewnętrznej trwogi. Myślenie, mówie-
nie, działanie – to wszystko jest podpo-
rządkowane ucieczce i używaniu, z dala 
od sensu i prawdy, która z biegiem lat 
coraz bardziej napawa strachem. Pra-
gnienie dotarcia do sensu życia zostaje 

wyparte.19 Jak tłumaczy to również św. 
Edyta Stein „(…)w ‘nastawieniu na-
turalnym’ człowiek kieruje się przede 
wszystkim ku światu zewnętrznemu 
i trzeba dużo czasu zanim wreszcie od-
najdzie on samego siebie”20. Ten skró-
towy rys duchowego stanu człowieka 
może wyjaśnić przyczyny zagubień 
i rozpaczy, przykrywanej równoczesną 
ostrą działalnością zewnętrzną. Czło-
wiek jest istotą nieśmiertelną, posiada 
duszę – to wiedzieli już starożytni. Tak 
więc wypierając swoją cząstkę duchową 
zaprzecza sam sobie, co logicznie do-
prowadza go do wewnętrznego kryzy-
su. Jednak zawsze stoi przed wyborem 
– bycie na wpółprzytomne, w metafo-
rycznym śnie, egzystując bez poczucia 
jutra, czy życie w pełni, a więc życiem 
przyrodzonym i nadprzyrodzonym, któ-
re uzupełniają się wzajemnie. 

Nie podejrzewam rzecz jasna takie-
go stanu duchowego u kogoś kto zaj-
muje się duszpasterstwem, ale przyto-
czenie tych przemyśleń jest się bardzo 
trafnym opisem współczesnych ten-
dencji. Natomiast ks. Szymik pragnie, 
aby jego rozpacz miała wymiar zgodny 
z wiarą. „Rozpaczać pobożnie” to roz-
paczać nad słabościami, oddaleniem od 
Dobra, brakiem zrozumienia, miłości. 
Tak rozumiana przez podmiot liryczny 
rozpacz jest właściwa i uzasadniona. 

15) pobożnie umrzeć. 16) pobożnie 
prosić o zmartwychwstanie.

Spokojne i pobożne odchodzenie od 
świata jest życzeniem większości ludzi. 
Poeta wyraża pragnienie takiej śmierci, 
jak można się domyślać, która pozwo-
li na pożegnanie z najbliższymi, ale 
przede wszystkim z możliwością przy-
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gotowania się na spotkanie z Bogiem. 
Przykłady wielkich ludzi takich jak św. 
Jan Paweł II czy Czesław Miłosz są wzo-
rami i zarazem dają nadzieję, że można 
odchodzić z wielką godnością, mimo 
cierpienia związanego z chorobą. Po-
bożna prośba o zmartwychwstanie jest 
pokorną postawą wobec Stwórcy. Praw-
da wiary o zmartwychwstaniu daje na-
dzieję na życie wieczne, więc łączy się 
z radością. Pierwsza związana z głębo-
kim sensem istnienia, druga z obietnicą 
Bożą wyrażoną w słowach „ani oko nie 
widziało, ani ucho nie słyszało, ani ser-
ce człowieka nie zdołało pojąć, jak wiel-
kie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy 
Go miłują”(1Kor 2,9). 

Budowa „planu pracy nad sobą” jest 
zaskakująca. Wiersz jest nowatorskim 
zabiegiem, co w liryce współczesnej 
jest dość charakterystyczne, bo polega 
na poszukiwaniu odpowiedniej formy 
dla treści. Tutaj jest ona w pełni uza-
sadniona. Krótkie i długie zdania uło-
żone w punkty, są celami, wyznaczni-
kami duchowej drogi podmiotu lirycz-
nego. Zdają się być napisane szybko 
pod wpływem gwałtownej emocji lub 
pokierowane wewnętrznym impulsem 
do poprawy. Liczne powtórzenia słowa 
„pobożność” świadczą o chęci powrotu 
do źródła, do fundamentów, na których 
buduje się duchowość. Wszystkie cza-
sowniki zostały użyte w bezokolicz-
niku, dzięki temu plan traci charakter 
indywidualny i staje się bliski każdemu 
czytelnikowi. 

ZakońcZeNie 
Przez etos rozumiemy trwałą po-

stawę, która charakteryzuje się pracą 

nad sobą, chęcią zmiany swojego „ja” 
i dążeniem do doskonałości. To „pocho-
dząca z wnętrza i kształtująca wszystko 
zasada”21, która wymaga od człowieka 
stałości w podejmowanych decyzjach, 
wytrwałości i sumienności wykonywa-
nych działań. Według św. Edyty Stein 
człowiek posiada trwałe cechy wrodzo-
ne (habitus) i nabyte, które go wyróż-
niają spośród wszystkich ludzi. może 
również mieć tak zwany habitus wlany, 
a więc cnoty boskie oraz wszystko to, 
co składa się na świętość człowieka. 
Tutaj w pracę nad sobą wchodzi bez-
pośrednio Bóg, który widzi wszystkich 
takimi, jakimi powinni być, a więc tyl-
ko On wie, czego brakuje do pełni. Stąd 
dążenie do doskonałości nigdy nie jest 
samodzielną pracą i być nie może, po-
nieważ trwałych zmian może dokonać 
wyłącznie łaska Stwórcy.

stresZcZeNie
Etos to ściśle określony sposób po-

stępowania, realizowany jednostko-
wo lub w grupie kierując się ideałami 
i wartościami. Praca nad sobą jest celem 
wielu współczesnych ludzi dążących do 
doskonałości, ponieważ „człowiek ma 
w swoją naturę wpisaną tęsknotę za 
wzorem, ideałem”22. Ksiądz Jerzy Szy-
mik urodził się w 1953 roku w Pszo-
wie na Górnym Śląsku, jest kapłanem, 
teologiem, poetą, profesorem nauk 
teologicznych, autorem 50 książek na-
ukowych, poetyckich i eseistycznych23. 
Jego wiersze są tematycznie związane 
z przeżywaniem własnej duchowości, 
ukazują sylwetkę niezwykle wrażli-
wego człowieka, który w tekstach po-
etyckich otwiera przed czytelnikiem 
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bogaty świat uczuć i autorefleksji. Ist-
nieje jeden jego wiersz pt. ”plan pracy 
nad sobą” zawierający 16 punktów do 
zrealizowania. W tych wyznacznikach 
możemy odczytać duchowy plan postę-
powania, zgodny z wzorcem, ideałem 
chrześcijańskim. 

summary
Striving for Christian perfection in po-

etry of pr.Jerzy Szymik
Ethos is a clearly defined practice , 

implemented individually or in a group 
guided by the ideas and values. Working 
on yourself is the goal of many people 
today who strive for excellence because 
“in man’s nature there is yearning for 
the model, ideal ”. Pr.Jerzy Szymik was 
born in 1953 in Pszów, Upper Silesia, he 
is a priest, a theologian, a poet, a profes-
sor of theological science and the author 
of 50 scholarly, poetical and essay books. 
The main theme of his poems is experi-
encing your own spirituality, his poems 
show the silhouette of a very sensitive 
man who in his poetic texts, introduces 
readers to the rich world of feelings and 
self-reflection. There is one poem entitled 
„plan of working on yourself”, contain-
ing 16 points to complete. In these deter-

minants we can read about the spiritual 
plan of demenaour, consistent with the 
pattern, the Christian ideal. 
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Prawne podstawy działalności 
stowarzyszenia Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego

Wstęp
Ożywienie Kościoła bierze swój począ-

tek od gorliwych pasterzy oraz od pokor-
nej i wytrwałej działalności ludzi świec-
kich. Wiernym duchownym łatwiej jest za-
planować i zaproponować działania całej 
rodzinie Kościoła, wspólnocie lokalnej czy 
poszczególnym grupom duszpasterskim. 
Trzeba również dodać, że papież, kardy-
nałowie, biskupi i inni pasterze, dysponu-
ją zapleczem które wspiera ich w podej-
mowanych działaniach duszpasterskich. 
Wierni świeccy kierowani natchnieniem 
Bożym, wychodzą z inicjatywami, które 
również ożywiają Kościół. Do takich dzia-
łań należy zaliczyć życie i poświęcenie 
Zofii Grochowskiej, w zakresie krzewienia 
kultu Bożego Miłosierdzia. Posługa ta we 
wspólnocie Kościoła przybrała formę sto-
warzyszenia pod nazwą: Legion Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego.

Dotychczas nie ma opracowań nauko-
wych poruszających zagadnienie stowa-
rzyszenia Małych Rycerzy Miłosiernego 
Serca Jezusowego. Jest to nowa wspólnota 
w Kościele i nie ma jeszcze uregulowanej 

sytuacji prawnej. Opracowanie jest zatem 
nowością. Interesujące jest jakie były po-
czątki powstawania tejże wspólnoty oraz 
jakie są podstawy prawne tego stowarzy-
szenia. W rozważaniu spróbujemy prześle-
dzić prawne podstawy obecności stowarzy-
szeń w Kościele, a także historię i prawne 
uregulowanie działalności Małych Rycerzy 
Miłosiernego Serca Jezusowego.

1. stoWarZysZeNia W kościele
Istnienie stowarzyszeń we wspólnocie 

Kościoła nie jest żadną nowością. Wzorem 
Pana Jezusa, który powołał wspólnotę 
dwunastu apostołów i siedemdziesięciu 
dwu uczniów, pasterze Kościoła również 
tworzyli wspólnoty wewnątrzkościelne, 
których celem była realizacja zamierzo-
nych zadań. Wierni świeccy zgodnie z po-
trzebami czasu organizowali się, by w du-
chu Ewangelii uobecniać działanie Chry-
stusa swoją aktywnością. Tak duchowni 
jak i świeccy oraz zakonnicy tworzyli gru-
py duszpastersko-apostolskie, aby w jed-
nej rodzinie Kościoła ukazywać Chrystusa 
ciągle aktywnego dla dobra człowieka1. 

Ur. W 1965 r. w Żołyni. Inkardynowany do archidiecezji przemyskiej. Absolwent teologii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego. Studia licencjackie w Instytucie Prawa na Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Studia doktoranckie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie. Doktor nauk prawnych w zakresie prawa kanonicznego. Dyplomowany nauczyciel 
religii i wychowania do życia w rodzinie. Zainteresowania badawcze: pedagogika katolicka na-
uczycielskie zadania Kościoła, normatywna prawd wiary, działalność ruchów i stowarzyszeń we 
współczesnym Kościele polskim wobec wyzwań laicyzacji i sekularyzacji.

ks. dr lesław krzyżak –  
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To Boże działanie wierzących w kierun-
ku zbawienia, zawarte w posłannictwie 
Słowa i posłannictwie Ducha Świętego, 
jest ze sobą skoordynowane tak w działa-
niu poprzez pasterzy, poszczególnych wie-
rzących i całego Kościoła2. Aktywność Du-
cha Świętego w Kościele musi być związa-
na z działaniem Chrystusa, którego świa-
dectwo przekazali apostołowie. Bez tego 
powiązania z urzędem apostolskim, mogą 
rodzić się trudności w odczytaniu proble-
mu związku między instytucją a chary-
zmatem, między kapłaństwem ministe-
rialnym a kapłaństwem wiernych, czy też 
między hierarchią a wiernymi. Przyjęty na 
Soborze Watykańskim II trynitarny sche-
mat ukazywania Kościoła jako tajemnicy, 
uwydatnia zarówno funkcję wybranych 
i posłanych przez Chrystusa biskupów 
oraz funkcję wszystkich wiernych, którym 
Duch Święty w obfitości udziela swoich 
darów, tak w porządku zwiastowania sło-
wa jak i dawania świadectwa. Zatem cały 
Kościół, czyli wszyscy wierzący wspólnie 
ponoszą odpowiedzialność za kontynu-
owanie dzieła zbawczego w dzisiejszym 
świecie. Zobowiązanie to wynika z mocy 
sakramentów: chrztu i bierzmowania. Nie-
którzy jednak w tej wspólnocie Kościoła, 
na mocy przyjętego sakramentu święceń 
i sukcesji apostolskiej, mają ściśle określo-
ną odpowiedzialność za Kościół. Wyraża 
się ona w obowiązku strzeżenia i czuwa-
nia, by rodzina Kościoła wzrastała w opar-
ciu o apostolskie fundamenty wiary3.

Takie inicjatywy wiernych w kierunku 

zrzeszania się w zakładach pracy, gru-
pach zawodowych czy społecznościach 
lokalnych, wynikały z posłannictwa 
wszystkich wiernych, natchnienia Bożego 
i potrzeby czasu4. Odczytując znaki czasu 
zakładano stowarzyszenia do celów kul-
tu, opieki nad chorymi, przygotowania 
do przyjęcia sakramentów i organizacji 
pogrzebu chrześcijańskiego, szerzenia 
pobożności wśród wiernych, a także dzia-
łalności charytatywnej. W dobie średnio-
wiecza przy wspólnotach zakonnych po-
wstawały grupy świeckich, którzy z róż-
nych racji chcieli w mniejszym stopniu 
niż zakonnicy realizować cele zakonne 
i tworzyli trzecie zakony5. 

Po lokalnych próbach uregulowań 
organizacji o charakterze stowarzysze-
niowym, normy prawa partykularnego 
sprecyzował Sobór Trydencki, podkre-
ślając różnicę między stowarzyszeniami 
erygowanymi i rządzonymi przez hierar-
chę, a stowarzyszeniami, erygowanymi 
i zarządzanymi przez świeckich6. Uregu-
lowania papieża Klemensa VIII zawarte 
w konstytucji Quaecumque z 1604 roku 
- o konieczność ważnej kościelnej erekcji 
stowarzyszenia i dekret Urbis et Orbis Kon-
gregacji Odpustów z 1861 roku z innymi 
rozporządzeniami tejże kongregacji, dały 
źródła dla pierwszych całościowych norm 
prawnych o stowarzyszeniach wiernych 
zawartych w CIC z 1917 roku7. Can. 687 
CIC precyzował o stowarzyszeniach ery-
gowanych i uznawał je za osoby moralne, 
zaś can. 686 §1 CIC, mówił o stowarzy-

2 F. Ardusso, Magisterium kościoła, Kraków 2001, s. 49.
3 Tamże, s. 50-51.
4 A. Ferrante, il diritto di associarsi dei fedeli. extractum ex dissertacione ad doctoratum in Facultate luris 

canonici. Pontificia Univeritas Urbabana, Roma 2003, s. 121.
5 R. Pagé, associations of the christian faithful …, s. 399.
6 R. Oliver, canonical requisites for establishing associations of the faithful, The Jurist 61(2001), z. 1-2, 

s. 216.
7 J. Wiślicki, Prawa świeckich w kościele katolickim, Lublin 1939, s. 72-73.
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2011, wydanie II uzupełnione, s. 27-36.
11 Tamże, s. 37-41.
12 Tamże, s. 69-73.
13 Tamże, s. 78.
14 Legion Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego w dalszej części w skrócie LMRMSJ.

szeniach aprobowanych, które jako laic-
kie, ze względu na brak kościelnej erekcji, 
nie miały osobowości zapewniającej peł-
ne prawa dla członków stowarzyszenia8. 
CIC z 1917 roku wyróżniał trzy rodzaje 
stowarzyszeń: trzecie zakony dla reali-
zacji doskonałości chrześcijańskiej człon-
ków, bractwa dla powiększania czci Bożej 
i związki pobożne dla dzieł miłości chrze-
ścijańskiej (can. 700 CIC)9. 

Duszpasterski Sobór Watykański II 
wśród zasadniczych wskazań doktrynal-
nych wypracował uznanie prawa wszyst-
kich wiernych do zrzeszania się jako prawo 
fundamentalne w Kościele. Podłoże takich 
ustaleń soborowych, wynikało z luki praw-
nej, co do regulacji istniejących stowarzy-
szeń ludzi świeckich. Niewystarczające 
były regulacje pokodeksowe z 1920 roku 
zawarte w Resolutio Corrientensis, dlatego 
w oparciu o naturalne prawo wiernych 
przyznano im prawo do stowarzyszania 
się w stowarzyszeniach świeckich10. Jan 
Paweł II jako główny prawodawca w Ko-
deksie Prawa Kanonicznego w kan. 215 
stanowi szerokie prawo dla działalności 
stowarzyszeń: „Wierni mają prawo swo-
bodnego zakładania stowarzyszeń i kiero-
wania nimi dla celów miłości lub poboż-
ności albo dla ożywienia chrześcijańskiego 
powołania w świecie, a także odbywania 
zebrań dla wspólnego osiągnięcia tych ce-
lów”. Ponadto Kodeks Prawa Kanoniczne-
go z 1983 roku w kanonie 299 §3 bardzo 
jednoznacznie określa, iż stowarzyszenie 

wiernych bez formalnego zarządzenia au-
torytetu kościelnego jest w pełni zgodne 
z prawem, a wierni mają pełną zdolność 
do zakładania takich stowarzyszeń. Spra-
wa uznania takiego stowarzyszenia przez 
hierarchię, nie wymaga sprawdzania sta-
tutów i nadawania kościelnej osobowości 
prawnej, ale jego uznanie - zatwierdzenie 
jest obowiązkiem - aktem należnym dla 
dobra wiernych. Dostrzegamy, iż w Koście-
le mogą istnieć obok siebie stowarzysze-
nia wiernych z osobowością prawną lub 
bez niej, a także stowarzyszenia formalnie 
uznane. Wierni mają prawo, by ich świec-
kie stowarzyszenia otrzymały osobowość 
kościelną, a nawet tytuł katolicki w swej 
nazwie11. Każde stowarzyszenie ma rów-
nież obowiązek zachowania należytej rela-
cji do hierarchii Kościoła, konieczność istot-
nych motywów i potrzeb funkcjonowania 
stowarzyszenia w Kościele, obowiązek za-
chowania więzi z Kościołem, ograniczenia 
płynące z troski o dobro Kościoła, a także 
realizację celów związanych z misją Ko-
ścioła12. Koniecznym jest doprecyzowa-
nie, że stowarzyszenie współkonstytuują: 
wspólnota osób, wolne i nieprzymuszone 
członkostwo, uporządkowana struktura, 
a także realizacja celów kościelnych13. 

Zatrzymując się w rozważaniach przy 
wspólnocie LMRMSJ14, trzeba zaznaczyć iż 
stanowi ona grupę wiernych zorganizo-
wanych na wzór stowarzyszenia prywat-
nego, którego początki, rozwój i aktualne 
działania są godne prześledzenia.



ARTYKUŁY

93

15 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, T. I, Nowy Sącz 2008, s. 129.
16 o nas – kim jesteśmy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego”, nr 1, s. 3.
17 Mali Rycerze Miłosiernego Serca Jezusowego w dalszej części będzie używany skrót MRMSJ.
18 J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni. kanony 232-341, w: J. Dyduch, W. Góralski, E. Gó-
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sopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 8-9.
20 L. Dąbrowski, opinie proboszczów parafii do której należała śp. zofia grochowska. opinia ks. mgr 

Stanisława Wójcika, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego”, nr 1, s. 11.

2. pocZątki WspólNoty małych 
rycerZy miłosierNeGo serca 
jeZusoWeGo

Dzieło Małych Rycerzy Miłosiernego 
Serca Jezusowego powstało z natchnienia 
Bożego. U początków jego istnienia znaj-
dują się słowa Pana Jezusa, które śp. Zofia 
Grochowska miała otrzymać w modlitew-
nym skupieniu. W swoim notatniku za-
pisała: „Ja Jezus objawiłem się w wybra-
nym narodzie, dając światu moją umiło-
waną córkę Faustynę, która stała się gło-
sicielką Miłosierdzia Bożego. Teraz daję 
wam Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 
Jezusowego”15. Założona z Bożej inspira-
cji wspólnota działa od 1989 roku pod na-
zwą Legion Małych Rycerzy Miłosiernego 
Serca Jezusowego16. Zgodnie z kan. 298 §1 
KPK, także stowarzyszenie Małych Ryce-
rzy Miłosiernego Serca Jezusowego17 jest 
rezultatem inspiracji Ducha Świętego po-
budzającego założycieli do podjęcia okre-
ślonej działalności dla dobra wspólnoty 
Kościoła18.

Zofia Grochowska z domu Osiak, uro-
dziła się 10 kwietnia 1931 roku, w rzym-
sko-katolickiej rodzinie niepiśmiennych 
Władysława i Ludwiki. Zmarła w po-
niedziałek 2.03.2009 roku (o godzinie 
15.15), a dwa dni później została pogrze-
bana na parafialnym cmentarzu w Tolk-
micku. Większość swojego życia spędziła 

w Tolkmicku. Okres wojny pozwolił jej 
ukończyć edukację na trzech klasach 
szkoły podstawowej. Po założeniu rodzi-
ny w roku 1950, urodziła pięcioro dzieci, 
dwoje z nich zmarło, troje żyjących wy-
chowała i wykształciła z mężem Ryszar-
dem. Mieszkała w Tolkmicku przy ulicy 
Kościelnej, obok kościoła, z oknem na 
prezbiterium. Ta bliskość do Pana Jezusa 
powołała ją do głębszego zjednoczenia 
z Panem Bogiem i apostolskiej posługi 
dla innych. W czasie kryzysu duchowe-
go jaki przeżywała w 1953 roku, prosiła 
Matkę Bożą o pomoc i została wysłucha-
na. Podobna duchowa ciemność nawie-
dziła ją w 1986 roku. Zaistniała sytuacja 
odebrała jej radość życia, ale żarliwa mo-
dlitwa ukoiła serce i rozpoczęła dwuletni 
okres duchowej formacji pod opieką Ma-
ryi. W 1986 roku wstąpiła do III Zakonu 
Salezjańskich Pomocników Kościoła przy 
parafii św. Jakuba w Tolkmicku. Wiele 
godzin spędzała w kościele, dużo się mo-
dliła i codziennie przystępowała do Ko-
munii świętej19. W parafii pod nadzorem 
duszpasterzy prowadziła grupy Bożego 
Miłosierdzia. Pogodnie i z poddaniem się 
woli Bożej znosiła wszelkie cierpienia. 
Była zatroskana o sprawy Boże w życiu 
osobistym, rodzinnym i parafialnym. 
Pasją jej życia było pomagać ludziom 
i szerzyć chwałę Bożą20. Ofiarą pieniężną 



ARTICLES

94

21 S. Wójcik, opinie proboszczów parafii do której należała śp. zofia grochowska. opinia ks. mgr Stani-

sława Wójcika, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, 

nr 1, s. 10-11.
22 http://www.malirycerze.koszalin.opoka.org.pl/start/index.php/pl/o-nas/patronowie?start=12; 

Kaźmierczak W., Nasza duchowa matka i założycielka Małych Rycerzy …, nr 1, s. 8.
23 S. Wójcik, Opinie proboszczów parafii do której należała śp. Zofia Grochowska…, nr 1, s. 10-11.
24 Dla przykładu, 28 stycznia 1995 roku, w godzinach rannych doszło do spotkania Zofii Gro-

chowskiej z ks. prał. Kazimierzem Bednarskim – proboszczem parafii pw. Ducha Świętego w Ko-

szalinie. Zofia w towarzystwie Wiesława Kaźmierczaka zarysowała księdzu proboszczowi misję 

Legionu MRMSJ, a już wieczorem za zgodą proboszcza odbyło się spotkania z czcicielami Miło-

sierdzia Bożego w parafii. Za zgodą księdza proboszcza 29 stycznia 1995 roku, powstaje parafial-

na grupa modlitewna pod nazwą Wspólnota Bożego Miłosierdzia, która od 2002 roku działa pod 

nazwą Wspólnoty Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. Po rozeznaniu sytuacji ksiądz 

proboszcz Kazimierz Bednarski zleca grupie patronat nad comiesięcznymi adoracjami z Mszą świę-

tą o północy, a następnie organizuje specjalne Msze święte dla stowarzyszonych MRMSJ. Zob.: 

kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca 

Jezusowego”, nr 8, s. 34-35.
25 J. Krukowski, Święci szafarze, czyli duchowni…, s. 125.
26 kalendarium, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowe-

go”, nr 1, s. 7-8.
27 o nas – kim jesteśmy …, s. 5; Elżbieta, Przeglądając internet … odnalazłam orędzia śp. zofii gro-

chowskiej, a potem stronę Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miło-

siernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 19-20.
28 zasady działania i przystępowania do Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 6.

i pracą troszczyła się o utrzymanie za-
bytkowej świątyni parafialnej21.

Ponad jedną czwartą swojego życia po-
święciła dziełu MRMSJ, jednocząc i umac-
niając członków w powołaniu rycerskim, 
przez słowo, modlitwę i czyny. W umac-
nianiu wspólnoty wielokrotnie przemie-
rzała ojczyznę i odwiedzała wspólnoty 
w kraju oraz grupy i pojedynczych rycerzy 
za granicą22. Dla MRMSJ w parafii i w całej 
Polsce organizowała spotkania modlitew-
ne w duchu miłosierdzia23. Aranżowała 
spotkania z kapłanami, celem założenia 
na podległym im terenie grupy czcicieli 
Bożego Miłosierdzia24. Zgodnie z zachętą 
KPK, zawartą w kan. 298 §2, zachęcała do 
wstępowania do grup MRMSJ25.

Głęboka duchowość Zofii Grochow-
skiej wyraziła się również w zapisach 

duchowego rozmodlenia i zjednoczenia 
z Panem Jezusem. Od 1986 roku otrzymu-
je wewnętrzne przekazy i je zapisuje26. Te 
wewnętrzne dialogi były sprawdzane pod 
względem poprawności przez ks. dra Woj-
ciecha Wójtowicza i zaakceptowane po 
cenzurze zostały udostępnione na stronie 
internetowej stowarzyszenia27. Fragmen-
ty orędzi Zofii Grochowskiej, od lat kształ-
tują w powołaniu kolejnych rycerzy28. 
Zostały wydane do użytku wewnętrz-
nego w pozycji książkowej pod tytułem: 
Orędzia Bożego Miłosierdzia (obejmujące 
okres od11.12.1988 do 30.12.1993), Czas 
ostatniej szansy (zawierające przekazy 
od 11.12.1998 do 30.10.1999, drukowa-
ne jako dwa wydania: XII.1994 i X.1995), 
U źródeł Bożego Miłosierdzia. Pozycje te 
otrzymały pozytywne recenzje ówczesne-
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go proboszcza w Tolkmicku ks. Lucjana 
Dąbrowskiego, a ostatnia ks. Kazimierza 
Pierzchały - doktoranta KUL i proboszcza 
parafii pw. Św. Andrzeja Apostoła w War-
szawie29. 

Pierwsza udokumentowana wzmian-
ka o Małych Rycerzach Miłosierdzia Boże-
go znajduje się notatkach modlitewnych 
Zofii Grochowskiej pod datą 11 grudnia 
1988 roku: „potrzebuję was, Małych Ry-
cerzy. Ci, co zostaną Małymi Rycerzami 
Mojego Miłosierdzia, obiecuję im zbawie-
nie. W ich sercach zapalę ogień mej mi-
łości, przez który będą zdobywać dusze 
dla mnie. Umocnię ich we wszystkim, aby 
znosili wszystko dla mnie, co ich spotka. 
Ci Rycerze będą Moją Gwardią, którzy 
nie ulękną się niczego, bo ja będę z nimi. 
Moja miłość ich osłoni i będę w ich ser-
cach Królem”30.

Od chwili powstania LMRMSJ, założy-
cielka zabiegała o opiekę duszpasterską 
dla powstałej wspólnoty. Władzom ko-
ścielnym przekazała swoje dokumenty 
i zapiski. Staraniem założycielki i opieku-
na wspólnoty o. Zdzisława Pałubickiego 
władze kościelne oficjalnie zaaprobowały 
statut i dzieło MRMSJ31. Od tego czasu 
opiekę duchową i formacyjną nad wspól-
notą przejęli Księża Jezuici z sanktu-
arium Serca Jezusa Miłosiernego w Kaliszu. 
W pierwszych latach istnienia wspólnoty 
MRMSJ, rycerskiego ducha formacyjnego 
w życie stowarzyszenia wpajały także 

Siostry Jezusa Miłosiernego (ZSJM)32. Do 
współpracy ze stowarzyszeniem MRMSJ 
ze Zgromadzenia Sióstr Jezusa Miłosier-
nego zostały oddelegowane: siostra Be-
nedykta Nowosad i przełożona kaliskiej 
wspólnoty – siostra Jadwiga Pikuta, a tak-
że s. Dorota Michaluk i s. Elżbieta Fedo-
rowicz33. Sekretariat w Kaliszu opracował 
i wydał drukiem informator o wspólnocie 
MRMSJ. W broszurce pomiędzy wstępem 
i zakończeniem, zostały wyodrębnione 
tematy: przyczyny objęcia opieką, ducho-
wość wspólnoty, obowiązki członków, 
prace nad statutem, podział na ośrodki 
rejonowe, rekolekcje zamknięte i wizyty 
siostry odpowiedzialnej za współpracę34. 
Była to próba stworzenia nowego III za-
konu pod opieką Księży Jezuitów przy 
wspólnocie Zgromadzenia Sióstr Jezusa 
Miłosiernego, w ramach duchowości tego 
zgromadzenia jak to określa kan. 303 
KPK35. Niemniej jednak działania te nie 
zostały sfinalizowane i nie osiągnęły za-
mierzonych celów.

Dla czcicieli Bożego Miłosierdzia zało-
życielka współorganizowała spotkania mo-
dlitewne w różnych miejscach Polski. Dużą 
pomoc okazywał jej Tadeusz Krajewski 
z Apostolstwa Miłosierdzia Bożego z War-
szawy (drukując m.in. pierwsze książki 
z orędziami jak i tzw. kwartalniki)36.

W dziesięć lat od powstania stowarzy-
szenia, od 19 czerwca 1998 roku, po suge-
stiach Księży Jezuitów dokonano zmiany 
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nazwy wspólnoty. Dotychczasowa nazwa 
Legion Małych Rycerzy Miłosierdzia Boże-
go, została zamieniona na Legion Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 
Odtąd Mali Rycerze Miłosiernego Serca 
Jezusowego pod opieką Księży Jezuitów 
z Kalisza, jako wspólnota pokutno-mo-
dlitewna, trwali w duchowości łączącej 
kult Najświętszego Serca Jezusowego 
i Bożego Miłosierdzia. Zadaniem LMRMSJ 
jest poprzez modlitwę, post i ofiarę, 
wynagradzać Panu Bogu za wyrządzo-
ne zniewagi i grzechy, uśmierzać gniew 
Boży i walczyć ze złem, wypraszać łaski 
Bożego Miłosierdzia dla grzeszników 
i dusz w czyśćcu cierpiących, wspierać 
duchowo kapłanów, a poprzez zgłębianie 
cnót służyć Bogu, Kościołowi, ojczyźnie, 
świadcząc miłosierdzie wobec bliźnich37. 
Ponadto należy zaznaczyć, że stowarzy-
szenie MRMSJ propaguje kult Boga Oj-
ca38. Członkowie odznaczają się czystym 
sercem i noszą szkaplerz Matki Bożej lub 
szkaplerz Męki Pańskiej39.

MRMSJ obrali sobie licznych patronów 
i orędowników: Niepokalane Serce Maryi, 
św. Jan Chrzciciel, św. Maksymilian Maria 
Kolbe, św. Michał Archanioł, św. Józef, św. 

Ignacy z Loyoli, św. Andrzej Bobola, św. 
Maria Małgorzata Alacoque, św. Fausty-
na Kowalska, św. Ojciec Pio, św. Teresa od 
Dzieciątka Jezus, bł. Michał Sopoćko, bł. Je-
rzy Popiełuszko, bł. Jan Paweł II. We wspól-Jan Paweł II. We wspól-We wspól-
nocie MRMSJ Zofia Grochowska traktowa-
na jest nie tylko jako założycielka i preze-
ska, ale dzisiaj również jako orędowniczka 
Małych Rycerzy. Tak prezentowana jest na 
stronach internetowych stowarzyszenia. 
Rycerze mają przekonanie, że obok świę-
tych patronów wspólnoty wyprasza łaski 
i oręduje u Boga w niebie w polecanych jej 
sprawach. We wspólnocie MRMSJ znane 
są liczne łaski, a nawet niewytłumaczal-
ne medycznie uzdrowienia otrzymywane 
przez jej wstawiennictwo40.

3. staraNia o praWNe podstaWy dla 
mrmsj

Założycielka MRMSJ od początku 
utworzenia wspólnoty zabiegała o du-
chowe kierownictwo i wsparcie Kościoła 
dla siebie i dzieła rycerzy. Uczestnicząc 
w licznych rekolekcjach i pielgrzymkach 
zaprzyjaźniła się z misjonarzem ludo-
wym, a zarazem promotorem kultu Bo-
żego Miłosierdzia i św. Andrzeja Boboli, 
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o. Zdzisławem Pałubickim, który został 
jej duchowym kierownikiem i zara-
zem pierwszym duchowym opiekunem 
MRMSJ. 

Ks. Zdzisław Pałubicki pismem z dnia 
31 lipca 1997 roku zwrócił się do ks. bpa 
pelplińskiego Jana Bernarda Szlagi, z proś-
bą o aprobatę Statutu Legionu MRMSJ na 
terenie diecezji. W prośbie pisał: „Jest to 
świeckie ramię wspierające Kościół, do 
dyspozycji duszpasterzy na wszystkich 
poziomach. Rys zasadniczy: bezwzględne 
posłuszeństwo Hierarchii na wzór jezuic-
kiego posłuszeństwa w Kościele”. Ojciec 
Pałubicki podkreślił również cel, którym 
jest ewangelizacja: „Idąc za wzorem Mi-
strza z Nazaretu, pragną miłosierdzie czy-
nić, głosić i je upraszać; czyli w swojej du-
chowości starają się spełniać charyzmaty 
trzech zakonów: czynnych, apostolskich 
i kontemplacyjnych. Stają się w ten spo-
sób jakoby III Zakonem ogólnym”. Ponad-
to we wspomnianej prośbie do księdza bi-
skupa, wskazana została potrzeba istnie-
nia i zatwierdzenia takiego ugrupowania, 
wynikająca z konieczności utrwalenia 
owoców Bożego Miłosierdzia41. W historii 
wspólnoty nie znajdujemy nigdzie zabie-
gów, by w nazwie użyć określenia, że jest 
to katolickie stowarzyszenie wiernych, co 
określa kan. 300 i 312 KPK42. 

Wspólne starania o zatwierdzenie 
wspólnoty MRMSJ przez władze kościel-
ne, prowadzone przez o. Zdzisława Pału-
bickiego i Zofię Grochowską, zaowocowa-
ły przychylną decyzją biskupa Kościoła 
Pelplińskiego. Dnia 21 kwietnia 1998 

roku ks. bp Jan Szlaga zaaprobował sta-
tut i stowarzyszenie Małych Rycerzy Mi-
łosiernego Serca Jezusowego. Dokument 
ks. bpa Jana Bernarda Szlagi, oznaczony 
numerem: Lp. 444/98/K.ord, został skiero-
wany na ręce opiekuna wspólnoty – ks. 
Zdzisława Pałubickiego, jezuity, na adres 
zakonny: Kalisz, ul. Stawiszyńska 2. Czy-
tamy fundamentalną dla wspólnoty treść 
dekretu: „Przychylając się do prośby Prze-
wielebnego Ojca, przesyłam aprobatę dla 
Statutu Legionu Małych Rycerzy Miłosier-
nego Serca Jezusowego. Wyrażam ser-
deczne życzenie, aby ambitnie nakreślone 
cele Legionu mogły się urzeczywistnić dla 
dobra poszczególnych wiernych, jak i ca-
łego Kościoła. Życzę też, ażeby nakreślone 
w statucie ramy organizacyjne nie stano-
wiły nadmiernego obciążenia w duszpa-
sterstwie Legionu, a jednocześnie były 
skuteczne w podejmowaniu niezbędnych 
inicjatyw. Łączę serdeczne błogosławień-
stwo. Biskup Pelpliński + Jan Szlaga” 43. 
Dekret księdza biskupa Jana Bernarda 
Szlagi i statut MRMSJ stanowią niepełne 
ale pewne prawne podstawy dla obecno-
ści wspólnoty MRMSJ w Kościele.

Prawodawca kościelny w kan. 299 §3 
KPK stanowi, iż konieczna jest aprobata 
ze strony władzy kościelnej dla statutu 
stowarzyszenia (kan. 314 i 322 §2 KPK), 
gdyż stanowi ona przesłankę do uzyska-
nia osobowości prawnej w Kościele44. 
Fakt uznania statutu stowarzyszenia pry-
watnego przez władzę kościelną, oznacza 
że jego cele są zgodne z prawem ogólnym 
i lokalnym, a przede wszystkim, że cele 
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te nie są w sprzeczności z prawem ka-
nonicznym Kościoła. Zgodnie z kanonem 
322 §2 KPK, uznanie statutu stowarzysze-
nia prywatnego przez kompetentną wła-
dzę kościelną nie jest jednak tym samym 
co przyznanie mu osobowości prawnej. 
W okresie pomiędzy uznaniem statutu 
stowarzyszenia a nadaniem osobowości 
prawnej, kompetentna władza kościel-
na może zasugerować przedstawicielom 
stowarzyszenia modyfikację statutu sto-
warzyszenia. Zmiany o ile są konieczne 
powinny być wskazane i wprowadzone 
swobodnym działaniem członków sto-
warzyszenia. Gdyby władza kościelna 
po wydaniu aprobaty dla statutu stowa-
rzyszenia, odmówiła uznania stowarzy-
szenia zainteresowanym z godnie z kan. 
1732-1739 KPK, przysługuje prawo do 
wniesienia rekursu w trybie administra-
cyjnym i dalszego starania się o uznanie 
stowarzyszenia45.

Statut MRMSJ, który został zatwier-
dzony przez ks. bpa Jana Szlagę w Pelpli-
nie, zawiera 7 rozdziałów, poprzedzonych 
wstępem, a zakończonych załącznikami. 
Wstęp jest wprowadzeniem w problema-
tykę kultu Serca Bożego, które bogate jest 
w miłosierdzie. Rozdział I określa nazwę, 
siedzibę i ośrodki, opiekę Księży Jezuitów, 
nazwę i znak graficzny oraz pieczęci (Ar-
tykuły 1-4). Rozdział II oparty na licznych 
cytatach precyzuje cele i środki działania, 
a także duchowość i formację. Kolejny 
rozdział statutu stanowi o ośrodkach 
diecezjalnych i parafialnych kołach z ich 
strukturą (Artykuły 13-18). W rozdzia-

le IV omawia charakterystykę członków 
Legionu Małych Rycerzy Miłosiernego 
Serca Jezusowego, ich prawa i obowiązki 
(Artykuły 19-33). Następny rozdział mówi 
o władzach stowarzyszenia. Rozdział VI 
precyzuje sprawę dóbr materialnych (Ar-
tykuły 45-50). Zaś ostatni rozdział statutu 
zawiera postanowienia końcowe i przej-
ściowe. Razem w statucie jest 55 artyku-
łów. W załącznikach zamieszczono: przy-
rzeczenie, listę patronów oraz obietnice 
Serca Pana Jezusa46. Praktycznym stresz-
czeniem statutu Legionu jest krótki Regu-
lamin Małego Rycerza Miłosiernego Serca 
Jezusowego47. 

Prywatne stowarzyszenie wiernych 
omawiane na przykładzie wspólnoty 
MRMSJ, nie jest ukonstytuowane jako 
osoba prawna i nie jest autonomicznym 
podmiotem praw. Chociaż identyfikuje 
się z wielością swoich członków tworzą-
cych wspólnotę, nie może do końca być 
podmiotem obowiązków i uprawnień, 
niemniej jednak posiada pewne prawa 
i zobowiązania (por. kan. 304-306; 309 
KPK). Uważa się, że w takim przypadku, 
gdy stowarzyszenie nie jest osobą ani fi-
zyczną ani prawną, jest podmiotem bez 
osobowości prawnej48. Jest rzeczą oczy-
wistą, że takie stowarzyszenie nie posia-
dające osobowości prawnej napotyka na 
poważne problemy, a głównie w obrocie 
prawnym, szczególnie w złożonych spra-
wach majątkowych i procesowych. Brak 
osobowości prawnej może przynosić 
szkodę wspólnocie stowarzyszenia i po-
szczególnym jego członkom49. 
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Od 19 czerwca 1998 roku, decyzją ks. 
bpa Józefa Wysockiego – ordynariusza Ko-
ścioła Elbląskiego, licząca wówczas około 
6000 członków wspólnota MRMSJ otrzy-
mała oficjalną opiekę duchową w zakonie 
Księży Jezuitów z Kalisza. Decyzja ks. bpa 
Wysockiego, wskazująca Księży Jezuitów 
w Kaliszu, podyktowana była historycz-
nym faktem sprawowanej od kilku lat 
opieki duchowej nad wspólnotą MRMSJ, 
a głównie w formie rekolekcji i spotkań 
modlitewnych. Pierwszym moderatorem 
wspólnoty był wielki czciciel Miłosierdzia 
Bożego, o. Zdzisław Pałubicki. Aktualnie 
funkcję tą pełni również jezuita o. Alek-
sander Jacyniak, doktor teologii, wcze-
śniej przełożony w kaliskim klasztorze, 
a dziś kustosz Sanktuarium Matki Bożej 
Łaskawej w Warszawie50.

Po założeniu wspólnoty MRMSJ, Zo-
fia Grochowska pełniła funkcję I preze-
sa stowarzyszenia. Podczas pierwszego 
spotkania zarządu, dnia 25 października 
2008 roku, w czasie obrad wyraziła swoją 
wolę (obliczu trwającej choroby nowo-
tworowej), aby jej następcą na stanowi-
sku prezesa został ówczesny zastępca 
prezesa Wiesław Kaźmierczak. W ramach 
corocznego spotkania modlitewnego ku 
czci Boga Ojca w Kaliszu, dnia 1 sierpnia 
2009 roku, w czasie zebrania animatorów 
nastąpiło uroczyste powierzenie urzędu 
prezesa Zarządu MRMSJ wskazanemu 
przez założycielkę Wiesławowi Kaźmier-
czakowi51.

W modlitewnym rozmodleniu Zofia 
Grochowska zanotowała Regulamin dla 
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego. Nie 
jest to żaden akt prawny dla wspólnoty, 
niemniej jednak stanowi swoisty funda-
ment dla grup w parafii i poszczególnych 
rycerzy. Treść tego regulaminu zawiera 

wskazówki, które są ciągle aktualne. Re-
gulamin składa się z 15 punktów, których 
treść znajdujemy w statucie i aktualnym 
Regulaminie Małego Rycerza Miłosiernego 
Serca Jezusowego. Przytaczam poszczegól-
ne punkty historycznego Regulaminu jako 
spadku po założycielce stowarzyszenia:

 „Regulamin dla Małych Rycerzy Miło-
sierdzia Bożego:

Pierwszy krok to zwrócić się do Ko-1. 
ścioła o zezwolenie na spotkanie 
w kościele, aby Kościół znał waszą 
działalność.
Rycerz Miłosierdzia Bożego to jest 2. 
Trzeci Zakon Jezusa Miłosiernego.
Rycerz Miłosierdzia Bożego musi być: 3. 
posłuszny, pokorny, nie chwiejny i cał-
kowicie oddający się Bogu, zapomina-
jąc o sobie. 
Z różańcem i koronką do Miłosierdzia 4. 
Bożego oraz z modlitwą ma iść dnia 
codziennego. Jedna część różańca 
(o ile ktoś należy do innego zgroma-
dzenia i odmawia różaniec niech tylko 
dołączy intencję – która jest w regu-
laminie).
Częste Msze święte i Komunie świę-5. 
te ofiarować przez Niepokalane Serce 
Maryi – Miłosierdziu Bożemu za świat 
grzeszny i dusze w czyśćcu cierpiące.
Miłosierdzie okazywać każdemu, gdy 6. 
będzie potrzeba przez dobre uczynki, 
słowo i modlitwę.
Rycerz musi być prawdomówny: nie 7. 
wolno mu do niczego dodawać, ani 
ujmować i tylko sprawy dobre może 
przekazywać.
W naszym zgromadzeniu Miłosierdzia 8. 
Bożego musi panować wielka miłość, 
bo z miłości dla mych dzieci was po-
wołuję i przez waszą miłość chcę ich 
zabawić.
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Nieprzyjaciół nie lekceważyć, ale ich się 9. 
nie bać; wiara i miłość w Miłosierdzie 
Boże pozwoli zwyciężyć wszelkie zło.
Mały Rycerz Miłosierdzia Bożego nie 10. 
może tracić czasu bezowocnie: każda 
chwila musi być z Bogiem i dla bliźniego.
Rycerz musi sobie wyznaczyć jeden 11. 
post w tygodniu. Post dla ludzi starych 
i chorych skrócony do obiadu – kto 
należy do innych kółek, ruchów, III za-
konu może się przyłączyć do Legionu 
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego.
Raz w tygodniu w nocy od 21.00 do 12. 
5.00 rano (w tym czasie) odmówić jed-
ną koronkę do Miłosierdzia Bożego za 
grzeszników całego świata lub za du-
sze w czyśćcu cierpiące.
Każdego 13-tego dnia miesiąca wy-13. 
nagrodzić Sercu Jezusowemu i Niepo-
kalanemu Sercu Maryi za wszystkie 
zniewagi świata.
Raz w roku zorganizować ogólnopol-14. 
ski zjazd ze sprawozdaniem i zakre-
sem działalności na następny rok. 
Jedna Msza święta cicha, zamówiona 15. 
przez Małych rycerzy Miłosierdzia Boże-
go odprawiana o godz. 15.00 w dowolny 
dzień o błogosławieństwo Boże i łaski dla 
Małych Rycerzy Miłosierdzia Bożego”52.
Powyższe wskazania regulaminu spi-

sanego przez Zofię Grochowską, są nadal 
aktualne dla każdego członka stowarzy-

szenia. Mimo upływu czasu, nie tracą na 
wartości. Ukazują duchowość założyciel-
ki i grupy MRMSJ.

Wspólnota w formie kwartalnika wy-
daje wewnętrzne czasopismo Głos Małego 
Rycerza, jako drukowane słowo informa-
cyjno-formacyjne, adresowane głównie 
do członków wspólnoty i kandydatów na 
Małych Rycerzy53. Informacje o stowarzy-
szeniu zawarte są także w modlitewniku 
ks. Rudolffa Szaffera Armia Najdroższej 
Krwi Jezusa Chrystusa54. 

W nawiązaniu do znaków czasu oraz 
pragnień założycielki i wspólnoty, trwa-
ją starania o kolejne aprobaty statutów 
MRMSJ w poszczególnych diecezjach 
w kraju. Zaawansowane są starania 
w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
tarnowskiej, kaliskiej55 i szczecińsko-ka-
mieńskiej. Prace w tym zakresie na te-
renie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, 
wspiera ks. dr Wojciech Wójtowicz – ab-
solwent Papieskiego Uniwersytetu Late-
rańskiego w Rzymie, specjalista teologii 
fundamentalnej i teologii pastoralnej, 
a obecnie rektor Wyższego Seminarium 
Duchownego w diecezji56. W diecezji 
szczecińsko-kamieńskiej ks. abp Andrzej 
Dzięga mianował diecezjalnego modera-
tora MRMSJ w osobie ks. Jacka Skowroń-
skiego, dyrektora diecezjalnego domu 
rekolekcyjnego57. 
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4. struktura stoWarZysZeNia
Statut stowarzyszenia MRMSJ należy 

do najbardziej podstawowych aktów 
prawnych wspólnoty i określa strukturę 
organizacji. Po zatwierdzeniu przez 
biskupa Jana Szlagę został wydany 
przez Zarząd wspólnoty w formie dru-Zarząd wspólnoty w formie dru-
ku, ale równocześnie jest dostępny na 
stronie internetowej stowarzyszenia58. 
Z zapisów statutu poznajemy strukturę 
wspólnoty MRMSJ. Stowarzyszenie jest 
samodzielną organizacją kościelną (por. 
Artykuł 1), ale może też należeć do orga-też należeć do orga-należeć do orga-
nizacji międzynarodowych o podobnych 
celach i założeniach oraz współpracować 
z innymi stowarzyszeniami, organizac-
jami oraz instytucjami w Polsce i za 
granicą (Artykuł 3 §4). Wspólnota po-
siada swoją nazwę, swój znak i sztan-
dar, które podlegają ochronie zgodnie 
z przepisami prawa (Artykuł 2 §2). Głów-Głów-
ną siedzibą stowarzyszenia MRMSJ jest 
Dom Miłosierdzia przy ulicy Monte Ca-
sino w Koszalinie (Artykuł 3 §1 i 3). 

Władzami stowarzyszenia są: Zgro-
madzenie Koordynatorów diecezjalnych, 
Animatorów kół i Zarząd (Artykuł 34). 
Zgromadzenie Animatorów tworzą: ze-
spół wszystkich koordynatorów, anima-
torzy kół parafialnych, kapłan opiekujący 
się kołem parafialnym, kapłan mianowa-
ny na diecezjalnego moderatora i repre-
zentujący biskupa diecezjalnego, a także 
kapelan generalny. Zadaniem Zgromadze-
nia jest wybór kandydatów na prezesa 
i opiniowanie kandydatów do Zarządu 
(Artykuł 35 i 42). Prezesa mianuje biskup 
właściwy z racji położenia siedziby sto-
warzyszenia, wybierając spośród przed-
stawionych trzech kandydatów (Artykuł 
42 §3). W skład Zarządu wchodzą: prezes, 
dwóch jego zastępców, dwaj członkowie 

Rady Głównej z kraju, po jednym człon-
ku przedstawicieli z zagranicy, sekretarz 
i skarbnik (Artykuł 37). Zarząd po uzgod-
nieniu z kapelanem krajowym wyznacza 
kierunki działalności i apostolatu stowa-
rzyszenia na najbliższy okres, kontroluje 
działalność poszczególnych kół i zgodnie 
z przepisami prawa dysponuje majątkiem 
stowarzyszenia (Artykuł 38). Prezes Zarzą-
du reprezentuje stowarzyszenie, posiada 
władzę wykonawczą [z wyłączeniem tych 
decyzji, które wymagają zgody lub oceny 
innych osób] (Artykuł 39). Kolegialne de-
cyzje Zarządu zapadają absolutną więk-
szością głosów z zachowaniem kan. 119 
KPK (Artykuł 40). Zarząd może używać 
własnej pieczęci okrągłej i znaku graficz-
nego (Artykuł 2 §1). Szczegółowe zadania 
i uprawnienia członków Zarządu określo-
ne są specjalnym regulaminem, uchwalo-
nym w trybie artykułu 40, który następ-
nie jest zatwierdzony przez miejscowego 
biskupa diecezjalnego właściwego z racji 
położenia siedziby stowarzyszenia (Arty-
kuł 41).

Na terenie diecezji mogą istnieć liczne 
koła parafialne i przykościelne (por. Arty-
kuł 3 §2). Wspólnoty diecezjalne stanowią 
wszyscy członkowie MRMSJ mieszkający 
na terenie danej diecezji (Artykuł 13 §1). 
Spośród animatorów parafialnych w die-
cezji zostaje wybrany animator diecezjal-
ny, którego zadaniem koordynowanie pra-
cami stowarzyszenia w diecezji, kontakty 
z zarządem i kurią biskupią, reprezenta-
cja wspólnoty i synchronizacja działań 
stowarzyszenia na terenie diecezji (por. 
Artykuł 13 §2).

Podstawową strukturę stowarzy-
szenia stanowią koła parafialne, a tak-
że przykościelne tam, gdzie jest kościół, 
a nie ma parafii (por. Artykuł 3 §2). Cza-
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sem zdarza się, że na terenie parafii nie 
ma koła stowarzyszenia, ale żyją i dzia-
łają samotne osoby związane kandyda-
turą lub członkostwem we wspólnocie 
MRMSJ59. Pełne członkostwo rozpoczyna 
się po złożeniu deklaracji i przyrzecze-
nia, co określają Artykuły 20-25 Statutu 
stowarzyszenia. Obok członkostwa rze-
czywistego we wspólnocie MRMSJ, może 
być członkostwo wspierające (Artykuł 
24-26, 29). Statut stowarzyszenia określa 
zadania, obowiązki i zalecenia jakie po-
winni podejmować MRMSJ (Artykuł 26-
28). Prawo zawarte w Statucie dopuszcza 
wystąpienie ze stowarzyszenia (Artykuł 
30), a nawet wydalenie spośród członków 
wspólnoty (Artykuł 31-32), bądź utratę 
przynależności (Artykuł 33). 

Koła parafialne mogą powstawać 
z inicjatywy co najmniej pięciu osób za-
interesowanych duchem stowarzyszenia 
(por. Artykuł 14 §1-2). Wierni, którzy chcą 
założyć stowarzyszenie MRMSJ na terenie 
parafii, muszą być osobami pełnoletnimi 
(por. Artykuł 14 §3). Za wiernych uważa 
się osoby ochrzczone w Kościele kato-
lickim lub do wspólnoty Kościoła przy-
jęte i dotychczas nie wypisane z niego 
formalnym aktem (por. Artykuł 24 §1a). 
Wskazane jest, aby osoba wstępująca do 
stowarzyszenia była bierzmowana lub 
przynajmniej pragnęła przyjąć ten sakra-
ment (por. Artykuł 24 §1b). Warunkiem 
wstąpienia do stowarzyszenia (także przy 
jego założeniu w parafii) jest złożenie pi-
semnej deklaracji z prośbą o przyjęcie 
w poczet członków stowarzyszenia oraz 
pragnienie życia duchowością wspólnoty 
MRMSJ (por. Artykuł 24 §1d). Na terenie 
parafii tylko proboszcz lub rektor kościoła 
może powołać do istnienia koło stanowią-
ce podstawową jednostkę w strukturze 
stowarzyszenia (por. Artykuł 14 §2). Na 

powołanie pierwszego koła w diecezji po-
trzebna jest pisemna zgoda miejscowego 
biskupa diecezjalnego (por Artykuł 14 §4). 
Powołanie kolejnych kół w diecezji, gdzie 
istnieje już chociaż jedno koło stowarzy-
szenia nie wymaga już zgody biskupa 
diecezji (por. Artykuł 14 §5). Władzami 
koła parafialnego są: animator i jego za-
stępca, sekretarz i skarbnik (Artykuł 16 
§1). Animator jest powoływany przez 
księdza proboszcza, spośród trójki kandy-
datów wybranych spośród rzeczywistych 
członków koła parafialnego (Artykuł 16 
§2). Kandydatów na animatora wybiera 
się w tajnym głosowaniu, zwykłą więk-
szością głosów i przy obecności przy-
najmniej połowy członków koła (Artykuł 
16 §3). Zastępcę, skarbnika i sekretarza 
mianuje wybrany i powołany animator 
koła, po wcześniejszym zaciągnięciu rady 
z księdzem proboszczem, a następnie 
konsultacji z rzeczywistymi członkami 
koła parafialnego (Artykuł 16 §4). Kaden-
cja władz koła parafialnego trwa trzy lata 
i wygasa z chwilą objęcia urzędu przez 
nową osobę wybraną i powołaną na ten 
urząd (Artykuł 17 §1-2). Ten sam animator 
nie może stać na czele koła parafialnego 
dłużej niż przez trzy kadencje (Artykuł 17 
§4). Statut określa również formę objęcia 
urzędu animatora, ewentualnej rezygna-
cji lub śmierci urzędującego, a także spra-
wowanie urzędu animatora w okresie 
przerwanej kadencji oraz sposób i czas 
wyboru nowych kandydatów na ani-
matora (Artykuł 17 §3-7). W niektórych 
przypadkach proboszcz może mianować 
nowego animatora bez wyborów i kon-
sultacji (por. Artykuł 18 §1-2).

Opiekę duchową dla stowarzyszenia 
MRMSJ na szczeblu krajowym, zgodnie z tra-
dycją i nominacją spełniają kapłani Towarzy-
stwa Jezusowego (Artykuł 4 §1-2). Kapelana 
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generalnego mianuje biskup właściwy z ra-
cji położenia siedziby stowarzyszenia, na 
wniosek Zarządu (Artykuł 44 §2). Aktualnie 
moderatorem krajowym jest ks. dr Aleksan-
der Jacyniak z Warszawy60. Zadania kapela-
na generalnego określa Artykuł 44 §4 Sta-
tutu stowarzyszenia. Odwołania kapelana 
generalnego dokonuje właściwy biskup, na 
wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy 
(Artykuł 44 §3). W diecezjach, gdzie działa-
ją MRMSJ mogą być powołani moderatorzy 
diecezjalni (por. Artykuł 4 §2). Asystentów 
diecezjalnych powołuje biskup diecezjalny 
(Artykuł 13 §3; 44 §2). W parafiach każde 
koło MRMSJ ma swojego określonego kape-
lana, wyznaczonego w dniu powołania koła 
do istnienia. Księdzem tym jest miejscowy 
proboszcz lub rektor kościoła, albo wyzna-
czony przez nich kapłan (por. Artykuł 15 
§1). Do zadań kapelana należy czuwać nad 
wiernością artykułom statutu i charyzmatu 
stowarzyszenia, animować działalność mi-
łosierdzia, apostołować i pobudzać do apo-
stolstwa, wzbudzać intencje modlitewne 
i pełnić zadania ojca duchowego dla człon-
ków stowarzyszenia (por. Artykuł 15 §2).

5. realizacja podstaw założycielskich 
stowarzyszenia mrmsj w życiu kościoła

Aktualnie wspólnota MRMSJ liczy oko-
ło 2000 członków, w blisko 50 ośrodkach, 
gdzie odbywają się spotkania lokalnych 
wspólnot. Do najprężniejszych zaliczamy: 
Białystok, Bielsko-Białą, Boguszów-Gorce, 
Bydgoszcz, Chełm, Chojnów, Cieszyn, 
Częstochową, Dąbrowę Górniczą, Do-

brzycę – Galew, Gdańsk, Gdynię, Gliwice, 
Głubczyce, Głuchołazy, Gniezno, Gorlice, 
Gorynię k. Radomia, Grudziądz, Imielin, 
Jarocin, Jelenią Górę, Kalisz, Katowice, 
Kielce, Kraków, Kraśnik Lubelski, Krosno, 
Koszalin, Legnicę, Leszno, Lublin, Łódź, 
Łomżę, Niemodlin, Nysę, Olsztyn, Opole, 
Ostrołękę, Ostrów Wielkopolski, Piotrków 
Trybunalski, Pleszew, Płońsk, Poznań, 
Prabuty, Ropczyce, Rzeszów, Siedlce, 
Słupcę, Słupsk, Stalową Wolę, Sulechów, 
Szczecinek, Szczecin, Tarnowskie Góry, 
Tolkmicko, Toruń, Wadowice, Warszawę, 
Włocławek, Wrocław, Zabrze, Zakopa-
ne, Żyrardów, a także grupy w Kanadzie 
i Niemczech oraz pojedyncze osoby w An-
glii, Australii, Austrii, Czechach, Francji, 
Litwie i na Ukrainie61.

Każda wspólnota organizuje spotka-
nia formacyjno-modlitewne wypełniając 
ustalony porządek i warunki: ofiaruje się 
Jezusowi Miłosiernemu, odmawia koron-
kę do Miłosierdzia Bożego, członkowie 
starają się być w stanie łaski – a najlepiej 
po przyjętej Komunii świętej, o godzinie 
15 przy modlitwie rozmyślają o konaniu 
Jezusa, poszczą raz w tygodniu za grze-
chy świata, naśladują Jezusa, składają 
ofiary, spełniają dobre uczynki, starają się 
być miłosiernymi i dawać dobry przykład 
na co dzień62. Praca parafialnych i rejo-
nowych wspólnot MRMSJ jest pięknym 
świadectwem cichego i pokornego apo-
stolstwa ku chwale Bożej. O aktywności 
grup dla dobra Kościoła znajdujemy wiele 
pozytywnych relacji i świadectw63.
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64 Relacja z iV Spotkania zarządu – Rady głównej legionu MRMSJ, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo 

Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 4-9.
65 Grupa modlitewna MRMSJ z Bochni, zaraz po śmierci papieża Jana Pawła II wyszła z inicjatywą 

comiesięcznych pierwszo-sobotnich spotkaniach modlitewnych z Janem Pawłem II i nocnych czu-

wań z prośbą o wyniesienie do chwały ołtarzy papieża Polaka. Początki tworzyły zelatorki grupy 

z Bochni: Halina Wysokińska i Halina Borowiec. Wspólnota z Bochni aktywnie uczestniczyła we 

wszystkich adoracjach. Setne czuwanie w pierwszo-sobotni wieczór wraz z całą rodziną MRMSJ 

z kraju i za granicy prowadził ks. bp Jan Zając. Zob.; H. Wysokińska, Wieczory z Janem Pawłem ii – 

spotkania modlitewne w bazylice Miłosierdzia Bożego w krakowie – łagiewnikach, „Głos Małego Rycerza. 

Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 30-32.
66 kalendarium Małych Rycerzy, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego 

Serca Jezusowego”, nr 11, s. 30-31.
67 Tamże, s. 30.
68 krucjatach adoracji Wynagradzających podejmowanych przez Małych Rycerzy MSJ, „Głos Małego Ry-

cerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 9-15.
69 krucjata adoracji nocnej wynagradzającej, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Mi-

łosiernego Serca Jezusowego”, nr 4, s. 2-5; krucjata adoracji nocnych wynagradzających, „Głos Małego 

Corocznie wspólnota MRMSJ gromadzi 
się na Pielgrzymce Zawierzenia połączonej 
z całonocnym czuwaniem na Jasnej Gó-
rze. Pierwsza Pielgrzymka Zawierzenia 
miała miejsce w 1996, a potem nastąpiła 
przerwa do 2005 roku. Od roku 2008 nie 
było przerw w pielgrzymowaniu. W 2014 
roku będzie to już IX Pielgrzymka Zawie-
rzenia LMRMSJ. Spotkanie rozpoczyna się 
o godzinie 15.00 koronką do Bożego Mi-
łosierdzia. W czasie modlitw apelowych, 
odnowiony jest uroczysty Akt Zawierzenia 
Legionu Matce Bożej Królowej Polski. 

Wspólnocie stowarzyszenia przewod-
niczy prezes i zarząd. To oni podejmują 
decyzje i dają wskazania. Ostatnie IV Spo-
tkanie Zarządu – Rady Głównej MRMSJ 
odbyło się 16 lutego 2013 roku w murach 
sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w sa-
mym sercu Warszawskiej Starówki64. Za-
rząd MRMSJ lub lokalni przedstawiciele 
organizują rejonowe rekolekcje i czuwa-
nia. Dotychczas najczęściej organizowano 
formację w takich miejscowościach jak: 
Bochnia, Graz, Kalisz, Koszalin, Kraków65, 
Licheń, Łomża, Niepokalanów, Tolkmicko. 
Zajęcie formacyjne prowadzi zawsze ka-

płan. Każdorazowo w planach takich spo-
tkań rekolekcyjnych, kapłan prowadzący 
jest wybierany przez Zarząd MRMSJ.

Oddanie dla Kościoła, posłuszeństwo 
i wielką pokorę w historii okazała Zofia 
Grochowska, gdy 20 lipca 2000 roku złożyła 
deklarację posłuszeństwa Kościołowi66. Za 
przykładem założycielki, członkowie wspól-
noty MRMSJ zachowują cześć i posłuszeń-
stwo Kościołowi. Przedstawiciele zarządu 
czuwają nad poprawnością zachowań 
i działań członków stowarzyszenia. Dla 
przykładu: pod datą 23 stycznia 2000 roku 
sekretariat MRMSJ wydał zakaz udawania 
się członków stowarzyszenia do Oławy67.

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
i konieczności duchowego wsparcia dla 
Kościoła, MRMSJ podjęli kilka trwających 
krucjat niosących duchowe wsparcie spo-
łeczności wszystkich wierzących. Trwają 
dwie wielkie krucjaty, prowadzone przez 
MRMSJ: Krucjata Adoracji Nocnych Wy-
nagradzających w Rodzinie oraz Krucjata 
Wieczystych Adoracji Wynagradzających 
za Ojczyznę68. Każda z tych adoracji po-
dejmowana jest w duchu wynagrodzenia 
i pokuty69. Zgodnie z przepisami statuto-
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Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 5, s. 54-57; o krucjatach 

adoracji wynagradzających podejmowanych przez Małych Rycerzy MSJ, „Głos Małego Rycerza. Czasopi-

smo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 9-15.
70 S. Wójcik, opinie proboszczów parafii do której należała śp. zofia grochowska. opinia ks. mgr Stani-

sława Wójcika, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, 

nr 1, s. 11.

wymi, każdy rycerz codziennie odmawia 
różaniec i koronkę do Bożego Miłosier-
dzia. Dzięki posłudze moderatorskiej dla 
wspólnoty MRMSJ, pełnionej na terenie 
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej 
przez ks. Jacka Skowrońskiego, Mali Ryce-
rze podjęli także modlitwy w ramach No-
wenny Pompejańskiej. Już w pierwszym 
numerze Głosu Małego Rycerza pojawiło 
się ogłoszenie z zachętą do włączenia się 
w dzieło Nowenny Pompejańskiej. Inicja-
torem i promotorem archidiecezjalnym 
nowenny jest ks. Jacek Skowroński, który 
propaguje tę formę pobożności także na 
terenie Polski.. Zachętą było zapewnienie, 
iż różaniec jest egzorcyzmem i chroni nas 
przed działaniami szatana. Intencja poda-
wana jest po każdym cyklu (obecnie jest to 
14-ty cykl) i związana jest z modlitwą za 
Kościół, za rodziny, za wszystkich Polaków 
oraz w duchu wynagrodzenia. W cykl tej 
54 dniowej modlitwy za Ojczyznę, włączy-
ło się kilkuset MRMSJ. Ponadto od czerwca 
2013 r. w Domu Pielgrzyma „Totus Tuus” 
w Szczecinie przy Sanktuarium Matki 
Bożej Fatimskiej co kwartał odbywa się 
„dzień skupienia” dla wszystkich Małych 
Rycerzy pod przewodnictwem moderatora 
wspólnoty, ks. Jacka Skowrońskiego.

Z inicjatywy zaprzyjaźnionego ze 
wspólnotą kapłana – franciszkanina, o. 
Jana Pawła, pełniącego posługę kapłań-
ską na terenie diecezji szczecińsko-ka-
mieńskiej, powstała liczna grupa postna, 
w której rycerze mają swój czynny udział. 
Grupa ta w każdy piątek podejmuje post 
o chlebie i wodzie w intencjach podawa-
nych przez kapłana, którymi on obejmuje 

problemy Kościoła i Polski, ratowanie ży-
cia poczętego, ratowanie dusz i uwolnie-
nie z mocy złego. Każdy rycerz stara się 
codziennie uczestniczyć we Mszy świętej 
i przyjąć Komunię świętą w określonej in-
tencji. Praktyka zgłębiania zjednoczenia 
z Bogiem członków rodziny MRMSJ, do-
konuje się również przez czytanie Pisma 
świętego. Jest to codzienna praktyka wie-
lu rycerzy, która po raz pierwszy została 
zainicjowana przez Zofię Grochowską. 
Zarząd wspólnoty przypomina o pożytku 
czytania Słowa Bożego i zachęca przez 
różnorodne teksty zamieszczane na stro-
nach internetowych lub w kwartalniku 
Głos Małego Rycerza.

Jeden z tolkmickich księży proboszczów 
Zofii Grochowskiej zaznaczył, że istotnymi 
zadaniami grup Bożego Miłosierdzia, któ-
re Zofia prowadziła była między innymi 
codzienna modlitwa różańcowa, udział 
w Eucharystii, a także post o nawrócenie 
grzeszników70. Ta praktyka postu przez 12 
piątków w przekonaniu członków stowa-
rzyszenia niesie owocne skutki duchowe. 
Ten rodzaj postu zalecany był już przez 
papieża Klemensa VIII i związany z obiet-
nicami łask duchowych. Do szczególnych 
piątków zaliczane są: piątek przed Wiel-
kim Postem, piątek przed Zwiastowaniem 
NMP, piątek przed Zmartwychwstaniem 
Pańskim, piątek przed wniebowstąpie-
niem Pańskim, Piątek przed Zesłaniem Du-
cha Świętego, piątek przed świętem Trójcy 
Przenajświętszej, piątek przed świętem św. 
Jana Chrzciciela, piątek przed świętem św. 
Piotra i Pawła, piątek przed Narodzeniem 
Najświętszej Maryi Panny, piątek przed 
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71 Praktyki duchowe: Post przez 12 piątków z obietnicami, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 24-25.
72 Z. Grochowska, U źródeł Bożego miłosierdzia, T. II, Nowy Sącz 2008, s. 107; Z. Grochowska, Mó-

dlcie się za kapłanów, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego”, nr 9, s. 22.
73 W. Kaźmierczak, Nasza duchowa matka i założycielka Małych Rycerzy…, nr 1, s. 9.
74 S Wójcik, Opinie proboszczów parafii do której należała śp. Zofia Grochowska…, nr 1, s. 11.
75 Msze św. za ojca św. Benedykta XVi i episkopat Polski, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych 

Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 6, s. 58-59.
76 echo rekolekcji dla Małych Rycerzy Polski Południowej w Bochni 22-24.06.2012, „Głos Małego Ryce-

rza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 7, s. 8. 
77 J. Skowroński, Modlitwa za kapłanów, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Mi-

łosiernego Serca Jezusowego”, nr 8, s. 20-21; Modlitwy za kapłanów, „Głos Małego Rycerza. Czaso-

pismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 8, s. 23-26; 7 Mszy świętych przebłagal-

no-wynagradzających za legion i duchowieństwo, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy 

Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 10, s. 62-63; L. Krzyżak, Jestem zauroczony duchowością tych 

oddanych Bogu ludzi i ich gorliwym trwaniem przy chrystusie, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Ma-

łych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego”, nr 11, s. 33; Relacja z Vi zgromadzenia animatorów w 

kaliszu – 3.08.2013, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego”, nr 12, s. 60.
78 główne intencje, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezuso-

wego”, nr 1, s. 33.
79 Ks. Bronisław Sroka posługiwał dla wspólnoty MRMSJ, poprzez kierownictwo duchowe rycerzy, 

posługę sakramentalną oraz prowadzone rekolekcje w Pleśnej nad Bałtykiem – 2004 i w Czechowi-

cach –Dziedzicach – 2005.

świętem św. Michała Archanioła, piątek 
przed Wszystkimi Świętymi i piątek przed 
Bożym Narodzeniem. Celem zyskania łask 
należy w te określone piątki odmówić mo-
dlitwy: Wierzę w Boga, 12 Ojcze nasz, 12 
Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu71.

Założycielka szczególną troską otaczała 
kapłanów, a zwłaszcza żyjących w różnych 
stanach kryzysowych. Znała potrzebę mo-
dlitwy i ofiary za kapłanów, by zło nie mia-
ło do nich dostępu72. W ich intencji zama-
wiała liczne intencje mszalne i ofiarowała 
wsparcie duchowe. Zmarła w ostatnim 
dniu gregorianki sprawowanej z jej inicja-
tywy, a ofiarowanej za kapłanów73. Modli-
twę za Kościół, Ojca świętego, biskupów 
i kapłanów poleciła wspólnotom MRMSJ74. 
Wzorem założycielki, członkowie MRMSJ 
zamawiają intencje mszalne za kapłanów75, 

albo obejmują ich Margaretką76. W dobie 
ataków na Kościół i kapłanów stowarzysze-
nie podjęło szturm modlitwy i duchowego 
wsparcia dla Ojca świętego Franciszka, kar-
dynałów, biskupów i wszystkich duchow-
nych77. Każdego roku z inicjatywy Zarządu 
MRMSJ lub lokalnych animatorów grup 
parafialnych, na stronach internetowych 
i w wydawanym czasopiśmie, pojawia-
ją się główne intencje do mszy świętych 
i zanoszonych modlitw78. Ponadto na ręce 
prezesa i innych odpowiedzialnych za gru-
py lokalne wpływa wiele próśb o modlitwę 
w stowarzyszeniu.

podsumoWaNie
W podsumowaniu zasadnym jest 

przytoczenie słów jezuity o. Bronisława 
Sroki79: „ dzieło Małych Rycerzy jest dzie-
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80 opinia jezuity o Małych Rycerzach, „Głos Małego Rycerza. Czasopismo Małych Rycerzy Miłosier-

nego Serca Jezusowego”, nr 1, s. 5.

łem Ducha Świętego, dziełem potrzeb-
nym światu na dzisiejsze, trudne czasy! 
Potrzebna jest wytrwała modlitwa za 
grzeszny świat! Modlę się serdecznie, 
by dzieło Małych Rycerzy rozwijało się 
nadal pod opieką Ducha Świętego, by 
jednoczyło coraz więcej ludzi kochają-
cych Boga i człowieka, ludzi rozumnych 
i trzeźwych”80. Podobnie z wielkim uzna-
niem o wspólnocie MRMSJ wypowiadał 
się w czasie czuwanie w Krakowie ksiądz 
biskup Jan Zając. Takie głosy ludzi Kościo-
ła, tak duchownych i świeckich, stanowią 
potwierdzenie, że wspólnota MRMSJ jest 
chwalebnym dziełem ku chwale Bożej 
i ludzkiemu pożytkowi. Ubolewać na-
leży, że pomimo zabiegów nie udało się 
dotąd sfinalizować oficjalnego zatwier-
dzenia stowarzyszenia. Uwzględniając 
wagę dzieła MRMSJ i ich zaangażowanie 
w życie Kościoła, należałoby pomóc temu 
stowarzyszeniu w procesie nadania peł-
nej osobowości prawnej stowarzyszenia. 
Rozważanie jest też wnioskiem, by osoby 
kompetentne akceptując statut stowarzy-
szenia, równocześnie nadawały osobo-
wość prawną. 

stresZcZeNie 
We wspólnocie Kościoła rzymsko-

katolickiego działa wiele stowarzyszeń. 
Jednym z nich jest wspólnota Małych 
Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego. 
Początki jej dała Zofia Grochowska z Tolk-
micka. Stowarzyszenie posiada statut i re-
gulaminy, a także kultywuje piękne chrze-
ścijańskie tradycje. Dotychczasowe zabie-
gi o prawne erygowanie tego stowarzy-
szenia zakończyły się na etapie aprobaty 
statutu, co miało miejsce 15 lat temu, 21 
kwietnia 1998 roku. Wspólnota MRMSJ 
działa jako stowarzyszenie bez osobowo-

ści prawnej. Trwają nieprzerwane prace 
w celu erygowania tego stowarzysze-
nia. Ze względu na modlitewne wsparcie 
działalności Kościoła przez członków sto-
warzyszenia, zasadnym jest nadanie mu 
pełnej osobowości prawnej.

abstract
I principi giuridici per I Piccoli Cavalieri 

di Misericordioso Cuore di Gesu.
Nella comunită della Chiesa Cattolica Ro-

mana in Polonia lavorano molte associazioni. 
Una di loro ě una piccolo comunită – I Piccoli 
Cavalieri di Miserocordioso Cuore di Gesŭ. Le 
origini della sua ha dato Zofia Grochowska di 
Tolkmicko. L�assoziazione ha lo statuto e rego-L�assoziazione ha lo statuto e rego-
lamento, anchě continuamente coltiva di belle 
tradizioni cristiani. Precedenti trattamenti di 
erezione giuridica di questa associazione sono 
finite sulla fase di conferma – approvazione 
dello statuto, 15 anni fa, il 21 aprile nell�anno 
1998. La comunită, I Piccoli Cavalieri di Mise-
ricordioso Cuore di Gesǔ, lavora in realtă 
senza una personalită giuridica. I lavori sono 
in corso con intento di erezione giuridica di 
questa associazione. Tenere conto di appoggio 
devozionale e penitenziale per attivită della 
Chiesa (sopratutto per il clero), che ě questa 
societă, giusta ě si sembra, la piena personalită 
giuridica per il loro gruppo.

summary
The legal basis of the activity of the Little 

Knights of Merciful Heart of Jesus associa-
tion.

In the community of the Roman-Cath-
olic church there are many associations 
working. One of them is the brotherhood 
of the Little Knights of Merciful Heart of 
Jesus. The beginnings of this association 
were given by Zofia Grochowska from 
Tolkmicko. The association has its own 
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statute and regulations as well as it is 
cultivating the most beautiful Christian 
traditions. Hitherto on 21 April 1998, the 
statute of association was approved. It 
was fifteen years ago. So far the associa-
tion has worked without legal personal-
ity. Due to the constant prayerful support 
of the members of the association we are 
trying to erect legally the Little Knights of 
Merciful Heart of Jesus.
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The subject of the article are legal condi-
tions of the family functioning in the light of 
selected Polish sources until 1320. The main 
aim of the work was to present the family 
as a basic social group, the principles of cre-
ating it and the inter-dependencies. Within 
the framework of the undertaken research 
survey of the family rights in the Middle 
Ages, the author concentrated mainly on 
the following issues: the principles of ar-
ranging marriages, the ways and forms of 
contracting marriage, the importance of 
marriage and the relations between spous-
es; the structure of the family, its functions, 

as well as the external factors influencing 
its functioning in the society. The chrono-
logical framework of the work closes in the 
period of the patrimonial monarchy of the 
Piast dynasty. The character of the sources 
is not without impact of the structure of 
the work, since the detailed or rudimen-
tary treatment of an issue depends on the 
amount of information1. 

The research was focused on the pe-
riod from the 10th until the beginning of 
the 14th century, due to the basic sources: 
the Chronica Polonorum by Gallus Anony-
mous2; the Chronica Polonorum by Vin-

Sources for the study of the family  
in medieval Poland

1 J. Baszkiewicz, Prawo rzymskie i prawo kanoniczne w kulturze politycznej Polski Xiii i XiV stulecia, in 

historia kultury średniowiecznej w Polsce. iX Powszechny zjazd historyków Polskich w Warsza wie 13–15 

września 1963. Referaty, ed. A. Gieysztor, Warszawa 1963, 80–99; S. Wielgus, Prawo w średniowiecznej 

europie zachodniej oraz średniowiecznej Polsce, in Prawo polskie. Próba syntezy, eds. T. Guza, J. Głuchowski, 

M. R. Pałubska, Warszawa 2009, 3-38; A. Vetulani, z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, 

Wrocław 1976; J. Sondel, ze studiów nad prawem rzymskim w Polsce piastowskiej, Kraków 1978.
2 Anonim tzw. Gall, kronika polska, eds. R. Grodecki, M. Plezia, Wrocław 2008; anonima tzw. galla 

kronika, czyli dzieje książąt i władców polskich, ed. K. Maleczyński, in Monumenta Poloniae historica, 

series nova, Vol. 2, Kraków 1952; gesta Principium Polonorum. the deeds of the Princes of the Poles, eds. 

P.W. Knoll, F. Schaer, T. N. Bisson, Budapest 2003.

 

Ur. 29.04.1983 r. w Opatowie. Szkoła podstawowa we Włostowie zaś LO w Opatowie. W l. 2002-
2007 studia z historii na Wydziale Nauk Humanistycznych KUL. W l. 2003-2008 - studia z ad-
ministracji KUL. Dnia 11 lipca 2012 roku w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
na Wydziale Nauk Huma-nistycznych obronił pracę doktorską z historii, promotor: prof. zw. dr 
hab. Czesław Deptuła. Dnia 2 grudnia 2014 roku obronił rozprawę doktorską z prawa, która 
powstała na seminarium dr hab. Marzeny Dyjakowskiej, prof. KUL i uzyskał stopień naukowy 
doktora nauk prawnych. Pracuje jako adiunkt w Katedrze Historii Prawa Wydziału Zamiejsco-
wego Prawa i Nauk o Społeczeń-stwie KUL w Stalowej Woli. Członek wielu organizacji na-
ukowo-społecznych. Redaktor naczelny Kwartalnika „Przegląd Prawno-Ekonomiczny”. Autor 
ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych głównie z prawa i historii. Do głów-
nych kierunków badawczych, którymi zajmuje się A. Lis zaliczyć należy historię prawa, prawo 
administracyjne oraz mediewistykę.

dr artur l is  – KUL Sta L owa woL a
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3 Mistrz Wincenty (tzw. Kadłubek), kronika polska, ed. B. Kürbis, Wrocław 2008; Mistrza Wincentego 

zwanego kadłubkiem kronika Polska, ed. M. Plezia, in Monumenta Poloniae historica, series nova, Vol. 

11, Kraków 1994.
4 najstarszy zwód Prawa Polskiego, eds. J. Matuszewski, J. Matuszewski, Łódź 1995; see najstarszy 

zwód Prawa Polskiego, ed. J. Matuszewski, Warszawa 1959.
5 księga henrykowska, ed. R. Grodecki, Poznań-Wrocław 1949.
6 gallus anonymus and his chronicle in the context of twelfth-century historiography from the perspective 

of the latest research, ed. K. Stopka, Kraków 2010. 
7 W. Sawicki, terminologia prawnicza kroniki anonima-galla w świetle instytucji obcych i rodzimych, 

„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 17(1970), z. 1, 1-23; W. 

Sawicki, Wpływ niektórych praw obcych na ustrój prawny państwa pierwszych Piastów (wiek Xi-Xii), „An-

nales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia” Sectio G, 11(1964), z. 2, 29-62.

centius Kadlubek3; The Oldest Collection of 
Polish Laws4, the so-called Book of Elbląg, 
and the Book of Henryków5. The Chronica 
Polonorum by Gallus Anonymous and the 
Chronica Polonorum by Vincentius Kad-
lubek are narrative sources presenting the 
medieval framework of family life. These 
works show moralistic features and refer 
mainly to the sphere of royal family life, 
although they also mention lower classes 
of the society. In order to supplement the 
information on the Polish family in the 
Middle Ages, the Author also paid atten-
tion to the peasant family. A positive and 
a negative family models were presented 
in the light of the outlined sources. Po-
litical changes did not bring fast changes 
in the social structure, particularly in its 
fundamental unit – the family. This was 
being formed in the course of long time 
and existed in its form, undergoing slow 
transformations on the basis of the com-
mon law. Although the sources of laws 
of the state monarchy, e.g., the Statutes 
of Casimir the Great or the Warta Stat-
ute, include provisions which prove the 
evolution of legal and family institutions, 
yet, this evolution was slow, with no im-
pact on the essence of these institutions, 
formed during the period of the patrimo-
nial monarchy. However, the social, cul-
tural and economic changes influenced 

family life. In the work the town laws 
or rural laws based on German models 
were omitted. The sources of these laws, 
mainly court books, generally come from 
the 15th century and, therefore, are out-
side the period covered in the thesis. The 
territorial scope of the work is indicated 
by the borders of the Polish state in the 
period of the Piast dynasty.

The Chronica Polonorum by Gallus Anon-
ymous belongs to the Polish literature de-
spite being originally written in Latin6. Al-
though its author was not Polish, he wrote 
his work in Poland. Supposedly, it was initi-
ated by Prince Bolesław the Wrymouth and 
his circle. The chronicle was translated by 
Roman Grodecki, with the critical comment 
by Marian Plezi. It probably came into be-
ing in the years 1112-1116. It includes the 
wealth of historical material which, to 
some extent, can be the basis of knowledge 
of the law and structure of Poland from the 
9th century until the beginning of the 12th 
century. Gallus was not particularly inter-
ested in legal issues and his use of legal 
works has not been proven. It also refers to 
his use of classical literature. Nevertheless, 
he was familiar with the common law and 
had elementary knowledge of the church 
law. While describing individual people and 
events, he referred to the categories of the 
statute law and the common law7. 
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8 O. Balzer, Studyum o kadłubku, Vol. 1, Lwów 1934; J. Skomiał, z problematyki własności w „kronice 

polskiej” Wincentego zwanego kadłubkiem (ok. 1150-1223), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 

56(2004), z. 1, 177-183.
9 A. Vetulani, Prawo kanoniczne i rzymskie w kronice mistrza Wincentego, „Studia Źródłoznawcze” 

20(1976), 35-45; see A. Vetulani, z badań nad kulturą prawniczą w Polsce piastowskiej, Wrocław 1976.
10 B. Nowacki, Poglądy prawno-polityczne w „kronice” mistrza Wincentego, in Mente et litteris, Poznań 

1984, 127- 134.
11 B. Kürbis, Jak mistrz Wincenty pisał historię Polski, in Mistrz Wincenty kadłubek. człowiek i dzieło, 

pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – kraków, 10 marca 2000, ed. K.R. Prokop, Kraków 

2001, 59-78; M. Plezia, kronika kadłubka na tle renesansu Xii wieku, „Znak” 14(1962), 978-994; M. 

Plezia, Mistrz Wincenty zwany kadłubkiem, in Pisarze staropolscy. Sylwetki, ed. S. Grzeszczuk, Vol. 1, 

Warszawa 1991, 93-131.
12 Vetulani, niemiecki spis polskiego prawa zwyczajowego. Uwagi źródłoznawcze, „Czasopismo Praw-

no-Historyczne” 5(1953), 180-197; A. Vetulani, nowe wydanie niemieckiego zwodu prawa polskiego, 

„Czasopismo Prawno-Historyczne” 12(1960), z. 2, 195-232. See S. Płaza, z badań nad wykładnią Pra-

wa Polaków, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 14(1962), 83-137.

The Chronica Polonorum by Master 
Vincentius is recognised as the first Polish 
monument of the medieval legal and po-
litical thought, hence it is a political and 
historical treaty in which the problems of 
law supplement the story of presented 
events8. Kadłubek constructed the prin-
cipal foundations of the oldest history of 
Poland, introducing the mythological his-
tory of the empire of Lechites – Poles into 
the ancient world. He placed the begin-
nings of the Polish culture as early as in 
the Roman and Greek period9. Kadłubek 
saw the superiority of the Roman law over 
the Polish common law. He did not reject 
the unwritten law based on tradition and 
custom. He strove towards the comple-
mentarity of law, using the ancient law 
where it could be applied, but he did not 
demand that the Polish law be replaced by 
its rules10. Vincentius, through his chroni-
cle, tried to clear the way for the Roman 
law to permeate into the Piast Poland. In 
his work there are numerous acquisitions 
(borrowings) both from the Roman law as 
well as from the canon law11. 

The Book of Elbląg, i.e. The Oldest Col-
lection of the Polish Laws, is a private col-

lection made by an unknown writer in 
German, for the needs of the Teutonic 
Order under whose rule lived Polish 
people. Considering the time of its ori-
gin, it is the second oldest Slavic relic 
of law, after the Rysskaya Pravda (“Rus-
sian Justice”), written over a hundred 
years before the Statutes of Casimir the 
Great. The Book of Elbląg consists of un-
numbered articles which were divided 
by editors into 29 articles, the last of 
which is unfinished. The place of origin 
of the Book of Elbląg was probably the 
territory of Polish lands of the Teutonic 
state. The principle of personality of 
law observed by the Teutonic jurisdic-
tion guaranteed the use in practice of 
Polish common law for Poles12. The col-
lection includes legal institutions hav-
ing been in use much earlier than the 
writing of the book took place, before 
1320. In many cases it had already been 
archaic: trial by combat (judicial duel), 
trial by ordeal with the participation of 
the clergy (forbidden in 1215 by Pope In-
nocent III at the Fourth Lateran Council) 
or a clearing oath. The Oldest Collection 
of Polish Laws is an indispensable source 
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13 J. Matuszewski, W sprawie śląskiego pochodzenia najstarszego spisu prawa polskiego, „Czasopismo 

Prawno-Historyczne” 5(1953), 198-205; J. Matuszewski, normy recypowane i rodzime w najstarszym 

zwodzie prawa polskiego, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 22(1970), z. 2, 187-224.
14 J. Matuszewski, najstarsze polskie zdanie prozaiczne: zdanie henrykowskie i jego tło historyczne, 

Wrocław-Łódź 1981, 23.
15 P. Górecki, a local Society in transition: the henryków Book and Related documents, Toronto 2007, 

1-13.
16 J. Falenciak, Studia nad prawem rzymsko-kanonicznym w „księdze henrykowskiej”, Wrocław 1966, 66.
17 W. Uruszczak, Władza książęca, wiece sądowe i prawo własności na Śląsku w Xiii w. w świetle księgi 

henrykowskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” 14(2002), z. 1, 85.

of knowledge about early medieval, pri-
vate and legal, relations13. 

The Book of Henryków, i.e. Liber funda-
tionis claustri Sanctae Marie in Heinrichow 
was preserved as a work divided into two 
books and the supplement, the oldest cat-
alogue of bishops of Wrocław14. Around 
1270 Peter, the third abbot of the Monas-
tery in Henryków, described the history of 
the foundation of the monastery and its 
possessions. In its chapters he included 
the history of each of several villages or 
settlements (Polish: źreb) being the prop-
erty of Henryków. Book II was continued 
until the end of 1310. The purpose of writ-
ing the Book of Henryków was to make 
a description of the property together 
with the information on legal relations 
which led to the endowment, as well as 
the preparation for effective defence of 
monastery property rights (against the 
right to retract)15. It is a source of knowl-
edge of the old law of the Piast Poland. 
It is not a record of laws but it gives 
a description of its functioning, besides 
a thorough and precise presentation of 
the monastic property and its develop-
ment. It also provides information on the 
right to the land of particular groups of 
its holders and describes the fate of vil-
lages, settlements (Polish: żrebia), forests, 
fields and people connected with them. 
This work is a source of private law allow-
ing to investigate the process of forma-

tion and development of the Polish civil 
law. It includes the information on sales, 
exchange, donation between the living, 
and in the event of death, testament and 
lien. It was the will of the ruler and the 
interested parties themselves that had an 
impact on the development of civil law. 
The Book of Henryków proves that in the 
Piast Poland in was possible to defend 
one’s interests through litigation16. 

Chronica Polonorum by Gallus Anony-
mous, is considered the first important 
work of Polish history and literature. It 
came into being in Poland prior to the 
fragmentation of Poland during the reign 
of Bolesław the Wrymouth. The second 
source is the Chronica Polonorum by Vin-
centius Kadłubek. It is the first work writ-
ten by a Pole. The next source is the earli-
est preserved collection of provisions of 
the common law, written for the needs 
of the Polish population under the rule of 
the Teutonic Order, i.e., the Book of Elbląg. 
The last source described is the Book of 
Henryków - Liber fundationis claustri Sanc-
tae Marie in Heinrichow. Its first author 
was Abbot Peter (1259-1269), and it was 
continued until 131017. It includes the his-
tory of the property of the monastery to-
gether with its legal rights and informa-
tion about the institutions of the private 
law (including the right of relationship, 
i.e. ius propinquitatis). The legal autonomy 
of a family stems from the roots of Chris-
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18 A. Lis, Mistrz Wincenty kadłubek – ojciec prawa w Polsce? (the master Wincenty kadłubek – the father 

of law in Poland?), in Prawo w europie średniowiecznej i nowożytnej, ed. A. Lis, Lublin 2011, 91-117; 

A. Lis, homo literatus. Studia poświęcone Wincentemu kadłubkowi w 250. rocznicę beatyfikacji, lublin 

- Stalowa Wola 2014; J. Sondel, Wincenty zw. kadłubkiem jako apologeta prawa rzymskiego, in onus 

athlanteum. Studia nad kroniką biskupa Wincentego, eds. A. Dąbrówka, W. Wojtowicz, Warszawa 2009, 

91-109.

tian science and the doctrine of the canon 
law and Roman law connected with it 
and, in particular, the problem of adop-
tion, the rite of the first haircut (Polish: 
postrzyżyny) and upbringing. This fam-
ily is the type most often featured in the 
sources and is the link between the public 
and legal order and the basic unit of so-
cial life. On the one hand, it is part of the 
order of the dominion, on the other hand, 
it includes those values which should ex-
ist in every family. 

The Book of Henryków and the Book of 
Elbląg are the sources of knowledge of the 
law of the Piast Poland. The first is not 
a collection of laws but a description of 
their functioning. Beside a detailed pres-
entation of the development of the mo-
nastic property, it provides some informa-
tion on the right to the land of individual 
groups of its holders. Whereas The Oldest 
Collection of Polish Laws, i.e. the Book of 
Elbląg, is a private collection, made by 
an unknown writer. The Book of Elbląg 
records a set of rules which the author of 
the collection did not create but recorded 
the common law existing on the Chełmno 
Land before the coming of the Teutonic 
knights. In both of the analysed sources 
there is a term „ius Polonicum”. In both 
sources this law clearly differs from the 
German law. Whereas the Chronica Polono-
rum by Gallus Anonymous and the Chroni-
ca Polonorum by Vincentius Kadłubek (at 
the turn of the 12th and 13th century) are 
the narrative sources also showing the 
medieval structure of family life. These 
works show moralistic features and refer 

mainly to the sphere of life of the monarch 
family. Narrative sources refer to the legal 
conditions of ruling elites, while the judi-
cial sources refer to socially wider issues. 
The regulatory law is to permanently and 
explicitly protect the family. According to 
Master Vincentius, the beginning of the 
legal order of the state is established by 
Krak, while the second beginning of the 
legal order is established by Bolesław the 
Brave18. In the opinion of the chronicler, 
the Roman law does not enter the virgin 
land but is supported by the Polish com-
mon law, whereas Christianity overlaps 
the natural law of the Slavs. The funda-
mentals of the family law stem, on the 
one hand, from the common law, the 
canon law under reform and the redis-
covered Roman law. Master Vincentius 
introduces the term “Republic” (Latin: res 
publica) as the order, the legal and pub-
lic system, represented by the centres of 
church authority, as well as state author-
ity, and accepted by the population as 
just, defining its historical existence and 
being its common good. The chronicler 
speaks about the origins of the Polish law 
in terms of the state law and the public 
order, regulated by the monarchy. Here, 
one cannot underestimate the chronicles 
by Gallus, who describes the relationship 
between a husband and a wife (on the 
example of Bolesław the Brave), the ex-
ample of the relationship between a son 
and a father (Zbigniew and Bolesław to 
their father Władysław Herman) and 
their fraternal relationships. Kadłubek 
broadens the subject of family relations 
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in the Piast family and this elabora-
tion has an ideological foundation. It is 
connected with a specific vision of the 
state. The chronicler relies on all types of 
sources and, simultaneously, includes his 
arguments in the system of norms and 
ethics. He records local traditions and, 
simultaneously, treats the Polish law as 
the equivalent of, and having the value 
of the Roman law. For the first time the 
political and legal thought of Vincentius 
Kadłubek enacts the basic principles of 
national sovereignty where the source of 
authority is the nation, understood as all 
the citizens (families) in general. In patri-
monial monarchy each social group was 
responsible for fulfilling the obligations 
of its state and the common obligation to 
defend the mother country. Rulers were 
bound by the law and limited in their ac-
tions by the social factor protecting the 
public order and justice. The society has 
the right to denounce their obedience to 
the unjust ruler – the tyrant. Whereas the 
ideal ruler should be endowed by the no-
bility of his virtues, a set of duties and 
moral obligations defined by public order 
and, in particular, with the concern for 
the good of every family. From the narra-
tion of both Gallus Anonymous and Mas-
ter Vincentius, it can be concluded that 
the welfare of the nation, whose guard is 
a ruler, depends on the welfare of every 
family, both a noble one and the poorest, 
since every family plays an important 
role in the state organism. The author-
ity of a ruler is, in the eyes of the chroni-
cler, based on the law, whose teacher and 
guard is the Church19.

From the analysed sources it can be 
concluded that the character of a family in 
the medieval Poland differed, depending 
on the social group, the wealth, the own-
ership situation (collective ownership), 
tradition, region and many other factors. 
The most important functions of a fam-
ily were: reproductive, economic, educa-
tional, cultural and protective functions. 
Human needs in the Middle Ages were re-
alised mainly within the family. It offered 
support for its individual members and it 
assured safety. In the work the Author also 
emphasised the position of a woman as 
the co-creator of the household. 

stresZcZeNie
Źródłem poznania dawnego prawa 

Polski piastowskiej są przede wszyst-
kim Księga henrykowska i Księga elbląska. 
Pierwsza nie jest spisem prawa, lecz daje 
opis jego funkcjonowania, oprócz do-
kładnego przedstawienia rozwoju mająt-
ku klasztornego, przekazuje informacje 
o ówczesnym prawie do ziemi poszcze-
gólnych grup jej dzierżycieli. Z kolei Naj-
starszy Zwód Prawa Polskiego tzw. Księga 
elbląska – jest spisem prywatnym doko-
nanym przez nieznanego pisarza. Księga 
elbląska rejestruje zespół norm, którego 
nie stworzył autor zwodu, lecz spisał 
prawo zwyczajowe istniejące w ziemi 
chełmińskiej przed przybyciem Krzyża-
ków. W obydwu analizowanych źródłach 
występuje określenie „ius Polonicum”. 
Prawo to w obu źródłach odróżnia się 
wyraźnie od prawa niemieckiego. Kronika 
polska Galla Anonima oraz Kronika polska 
Wincentego Kadłubka (przełom XII i XIII 
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wieku) to z kolei źródła narracyjne ukazu-
jące między innymi średniowieczny sche-
mat życia rodzinnego. Dzieła te posiadają 
cechy moralizatorskie i odnoszą się głów-
nie do płaszczyzny życia rodziny monar-
szej. Źródła narracyjne dotyczą prawnych 
uwarunkowań funkcjonowania elit wła-
dzy, z kolei źródła jurydyczne dotyczą już 
spraw szerszych społecznie.

słowa kluczowe: Polska piastowska, 
Księga henrykowska, Księga elbląska, 
Kronika Kadłubka, Gall Anonim
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Je dyne, co można zro bić dla dzieci, to wycho wać je; nie 

można przeżyć za nie życia. 

(Elizabeth Taylor)
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We współczesnym świecie niezmier-
nie ważne jest przywrócenie autoryte-
tu w wychowaniu. Jego rola jest ważna 
i istotna. Pilna potrzeba przywraca-
nia autorytetu ma swoje uzasadnienie 
w tym, że między wychowaniem a auto-
rytetem istnieje ścisła zależność a niedo-
cenianie roli autorytetu w wychowaniu 
powoduje upowszechnianie się relaty-
wizmu i permisywizmu moralnego, czyli 
przekonania o względnym charakterze 
norm i wartości1. 

Kwestia autorytetu dotyka różnych 
dziedzin życia. Autorytet w wychowaniu 
pełni szczególną rolę; jest on wzorem do 
naśladowania i stanowi pewnego rodzaju 
ideał, do którego dążą osoby doświadcza-
jące jego obecności. Osoby, które wzorują 
się na autorytecie podążają za nim w dwo-
jaki sposób: dosłowny i metafizyczny. Do-
słowne wzorowanie się na autorytecie 
polega na zainteresowaniu jego życiem, 
postawą, przekonaniami, dorobkiem za-
wodowym i wytworami pracy. Podąża-
nie metafizyczne za autorytetem polega 
na przejmowaniu jego cech, etosu, idei, 
wartości i światopoglądu. Dlatego tak 

ważna jest jego rola we współczesnym 
wychowaniu. To autorytet jest niejako 
nośnikiem obowiązujących zasad, nauki, 
kultury i mody.

W dobie kryzysu wzorów do naśla-
dowania można zauważyć zagubienie 
młodych osób. Niekorzystnie wpływa 
także nagminne zastępowanie terminu 
autorytet słowem idol, które często utoż-
samiane jest ze światem artystów i osób 
medialnie sławnych. Młody człowiek, 
odkrywając swą tożsamość i poszukując 
własnej drogi życia, potrzebuje wzorca, 
dlatego szczególne ważne jest zadbanie 
o tą sferę. Co istotne na autorytet skła-
da się cała postawa osoby, zatem młody 
człowiek może wzorować się na jego sło-
wie i czynie. 

Dziś istnieje szczególnie pilna potrze-
ba autorytetów w dziedzinie wychowy-
wania. Bliska wspólnota wychowawcza 
(wychowawca - uczeń) przynosi bowiem 
najlepsze efekty oddziaływania autoryte-
tu. Autorytet, który jest spójny pomiędzy 
tym, co mówi a tym, co czyni jest najlep-
szym wzorem do naśladowania. Wówczas 
młody człowiek przez częste doświadcza-

Rola autorytetu  
we współczesnym wychowaniu

1 Zob. A. Rynio, Współczesna pedagogika a autorytet, w: etyka nauczycielska, red. M. Bajan, S. Żu-

rek, TN KUL, Lublin 2011, s. 35.

 

Ur. w 1978 roku w Ostrowcu Świętokrzyskim. Magister pedagogiki, specjalność pedagogika 
resocjalizacyjna. W latach 2008-2013 odbyła studia doktoranckie w Katolickim Uniwersyte-
cie Lubelskim Jana Pawła II na Wydziale Nauk Społecznych (katedra Pedagogiki Chrześci-
jańskiej). Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Obecnie pracuje w Wyższej 
Szkole Pedagogicznej w Łodzi. Od 2007 roku zajmuje się działalnością szkoleniową, w której 
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pedagogika katolicka, wychowanie do prawdy.
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s. 12.
6 Zob. T. Gerstenkorn, złudzenia akademickich… dz. cyt., s. 78-79.

nie świadectwa życia wychowawcy, ma 
szansę poznać osobę, która żyje według 
wyznawanych wartości. Świadectwo ży-
cia osoby wychowującej, jej wiedza, mą-
drość wzbogaca osobę wychowanka.

1. cZym jest autorytet?
Autorytet (łac. auctoritas wpływ, 

znaczenie, powaga, władza) występuje 
w układzie międzyosobowym, w którym 
jedna z osób lub grupa uznaje zwierzch-
ność, powagę, kompetencje drugiej, za-
wierza jej i ufa; czując wobec niej respekt, 
akceptuje jej sądy lub podziela postawy 
emotywno-dążeniowe. W porządku on-
tycznym wyróżnia się autorytet absolut-
ny (Boga) jako główny człon transcen-
dentalnej relacji międzybytowej, w której 
człowiek i jego funkcje autorytarialne 
zajmują wyróżnioną, choć nieabsolutną 
pozycję2. Jak podaje Encyklopedia katolic-
ka autorytet to osoba, która dzięki zespo-
łowi cech osobowościowych, szczególnie 
kompetencji w danym zakresie, wpływa 
na kształtowanie się sądów i postaw in-
nej osoby lub grupy społecznej, uznają-
cych jej wartości3. 

Podstawowe znaczenie termin „auto-
rytet” pochodzącego - jak zostało to już 
powyżej podane - od łacińskiego aucto-
ritas to: wzór, przykład, powaga. Tym 
samym ukierunkowuje na takie terminy, 
jak: uznanie, szacunek, poważanie, pre-
stiż, respekt4. 

W. Chudy zauważył, że otaczający 
człowieka świat nie ułatwia pytającemu 

otrzymania odpowiedzi na pytanie, co 
oznacza prawdziwy autorytet. „Pytanie 
o to, czym dziś jest prawdziwy autorytet 
– nie jest pytaniem łatwym”5. Jak podaje 
T. Gerstenkorn można wyłonić dwa typy 
autorytetów: naukowy i moralny6. Auto-
rytet naukowy, to nie tylko osoba będąca 
znawcą dziedziny, którą reprezentuje, cie-
sząca się uznaniem, czy osoba posiadają-
ca bogaty dorobek naukowy. Aby zasłużyć 
na miano autorytetu naukowego, osoba 
pretendująca do tego tytułu winna posia-
dać przede wszystkim cechę prawdomów-
ności, która jest kluczowa i niezwykle 
ważna. Prawdomówność jest podstawo-
wą cechą autorytetu naukowego. Można 
uznać, że z prawdomówności wypływa-
ją kolejne cech takie jak: autentyczność, 
wiarygodność, naturalność, wierność czy 
bezstronność. Od autorytetu moralnego 
nie jest wymagana nadzwyczajna wie-
dza, czy stan posiadanego dorobku na-
ukowego, ani autorskich rozpraw nauko-
wych, ale oczekuje się, aby osoba ta była 
wzorem postępowania moralnego. Na 
miano autorytetu moralnego zasługuje 
osoba, która w sytuacji trudnej, wyjątko-
wej, specyficznej potrafi dokonać trafne-
go wyboru. Osoba taka potrafi uzasadnić 
swoje postępowanie, swój wybór oraz 
potrafi je ocenić i uzasadnić. Autorytetem 
moralnym są osoby posiadające nieskazi-
telne cechy charakteru, uznawane przez 
wspólnotę jako cnoty. Autorytet moralny 
to osoba, która żyje według głoszonych 
przez siebie zasad moralnych, a zasady 
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chowawca” 14:2006 nr 3 (159), s. 16.

te są uznawane przez społeczeństwo jako 
zasady moralne. Warto podkreślić, że mo-
żemy spotkać autorytet naukowy i mo-
ralny zarazem. Są to wybitni naukowcy, 
którzy są oddani swojej pracy i cechuje 
ich uczciwość, rzetelność, bezstronność 
w prowadzeniu badań naukowych. Au-
torytet moralny to osoba, która świadczy 
przykładem swej postawy o wartościach 
jakie reprezentuje. 

Prowadząc rozważania dotyczące au-
torytetu warto przedstawić cechy jakie 
winien posiadać autorytet. Autorytet to 
osoba nie tylko posiadająca cnoty czy 
je głoszące, ale żyjąca nimi na co dzień. 
Z pośród szeregu istotnych cech jakie po-
winien posiadać autorytet należy podać: 
prawdomówność, autentyczność i spra-
wiedliwość.

Prawdomówność w ujęciu encyklo-
pedycznym to mówienie prawdy. Jest 
to istotna cecha ludzkiego charakteru7. 
W Encyklopedii Filozofii Wychowania 
czytamy, że prawdomówność wiąże się 
z przekonaniem o wartości prawdy i jej 
istotnej roli w życiu moralnym oraz spo-
łeczno-moralnym, a także w całym po-
znaniu i postępowaniu ludzkim. Jest to 
prawda nie tylko naukowa i teoretyczna, 
ale także prawda w sferze wartości, do 
której człowiek dochodzi za pomocą róż-
nych środków8. Prawdomówność, w sze-
rokim sensie, to świadomy wolny ludzki 
akt, będący w harmonii z naturą ludzką9. 

Prawdomówność według W. Chudego 
dotyczy nie tylko wypowiadanych słów, 
ale także przekazu czynu i postawy. Moż-

na zatem zauważyć, iż występuje praw-
domówność słowa, czynu i postawy10.

prawdomówność słowa – jest to ubra-1. 
nie prawdy w słowo, czyli w komu-
nikacji międzyludzkiej przekazujemy 
prawdę za pomocą werbalnego kana-
łu. Autorytet posiadający cechę praw-
domówności słowa będzie komuni-
kował prawdę, zarówno w relacjach 
interpersonalnych jak i będzie zapisy-
wał słowa prawdy w swych pracach, 
rozprawach i szeroko rozumianym 
dorobku naukowym. Prawdomów-
ność słowa to mowa werbalna i słowo 
pisane; 
prawdomówność czynu – dotyczy 2. 
adekwatności, zgodności postępowa-
nia ze słowem i deklaracją. Autorytet 
posiadający cechę prawdomówności 
czynu nie będzie w konflikcie pomię-
dzy działaniem, sposobem życia, za-
chowaniem a słowem i deklaracją. 
Prawdomówność czynu stanowi fun-
dament, podstawę, na którym budu-
je się prawdomówność słowa. Warto 
podkreślić, że ludzki czyn nie powi-
nien rozmijać się ze słowem prawdy 
a jeśli dochodzi do zaburzenia na tej 
płaszczyźnie, powstaje tym samym 
kłamstwo czynu; 
prawdomówność postawy – postawa 3. 
jest stałą cechą ludzkiego działania 
w określonej dziedzinie, jest cechą 
odznaczającą się wartością moralną. 
Prawdomówności postawy nadbu-
dowana jest na prawdomówności 
czynów. Autorytet posiadający cechę 
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prawdomówności postawy będzie 
w perspektywie pewnego odcinka 
czasu postępował w zgodzie z tym, 
co głosi. Prawdomówność postawy 
odnosi się też do pewnego wzor-
ca moralnego człowieka, ponieważ 
nie wystarczy być jedynie zgodnym 
w czynach ze swym przekonaniem 
ale należy podkreślić, że prawdomów-
ność postawy zakłada prawdę o czło-
wieku, zatem postawa ludzka (będąca 
wyrazem prawdy) ma za swą podwa-
linę pierwotne pragnienie i wolę roz-
poznawania prawdy.
Warto zatem odpowiedzieć na po-

jawiające się pytanie: kim jest osoba 
prawdomówna i jakie cechy posiada? 
Osoba prawdomówna ma świadomość, 
że u podstaw racji rozumowych istnieje 
zawsze wartość prawdy oraz jest oso-
bą szczerą, nie kryjącą się za maskami 
kłamstwa, fałszu i niejednoznaczności, 
jest osobą, którą charakteryzuje otwar-
tość11. Co zatem możemy powiedzieć 
o owej otwartość? W. Chudy podaje, że 
jest to przede wszystkim otwartość na 
prawdę. Ta otwartość na prawdę jest 
niejako otwartością na inność i różno-
rodność; tym samym prawda poprzez 
otwartość przeciwstawia się nierówno-
ści i dyskryminacji, a afirmuje prawa 
innych do inności. Należy jednak podkre-
ślić, że otwartość winna cechować się re-
fleksyjnym krytycyzmem, zwłaszcza wo-
bec tego, co nowe. Natomiast otwartość 
powinna ubezpieczać zachowanie umia-
ru, zdrowego dystansu, przezorności 
i ostrożności. Człowiek prawdomówny, 
który posiada cechę otwartości (otwarto-
ści na prawdę) powinien posiadać także 

wysoki poziom inteligencji emocjonalnej, 
immanentny związek emocji z elemen-
tem rozumowym; osoba taka w chwili 
otwierania się na prawdę nie traci istot-
nego dla sytuacji elementu racjonalno-
ści. Kolejną niezwykle ważną cechą cha-
rakteryzującą osobę prawdomówną jest 
odwaga12. Chodzi w szczególności o ten 
rodzaj odwagi, która pozwala człowieko-
wi otworzyć się na nowe doświadczenia, 
wyzwania czy sytuacje i nie lęka się ich. 
Odwaga także wiąże się z otwartością na 
prawdę; nie lęka się tym samym zabrania 
głosu w dyskusji, debacie czy zwykłej, 
codziennej rozmowie. Odwaga i męstwo 
to największe cnoty sprzyjającą prawdo-
mówności. 

Wychowawca w sposób szczególny 
winien przestrzegać granice prawdo-
mówności. Dotyczą one zarówno wyko-
nywanego zawodu, jak również życia 
prywatnego. W każdej sferze życia na-
leży pamiętać o owych granicach. War-
to w tym miejscu zaznaczyć, że istotną 
zasadą jest dyskrecja. Należy respekto-
wać zasadę poufności, tajności. Zasada 
dyskrecji, zachowywania tajemnicy i se-
kretu, buduje zaufanie i bezpieczeństwo 
we wspólnocie międzyludzkiej, rodzinie, 
grupie rówieśniczej czy szkole. Zalecana 
jest powściągliwość w mówieniu i nie 
szastanie prawdomównością. Można jed-
nak wyróżnić cztery rodzaje pewnych sy-
tuacji życiowych13 kiedy:

prawdy nie wolno ukrywać, kiedy ktoś •	
ma do niej uzasadnione prawo;

sytuacja, nie wymagająca prawdomów-•	
ności, domaga się prawdę ujawnić 
z miłości do drugiego człowieka, na 
przykład w celu niesienia pomocy;
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sytuacja wymagająca przestrzegania za-•	
sady tajemnicy, na przykład tajemnicy 
spowiedzi, tajemnic państwowych;

sytuacja obrony prawdy przed opraw-•	
cą, możemy wówczas odpowiedzieć: 
„odmawiam odpowiedzi”; postawa 
ta jest wynikiem dużego heroizmu, 
a osoba w sytuacja obrony tajemnicy 
odpowiada: „mam wiedzę, której ni-
komu nie wolno zdradzić”.
Wychowawca winien wykazywać 

się zatem pewnego rodzaju uważnością, 
powinien przestrzegać granic prawdo-
mówności od strony niedomiaru prawdy 
oraz powinien dążyć do odkrywania całej 
prawdy, przy jednoczesnym ograniczaniu 
prawdy subiektywnej. W. Chudy apeluje, 
aby w komunikacji pomiędzy wychowan-
kiem a wychowawcą „nie wejść na drogę 
kłamstwa. Jak mówi Psalm: Drogę kłam-
stwa odwracaj ode mnie. Istnieje jedyna 
broń przeciwko kłamstwu. Jest nią praw-
da wprowadzana przez człowieka – czyli 
prawdomówność”14. 

Kolejną z pożądanych cech autorytetu 
jest autentyczność15. Autentyczność pole-
ga na rozpoznaniu wartości i dopasowa-
niu ich do osobowego kontekstu swojego 
życia. Wektorem postępowania powinny 
być właśnie wartości. Osoba autentyczna 
jest wolna, ponieważ w sposób niewy-
muszony wybiera wartości stanowiące 
aksjologiczną całość oraz osoba auten-
tyczna nie ulega przymusowi nieprawdy. 
Autorytet, będący osobą autentyczną nie 
ulega trendom, modzie, ideologii i szero-
ko pojmowanemu naciskowi. Osoba taka 
jest wolna od potwierdzania czynami 

wartości nieprawdziwych, fałszywych 
oraz niezgodnych aksjologicznie. Osoba 
autentyczna podążą za prawdą, którą 
rozpoznaje i akceptuje. 

Należy także pamiętać o autentycz-
ności w relacji nauczyciel-wychowanek, 
jakie mają miejsce w wychowaniu. W. 
Chudy podkreślał, że prawda procesu 
wychowawczego ma dwojaki charakter: 
pozytywny i negatywny16. Pierwszy to 
prawda świadectwa, która oznacza, że 
autentyczny nauczyciel to ten, który nie-
jako pokazuje swe życie, a wychowanek 
otwiera się na to świadectwo. Nauczyciel 
taki jest wierny prawdzie i potwierdza 
ją swoją postawą dnia codziennego. Na-
tomiast negatywna strona wychowania 
odkrywa potrzebę krytycyzmu, a w świa-
domym krytycyzmie zawiera się wolność 
i dopełnienie racjonalności człowieka. 

Sprawiedliwość to kolejna ważna ce-
cha jaką winien posiadać autorytet. A. 
Szostek podaje: „sprawiedliwość to cnota 
nakazująca oddać każdemu to co mu się 
należy. Ogromnie bogatą i złożoną treść 
kryje w sobie ta krótka definicja. Sugeru-
je ona najpierw pewną <powinnościową 
relację> pomiędzy tym, komu się należy, 
a tym, kto jest zobowiązany tę należność 
uiścić. Na czym zasadza się ta relacja? 
Przede wszystkim na godności, która 
przysługuje każdej osobie, właśnie z ra-
cji bycia osobą (…). Oddaje zaś ludzkiej 
osobie to, co należnie ten, kto reprezen-
tuje jej prawa (uprawnienia): do życia, do 
rozwoju w zdrowiu i bezpieczeństwie, do 
pracy, wykształcenia itp. Wszystkie one 
zakorzenione są w ludzkiej naturze i na-



ARTICLES

124

17 Szostek, Pogadanki z etyki, Częstochowa 1998, s. 180-181.
18 Zob. W. Chudy, autorytet i Boże narodzenie (odcinki-docinki), „Forum Akademickie” 3:1996 nr 12 

(40), s. 28.
19 W. Chudy, etos pedagoga, „Roczniki Nauk Społecznych” 31:2003 nr 31 z. 2, s. 17.
20 Zob. W. Chudy, etos pedagoga…dz. cyt., s. 5-20, zob. tenże, kłamstwo jako metoda. esej o społe-

czeństwie i kłamstwie, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, zob. tenże, Skosem w prawo...., zob. 

tenże, drogowskazy (Żyć i filozofować dziś), „Gwiazda Morza” 10:1993 nr 13 (252), s. 9, zob. tenże, 

autorytet i Boże narodzenie ...dz. cyt., s. 28. 
21 Zob. W. Chudy, etos pedagoga…dz. cyt., s. 18. 

kładają na innych obowiązek ich posza-
nowania”17. Sprawiedliwość wyraża się 
w ocenianiu w zgodzie z prawdą, w uczci-
wość względem siebie (umiejętność rozli-
czenia się z powierzonych obowiązków 
i zadań) oraz względem wychowanka; 
szacunek – wyrażający się w postrzega-
niu i traktowaniu drugiej osoby z należ-
ną jej godnością. Myśląc o prawdziwym 
autorytecie nie można wskazać kogoś, 
kto działa ze strachu i przymusu. Autory-
tet działa za pomocą środków: przykładu 
i świadectwa wartości18. 

2. fałsZyWy autorytet i sposób obroNy 
Omawianie autorytetu pedagogiczne-

go warto przeprowadzić w odniesieniu 
do fałszywych, fasadowych, wynaturzo-
nych i sztucznych autorytetów, które swą 
postawą wnoszą wartości antywycho-
wawcze. „Wpływy antywychowawcze 
szerzą się zwłaszcza w klimacie odrzuce-
nia prawdy. Autorytet prawdy zastępuje 
prawda autorytetu – autorytetu nierzad-
ko sztucznego lub narzuconego siłą”19. 

W literaturze możemy znaleźć wiele 
wyjaśnień dotyczących powstawania fał-
szywych autorytetów20. Warto przedsta-
wić niektóre z nich. Jako pierwszy warto 
podać namysł dotyczący strachu i prze-
mocy. Są różne typy sił wymuszających 
tak zwane fasady autorytetów, może to 
być siła przemocy fizycznej, emocjo-
nalnej lub ekonomicznej. Wynaturzony 
autorytet staje się autorytetem właśnie 

przez wcześniej wspomniany strach 
i przemoc. Kolejnym sposobem powsta-
wania fasadowego, fałszywego autoryte-
tu jest nadawanie go z mocy urzędowej. 
Często istnieje autorytet na mocy samej 
formy urzędowej, tytułu czy stanowiska. 
W wychowaniu można spotkać także tak 
zwany autorytet z przyzwyczajenia. Jest 
to osoba, której ranga autorytetu opiera 
się na pamięci o dawnych osiągnięć, czę-
sto osoba taka jest autorytetem bazują-
cym na nieaktualnym już związku z rolą 
społeczną. Autorytet z przyzwyczajenia 
to osoba, która kiedyś była autorytetem, 
jednak w jej przypadku nastąpił brak 
potwierdzenia w zasługach pedagogicz-
nych. Fałszywym autorytetem jest także 
idol, który pełni niejako rolę autorytetu. 
Postać idola jest częstym zjawiskiem, 
zwłaszcza współcześnie. Sam idol jest to 
osoba pochodząca najczęściej z kręgu kul-
tury masowej, wykreowana przez środki 
masowego przekazu, sławna i rozpozna-
walna. W postawie idola można zauwa-
żyć sztuczną kreację i konwencjonalność. 
Idol poprzez stosowaną manipulację kre-
owany jest na wzór zachowania społecz-
nego i propagatora pożądanych norm. W. 
Chudy podaje, że pseudoautorytety, czyli 
typ wynaturzonego, fałszywego, fasado-
wego autorytetu jest bardzo niebezpiecz-
ny, zwłaszcza dla wychowania21. 

W. Chudy zauważył, że „w czasach 
obecnych obniżyła się rola autorytetów 
osobowych, funkcjonuje za to powszech-



ARTYKUŁY

125

22 W. Chudy, kłamstwo jako metoda… dz. cyt., s. 516.
23 Zob. tamże, s. 517.
24 Zob. W. Chudy, drogowskazy... dz. cyt., s. 9.
25 Zob. L. Górska, Wiedza o wychowaniu. od różnorodności do jedności, Wydawnictwo Polskie Towa-

rzystwo Ekonomiczne, Szczecin 2008, s. 45.
26 Zob. S. Witek, etos chrześcijański, w: Powszechna encyklopedia filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. 3, 

PTT z Akwinu, Lublin 2002, s. 255.
27 Zob. L. Górska, Wiedza o wychowaniu... dz. cyt., s. 45. 

nie autorytet pragmatyczny, od którego 
człowiek współczesny oczekuje odpo-
wiedzi na pytanie: <Czy to korzystne 
dla mnie?>”22. Obroną przed fałszywymi 
autorytetami jest funkcjonowanie w każ-
dej wspólnocie osoby, która uchodzi za 
„przywódcę opinii”23. Osoby te posiadają 
wiedzę w określonej dziedzinie i są spe-
cjalistami w określonej branży czy sek-
torze wiedzy. Przywódca opinii potrafi 
zdemaskować fałszywe autorytety oraz 
chroni daną wspólnotę przed manipula-
cją. Każda wspólnota powinna mieć oso-
bę, która jest przywódcą opinii w zakresie 
kluczowych dziedzin nauki bezpośrednio 
wpływających na życie tej wspólnoty. 

Warto odnieść się jeszcze do obrony 
przed fałszywymi autorytetami. Bez wąt-
pienia skuteczną obroną przed fałszywy-
mi, fasadowymi autorytetami jest zwraca-
nie uwagi na hierarchię wartości, jaką owa 
osoba posiada i na spójność ze świadec-
twem jej życia. Punktem wyjścia do obro-
ny przed fałszywym autorytetem jest od-
powiedzenie na pytania: czy ten, którego 
uważam za autorytet, nie ogranicza mojej 
wolności? czy nie jestem manipulowany 
przez niego? Należy też pamiętać czy oso-
ba ta czyni dobro. W. Chudy zauważa, że 
„dobro występuje prawie zawsze z odkry-
tą twarzą i w pełnym słońcu. Zło zaś jest 
ukryte i najczęściej anonimowe”24. 

3. etos WychoWaWcy
Współczesny wychowawca potrzebu-

je etosu. Ten zbiór norm, postępowań, 

przyjętej hierarchii wartości oraz zakres 
zachowań i styl życia powinien być osa-
dzony w prawdzie o człowieku. Istotne 
będzie tu przedstawienie chrześcijań-
skiego etosu pedagogicznego, który jako 
zbiór reguł, wynika z mądrości Pisma 
Świętego i zasad płynących z życia Jezusa 
Chrystusa25. Etos chrześcijański (gr. ethos 
- obyczaj, usposobienie) to styl życia opar-
ty na zasadach moralnych ustanowiony 
przez Jezusa Chrystusa i uformowany 
przez apostołów w Kościele pierwotnym, 
wyznaczający kierunek kształtowania 
obyczajów jednostek i grup społecznych 
w dziejach chrześcijaństwa26. Etos doty-
czy wielu dziedzin zawodowych i w każ-
dej z nich określa normatywny sposób 
działania, postawę i relacje do praktyki 
osób zajmujących się czynnie daną dzie-
dziną. Etos wyznacza także granice aksjo-
logiczne i etyczne wolności postępowa-
nia na obszarze zawodowym. Jak podaje 
L. Górska szczególna rola powierzona 
została nauczycielom i wychowawcom, 
jest to nie tylko zawód, ale i powołanie. 
„Szczególną rolę w kontekście społecz-
nym odgrywa etos wychowawcy”27, 
należy być uważnym czy nie dochodzi 
u nich do zdrady etosu, czy ów etos jest 
przestrzegany. Istotne jest, aby wyzna-
czone granice aksjologiczno-etyczne były 
nie tylko szanowane, ale i praktykowane 
przez wychowawców i nauczycieli. 

Etos wychowawcy u swych pod-
staw ma prawdę, która pełni ważną rolę 
w kształtowaniu koncepcji osoby oraz 
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jest podstawą do prawidłowej koncepcji 
wychowania: „prawda jest pierwszym 
i podstawowym warunkiem wzrostu 
człowieka i odnowy społecznej. Jest fun-
damentem ufności (...) Prawda jest też 
najgłębszą potrzebą ludzkiego ducha. Od 
zaufania opartego na prawdzie – mówi 
Papież – zależy przyszłość ojczyzny. 
Wszystkie wymiary społecznego bytu: 
wymiar polityczny, ekonomiczny, kultu-
ralny i każdy inny opiera się ostatecznie 
na podstawowym wymiarze etycznym: 
prawda – zaufanie – wspólnota. By to 
osiągnąć, człowiek musi poszukiwać sta-
le prawdy o Bogu, o człowieku, o życiu 
i o świecie”28.

W Encyklopedii Pedagogicznej XXI Wie-
ku czytamy: „prawda jest podstawową 
dyrektywą edukacyjną”29, a „poszukiwa-
nie i odkrywanie jej jest celem wszelkie-
go poznania”30. W. Chudy przytacza myśl 
Jana Pawła II31, w której Ojciec Święty 
dzieli się refleksją dotyczącą prawdy – 
kiedy człowiek odkryje prawdę, musi nie 
tylko stawić jej czoła, ale także zmierzyć 
się z odpowiedzialnością wiążącą się 
z tymże odkryciem. Wychowawca, który 
spotyka się z prawdą niejako przez swój 
wykonywany zawód, musi dokonać wy-
boru – czy odkrytą prawdę przyjąć jako 
swoją, czy ją odrzucić. Odpowiedzial-
ność jaka spoczywa na nim, ma wartość 
ułatwiającą dokonanie wyboru. Wycho-
wawca albo podąża za prawdą, albo, 
odrzuciwszy ją, deformuje swą osobę. 

Warto prowadząc rozważania dotyczące 
roli autorytetu we współczesnym wy-
chowaniu odnieść się do samej postawy 
pedagoga. W postawie pedagoga musi 
wyrażać się prawda. Prawda ma swoje 
źródło w Piśmie Świętym, w obrazie Jezu-
sa Chrystusa – najlepszego Nauczyciela, 
który mówił ,,Ja jestem drogą i prawdą” 
(J 14, 6). 

4. autorytet W WychoWaNiu 
W wychowaniu zachodzi potrzeba 

autorytetu. ,,Autorytety osobowe i insty-
tucjonalne dostarczają wzorów godnych 
naśladowania, tym samym oszczędzając 
dzieciom i młodzieży trud odkrywania 
prawd dawno odkrytych. Docenienie 
przez wszystkich - i wychowywanych, 
i wychowujących - autorytetu pozwala 
czuć wsparcie osób znaczących i zacho-
wywać podstawowe wartości ogólno-
ludzkie”32. A. Rynio podaje, że autorytet 
odgrywa zasadniczą rolę w wychowa-
niu, ale musi to być autorytet autentycz-
ny; wychowanie oparte na prawdziwym 
autorytecie prowadzi do wielu pozytyw-
nych i różnorodnych skutków, przede 
wszystkim do kształtowania się dojrza-
łej i wszechstronne rozwiniętej osobo-
wości33. Jak podaje A. Rynio „na miano 
autorytetu zasługują więc te osoby, które 
cieszą się wiarygodnością, dodają innym 
odwagi do bycia sobą, a mając świado-
mość misji wychowawczej swoim ży-
ciem pobudzają innych do rozwoju”34. 
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Należy też rozróżnić, że czym innym 
jest naśladowanie autorytetu, a czym 
innym podziwianie go, zachwycanie się 
nim. W procesie wychowawczym istotną 
rolę odgrywa naśladowanie prawdziwe-
go autorytetu. Wychowanek może nie-
jako podążać śladami autorytetu, co nie 
zwalnia go z szukania własnej drogi do 
stawania się dojrzałym i harmonijnym 
człowiekiem. Autorytet ułatwia (poprzez 
wzorowanie się na nim) nabieranie umie-
jętności pożądanych oraz doskonalenie 
posiadanych już cnót. W. Chudy pisał: 
„autorytet jest, ostatecznie rzecz ujmu-
jąc, potrzebny człowiekowi ze względów 
metafizycznych. Jesteśmy bytami przy-
godnymi i nie wystarczamy sami sobie, 
zarówno w aspekcie całości życia, jak 
i w jego poszczególnych wymiarach. Po-
trzebujemy oparcia. Dotyczy to wszyst-
kich z nas. Dlatego właśnie największy 
nawet ludzki autorytet musi mieć oparcie 
w Autorytecie Transcendentnym”35. 

Warto na zakończenie podać, że w wy-
chowaniu istnieje dążność do wyelimi-
nowania tendencji maksymalizujacych, 
jak i minimalizujacych rolę autorytetu. 
Odrzuca się koncepcje zbyt autorytaty-
wistyczne, oparte na ślepym posłuszeń-
stwie i dyscyplinie w wychowaniu36. Mło-
dy człowiek nie będzie podążał za auto-
rytetem, kiedy będzie on mu narzucony. 
Świadomy wybór naśladowania autory-
tetu jest możliwy przez ukazanie prawdy 
postawy autorytetu. Postawa autorytetu 
jest ważna nie tylko w sferze nauczania, 
ale przede wszystkim w przekazywaniu 
prawdy w życiu codziennym. 

stresZcZeNie
We współczesnym świecie ważne jest 

przywrócenie autorytetu w wychowaniu. 

Jego rola jest ważna i istotna. Punktem 
wyjścia w rozważaniach jest próba od-
powiedzenia na pytanie – czym jest au-
torytet? Jak bronić się przed fałszywym 
autorytetem? Autorytet to osoba nie tyl-
ko posiadająca cnoty czy je głoszące, ale 
żyjąca nimi na co dzień. Spośród szeregu 
istotnych cech jakie powinien posiadać 
autorytet należy podać: prawdomów-
ność, autentyczność i sprawiedliwość. 

W dobie kryzysu wzorów do naślado-
wania oraz nagminnego zastępowania 
terminu autorytet słowem „idol”, można 
zauważyć zagubienie szczególnie mło-
dych ludzi. Odkrywając swą tożsamość, 
poszukując własnej drogi życia, osoba 
potrzebuje wzorca.

Należy zwrócić uwagę na zagrożenia 
jakie niesie ze sobą fałszywy autorytet. 
W niniejszym artykule zostaną podane 
sposoby bronienia się przed fałszywym 
autorytetem oraz zostanie podkreślona 
wartość etosu pedagoga. Artykuł odnosi 
się do szeroko rozumianej postawy peda-
goga. 

summary
The role of authority in modern educa-

tion
In the modern times restoration of au-

thority in education is essential. The role 
of authority is substantial. The attempt 
to answer the question of what authority 
is became the starting point for consider-
ation. How to defend against false author-
ity? An authority figure is a person who 
not only expresses or holds virtues, but 
a person who practices these virtues in 
everyday life. Among these traits, truth-
fulness, authenticity and fairness should 
be distinguished.

In the times of a role model crisis and 
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the replacement of authority figures with 
idols, one may note that especially young 
people seem to be lost. While discovering 
one’s identity, looking for one’s own way 
in life, a person needs a role model.

One should note the hazards related 
to false authorities. This article presents 
methods of defending against false au-
thority and underlines the role of the 
educator. The work relates to the broad 
understanding of the educator’s attitude.
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1 Podstawa źródłowa analizowanych tekstów: 1) Adam Mickiewicz, Wybór poezyj, tom pierwszy, 

oprac. i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski, seria: Biblioteka Narodowa, seria I, nr 66, t. 1, 

wydanie siódme, zmienione i uzupełnione, wyd. Zakład Narodowy imienia Ossolińskich — Wy-

dawnictwo, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk — Łódź 1986, s. 246, 12 nlb.; 2) Adam 

Mickiewicz, Wybór poezyj, tom drugi, oprac. i wstępem poprzedził Czesław Zgorzelski, seria: 

Biblioteka Narodowa, seria I, nr 66, t. 2, wydanie trzecie, zmienione, wyd. Zakład Narodowy 

imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław — Warszawa — Kraków — Gdańsk— Łódź 

1986, s. 364, 4 nlb.
2 Podstawa źródłowa analizowanych tekstów: 1) Juliusz Słowacki, dzieła wszystkie, pod red. Ju-

liusza Kleinera przy współudziale Władysława Floryana, t. XII, część 1, Wiersze drobne z lat 1843 

- 1849 — opracowali Juliusz Kleiner i Jan Kuźniar, Poeta i natchnienie — opracowali Juliusz Kleiner 

i Władysław Floryan, Bibliografię opracował Wiktor Hahn, seria: Juliusz Słowacki, dzieła wszystkie, 

Dział drugi, Utwory wydane z puścizny rękopiśmiennej, tom XII, część pierwsza, wydanie pierwsze, 

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich — Wydawnictwo, Wrocław 1960, s. 552, indeks. 2) Juliusz 

Słowacki, Raptularz 1843 - 1849. Pierwsze całkowite wydanie wraz z podobizną rękopisu, opracowanie 

edytorskie, wstęp, indeksy — Marek Toszyński, Wydawnictwo Topos, Warszawa 1996, s. XXIII, 1 

nlb., 340, 2 nlb., indeksy, ilustracje.

Celem niniejszego szkicu jest próba 
określenia zagadnień związanych z du-
chowością człowieka w późnych lirykach 
Adama Mickiewicza1 i Juliusza Słowac-
kiego2. Podstawę porównania stanowiła 
treść analizowanych utworów. W szcze-
gólności została omówiona relacja czło-
wieka do Boga, sumienia, wizji i doświad-
czeń mistycznych, do samego siebie i do 

własnej przeszłości. Ukazane zostały 
ponadto: gorycz przemijania, dojrzewa-
nie wewnętrzne, a także odniesienie się 
człowieka do bliźniego, natury i wiecz-
ności. Podjęto także próbę odczytania li-
ryków jako zapisu podsumowania życia 
ich twórców i przełomu dokonującego się 
w ich życiu wewnętrznym. W niniejszym 
artykule pominięto omawianie rozbudo-

Duchowość w późnych lirykach Adama 
Mickiewicza i Juliusza Słowackiego
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3 Por. 1) Juliusz Kleiner, liryki lozańskie, [w:] liryki lozańskie adama Mickiewicza. Strona lemanu. antologia, 

oprac. Marian Stala, wyd. Universitas, Kraków 1998, s. 127-135, przyp.; 2) Marian Maciejewski, Mickiewi-

czowskie „czucia wieczności” (czas i przestrzeń w liryce lozańskiej). Przestrzenne pojmowanie wieczności [w:] li-

ryki lozańskie adama Mickiewicza. Strona lemanu. antologia, oprac. Marian Stala, Kraków 1998, s. 203-256, 

przyp.; 3) Marian Stala (oprac., red.), liryki lozańskie adama Mickiewicza. Strona lemanu. antologia, Kraków 

1998, s. 416, 4 nlb., przyp.; 4) Alina Witkowska, Ryszard Przybylski, Romantyzm iii. Juliusz Słowacki, War-

szawa 2002, s. 743, przyp., indeks, il.; 5) Krystyna Zamącińska, o kilku motywach wierszy Słowackiego, 

„Roczniki Humanistyczne”, „Prace z Polonistyki” [wyd. Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersyte-

tu Lubelskiego, Lublin 1961], t. IX: 1960, zesz. 1, s. 35-54, przyp.; 6) Czesław Zgorzelski, liryka w pełni 

romantyczna. Studia i szkice o wierszach Słowackiego. Warszawa 1981, s. 263, 1 nlb., indeks, przyp. 
4 Uwaga techniczna: tzw. liryki lozańskie Adama Mickiewicza nie posiadają tytułów nadanych przez 

ich autora (oprócz Widzenia, Żalu rozrzutnika i do B... z…, Słów chrystusa i Słów Panny). Tytuły są w istocie 

rzeczy incipitami, które przyjęły się w literaturze przedmiotu jako „tytuły” właściwe (Broń mię przed sobą 

samym..., Pytasz, za co Bóg trochą sławy mię ozdobił..., gęby za lud krzyczące..., Snuć miłość..., nad wodą wielką 

i czystą..., gdy tu mój trup..., Uciec z duszą na listek... ach, już i w rodzicielskim domu..., Wsłuchać się w szum 

wód głuchy i jednaki..., Jak drzewo przed wydaniem owocu..., Polały się łzy me czyste, rzęsiste).
5 Mickiewicz, Wybór poezyj, oprac. i wstępem poprzedził Cz. Zgorzelski, BN, seria I, nr 66, t. 2, 

Wrocław 1986.
6 J. Kleiner, liryki lozańskie, [w:] liryki lozańskie adama Mickiewicza. Strona lemanu. antologia, oprac. 

M. Stala, Kraków 1996, s. 127. 

wanego stanu badań nad lirykami oby-
dwu polskich romantyków3 (z powodów 
obiektywnych: ograniczone ramy artyku-
łu), przytaczając niektóre pozycje w przy-
pisach i bibliografii. Niniejszy artykuł 
powstał przy użyciu tzw. metody analizy 
dokumentu (historiograficzna metodolo-
gia badań).

 
1. liryki loZańskie adama mickieWicZa 

Najważniejszymi późnymi lirykami Ada-
ma Mickiewicza są niewątpliwie tzw. Liryki 
lozańskie (tytuł cyklu nadano wtórnie)4. 

a. relacja człowieka do boga 
Wiersz Mickiewicza Nad wodą wiel-

ką i czystą5 jest utworem religijnym, mi-
stycznym, mówiącym o spotkaniu czło-
wieka z Bogiem, który to Bóg objawia się 
poprzez stworzoną przez siebie przyro-
dę. Stwórca jest „wielki i czysty” niczym 
woda, niewidoczny, trwały, niezniszczal-
ny; ponad wszystko i we wszystkim — 
przenika całą rzeczywistość. Człowiek 

(dusza) przemija jak woda i równocześnie 
trwa jak ona (paradoks — jeden ze sta-
łych elementów liryki mistycznej). Pod-
miot liryczny ukazuje uniwersalny, ko-
nieczny cel dążeń człowieka: „płynięcie”, 
czyli ruch duchowy, podążanie ku Bogu, 
ujmowalnemu w słowie jedynie przez 
paradoksy. Ukazano tu, zatem, dosłow-
ne znaczenie wody, a także wodę jako 
symbol Boga oraz symbol przemijalności 
i nieśmiertelności człowieka. 

J. Kleiner w swojej pracy zauważył: 
„Sam się czuje poeta wobec przyrody 
i wobec losu; odpadają zewnętrzne i hi-
storyczne uwarunkowania jaźni; znika 
z horyzontu to, co wyznaczało potężne 
koleje życia: związek ze zbiorowością, 
z narodem; w cień usuwa się (...) twór-
czość poetycka. Zostaje czysta osobo-
wość: indywidualna i wszechludzka 
[uniwersalna]”6. Liczy się więc tylko „ja” 
(dusza) i Bóg, „ja” wobec Boga obecnego 
w przyrodzie (nawiązanie do myśli św. 
Augustyna). 
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strzenne pojmowanie wieczności [w:] liryki lozańskie adama..., op. cit., s. 217.

Mickiewicz nawiązał do biblijnej sym-
boliki wody, bo w Piśmie Świętym woda 
oznacza czystość moralną. „Woda włą-
czona jest bowiem w Historię Zbawienia 
jako wyraz działania przemieniającego 
Ducha Bożego”7. Woda (chrztu) prowadzi 
do przemiany człowieczeństwa, oczysz-
cza. Mickiewicz przywoływał przestrzeń 
wartości (moralnych, religijnych) poprzez 
symbolikę wody. I to te wartości (aksjos-
fera), a nie sama woda (jako część przyro-
dy), oczyszczają człowieka i zapewniają 
mu łączność z Bogiem. 

W „wodzie wielkiej i czystej” człowiek 
rozpoznaje swoją znikomość (przygodność). 
Woda jest niezmienna, choć jest aktywna. 
Kiedy sumienie jest czyste, człowiek zacho-
wuje się podobnie jak woda: trwa uspoko-
jony, głęboki, oczyszczony. Wszystkie war-
tości spaja w duchu ludzkim miłość.

b. relacja podmiotu do samego siebie
Można powiedzieć, że liryki lozańskie 

są liryką ludzkiego istnienia w poszu-
kiwaniu istoty człowieczeństwa. Liryki 
okresu lozańskiego są dowodem na obec-
ność wyraźnej koncepcji antropologicz-
nej, tj. wizji człowieczeństwa otwartego 
na duchowość, nieskończoność, wiarę 
(transcendencję), czyli koncepcji chrześci-
jańskiej, będącej u Mickiewicza zaprze-
czeniem oświeceniowej, redukcjonistycz-
nej, fałszywej teorii człowieka, zamykają-
cej człowieczeństwo w wymiarach mate-
rialnych (redukcja duchowości).

Podmiot liryczny jest poetą, który jak 
woda „odbija” rzeczywistość zewnętrzną 
poprzez poezję. Jednocześnie podmiot zo-
stał ukazany na tle wody i do niej upodob-
niony (Nad wodą wielką i czystą). 

Dusza ludzka jest „mieszkaniem” 
(„gniazdeczkiem”, „domkiem”), o czym 

świadczy utwór Uciec z duszą na listek. 
W przedstawionej sytuacji lirycznej z jed-
nej strony pojawia się Bóg, a z drugiej 
strony dusza, co znowu jest odesłaniem 
do Augustyńskiego motywu: „Bóg i du-
sza” (liczy się tylko Bóg i dusza, nic nad-
to). Liryki lozańskie są zatem utworami 
mistycznymi. 

Człowiek osiąga szczęście dzięki „zado-
mowieniu” w ograniczoności przestrzeni, 
w której istnieje. „Przygodna” dusza ludz-
ka jest otwarta na byt niezmienny. Wiersz 
Nad wodą wielką i czystą świadczy o po-
korze, zrozumieniu ograniczoności czło-
wieka wobec nieskończonych możliwości 
Boga. Dusza, będąca „domkiem”, „gniaz-
deczkiem” czy też „doliną”, nie zamyka się 
na działanie Ducha Bożego (Veni Creator 
Spiritus w Zdaniach i uwagach): „Niech się 
twa dusza jako dolina położy, /A wnet po 
niej jak rzeka popłynie duch boży”. 

Na pytanie antropologiczne: „kim jest 
człowiek?” Adam Mickiewicz odpowiadał: 
człowiek jest tym, który doznaje wiecz-
ności i sam jest wiecznością (W drodze 
do wieczności oraz Człowiek wiecznością 
w Zdaniach i uwagach). Człowiek przyjmu-
je Boga, a Stwórca przyjmuje człowieka. 

Człowiek jest zawieszony między py-
chą a pokorą. „Sam Bóg bez wiedzy naszej 
nie może nas rzucić / A choć rzuci, gdy 
zechcem, musi do nas wrócić” (Majestat 
dusz naszych w Zdaniach i uwagach). Czło-
wiek ma wolną wolę, wbrew której Bóg 
nie chce niczego uczynić (np. Stwórca nie 
zatrzyma człowieka przed popełnieniem 
zła). Pragnienie Boga i tęsknota za Nim 
— są wpisane w istotę człowieczeństwa. 
Odrzucenie człowieka przez Boga jest 
właściwie tylko pozorne, bo w rzeczywi-
stości to człowiek odwraca się, a Bóg za-
wsze cierpliwie czeka. 
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„Niebo samo nie spadnie, trzeba je 
osiągnąć / I Pan Bóg sam nie zstąpi, po-
trzeba go ściągnąć” (Królestwo Boże gwałt 
cierpi w Zdaniach i uwagach). Od wolnej 
woli człowieka zależy jego postępowanie, 
a tym samym osiągnięcie nieba. 

Osiągnąć stan „przebóstwienia” 
można dzięki doskonaleniu moralnemu. 
Z utworu Snuć miłość wynika, że nie wy-
starczy sama pokora, ponieważ uniwer-
salną siłą „przebóstwiającą”, uświęcającą 
człowieka jest miłość. Adam Mickiewicz 
wskazywał na niewyczerpalność miłości 
poprzez ukazanie jej jako nieustannie bi-
jącego źródła, z którego początek biorą 
wszystkie inne dobra (wartości). 

c. relacja podmiotu do własnej przeszłości
Liryki lozańskie tworzą cykl opowia-

dający w sposób poetycki o własnej prze-
szłości podmiotu lirycznego. Treść tychże 
liryków odwołuje się do uczuć, co przy 
bliższym spojrzeniu stanowi w istocie 
próbę rozrachunku z życiem człowieka 
doświadczonego, rozgoryczonego.

Utwory: Polały się łzy me czyste, rzęsiste, 
Gdy tu mój trup i Żal rozrzutnika ukazują 
sytuację podmiotu lirycznego z perspek-
tywy śmierci, życie człowieka traktują 
jako czas zamknięty (co jest bardziej wi-
doczne w wierszu drugim). Inną interpre-
tacją liryku Polały się łzy me czyste, rzęsiste 
może być spojrzenie na okresy: dzieciń-
stwa, młodości i wieku dojrzałego z per-
spektywy starości. Tak czy inaczej — jest 
to punkt widzenia człowieka, który stoi 
już nad grobem.

Omawiany utwór wyjawia relację 
człowieka do własnej przeszłości. Tróje-
tapowe życie zostało ukazane w formie 
równoległych określeń — syntez (dzie-
ciństwo — „sielskie, anielskie”, młodość - 

„górna i durna”, wiek dojrzały - „wiek klę-
ski”). Adam Mickiewicz w krótkim wier-
szu dokonał nie tylko ogarnięcia, podsu-
mowania własnego życia jako dramatu, 
ale również scharakteryzował (w sposób 
ogólny) kolejne etapy istnienia każdego 
człowieka.

Wyrazem spojrzenia w przeszłość 
jest utwór Gdy tu mój trup, w którym to 
wierszu znalazł się „(...) motyw rozdzia-
łu duszy i ciała, strupienia za życia”8. We 
wspomnianym liryku nakładają się na 
siebie sprzeczne perspektywy (trup - ru-
szający się i mówiący). Podmiot jest jed-
nocześnie z przyjaciółmi „tutaj”, gdzie 
tęskni, i „tam”, w „kraju lat dziecinnych”. 
Dzięki oddzieleniu duszy od ciała, prze-
nikaniu się życia ze śmiercią na wzór 
marzenia sennego - czas ulega rozbiciu 
i możliwy jest wgląd w świat poza cza-
sem. W ten sposób został osiągnięty efekt 
„metafizyczności” czy też swoistego sur-
realizmu.

d. relacja do natury
Liryki lozańskie są ostatnim Mickiewi-

czowskim ogniwem liryki opisującej przy-
rodę. Dzięki refleksji podmiot dostrzega, 
że natura w gruncie rzeczy nie jest taką, 
na jaką wskazują mu zmysły, ponieważ 
nie da się jej poznać jedynie w sposób 
sensualny, czysto materialny. W oma-
wianych tu lirykach następuje przejście 
od poznania wyłącznie zmysłowego do 
poznania „mistycznego”. W utworze 
Nad wodą wielką i czystą zostały odkry-
te i sprecyzowane uniwersalne prawa 
rządzące światem („Skałom trzeba stać 
i grozić / Obłokom deszcz przewozić / Bły-
skawicom grzmieć i ginąć / A mnie pły-
nąć, płynąć, płynąć”). Podmiot powinien 
współegzystować z przedmiotem, żeby 
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móc go poznać. Postrzeganie zmysłowe 
jest wstępem do poznania duchowego.

„Właściwe w nowym «mistycznym 
poznaniu» — podobnie jak to możemy 
obserwować w liryce mistycznej Słowac-
kiego — ważne są (...) niektóre wybrane 
kształty konkretne jako szczególny rodzaj 
«znaków»”9. Pojawia się idea odczytania 
w konkretnej, realnej rzeczywistości zna-
ków nadprzyrodzonych. 

Na Adama Mickiewicza wpłynęła m. 
in. filozofia Friedricha Wilhelma Josepha 
Schellinga podkreślająca wagę intuicji 
w poznaniu: natura bezskutecznie dąży 
do samouświadomienia (sytuacja obło-
ków, skał, błyskawic pragnących dojść do 
poznania siebie poprzez przeglądanie się 
w wodzie w utworze Nad wodą wielką i czy-
stą). Tylko w człowieku, który jest cząstką 
natury, przyroda może dojść pośrednio do 
refleksji nad sobą samą. Poza człowiekiem 
— natura jawi się jako nieświadoma. Pod-
miot poznania i przedmiot poznania pa-
radoksalnie zlewają się ze sobą (człowiek 
ukazany jest jako obserwator wody, jedno-
cześnie będący samą wodą). Niezupełność 
zjednoczenia zmysłowego z żywiołem jest 
jednak konieczna dla możliwości zaistnie-
nia poznania duchowego. 

W powyższym utworze chodzi jednak 
nie tyle o poznanie przyrody, ile o auto-
refleksję podmiotu, który pragnie wyzna-
czyć sobie, dzięki relacjom z naturą, cel 
własnego istnienia („Mnie płynąć, płynąć, 
płynąć”). 

e. relacja do wieczności
Duch ludzki istnieje w czasie, tj. du-

chowość podmiotu zanurzona jest w czas. 
Powstał więc problem poetycki: w jaki 
sposób w poezji możliwe jest przedsta-
wienie czasu podmiotu? 

Adam Mickiewicz pokazał czas po-
przez ruch w przestrzeni. Mickiewiczow-
skie liryki można odczytać w ten sposób, 
że czas (upływ czasu) jest ruchem w prze-
strzeni. Przestrzeń zaś jawi się tu jako 
nieskończona, istniejąca niezależnie od 
tego, czy jest poznawana przez podmiot, 
czy też nie. To koresponduje z duchowo-
ścią, która również jest nieskończona. 
Poeta kreował przestrzeń nie podlegającą 
więzom czasu, bez jakichkolwiek ograni-
czeń. Czas pokazany został poprzez ujętą 
w słowie wieczną przestrzeń. 

Aby wejść duchem do wieczności, na-
leży przekroczyć czas i przestrzeń (utwór 
Droga do wieczności w Zdaniach i uwa-
gach): „Ci, co nad czas i miejsce ducha 
swego wzbili / Mogą czucia wieczności 
doznać w każdej chwili”. Wyzwolenie się 
z niepokoju prowadzi do wyzwolenia się 
z czasu („Niepokój jest zegarem, on czas 
ludzki stwarza / Kto umorzył niepokój, 
wnet i czas umarza” — wiersz pt. Zegar 
w Zdaniach i uwagach).

„Trwanie” należy zarówno do istoty 
wody jak i do istoty ludzkiego „ducha”, 
który nie przemija, pomimo przemijal-
ności ciała. Mickiewicz sięgnął do obra-
zowania ahistorycznego, dzięki ukazaniu 
bezczasowej przyrody i przedstawieniu 
człowieka w nią „zanurzonego”. Jako po-
eta przestrzeni przedstawiał on przepaść 
drogi do wieczności. Zapowiedź tej dro-
gi widać już w Sonetach krymskich (Góry 
Kikineis) w motywie przeprowadzania 
Pielgrzyma przez Mirzę niebezpieczną 
ścieżką. 

f. przełom w życiu wewnętrznym
J. Kleiner napisał, że: „(...) na tle re-

ligijnych przeżyć, trwających od czasu 
«Dziadów» drezdeńskich, krystalizuje 
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się ideowo i obrazowo koncepcja wiel-
kiej ewolucji ducha”10 wypowiedziana 
w niewykończonym przez Mickiewicza 
sonecie Snuć miłość. Niezwykłość i siłę 
idei autor ten ukazał w postaci obrazów 
z różnych dziedzin życia bądź różnych 
rzeczywistości, w sposób zmuszający 
do pracy wyobraźnię odbiorcy. W po-
wstałych wcześniej dziełach podkreślo-
na została istotna rola pokory jako siły 
oczyszczającej i wznoszącej (Dziady, cz. 
III). Tutaj sama pokora nie wystarcza, 
ponieważ jest siłą zbyt bierną. Naczelną, 
dynamiczną wartością, którą kieruje się 
„duch” jest miłość. „Wzrost jego [ducha], 
to rozrośnięcie miłości na drodze do-
bywania z siebie skarbów własnych”11. 
Miłość stanowi jedyną siłę dającą czło-
wiekowi nieograniczoną moc. Liryk Snuć 
miłość jest „(...) nie tylko nakazem, ale 
i proroctwem - proroctwem danym oso-
bistości własnej, pomimo zasłaniającego 
ten fakt zwróceniu się ku człowiekowi 
ogólnemu”12. Miłość jest porównywana 
do coraz wyższych „form” stworzenia: 
przyrody (jedwabnik, źródło, wiatr, ziar-
no), człowieka (miłość „matczyna”), aż 
dochodzi w końcu do aniołów i „mocy 
Stwórcy stworzenia”. Proroctwo darze-
nia miłością ma sprawić, że człowiek 
dojdzie do nieograniczonej mocy, zo-
stanie wręcz „przebóstwiony”. Utwór 
powyższy jawi się jako filozoficzne spoj-
rzenie człowieka w przyszłość oraz jako 
odważne ujęcie hierarchii bytów, wśród 
których najważniejsza jest miłość do 
Boga i ludzi (jak u św. Pawła w Hymnie 
o miłości; por. 1 Kor 13,13). 

Doświadczenia mistyczne Mickiewi-
cza zostały ukazane w liryku pt. Widze-
nie. Podmiot doznaje uczucia oderwania 
duszy od ciała, dzięki czemu dostrzega 
nie tylko swoje przeszłe uczynki, ale 
odkrywa wiele tajemnic, niegdyś zakry-
tych dla oczu: „(…) nagle moje ciało (…) 
/ Prysło zerwane anioła podmuchem / 
I ziarno duszy nagie pozostało / (…) moje 
przeszłe czyny / (…) wisiały przy mnie 
(…)”. Dostrzega również Boga w postaci 
niekończącego się źródła światła („Teraz 
widziałem całe wielkie morze / Płynące 
ze środka, jak ze źródła, z Boga / A w nim 
rozlana była światłość błoga. / I mogłem 
latać po całym przestworze, / Biegać, jak 
promień, przy boskim promieniu / Mą-
drości bożej (...)”). Podmiot czuje się „osią 
w nieskończonym kole”, a jego dusza 
„wiecznie będzie się rozżarzać” miłością 
do stworzenia. 

2. liryki późNe juliusZa słoWackieGo 
Z lat 1843–1849

Najważniejszym, najistotniejszym 
zbiorem późnych liryków Juliusza Słowac-
kiego jest tzw. Raptularz (1843–1849)13.

a. relacja człowieka do boga
Podmiot liryczny ukazuje Boga jako 

Jedynego w Trzech Osobach, jako Ducha 
Miłości, a dzieje się to w wielkim wyzna-
niu wiary (credo J. Słowackiego): „Bóg 
Duch, innego (brać) zwać nie będziecie / 
W nieszczęściu waszym / (Imienia Boga) 
o bracia moi; / Duch Syn - objawion formą 
na świecie / W gwiazdach - w miesiącach 
i słońcach stoi / Miłości Duch / A w nim 
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(panuje Trzeci) Duch Święty / Przemie-
nion w róże i w dyjamenty”14. Duch 
przenika stworzenie, stąd można mówić 
o „duchu natury”. Tak silny pneumatolo-
giczny akcent nie pojawił się u Mickiewi-
cza. Człowiek żyje w Bogu przez wszyst-
kie lata swojego życia, jego duch należy 
do Stwórcy: „Tym trzem... się nasze duchy 
należą, / W tych trzech - się rodzą - pracu-
ją - palą / A nieśmiertelni - co tylko / (W co 
tylko ducha głębią) (u)wierzą / Nawet że 
globy słońca zapalą / Nawet że ruszą cia-
ło z mogiły / Wszystko mieć będą - w to 
uwierzyły”15. W liryku zapisanym przez 
J. Słowackiego w Raptularzu została pod-
kreślona moc wiary, dzięki której mogą 
dokonać się nawet rzeczy nadprzyrodzo-
ne. Jej siłę podkreślono również w innym 
liryku: „Młodości uwierz w sny czyste 
i złote / Które nad formy przelatują stare 
/ A masz broń pewną na świata ciemnotę 
/ Masz we snach twoich już stworzoną 
wiarę (...)”16. W powyższym tekście po-
brzmiewają dalekie reminiscencje Ody do 
młodości Mickiewicza. Świat romantyków 
oparty był na wierze, zaufaniu, więc wia-
ra stanowiła istotny element koncepcji 
duchowości w lirykach J. Słowackiego. 

Podmiot liryczny trwa w modlitwie, 
prosząc o wolność dla swojej Ojczyzny. 
Pragnie, aby cały naród wołał do Boga ra-
zem z nim: „Polsko ojczyzno! padaj ze mną 
na kolana / I proś Boga, o starcie (czarne-
go) złotego szatana / Który spadł z nieba 
jako jasna błyskawica / (I gwiazd trzecią 
część twoich zmiótł — i pół księżyca) / 
Zmiótłszy trzecią część twoich gwiazd 
i trzecią część księżyca // Nie z woli, ale 

właśnie zaparciem się woli / Myśląc że 
Bóg - na skrzypcach szlachcica rzępoli 
(...)”17. Powyższy tekst jest daleką parafra-
zą motywu smoka i Niewiasty z Apokalip-
sy św. Jana. Wizyjność biblijna w późnym 
okresie J. Słowackiego była znamienną ce-
chą, co widać na przykładzie cytowanego 
liryku. W mniejszym stopniu inspiracje 
biblijną wizyjnością spotyka się u Mickie-
wicza w Lirykach Lozańskich.

Szczególne wyznanie wiary Juliusza 
Słowackiego napisane w sposób poetycki, 
inspirowane katolickim Credo, brzmi na-
stępująco: „Wierzę w Boga Ojca Wszech-
mogącego / Ojca naszego / Przez który 
wszelki duch (jest) był urodzony / Twór-
czością (opatrzony) i wolą uradowany / 
Aby się (wszelkim ciałem) ciałem objawił 
/ (sprawcą) / (Duch odwieczny wszelkiej 
widzialności stworzyciel) / (Wszelkiej wi-
dzialności Stworca) // Wierzę w Chrystusa 
Pana / Słowo świata całego / Który wszelką 
sprawę czyni / Żywot ku Ojcu prowadzi / 
A urodził się z Dziewicy / Przez natchnie-
nie Ducha Świętego. / I przez ściemnienie 
się ludzkiej natury / I rozpięty (był) jest na 
krzyżu / (I zmartwychwstał i jest z ciałem) 
/ Który po trzech dniach zmartwychwstał 
/ I z ciałem był uniesion w obłoki / (Prze-
mieni [?] dzisiejsze [?] w obłoki) / I w ob-
łokach na ten świat wróci / Skąd przyjdzie 
sądzić Krolestwo Boże / Wierzę w Ducha 
Świętego / Dawcę twórczości i siły / Trze-
cią Świętej Trójcy Osobę / Nieśmiertelną... 
(równą) i wszechmocną / Równą Ojcu 
i Synowi / napełnion świętością / Przez 
którą jest (święty i) (uświęcon i pełny) / 
Wierzę w Kościół Święty Powszechny / 
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I w jednego Najwyższego Pasterza / Wie-
rzę w świętych duchów związek / (I tu... 
i za[...]) Widzialnych - i niewidzialnych / 
Wierzę w świata przemienienie / W osta-
teczne zmartwychwstanie / Ciała wszel-
kiego na ziemi / (Wierzę w żywot wiecz-
ny duch) / (I w Królestwo Boże widzial-
ne) // (I w) W Królestwo Boże widzialne / 
Przychodzące z przemienieniem / Natury 
naszej cielesnej / I w zwycięstwo Du-
cha (naszego) Świętego / (odpuszczenie 
grzechów świata) / (W grzechy świata 
prze[…]) / (Wierzę i w żywot wiecz-
ny amen) / Z przełamaniem grzechów 
(świata) (ducha) (cielesnego) wszelkiego / 
I w pokonanie ducha grzesznej natury) / 
Wierzę - i w żywot wieczny mój wierzę… 
Amen”18. 

Powyższe credo J. Słowackiego, mimo 
że zawarte w brulionie, trudne do od-
czytania, zasługuje na uwagę, ponie-
waż autor jako katolik próbował (jako 
jeden z nielicznych romantyków) w spo-
sób poetycki parafrazować ten ważny 
dla chrześcijan tekst. Oczywiście, wer-
sja poety jest tylko poetycką parafrazą 
oryginału pełną obrazowości i „filozo-
fowania”. W koncepcji Słowackiego du-
chowość miała prowadzić do przemie-
nienia świata, przebóstwienia go. Duch 
Święty jest ukazany jako Dawca „twór-
czości i siły” – co jest znamienne dla 
romantycznego twórcy. Podmiot wierzy 
w „zwycięstwo Ducha”. Duchowość jest 
źródłem twórczości, mocy i świętości 
człowieka. Podobnych ujęć, tak silnie 
wyeksponowanych, nie znajdujemy 
w lirykach ostatnich Mickiewicza. „Wie-
rzę w świętych duchów związek” - to 
jest sformułowanie oznaczające wia-
rę we wspólnotę Kościoła duchowego 

(triumfującego w niebie), skoro mowa 
była o „zwycięstwie Ducha”. 

Przejawem duchowości ludzkiej, in-
spirowanej przez Boga, jest instytucja 
„wieszczów”, którzy zjawiają się rzadko, 
nawet co kilka stuleci. „Najpiękniejszy 
najświętszy tron Boga na ziemi / Na który 
Pan Bóg nieraz kilka wieków czeka / Jest 
to duch ogromnego wieszcza i człowieka 
/ Wiatrak niby ze skrzydły jasno słonecz-
nemi / Ciągle porywający świat kamienny 
w górę”19. Wieszcz jest to człowiek silny 
duchem, „najpiękniejszy, najświętszy”, 
powodujący zmiany w świecie zasta-
nym („kamiennym”) i to zmiany na lep-
sze (wzrastanie w duchu, ruch „w górę”). 
Można powiedzieć, że w tym wypadku 
upływ czasu został przedstawiony, tak 
jak u Mickiewicza, poprzez ruch w prze-
strzeni (jak to było w Nad wodą wielką 
i czystą). 

Człowiek zdaje sobie sprawę ze swo-
jej ograniczoności. Wie, że nie jest w sta-
nie poznać poprzez rozum: Boga - „Króla” 
i „Pana”, który zarazem mieszka „Cho-
ciażby w chłopku”, skoro przyjął ludzkie 
ciało. W takiej sytuacji jedynym wyjściem 
jest wiara. („Mój Król i mój Pan — to nie 
mocarz żadny, / Nie ten - na którym trzy 
koron się piętrzy, / Ale duch pierwszy 
(świata) globu światowładny, / Chociażby 
w chłopku - (ale duch) duch świata - naj-
świętszy; / Czy on na świecie żyw - czy 
gdzie nad światem? / Wiem, że duch taki 
jest - i dość mi na tém...”20. 

Nieodłącznym atrybutem duchowości 
Boga jest świętość, w tym także świętość 
Wcielonego Ducha. Słowacki nie potrafił 
określić, czy ów duch wcielony jest trans-
cendentny (poza światem) czy immanent-
ny (w świecie). 
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W utworze Kiedy pierwsze kury Panu 
spiewają21 Bóg podczas świtania jednoczy 
się z naturą i człowiekiem, zostaje „przy-
bliżony do człowieka i przyrody, po ojcow-
sku wyrozumiały, łatwiej dosiężny”22. Inne 
liryki ukazują uwielbienie, dziękczynienie 
Stwórcy (np. utwór O! wielki Boże — o Pa-
nie wszechmocy) oraz wielką ufność: „W To-
bie ja ufam jak bocian północny / Którego 
skrzydło nad morzami kona”. Im bezrad-
ność człowieka większa, tym łaska, moc 
Pana jest potrzebniejsza, silniejsza, działa 
skuteczniej, ponieważ „moc w słabości się 
doskonali” (2 Kor 4, 7). 

Podmiot zwraca się do Boga w formie 
westchnień modlitewnych, w których 
wysławia potęgę Boga nad światem, ob-
jawioną raczej przez dźwięki „sfer niebie-
skich”, niż poprzez obraz: „Panie! o któ-
rym na niebiosach słyszę / Gdzie słychać 
grzmot słońc - albo gwiazd dzwonienie”. 
Bohater liryczny znajduje w Bogu ukoje-
nie, jest pełen skruchy, pokory i łez, kie-
dy oddaje cześć. Bóg jest nie tylko wielki, 
pełen majestatu, ale związany z bezrad-
nością, kruchością dziecka, co „w żłobku 
matka go kołysze” (utwór Skądkolwiek jego 
duch na mnie uderzy). „Skądkolwiek jego 
duch na mnie uderzy, / Gdziekolwiek jego 
wołanie usłyszę; / Czy to zjawi się w sier-
miążce pasterzy, / Czy jeszcze w żłobku 
matka go kołysze; / Gdziekolwiek ono 
dziecko światowładne / Poczuję - klęknę 
i na twarz upadnę”23). Rzecz jasna, owym 
dzieckiem jest Jezus Chrystus, narodzony 
w Betlejem. Podmiot deklaruje, że w razie 
„poczucia” obecności małego Jezusa - zło-

ży Mu hołd, klękając na kolana (pokora). 
Motyw pokory wobec Boga był wspólny 
Mickiewiczowi i Słowackiemu w lirykach 
z ich „późnego okresu”. Wiara deklarowa-
na przez Słowackiego była wiarą prostą, 
szczerą (pobożnością ludu). „(...)We mnie 
ta wiara - co w litewskim chłopie” - mówi 
podmiot o swojej prostej, szczerej wierze 
w wierszu Gdy noc głęboka wszystko uspi 
i oniemi. Motywy Boga w późnej liryce J. 
Słowackiego pojawiły się także w wielu 
innych wierszach (np. O! Boże ojców mo-
ich! Tobie chwała!, Radujcie się, Pan wielki 
narodów nadchodzi..., Ty głos cierpiący pod-
nieś - i niech w tobie..., Jeżeli ci Pan nie zbu-
duje domu..., Panie! jeżeli zamkniesz słuch 
narodu..., To było w duchu, Ojcze! a tymcza-
sem..., O Polsko moja, tyś pierwsza światu..., 
Chwal Pana, duszo moja..., Proroctwo itd.).

b. relacja człowieka do samego siebie
Człowiek jest bytem przygodnym, 

ograniczonym, nie jest Bogiem, nie może 
wiele uczynić. Słowacki opisał poetycko 
ów stan niemocy w swoim późnym liry-
ku: „(…) Człowiek nie wyrwie pioruna 
z chmurzycy / Lecących (jako) niby stada 
srebrnemi / Gwiazd nie zatrzyma.... ani 
z błyskawicy / Miecza nie ukuje.... chcąc 
być panem ziemi.... (...)”24.

Człowiek jest obdarzony duszą, umy-
słem zdolnym do głębokich zamyśleń, 
lecz przeczuwa swoją śmierć (ujętą w me-
taforze zachodu słońca): „Dusza się moja 
zamyśla głęboko, / Czuje, że tu jak słońcu 
zajść potrzeba / A innym ludziom zabły-
snąć na oko...”25.
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Duch ludzki nie jest zależny od świa-
ta materialnego (władzy), ale zależy od 
świata duchowego: „Teraz pod żadną 
światową się władzę / Nie mogę poddać 
- nie przeto żem dumny / mój bezsenny 
/ Ale że duchów bezsenne prowadzę / Od 
wieki wieków przez / (Przez wielkie) słoń-
ca i przez wieków trumny”26.

Podmiot jest częścią natury, ale do-
strzega w sobie możliwość przenikania 
umysłem rzeczywistości widzialnej, od-
nalezienia w niej sensów metafizycznych. 
Podmiot odczuwa realnie, doświadcza za-
światy, uważa się za patriotę, boleje nad 
nieszczęściem Ojczyzny, jest gotowy po-
święcić się dla niej nawet za cenę życia 
i cierpi: „O! nieszczęśliwa, o! uciemiężona 
/ Ojczyzno moja - raz jeszcze ku tobie / 
Otworzę moje krzyżowe ramiona”. Wie-
rzy jednak w jej siłę: „Wszakże spokojny 
- bo wiem, że masz w sobie / Słońce ży-
wota” (utwór O! nieszczęśliwa, o! uciemię-
żona). 

Podmiot liryczny w momencie „mi-
stycznym” dostrzega prawdę o sobie, 
pragnie przekazać ją innym ludziom, 
mianowicie - jak wspomniano wyżej - 
ma poczucie, że jego duch jest „duchem 
ogromnego wieszcza i człowieka”, który 
ma przed sobą ważną misję do spełnie-
nia - porwać „świat kamienny w górę” 
(w utworze Najpiękniejszy, najświętszy 
tron Boga na ziemi..).. Człowiek jest świa-
domy, że to zadanie napotka opór: „Ciągle 
porywający świat kamienny w górę”27.

Podmiot w utworze Wieniec związano 
z rzeczy przeklętych... przybiera postawę 
proroka głoszącego bliską zagładę po-
przez symboliczne ukazanie symptomów 
katastrofy: „(...) Lamp pogaszono tysiące 
świętych, / Pod jeden topór ludzkość się 

kładzie / Zegary wszystkie stoją na zdra-
dzie / Prac przenajświętszych łamie się 
moc / O! wielka noc! o! wielka noc!”. Pod-
miot liryczny widzi zatracenie wartości, 
wzywa, aby „czuwać”.

Liryk O krzyż Cię proszę modlitwą gwał-
towną... jest modlitwą, w której podmiot 
prosi o cierpienie i o siłę, aby w tym cier-
pieniu wytrwać. Początkowo motywuje 
swoje pragnienie chęcią osiągnięcia zba-
wienia, chwały („Całemu światu lampą 
tak cudowną / Stać się - gdzież większa 
jasność dla człowieka?”), po czym tłuma-
czy cierpienie heroiczną, bezinteresowną 
miłością do ludzkości, aby „złych (...) po-
konać”. 

c. relacja do własnej przeszłości 
Człowiek jest istotą obdarzoną pamię-

cią, a dzięki pamięci - jest zdolny do po-
wtórnego odrodzenia się duchowego (pa-
mięć warunkuje tożsamość): „Dusza się 
moja zamyśla głęboko / (Duch mój - dziś 
głębszy jakiś) / (Dusza się moja zamyśla 
- zwodzi) / (Myślą po życia falach) bliska 
/ Wszystkie pamiątki... (w tłum[ie]) blisko 
pogrzebanych / (Bo czuję że się na nowo 
narodzi / Z któremi znów się na powrót 
urodzi”28.

W koncepcjach Mickiewicza i Słowac-
kiego duchowość nosi cechę nieskończo-
ności, przy czym Słowacki obrazował pe-
rypetie nieskończonej duszy metaforami 
światła (dusza „z promieni” wrócona do 
ciała), co nawiązuje do stanu ciał chwa-
lebnych (uwielbionych) po zmartwych-
wstaniu (wizja ta pojawiła się również 
u Mickiewicza w Widzeniu). Koncepcja 
duszy jako światła była w gruncie rzeczy 
koncepcją neoplatońską (kontynuowaną 
przez św. Augustyna, Pseudo-Dionizego 
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Areopagitę, średniowieczną szkołę „świa-
tła” z Chartres, czy szkołę wiktorynów). 
„Jeśli tam będziesz... duszo moja (nieskoń-
czona) mego łona / Choćby z promieni - 
do ciała wrócona: - / To nie zapomnisz tej 
mojej tęsknoty, (...) // Powietrze lżejsze... 
które cię uzdrowi, / Lałem z mej piersi... / 
(Wlałem mą piersią)... mojemu krajowi”29. 
Z kolei pesymizm i gorycz przemijania 
pojawiły się wyraźnie w utworze J. Sło-
wackiego Daję wam tę ostatnią godzinę pa-
miątek. Podmiot zwraca się do własnego 
narodu, dedykuje mu jako spuściznę swo-
ją „pamiątek” i „nadziei koronę” — po-
ezję. Autor ponadto w przeszłości chciał 
„rzeczy uczynić szalone”, widział mesja-
nistyczną misję Polski w dziejach ludzko-
ści. Wizja ta była dlań siłą twórczą. We 
wspomnianym utworze jednak stwierdza 
z wielkim smutkiem, że wystarczy mu 
tylko „(...) ziemi kątek / Gdzie w deskowej 
się zawrę muszli i utonę”, co jest meta-
forą śmierci. Wskazanie J. Słowackiego 
na ograniczoność kondycji ludzkiej było 
znamienną cechą jego koncepcji antro-
pologicznej, podobnie jak u Mickiewicza 
(przygodność bytu ludzkiego).

d. relacja do natury
Świat kreowany w późnych lirykach J. 

Słowackiego jest światem natury realnej 
albo odrealnionej, uduchowionej. Bardziej 
niż naturą, autor Raptularza interesował 
się światem zmarłych (światem duchów, 
mar, upiorów etc.), w czym, oczywiście, 
nie odbiegał od zainteresowań Mickiewi-
cza z okresu pisania Dziadów (II i IV czę-
ści). Fascynacje Słowackiego światem du-
chowym miały w podtekście modny wów-
czas spirytyzm. Zapewne w „tajnych za-

bawach z duchami” autorowi Raptularza 
chodziło o tzw. „wywoływanie duchów” 
(koncepcja ezoteryczna, okultystyczna, 
potępiona przez Kościół). Słowacki, zgod-
nie ze stanowiskiem Kościoła, nazwał 
„szaleństwem” owe „zabawy” spirytu-
alne. Poeta jednak pozostawił czytelnika 
w sytuacji dwuznacznej, bo owe duchy 
„unaocznił” poetycko, a nadto dodał, że 
„świat jest cały mar objawem” i że w tych 
marach (sennych?) jest „rozum” (grec. 
nous) i „logika” (grec. dianoia). Autor napi-
sał w Raptularzu: „Przecież to schronienie 
/ I te z duchami tajnemi zabawy / Twe są 
szaleństwem... / Tak: mary i cienie / Nic 
więcej... świat jest cały mar objawem / 
W nich rozum... a w nas domysł - i logika 
/ Czy widzisz... ten duch patrz który tam 
znika / Czy wiesz pod jakim zaklęciem, 
i prawem... przychodzi...”30.

W okresie późnym J. Słowackiego 
„motywy przyrody przestały być do opi-
sywania, stwarzania przykładów czy tła, 
ale jakby nabrały własnego życia”31.

Utwór Gdy noc głęboka wszystko uspi 
i oniemi ukazuje różne sfery rzeczywisto-
ści. Uwaga czytelnika została skupiona 
na doznaniach podmiotu związanych ze 
światem zewnętrznym. Podmiot dostrze-
ga świat przyrody jako realny i konkretny, 
ale posiada również niezwykły dar wni-
kania głębiej, przenikania świata przy-
rody. Rozszerzona zostaje perspektywa 
widzenia („Ja ku niebu podniósłszy ducha 
i słuchanie, / Z rękami wzniesionemi - na 
słońca spotkanie / Lecę (...)”), a właściwie 
zatracone zostają granice postrzegania 
i rozumienia. Człowiek „oddala” się w ko-
smos, stamtąd spogląda na świat zmy-
słowy (grec. áisthesis), nie zatraca jednak 
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szczegółów („A tam już gdzieś nad Pol-
ską świeci zorzy pręga / I chłopek swoje 
woły do pługa zaprzęga”). Taki punkt wi-
dzenia pozwala mu odczytywać „tajem-
ne” znaczenie zwykłych zjawisk. Zanika 
granica między światem przyrodzonym 
a nadprzyrodzonym, które jednoczą się, 
a każdy z nich nabiera nowych znaczeń. 
Fizyczny świat przyrody odbierany jest 
przez podmiot jako zespół znaków świad-
czących zmysłowo o siłach i zdarzeniach 
nadprzyrodzonych. Sfera zjawisk ducho-
wych przybiera cechy właściwe konkre-
tom materialnym.

Podmiot kontempluje chwilę, świat, na 
przykład w chwili przebudzenia, kiedy bu-
dzi się nie tylko przyroda: „kury” i „kwiat-
ki”, ale zjednoczony z nią człowiek, aż 
wreszcie aniołowie - „cherubiny”. Rytm 
dnia i nocy jest niezmienny, tak samo po-
rządek moralny: zwycięstwo dobra „świa-
tła” w walce ze złem - „ciemnością”.

W utworach wcześniejszych (Roz-
łączenie, Rzym) natura jest kreowana 
w wyobraźni, nie wymaga postawy po-
znawczej, natomiast w utworach „mi-
stycznych” podkreślona została istota 
poznania natury poprzez „uczucie”, czyli 
z zasadzie przez intuicję (Do pastereczki 
siedzącej na druidów kamieniach, Patrz nad 
grotą). W obrazowaniu tych utworów na-
tura nie jest podporządkowana podmio-
towi. Jej antropomorfizm został zastąpio-
ny „naturalizacją” człowieka. 

Filozofie poznania Mickiewicza i Sło-
wackiego nie różniły się zasadniczo od 
siebie, o czym świadczą późne liryki obu 
poetów. Mickiewicz czerpał z pism F. W. 
J. Schellinga, mówiących o tym, że na-
tura może dokonać samopoznania tylko 
pośrednio, przez świadomość człowieka. 
Słowacki skłaniał się ku panteizmowi, 

skoro pisał, iż natura (przyroda) ma swo-
jego ducha (nie - człowieczego!), dzięki 
któremu może bezpośrednio dokonać 
samopoznania (bez udziału człowieka). 
Warto zauważyć, że znamienną dla Sło-
wackiego była łączność świata natury ze 
światem duchowości („wszelki duch na-
tury słucha”32).

e. relacja człowieka do wieczności
W późnych lirykach autora Raptularza 

odbija się świadomość człowieka, który 
stoi u kresu życia, zatem nie zastanawia 
się nad błahostkami, ale zajmuje się rze-
czami najważniejszymi: myśli o Bogu, 
Ojczyźnie, o śmierci, o swojej przyszłości 
(życiu wiecznym) i przyszłości swojego 
dorobku artystycznego. Poetyckim „poże-
gnaniem ze światem” stał się dla Słowac-
kiego utwór Bo to jest wieszcza najjaśniej-
sza chwała... Nieprzemijalność poezji („Ta 
kartka wieki tu będzie płakała”) przeciw-
stawiona została śmiertelności człowieka, 
który „kończy na ziemi wygnanie”. Począ-
tek pierwszej strofy powyższego utworu 
jest uogólnieniem, brzmi jak sentencja: 
„Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała 
/ Że w posąg mieni nawet pożegnanie”. 
„Wieszcz” znajdujący się w pozaczasowej 
przestrzeni przeistacza się w samotnego 
wygnańca, żyjącego w konkretnym miej-
scu i czasie. Człowiek ten jest bliski śmier-
ci, „płynie łzami”, zamyśla się.

Zarówno Słowacki (w Raptularzu), jak 
i Mickiewicz (Gdy tu mój trup) podejmo-
wali w swoich późnych lirykach motyw 
szczątków ludzkich potraktowany nad-
realistycznie. Autor Raptularza napisał: 
„Naprzód widziałem go w ciemnościach 
groty / Trup leżał stary - na łokciu spo-
czywał / Potem wstał... chmurą popieliska 
złoty / a wiatr go / Kościarz… (i otrząsł 
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proch)... z czernizny obmywał / Już bia-
ły... na mnie szedł... z grobu ciemnoty / 
A mnie się zdało - że z niej wylatywał”33. 
Podobnie u Mickiewicza: trup „zasiadał”, 
„gadał” z żywymi. 

f. przełom w życiu wewnętrznym. Wizje 
i doświadczenia mistyczne

Motywy przemiany wewnętrznej 
podmiotu spotyka się w lirykach Słowac-
kiego z Raptularza, przy czym sprawcą 
zmian duchowych jest Słowo Boga. Wi-
zyjny charakter obrazowania wskazuje 
na symboliczne odniesienia tego utworu 
do kontekstów kulturowych (smoki, św. 
Włodzimierz). 

Wizje prorockie, nie do końca zrozu-
miałe dla czytelnika, występują dość czę-
sto w późnych lirykach autora Raptularza. 
Przykładem jednej z takich wizji jest wizja 
duchowa, związana ze światłem i porów-
naniem do Majestatu Pańskiego: „Już umie-
ciono dla Pańskiego Słowa / Kraj cały... we 
krwi obmyto potokach / I burza mieczów 
ustała gromowa / A Słowo było jeszcze na 
obłokach / Aż przyszła wielka noc błyska-
wicowa / Na czterech komet rozognionych 
smokach / I wstrząsłszy z gruntu czerwo-
nemi miasty / Nową rzuciła siłę w rdzeń 
niewiasty... // Z krwi Włodzimierza Święte-
go... matrona (...) / Wzięła duch w siebie... 
i otwarcie łona / Z niebios (przyjęła...) prze-
świętych...”34. „Wtenczas mię zdjęła wie-
kuista trwoga / Bom był niesiony na ogni-
stym wichrze / Gdzie przenajświętszy Syn 
rozkształca Boga / W światła... od wielkiej 
świętości najcichsze / Tam gwiazd dzwo-
nienie jak jaka uboga / Piosenka tony ubra-
na najlichsze / (Tak za [...] się jakaś najlich-
sza) / Po strunach ledwo odezwać się boi 

/ (Ma duch... że w światłach - zwyciężony 
stoi) / Tysiąc słońc... Boga zlękło się - i stoi 
// A on się trójkąt dzienny na szafirze / Cią-
gle wyjaśnia — i ciągle zamienia / W ja-
kieś ogromne magnetowe krzyże / Które 
dostają na czołach płomienia (…) Jeden 
z drugiego wylatują chyże / (…) w otchła-
nie stworzenia / Godne rodzących Pańskich 
Majestatów / Poubierane w gromy duchy 
światów (…) // A cisz(a święta) prześwię-
tych harmonije miłą / Dla duchów które 
duchy wzięły w darze / Śpiewają (rzeczy) 
święte cele - ostateczne / Przemianą ciem-
nych - miłością - w słoneczne // Niejeden... 
straci pamięć - i bez ciała / Gore… i wiecz-
ność w sobie czując świeci”35.

Innym przykładem wizji Słowackiego 
z okresu mistycznego (późnego) jest wi-
zja anioła ognistego: „Anioł ognisty - mój 
anioł lewy / Poruszył dawną miłości strunę 
/ (...) Przed nim swe kształty dziwne gon-
tyn mary / Nic nie zostanie z nich (oprócz 
snu) prócz snu i wiary // (W noc świata) / 
Mój duch - gdy pieczęć podwójną położył 
/ Na ziemi Słowa… z świętości i mocy / 
Szedł - aby piekło pogańskie otworzył”36.

Kolejnym charakterystycznym przy-
kładem „mistycznej” wizji J. Słowackie-
go jest utwór Zachwycenie: „(...) Bo mój 
Stworzyciel znalazł mię na ziemi / I na-
padł w nocy ogniami złotemi… // Bo Pan, 
mówiący w objawieniu: Jestem, / Napadł 
mię w ogniach z trzaskiem i szelestem. // 
Przeto się, Panie wiecznie upokorzę, / Po-
mnąc na ono płomieniste łoże. // Gdy Pan 
nade mną był w ognia oponach, / Gdym 
był jak ptaszek w Pana mego szponach, 
// Gdy stał nade mną jak ogień straszliwy, 
/ Kiedym się w strachu sądził jak nieży-
wy - // Dlaczegóż bym się, o Panie zapie-
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rał, / Żem drżał jak listek w Pana mego 
gmachu? // Takiej bojaźni bym nie doznał, 
Panie, / Choćbym się dostał pod mieczów 
ścinanie. // Choćbym czuł w sobie to, co 
ludzie święci, / Tak bym nie stracił wie-
dzy i pamięci. // Przywalon byłem w Twej 
lekkości skałą, serce jak ptaszek zlękniony 
latało, / Światłem zalały się moje alkierze, 
/ A jam był porwan jako lekkie pierze. // 
I przez wiatr lekki i przez szelest święty / 
Byłem pochwycon, a z łoża nie zdjęty”.

A. Witkowska i R. Przybylski napisali 
(2002): „Na rok 1842 przypada tzw. mi-
styczny przełom Słowackiego. Wiele jednak 
wskazuje na to, że nowa sytuacja duchowa 
i intelektualna, która wydała znakomitą 
lirykę i dramaturgię lat czterdziestych nie 
była dziełem jednej chwili szczególnego 
objawienia, mistycznego rozbłysku, choć 
taki właśnie przebieg owego przełomu su-
geruje wiersz Tak mi Boże, dopomóż”37. 

W roku 1842 Słowacki zetknął się 
z sektą Andrzeja Towiańskiego, tzw. 
„Sprawą Bożą”. Dostrzegał ogranicze-
nia i śmiesznostki tejże sekty. W idei To-
wiańskiego znalazł jednak inspirację do 
własnych przemyśleń dotyczących etyki, 
czynnego podejścia do życia, ideału czło-
wieka prostego, pokornego, gotowego do 
działania. Towiańszczyzną inspirował się 
także Mickiewicz.

Słowackiego i Mickiewicza łączyła 
także „mistyczność”. Najbardziej zna-
nym wierszem-proroctwem Słowackiego 
jest utwór Pośród niesnasków — Pan Bóg 
uderza przepowiadający wybór Słowiani-
na na tron Piotrowy: „Pośród niesnasków 
Pan Bóg uderza w ogromny dzwon, / Dla 
Słowiańskiego oto Papieża otwarty tron. / 
Ten przed mieczami tak nie uciecze / Jako 
ten Włoch, / On śmiało jak Bóg pójdzie na 
miecze, / Świat mu — to proch. // Twarz 

jego słońcem rozpromieniona, lampą dla 
sług, / Za nim rosnące pójdą plemiona 
w światło — gdzie Bóg. / (...) Wnętrza 
kościołów on powymiata, / Oczyści sień, / 
Boga pokaże w twórczości świata, / Jasno 
jak w dzień”.

stresZcZeNie
Koncepcje duchowości w późnych li-

rykach Adama Mickiewicza i Juliusza Sło-
wackiego są warte porównania ze sobą. 
W artykule zanalizowano tzw. Liryki lo-
zańskie Adama Mickiewicza i tzw. Raptu-
larz Juliusza Słowackiego w aspekcie uka-
zania ludzkiej duchowości. Różnorodne 
spojrzenia na ludzką duchowość zostały 
wydobyte w artykule w kilku częściach, 
dotyczących relacji, w jakie wchodzi czło-
wiek. W artykule ukazane zostały nastę-
pujące relacje: 1) relacja człowieka do 
Boga, 2) relacja człowieka (podmiotu) do 
samego siebie, 3) relacja człowieka (pod-
miotu) do własnej przeszłości, 4) relacja 
człowieka do natury, 5) relacja człowieka 
do wieczności oraz 6) przełom w życiu 
wewnętrznym człowieka (wizje i do-
świadczenie mistyczne).

słowa-klucze: Adam Mickiewicz 
(1798-1855), Juliusz Słowacki (1809-1849), 
duchowość, człowiek, Bóg, romantyzm, 
poezja, chrześcijaństwo,

summary
The Spirituality in Late Lyrics Written by 

Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki 
The conception of spirituality in Adam 

Mickiewicz’s late lyrics is worth being 
compared with Juliusz Słowacki’s late lyr-
ics. In this article (this paper) there is an 
analysis of so called Liryki lozańskie writ-
ten by Adam Mickiewicz and so called 
Raptularz written by Juliusz Słowacki in 
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the look at human spirituality. Many vari-
ous points of view on human spirituality 
were got out in this article in a few parts 
concerning human’s relations: 1) rela-
tion between a man and God, 2) relation 
a man with himself, 3) relation between 
a man and his past, 4) relation between 
a man and nature, 5) relation a man with 
eternity and 6) turning point in human’s 
inside life (visions and mystical experi-
ences).

key words: Adam Mickiewicz (1798-
1855), Juliusz Słowacki (1809-1849), spiri-
tuality, man, God, romanticism, poetry, 
Christianity,
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mgr Karolina Mytkowska – absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim; obec-nie dokto-
rantka w Katedrze Teorii Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczka 
licznych konferencji ogólnopolskich i międzynarodowych. W badaniach zajmuje się korespondencją 
sztuk, a zwłaszcza muzyczno-literackimi filiacjami w pierwszych dekadach XX wieku, odwołując się 
przede wszystkim do badań z zakresu najnowszej kompa-ratystyki interdyscyplinarnej. Interesuje 
się życiem i twórczością Witolda Hulewicza, w szczególności jej muzycznymi aspektami. Autorka 
m.in. tekstów: „Z własnych ciał przeszkody układać na szyny” – działalność Witolda Hulewicza; Wi-
told Hulewicz – poeta w służbie narodu; Witold Hulewicz w Wilnie; Świat wartości w wierszu Witolda 
Hulewicza pt. „Dziecko się modli”; Witolda Hulewicza „cisza nad ostatnią wszechpauzą sklepiona”.

Wstęp
Niniejszy artykuł poświęcono dwóm 

wierszom Witolda Hulewicza wchodzą-
cym w skład tomiku Sonety instrumental-
ne1. Autor zadedykował go T. Szeligow-
skiemu oraz A. S. Węsławskiemu. Liryki za 
temat mają instrumenty orkiestry symfo-
nicznej, opisywane poetycko z rozmaitych 
punktów widzenia; jako charakterystycz-
nej indywidualności, środka o określonym 
brzmieniu, czy też roli, jaką mają do speł-
nienia w zespole. Sonety instrumentalne 
to tom wierszy poświęconych szeroko 
rozumianej dziedzinie dźwięków2. Mimo 
ewidentnych powiązań z muzyką, ana-
lizowane w niniejszym artykule wiersze 
stają się także pretekstem do rozważań 
o metafizycznych tęsknotach oraz spra-
wach codziennych każdego człowieka. 

orkiestra
Słowo orkiestra pochodzi od greckiego 

słowa orchestra oznaczającego miejsce na 
scenie przeznaczone dla chóru. W Ency-
klopedii muzyki3 możemy znaleźć nastę-
pujące definicje: „1. W starożytnej Grecji 
miejsce okrężna scena, na której chór 
wykonywał śpiewy i tańce; 2. W teatrze 
rzymskim widownia z miejscami przezna-
czonymi dla patrycjatu; 3. W I poł. XVII 
w. miejsce przeznaczone dla zespołu in-
strumentalnego, początkowo grającego 
za sceną potem umieszczanego przed sce-
ną, widocznego dla publiczności; 4. Typ 
zespołu instrumentalnego”.

Trudno jest rozpatrywać zjawisko or-
kiestry, która wydaje się bez mała ziem-
ską próbą odtworzenia kosmicznego ładu 
(a może raczej chaosu?), w oderwaniu 

Rozważania o muzycznej 
codzienności. Witolda Hulewicza 

Orkiestra i Fortepian

Mgr karolina Mytkowska –  doKtoRantKa UJ

„Każdy moment ludzkiego życia ma w sobie poezję, wytwarza ją. 
Poezja – to jest prze-jęcie się chwilą” 

Stanisław Brzozowski  
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od potraktowanej w największym choć-
by skrócie historii muzyki. A. Homa4 za-
daje sobie pytania: „czy jeśli powiem, 
że jej [muzyki] narodziny były zarazem 
narodzinami chóru i orkiestry rozumia-
nych jako grupa ludzi zjednoczonych we 
wspólnym wysiłku dźwiękowym – będę 
bardzo daleki od prawdy? Czy pierwsze 
improwizacje wokalne i rytmiczne na 
cześć: słońca, księżyca, a może udanych 
łowów, wykonywane wspólnie, bo stano-
wiące istotny element rodzącego się życia 
socjalnego, nie były w istocie praprzeja-
wami obu wymienionych formacji?” Nie 
sposób nie zgodzić się z autorem w tej 
kwestii. Podobny pogląd prezentuje tak-
że Czesław Miłosz. Zaznacza bowiem, że 
pisząc o muzyce warto byłoby mówić nie 
tylko o samym dźwięku, ale także o samej 
czynności. Trzeba spojrzeć na orkiestrę 
symfoniczną albo kwartet w działaniu 
zwracając uwagę na to, że każdy członek 
współtworzący orkiestrę jest inny. Muzy-
cy bowiem: 

„zebrali się z różnych dzielnic miasta, 
z różnych układów rodzinnych, różnych 
mieszkań, domów, widoków ze swego 
okna i razem wykonują, czy też razem 
poddają się rozkazowi zapisanych na pa-
pierze dźwięków. Inne są u każdego wła-
ściwości – ten łysy, tamten znów brodaty, 
ten chudzielec, tamta w zielonej sukni 
wyróżniającej się wśród faktów. Wyko-
nują, to znaczy służą czemuś, co ma inne 
trwanie niż oni i inny rodzaj istnienia. 
Było zanim się urodzili i będzie. Słucha-
cze i widzowie uczestniczą w przybyciu 
jednodniowych istot ciepłokrwistych do 
krainy matematycznych proporcji, kształ-
tów niepodległej niczemu logiki, czystych 

idei. Na granicy tej krainy prowadzą po 
strunach swoje smyczki, przyciskają kla-
wisze fortepianu, dmą we flet i rożek my-
śliwski. A z tego dla nas ogromna radość, 
myśl o tym, jak wspaniały, bogaty u róż-
norodny jest ludzki świat5.” 

Przywołane słowa stanowią punkt 
wyjścia do rozważań na temat wiersza 
Witolda Hulewicza pt. Orkiestra6. Na wstę-
pie podmiot liryczny zwraca się w formie 
apostrofy do współtowarzysza dyskusji. 
Być może są to także osobiste refleksje, 
które analizuje w myślach podczas kon-
certu. Zadaje następujące pytanie reto-
ryczne: 

Gdy patrzysz w ciemne oczy obcego 
człowieka

i słyszysz jego słowa, czujesz pulsu 
bicie, -

Czy możesz wiedzieć wszystko, co 
przyszło zdaleka

i stworzyło w nim własne, przebogate 
życie?

Muzyka orkiestry staje się tutaj 
w pewnym sensie hermeneutyką ludz-
kich doświadczeń. Nagle bowiem uświa-
damiamy sobie, że cała sala – publiczność 
i muzycy – są sobie obcy, nic o sobie nie 
wiedzą. Jednoczą się natomiast na kilka 
minut, by wspólnie przeżywać emocje, 
poddawać się stanom ekstazy i zamyśle-
nia. Ciemne oczy mają wskazywać na nie-
pewność wiążącą się z niezbadaną prze-
strzenią. Zmysł ten jest symbolem straży, 
troski, czujności. „Oczy duszy” czy „oczy 
serca” pozwalają na nadprzyrodzone lub 
wewnętrzne postrzeganie i często rekom-
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8 Szerzej mówiłam o tym podczas konferencji „niepokorni” wszystkich czasów, która odbyła się w 

dniach  20.-21.03.2014 r. w Kielcach. Wygłosiłam wówczas referat na temat: Witold hulewicz – poeta 

w służbie narodu. Artykuł ukaże się drukiem.

pensują brak fizycznego wzroku. Zostaje 
to podkreślone poprzez nagromadzenie 
spółgłosek bezdźwięcznych sz, c. Jedno-
cześnie taki dobór głosek utrzymuje czy-
telnika w nastroju wyciszenia. Podmiot 
liryczny mówi o stanie zjednoczenia się 
w emocjach z innymi ludźmi, o współod-
czuwaniu, jednoczesnym doświadczaniu 
tych samych stanów. Dochodzi do wnio-
sku, iż człowiek został stworzony przez 
własne, przebogate życie. Jest zatem sumą 
różnorakich doświadczeń zarówno tych 
dobrych, jak i tych złych. Nikt nie wie, co 
kryje się w myślach innej osoby. Zjedno-
czenie jest zatem tylko pozorne. W rze-
czywistości każdy zostaje sam, bo został 
ukształtowany przez inną historię7. Wy-
niesiony bagaż doświadczeń powoduje

odmienne postrzeganie zjawisk. Czło-
wiek zatem nie funkcjonuje wyłącznie 
w teraźniejszości, bowiem pamięć odsyła 
go także do przeszłości. 

W omawianej strofie mamy dość zna-
czące nagromadzenie czasowników dwu-
sylabowych: patrzysz, słyszysz, możesz, 
wiedzieć, przyszło. Pierwsze trzy, dzięki 
podobnemu rozmieszczeniu spółgłosek, 
dają wrażenie podobnych brzmieniowo, 
wprowadzają harmonię, ład, który zosta-
je podważony pojawiającą się spółgłoską 
dźwięczną ż po to, by ustąpić miejsca 
w kolejnym słowie zmiękczonej spółgło-
sce dz’. Jednakże z prawdziwym zabu-
rzeniem porządku mamy do czynienia 
w ostatnim wersie, gdzie pojawiają się je-
dyne w tej strofie słowa trzy- i czterosyla-
bowe: stworzyło, przebogate. Przedrostek 
prze- wskazuje na najdoskonalszy stan. 
Wyraża lepszy ładunek emocjonalny niż 

w przypadku użycia stopnia najwyższe-
go „najbogatsze”. Warto zwrócić uwagę 
na sposób problematyzowania materii li-
rycznej w dalszej części utworu. Przede 
wszystkim chodzi mi o przesunięcie punk-
tu ciężkości z podmiotu na przedmiot 
i zagęszczenie rzeczowników, co pozwala 
poecie wydobyć z materiału leksykalnego 
maksymalną ekspresywność, gdyż słowo 
ewokujące konkret jest silniejsze niż sło-
wo-abstrakt. Słowo-konkret nie tworzy 
niedomówień, nie pozwala się percypo-
wać estetycznie, lecz daje powód do sko-
jarzeń z prawdami życiowymi, które są, 
jak się okaże, tragiczne8. Przyjrzyjmy się 
omawianemu zjawisku:

Tak patrzysz na ten zgodny zespół in-
strumentów,

co daje przykład ludziom, którzy 
z kłótni przyszli –

i co ty możesz wiedzieć, jak z tych ele-
mentów

dymi świat uczuć, proroctw, doświad-
czeń i myśli!

To jest nieznane miasto! Blacha zło-
tych dachów

kryje ściany hebanu, gdzie z okien 
wen tylnych

wieje przeciąg wieczności, pełen 
szczęść i strachów

Warto zwrócić uwagę na zwrot tak 
patrzysz, który to kontynuuje rozpoczy-
nające pierwszą strofę sformułowanie 
gdy patrzysz. Ukazuje to ciągłość czynno-
ści i „zawieszenie” nad pewnym proble-
mem, nad którym zastanawia się bohater. 
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9 Por. Według wierzeń starożytnych Greków Helios przemierza dzienne niebo na złotym rydwa-

nie, zaprzężonym w cztery białe konie. Stanowił źródło życia i światła,, regulował bieg dni, miesię-

cy i lat. W wierszu może funkcjonować jako strażnik Tajemnicy.

Zgodny zespół instrumentów zostaje także 
wyrażony za pomocą budowy wiersza. 
Jest on 13-zgłoskowcem, co daje asumpt 
do rozważań na temat harmonii, jaka ma 
miejsce podczas koncertu, kiedy całkiem 
odległe od siebie instrumenty zestrajają 
się w jedną całość, podejmując wspól-
ne działanie. Zostają one określone jako 
elementy, czyli są tylko jednym z wielu 
czynników wpływających na brzmienie 
muzyki. Muzycy mogą dawać przykład 
tym, którzy nie potrafią się ze sobą po-
rozumieć. Podmiot liryczny wypowiada 
się pogardliwie w stosunku do tych, któ-
rzy nie współtworzą orkiestry. Mówi bo-
wiem:

i co ty możesz wiedzieć

Publiczność bowiem nie doświadcza 
takich stanów emocjonalnych jak człon-
kowie orkiestry, ponieważ nie wytwarza 
emocji, tylko biernie je przyswaja od in-
nych. Orkiestra zostaje porównana do 
miasta. Wskazuje to na odrębność miesz-
kańców, prawdopodobnie mówić będzie-
my bowiem o jakiejś wielkiej aglomera-
cji, gdzie ludzie nie znają się osobiście. 
Mijają się niezauważalnie i nie zwracają 
uwagi na to, co się wokół nich dzieje. 
Blacha złotych dachów podkreśla bogac-
two i wiążące się z nim poczucie bezpie-
czeństwa. W wymienionych wyrazach 
uwagę zwraca głoska ch analogiczna we 
wszystkich sylabach akcentowanych. Na-
daje to harmonii tym bardziej, że wyrazy 
te są dwusylabowe. Ściany z hebanu są 
ciemne, czarne, twarde i ciężkie. Heban 
bowiem jest cennym drewnem, które wy-
korzystuje się do wyrobu instrumentów 
muzycznych. Pozorna beztroska i spokój 

w rzeczywistości funkcjonują jako strach 
i boleść rozpaczy. W wierszu pojawia się 
także przeciąg wieczności skrywający 
przeciwstawne emocje: strach i szczęście. 
Mamy zatem do czynienia z poruszeniem 
problematyki egzystencjalnej. Przeciąg 
jest strumieniem chłodnego powietrza, 
które wdziera się do pomieszczenia przez 
drzwi lub okna. W wierszu okna są okre-
ślone epitetem wentylne. Wskazuje to na 
ich nieszczelność, ale i przedzieranie się 
pewnych tajemnic i prawd do pomiesz-
czenia. Przeciąg możemy zinterpreto-
wać jako wdzierające się do naszej duszy 
emocje powstałe pod wpływem doznań 
wiązanych z percepcją muzyki. Ostatnia 
strofa brzmi następująco:

w noc jasną suną smyczki przez czy-
ste ulice,

a nad miastem powietrze w trudach 
ponadsilnych

w cuglach trzyma ostatnią bytu Ta-
jemnicę.

Smyczek służy do wzbudzania wibra-
cji strun. Składa się z drzewca będącego 
elementem nośnym wykonanym z bar-
dzo trwałego drewna, uchwytu, włosia 
i śruby naciągowej, pozwalającej uzyskać 
odpowiedni naciąg włosia, niezbędny do 
poprawnej gry. Włosie w smyczku pocho-
dzi z końskiego ogona. Według greckiej 
mitologii smyczek wynalazła Safona, wła-
śnie z końskiego włosia. Smyczki to nic 
innego jak konie zakłócające spokój nocy 
jasnej. Zachowują się one jednak adekwat-
nie do pory, bowiem suną. Czasownik ten 
wskazuje na to, iż poruszają się bardzo 
cicho, niemalże niezauważalnie9 dzięki 
pojawiającej się na początku wyrazu bez-
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10 W. Kądziołka, integralna wizja człowieka i jego posłannictwa, „Pedagogika Katolicka”, Nr 12 

(1/2013), s. 29-43.
11 www.kosmologia.info/o-rozwiazanie-tajemnicy-bytu/ - stan z dnia: 24.12.2014.
12 Por.: K. Mytkowska, Świat wartości w wierszu Witolda hulewicza „dziecko się modli”, [w:] aksjologia 

fundamentem życia człowieka, red. J. Zimny, Stalowa Wola 2014, s. 205-225.
13 encyklopedia muzyki..., dz. cyt., s. 279–280.
14 W. Hulewicz, Fortepian, [w:] tegoż, Sonety instrumentalne…, dz. cyt., s. 39.

dźwięcznej spółgłoski s. Zresztą w całym 
pierwszym wersie mamy widoczną taką 
zasadę współbrzmienia spółgłosek szcze-
linowych. Powietrze unoszące się nad 
miastem trzyma ostatnią bytu Tajemni-
cę w cuglach, czyli rzemiennych pasach. 
Wskazuje to na potrzebę jej pilnowania, 
bowiem jest ona już ostatnia. Inaczej jest 
z wolnym i niezależnie myślącym, udu-
chowionym człowiekiem10. Taki człowiek 
nie jest niewolnikiem swoich egoistycz-
nych żądz i potrzeb, a jego percepcja 
zmysłowa służy tylko jednemu jedyne-
mu celowi - mianowicie odkryciu prawdy 
w jej absolutnej, boskiej, promieniującej 
formie. Istoty znajdujące się w stadium 
rozwoju, w którym zaczynają aspirować 
do pełnej blasku godności, jaka na nich 
spłynie, gdy żyć będą w zgodzie z abso-
lutną prawdą o rzeczywistej strukturze 
Wszechświata, istoty te otwierają się na 
akceptację intuicyjnego, logicznego wyja-
śnienia analiz misterium bytu. W wyniku 
tego intuicyjnego poznania egzystencjal-
ne zagadnienia, które dotychczas spowite 
były tajemnicą, staną się dla nich postrze-
galnymi i zrozumiałymi faktami11. 

W wierszu pretekstem do rozważań 
metafizycznych staje się obserwacja or-
kiestry. Podmiot liryczny podkreśla sa-
motność człowieka w każdym momencie 
życia. Nieodkryta Tajemnica to śmierć. 
Mimo licznych teorii naukowców czy 
wyznawców różnych religii, nikt tak na-
prawdę nie wie, co czeka człowieka po 
skończonym ziemskim życiu. Niepokój na-
rastający podczas utworu jest właściwym 

walorem wiersza Hulewicza traktującym 
przede wszystkim o codziennym konkre-
cie. Motywy te łączą się z niepokojem po-
ety, z poczuciem utraty gruntu, zgubienia 
się, samotności. Są one ucieczką przed 
sobą i jednocześnie próbą utwierdzenia 
siebie. Jest tutaj element uchylenia tra-
giczności, ale czasem też próba przezwy-
ciężenia jej, walka o nią. Jak się okazuje, 
podmiot liryczny ową walkę przegrywa. 
Nie jest mu bowiem dane poznać wszyst-
kich tajemnic świata12. 

fortepiaN
Fortepian to instrument muzyczny 

z grupy chordofonów uderzanych. Głów-
nymi elementami, z jakich zbudowany 
jest fortepian są: mechanizm klawiszowo
-młoteczkowy, struny, płyta rezonansowa, 
konstrukcja nośna i obudowa. W drew-
nianym, wspartym na trzech nogach kor-
pusie w kształcie ptasiego skrzydła umo-
cowana jest rama żeliwna z napiętymi 
stalowymi strunami (dla niższych dźwię-
ków owiniętymi miedzianym drutem). 
Struny przebiegają ponad świerkową pły-
tą rezonansową. Ułożone są krzyżowo. 
Wzdłuż krótszego boku umieszczona jest 
klawiatura. Końce dźwigni uruchamia-
ją mechanizm młoteczkowy. Uderzenia 
młoteczków pobudzają struny do drga-
nia. Pod korpusem fortepianu znajdują 
się dwie dźwignie nożne, tzw. pedały13. 
Fortepian to szykowny i dystyngowany 
instrument. Witold Hulewicz14 także do-
cenia jego wagę: 
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15 Por. Czerń jako symbol apokaliptycznej zagłady – na karym koniu galopował jeździec niosący 

klęskę głodu, a słońce po otwarciu siódmej pieczęci „stało się czarne jak wór włosienny”; Objawie-

nie Św. Jana 6,12.
16 Niemieckie określenie fortepianu Flügel oznacza „skrzydło”. Podręczny słownik niemiecko-polski, 

polsko-niemiecki, red. E. Zarych, Kraków 2004, s. 711.
17 M. Więczkowska, Magiczne symbole. czy znasz ich znaczenie? http://www.mariowka.sluzki.opoka.

org.pl/refl8.htm - stan z dnia 01.10.2014.
18 J. Słowacki, Balladyna, Akt 1, scena 2.

Taki młody, a już zdobył świat wszech-
władnie,

wypędził z domów instrumentów tłu-
my;

w żadnym stylu salonów od lęku nie 
zbladnie:

rozparł się skrzynią czarno lśniącej 
dumy.

Refleksję na temat instrumentu mu-
zycznego spowodowała zapewne obser-
wacja jego wyglądu. Czarny kolor jest 
powszechnie kojarzony z negatywnymi 
zjawiskami i cechami. W chrześcijań-
stwie jest symbolem pokory15, skrom-
ności, żałoby i pogardy dla doczesności. 
Przywołany fragment utworu nakazu-
je jednak interpretować tą barwę jako 
elegancję, i klasykę. W dalszej części 
fortepian porównany został do żuka, 
który „twarde wznosi skrzydło16” jakby 
szykował się do jakiegoś fantastyczne-
go, tajemniczego lotu. Działa na wy-
obraźnię tych, którzy na niego patrzą. 
Żuk, zwany także khepri lub khepra, jest 
symbolem reinkarnacji w mistyce egip-
skiej. Słowo kheper w języku egipskim 
znaczy „stawać się”, „być” i wskazuje 
także na tego, kto powoduje stawanie 
się. Kształt skarabeusza był w Egipcie 
nadawany bóstwom. Wierzono bowiem, 
iż żuk rozmnaża się sam z siebie; stąd 
jego boska moc stwórcza. Uważano tak-
że, iż skarabeusz toczy Słońce po niebie 
(jak kulę gnoju). Amulety żuka miały 
chronić przed złymi siłami, ale przede 

wszystkim pomagać w odrodzeniu się 
po śmierci do życia wiecznego - w taki 
sposób, jak skarabeusz odradza się sam 
z siebie. W okultyzmie jest to symbol 
Belzebuba (szatana) - władcy much. No-
szony jako ozdoba wskazuje na to, że 
jego właściciel ma magiczną moc. Sam 
żuk ma mieć także siłę ochronną przed 
innymi złymi mocami. Skarabeusza od-
naleźć można na okładkach wielu płyt 
rockowych, medalionach i tatuażach17.

Skrzydło żuka jest twarde, czyli od-
porne na wszystkie przeciwności. Obu-
dowa fortepianu, w odróżnieniu od obu-
dowy wielu innych instrumentów mu-
zycznych, nie jest zasadniczą konstrukcją 
nośną. Zakrywa i chroni wszystkie części 
robocze przed uszkodzeniami i tak jak 
futerał, zapobiega szybkiemu zapyleniu 
wewnętrznych zespołów instrumentu. 
Częściowo chroni je również przed od-
działywaniem środowiska zewnętrzne-
go przy gwałtownych zmianach tempe-
ratury i wilgotności powietrza. Oprócz 
tego obudowa fortepianu jest konstruk-
cją nośną dla mechanizmu klawiszowo-
młoteczkowego i nadaje instrumentowi 
ostateczny, zewnętrzny kształt. O ogro-
mie i potędze skrzydła świadczy też do-
bór spółgłosek w tym leksemie. Może 
budzić niepokój i poczucie niepewności. 
Zostaje ona jednak uspokojona w dalszej 
części wiersza, bowiem: ocieka srebrem, 
jak włos nagich Goplan. Dla zrozumienia 
tego porównania warto przypomnieć 
Balladynę Juliusza Słowackiego18. Gopla-
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19 Goplana nieświadomie rozpoczyna swoisty „dance macabre”, do którego „zaprasza” główne 

postaci dramatu. Większość bohaterów ginie. Przypomina to o odwiecznej zależności człowieka od 

„sił wyższych”, roli przeznaczenia, fatum, które musi się wypełnić. Śmierć wpisuje się również w 

cykl przyrody, w jej równowagę, tak jak nieszczęścia i cierpienia człowieka są koniecznością egzy-

stencji – drogą do zdobywania wiedzy o życiu.
20 Aby zapewnić pożądaną głośność fortepianu, struny utrzymywane są pod dużymi naprężenia-

mi, stwarzając obraz ściśle ułożonych koło siebie „nici”.

na, królowa jeziora Gopło, jest jedną 
z fantastycznych postaci w utworze. 
Uosabia piękno, młodość, zwinność, po-
wab. Skierka opisuje ja następująco:

[...] Wytryska z wody Goplana;
Jak powiewny liść ajeru,
Lekko wiatrem kołysana;
Jak łabędź, kiedy rozwinie
Uśnieżony żagiel steru,
Kołysze się – waha – płynie.
I patrz! Patrz! lekka i gibka,
Skoczyła z wody jak rybka,
Na nezabudek warkoczu
Wiesza się za białe rączki
A stopą po fal przezroczu
Brylantowe iskry skrzesza.
Ach, czarowna! Któż odgadnie,
Czy się trzyma z fal obrączki?
Czy się na powietrzu kładnie?
Czy dłonią na kwiatach się wiesza?

Z kolei Pustelnik określa ją mianem 
wiedźmy goplańskiej, zapewne przez 
skłonność do ingerowania w sprawy lu-
dzi, „plątania” im życiowych ścieżek19. 
Zestawienie fortepianu z włosami jest 
opisem wnętrza instrumentu – menzu-
ry strun20. Jest to zbiór wszystkich roz-
miarów strun w obrębie skali dźwię-
kowej fortepianu. Na pojęcie menzury 
składają się następujące parametry: 
zakres skali dźwiękowej, liczba drgań 
każdej ze strun, rozstaw chórów stru-
nowych w poszczególnych rejestrach 
brzmieniowych, długości i przekrój 

strun, siła ich napięcia, naprężenia 
w materiale strun, wybór miejsca ude-
rzenia młoteczków w struny, a także 
rozplanowanie całego naciągu struno-
wego w stosunku do konstrukcji nośnej 
i płyty rezonansowej. Menzury współ-
czesnych fortepianów są bardzo od sie-
bie różne, jedynie ustabilizowany jest 
zakres dźwiękowy. Typowy fortepian 
koncertowy posiada 243 struny o dłu-
gości od 2 m dla najdłuższej struny ba-
sowej do 5 cm dla struny dźwięku C8. 
W ilości tej zawarte jest osiem pojedyn-
czych strun owiniętych pojedynczo lub 
podwójnie, pięć par strun owiniętych, 
siedem trójek strun owiniętych oraz 68 
trójek strun nieowiniętych. Mniejsze 
fortepiany (salonowy, mały gabineto-
wy) mogą co prawda posiadać mniejszą 
ilość strun, lecz również pozwalają na 
wydobycie pełnej skali 88 dźwięków. 
Struny pianin i fortepianów podlegają 
stałym siłom rozciągającym w zakresie 
70-150 kG, a oprócz tego poddawane są 
dodatkowym obciążeniom dynamicz-
nym przez uderzenia młotków i prze-
ciążenia w czasie ich strojenia. Dlatego 
materiał na struny powinien mieć bar-
dzo dużą wytrzymałość. Tradycyjnym 
materiałem jest drut stalowy.

W dalszej części Hulewicz charaktery-
zuje fortepian w następujący sposób: 

i kłów pięćdziesiąt szczerząc jak 
straszydło,

startuje w bezmiar boży aeroplan.
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21  Por. C. K. Norwid, Fortepian Szopena. [w:] Pisma wierszem i prozą, Warszawa 1973, s. 97–100. 

„Patrz!… z zaułków w zaułki 

Kaukaskie się konie rwą – 

Jak przed burzą jaskółki, 

Wyśmigając przed pułki: […] 

I znów widzę, acz dymem oślepian, 

Jak przez ganków kolumny 

Sprzęt podobny do trumny 

Wydźwigają… runął… runął – T w ó j f o r t e p i a n! 

X 

Ten!… co Polskę głosił – od zenitu 

Wszechdoskonałości dziejów 

Wziętą hymnem zachwytu – 

Polskę – przemienionych kołodziejów: 

Ten sam – runął – na bruki – z granitu! […] 

A każdy wyje: „n i e j a!...” 

„N i e j a” – zębami chrzęści – […]”
22 Mechanizm fortepianu składa się z czterech zespołów: klawiszowego, figurowego, młoteczko-

wego i tłumikowego. Ponieważ naciąg strunowy fortepianu jest ułożony w płaszczyźnie poziomej, 

mechanizm gry jest również poziomy (w odróżnieniu od pionowego mechanizmu stosowanego 

w pianinach). W mechanice fortepianowej wszystkie dźwignie przekaźnikowe po ruchu roboczym 

wracają do położenia wyjściowego głównie pod działaniem własnego ciężaru. Podstawowym ele-

mentem mechaniki jest drewniany młoteczek z filcową główką, grubszą dla tonów niskich, a cień-

szą dla wysokich. Dźwięk wydobywany przez młotek twardy jest jasny i ostry, natomiast młotek 

miękki powoduje brzmienie matowe i ciemne. Im większy jest stosunek długości odcinka styku 

młotka ze struną do długości całej struny, tym większa ilość wysokich składowych dźwięku ulega 

stłumieniu.

Pierwsza część stanowi porówna-
nie do klawiszy21. Zestawienie białych 
i czarnych może budzić niepokój22. Jest 
to jednak tylko strach spowodowany wy-
glądem zewnętrznym podkreślony dobo-
rem spółgłosek bezdźwięcznych szczeli-
nowych. Sprawia to wrażenie „strasze-
nia” wynikającego również z warstwy 
brzmieniowej.

Fortepian określony jest jako boży ae-
roplan. Epitet ten sakralizuje go i dodaje 
mu majestatu. Określenie samolot przy-
bliża go do Stwórcy. Fortepian jest nie-
zwykle wytworny i elegancki – prawie za-
wsze „na czarno”, o szlachetnej sylwetce, 
od dziesiątków lat sprawia na estradach 
świata bardzo korzystne wrażenie. 

Kolejna część wiersza dostarcza 
nam więcej szczegółów dotyczących 
omawianego

instrumentu:

Lecz w ciasnym domu skurczył się 
i skromnie

kształt przystosował do biedy i mody;
trwa rozstrojony i nawpół przytomnie

pod ciżbą taniej gipsowej osłody
brzękiem lichtarzy zgrzyta: Co tu po 

mnie? […]

Pojawia się tutaj stan wewnętrznej 
smutki i przygnębienia. Fortepian czu-
je się stary, niepotrzebny. Od dawna 
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nikt na nim nie grał, lecz on ciągle jest 
w stanie gotowości. Uwagę czytelnika 
zwracają słowa skurczył się oraz taniej. 
Podkreślają one nieadekwatność instru-
mentu do miejsca, w jakim się znajdu-
je. Nie spełnia swojej funkcji, nie może 
się odnaleźć pod ciżbą gipsowej osłody, 
ponieważ jego miejsce jest na salonach. 
Hulewicz porusza tutaj w metaforycz-
ny sposób problematykę wykorzystania 
talentów23. Zaprzepaszczenie ich wiąże 
się z cierpieniem i wywołuje refleksję 
dotyczącą bezsensowności egzysten-
cji. Niezadowolenie fortepianu poeta 
wyraził także w warstwie dźwiękowej 
tekstu. Mamy bowiem zestawienie wy-
razów brzękiem lichtarzy zgrzyta. Na-
gromadzenie w takiej częstotliwości 
twardej i dźwięcznej spółgłoski rz spra-
wia wrażenie muzycznego dysonansu, 
czyli interwału brzmiącego niezgodnie 
dla ludzkiego ucha. Analizując rozpisa-
ny schemat samogłosek występujących 
w wierszu uwagę zwraca częste powta-
rzanie obok siebie głoski o, w terminolo-
gii muzycznej określane jako repetycja. 
Ostatni wers przynosi pesymistyczne 
stwierdzenie dotyczące fortepianu: 

Tak śpi dekadent pod formą komody.

Dekadentyzm to nurt światopoglą-
dowy i artystyczny, który swój początek 
miał około 1890 roku. Pojęcie to wywo-
dzi się od francuskiego słowa décadence, 
oznaczającego „chylenie się ku upad-
kowi”, „schyłek” (wieku). Swoje korze-
nie filozoficzne dekadentyzm znalazł 
w dziełach Schopenhauera, Fryderyka 

Nietzschego i Nikolaia Hartmanna. U jego 
podstaw znajdował się lęk przed otacza-
jącym światem (głównie postępem tech-
nicznym, w którym upatrywano przyczy-
nę destrukcji dotychczasowych, natural-
nych więzi międzyludzkich) i przekona-
nie o nadchodzącej zagładzie cywilizacji. 
Jednym z jego źródeł było też - popularne 
w XIX wieku - porównywanie społeczeń-
stwa do organizmu – wierzono, że po 
okresie intensywnego rozwoju nastąpić 
musi obumieranie. Wyznawcy tego świa-
topoglądu byli przeświadczeni o kryzysie 
ówczesnej cywilizacji i nadchodzącym 
zmierzchu kultury europejskiej. Forte-
pian, który stoi w kącie, jest przekonany 
o swojej bezużyteczności, bowiem trwa 
rozstrojony. Pesymizm i nostalgię po-
skreśla także jego barwa. Fortepian jest 
uwikłany w formę. Gombrowicz podaje 
następującą jej definicję: „Przez «formę» 
rozumiem wszystkie sposoby, w jakich się 
przejawiamy, takie jak mowa, myśli, ge-
sty, decyzje, akty etc.24” Składniki „formy” 
wymienione przez Gombrowicza obejmu-
ją przede wszystkim całokształt ludzkiej 
działalności w świecie. Działalność ta 
polega przede wszystkim na narzucaniu 
formy, na przetwarzaniu otaczającej rze-
czywistości w strukturę uporządkowa-
ną25. Cassirer26 powiada: Człowiek nie po-
trafi się już bezpośrednio ustosunkować 
do rzeczywistości. Nie może jak gdyby 
stanąć z nią twarz w twarz. W miarę jak 
symboliczna działalność człowieka robi 
postępy, rzeczywistość fizyczna zdaje się 
cofać. Zamiast zajmować się rzeczami sa-
mymi w sobie, człowiek w pewnym sen-
sie ustawicznie sam z sobą rozmawia. Tak 
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bardzo owinął się w formy językowe27, 
w obrazy artystyczne, w mityczne sym-
bole lub religijne obrządki, że nie potrafi 
już niczego zobaczyć ani poznać inaczej 
jak za pośrednictwem tego sztucznego 
środka. 

Mowa, myśli, gesty, decyzje i akty to 
przede wszystkim środki, za pomocą któ-
rych jednostka wchodzi w kontakt z oto-
czeniem. „Przejawia się” w nich tyleż 
podmiot działający, co obiekt jego działa-
nia, a zatem forma Gombrowiczowska to 
pomost między „ja” i „nie-ja”. W niej oto 
jednostka ukazuje się światu – i jedno-
cześnie, w tym samym momencie, świat 
objawia się jednostce28. Ta dwustronność 
działania formy, jakkolwiek w definicji 
Gombrowicza nie ujęta, kryje się implici-
te we wszystkich jego określeniach tego 
terminu. Tak więc forma jako „manifesta-
cja człowieka” zyskuje znaczenie uniwer-
salne – jest budulcem ludzkiego „świata 
symbolicznego”, odwzorowuje Kosmos, 
obdarza go sensem i „uczłowiecza”. 

W utworze mamy zatem do czynienia 
z genealogią instrumentu, ujętą antropo-
morficznie i w perspektywie mitologizacji. 
Wiersz jest wyrazem głębokiego smutku 
i poczucia osamotnienia. Fortepian moż-
na zestawić z człowiekiem, który traci 
wiarę w sens egzystencji. Pytanie, które 
zadaje sobie instrument: Co tu po mnie? 
jest w rzeczywistości niejednokrotnie 
odzwierciedleniem stanu emocjonalnego 
zwykłego śmiertelnika. Warto zwrócić 
uwagę, iż jest to jedyne pytanie wystę-
pujące w tekście. Świadczy to o ograni-
czeniu skrajnych stanów emocjonalnych 
i poczuciu obojętności wobec świata. 
Wiersz jest zróżnicowany brzmieniowo, 
stąd też próba jego muzycznego odwzo-

rowania przyniosłaby różne rodzaje dy-
namiki. Tytuł tego 11-zgłoskowiec (z jed-
nym odstępstwem 13-zgłoskowca – za-
bieg hipermetrii) odzwierciedla warstwę 
brzmieniową. Mamy bowiem zestawienie 
zasadniczych odcieni dynamicznych: forte 
– głośno oraz piano – cicho. Oba występu-
ją w kilku stopniach natężenia i taka sytu-
acja ma też miejsce w utworze. „Agogika” 
wiersza jest stała dzięki rymom krzyżo-
wym oraz takim samym współbrzmieniu 
końcowych samogłosek w ostatnich wy-
razach każdego wersu.

podsumoWaNie
Wiersze Hulewicza stanowią rodzaj 

liryki przeżywania ziemskiej wędrówki. 
Wzbogacone elementami muzyczności, 
świadczą o wysokiej erudycji oraz wraż-
liwości estetycznej. Żadne słowo w jego 
wierszach nie jest użyte przypadkowo. 
Każde przywołuje szereg kontekstów. 
Analiza wierszy wykazała, iż pod przy-
krywką Fortepianu i Orkiestry kryje się pro-
blematyka egzystencjalna – samotność, 
wyobcowanie, zagubienie. Świat odpo-
wiada swoimi cechami na to, co dzieje się 
w duszach bohaterów wierszy, a muzycz-
na warstwa omawianych liryków wzbo-
gaca interpretację o cenne konteksty. 

abstrakt
U podstaw badań leży założenie, że 

muzyka i literatura – z punktu widzenia 
estetyki intermedialności – są ze sobą ści-
śle związane, niejednokrotnie przenikają 
się i wzajemnie uzupełniają. Muzyczność 
wierszy Witolda Hulewicza będzie trakto-
wana jako jeden z charakterystycznych 
przykładów. W moim przekonaniu, liryki 
autora Sonetów instrumentalnych można 
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odczytać, używając terminologii mu-
zycznej dotyczącej tempa, dynamiki czy 
artykulacji. Kluczowy w tym wypadku 
okazuje się więc problem, w jaki sposób 
doświadczenie fonosfery i sztuki dźwię-
ków znajduje wyraz w konkretnym obra-
zie poetyckim.

summary
The core of the research constitutes an 

assumption that both music and litera-
ture - from the point of view of intermedi-
ality aesthetics - are closely related, often 
intermingle and complement each other. 
The musicality of Witold Hulewicz’s lines 
will be treated as one of the characteristic 
examples. To my mind, the lyric poetry of 
Hulewicz can be read using musical ter-
minology relating to the pace, dynamics 
and articulation. Therefore, in this case 
appears a crucial problem of how the ex-
perience of both soundscape and the art 
of sounds is reflected in a particular po-
etic image.
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Dob re wycho wanie po lega na uk ry waniu te go,  

jak wy soko człowiek ce ni sam siebie, a jak nis ko  

 innych można przeżyć za nie życia. 

(Jean Cocteau)
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Wstęp
Życie Matki Teresy z Kalkuty, jej po-

święcenie i oddanie od lat budzi podziw 
i fascynację setek tysięcy mieszkańców 
naszego globu. Blask ducha miłości i cie-
pło emanujące z jej wnętrza ogrzało 
tysiące, a nawet miliony ludzi. Matka 
Teresa, w imię miłości Boga, poświęciła 
życie służbie dla ubogich, opuszczonych, 
bezdomnych, upośledzonych, chorych 
i umierających. Postulowała formowanie 
osoby zdolnej do integracji całego swego 
bogactwa wokół projektu życia, przyjęte-
go w sposób świadomy i zrozumiały. Jej 
bazą były slumsy Kalkuty, ale jej misjo-
narki miłosierdzia dotarły do wielu zakąt-
ków świata. W skwarze ulic i szarym pyle 
dróg uczyła kochać i przebaczać. Walczyła 
o szczęście dla najbardziej potrzebujących. 
Ceniła sobie skromność i bezgraniczną 
miłość do bliźniego. W relacjach między-
ludzkich kierowała się empatią i poszano-
waniem idei i uczuć innych. „Służyła sa-
memu Jezusowi, ukrytemu w cierpiących 

osobach najuboższych z ubogich. Matka 
Teresa ukazuje wyraziście najgłębsze 
znacznie służby - akt miłości wobec głod-
nych, spragnionych, przybyszów, nagich, 
chorych, uwięzionych (po. Mt 25, 34-36), 
jest aktem miłości do samego Jezusa. Roz-
poznawszy Go, służyła Mu z pełnym od-
daniem, wyrażając w ten sposób czułość 
swej oblubieńczej miłości. W całkowitym 
oddaniu się Bogu i bliźniemu, Matka Te-
resa osiągnęła najdoskonalsze spełnienie 
siebie samej i najszlachetniejszych cech 
swojej kobiecości. Pragnęła być znakiem 
Bożej miłości, Bożej obecności i Bożego 
miłosierdzia i w ten sposób przypominać 
wszystkich o wartości i godności każdego 
dziecka Bożego, stworzonego „aby kocha-
ło i było kochane”. Tak właśnie Matka Te-
resa „niosła dusze Bogu i Boga duszom” 
i zaspokajała Chrystusową tęsknotę, 
zwłaszcza za najbardziej potrzebującymi, 
którym ból i cierpienie przyćmiły wizję 
Boga”.1

W skwarze ulic Kalkuty  
- Matka Teresa w służbie biednym,  
ubogim i umierającym

 

W 2011 roku ukończyła studia I stopnia w WSZiA w Zamościu, kierunek: pedagogika, spe-
cjalność: profilaktyka społeczna i resocjalizacja oraz uzyskała tytuł zawodowy: licencjat. W 
2013r. ukończyła studia magisterskie w WSGE im. Alcide de Gasperi w Józefowie na kierunku 
pedagogika, specjalność: opiekuńczo- wychowawcza i doradztwo zawodowe. Obecnie dokto-
rantka na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie. Au-
torka licznych publikacji naukowych, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji. 
Wolontariuszka programu „PROJEKTOR- wolontariat studencki”, którego celem jest zmiana 
na lepsze przyszłości wielu dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach. Osoba 
aktywna i otwarta na nowe doświadczenia.

Mgr Patrycja Sadło – doKtoRantKa KUL
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1. u Wrót młodości  
„matki miłosierdZia”

Matka Teresa, a właściwie Agnes Go-
nxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 
1910 r. w Skopje w rodzinie albańskiej. 
Współcześnie są to terytoria Macedo-
nii. Sakrament Chrztu Świętego przyjęła 
27 sierpnia 1910 r. Ten dzień obchodziła 
później jako swoje urodziny. Dzieciństwo 
upłynęło jej w harmonii, bez istotnych 
rozterek i ciężaru codziennych spraw 
w atmosferze ciepła rodzinnego. Agnes 
była najmłodszym dzieckiem Koli i Drane 
Bojaxhiu. Miała starszą siostrę Agę i brata 
Lazara. Ojciec wywodził się z zamożnej 
kupieckiej rodziny z Prizren w Kosowie. 
Zawodowo zajmował się handlem i prze-
mysłem budowlanym. Podróżował w in-
teresach po całej Europie. Mimo wędrow-
nego stylu życia był członkiem miejskiej 
rady zaangażowanym w rozwój teatru 
i działalność kościoła. Angażował się po-
litycznie na rzecz niepodległej Albanii, 
jednakże jego poglądy nie cieszyły się po-
pularnością w Serbii. W 1919 r. Koli Boja-
xhiu wyjechał w interesach. Wrócił z po-
dróży w bardzo ciężkim stanie zdrowia 
i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. 
Agnieszka miała wówczas zaledwie 9 lat. 
Wywarło to ogromny wpływ na sytuację 
finansową rodziny. Matka pozostała bez 
środków do życia. Choć nie było im łatwo, 
przyjmowali w swoich murach ubogich 
i szukających pomocy. Systematycznie 
na posiłki przychodziła do nich pewna 
starsza kobieta. Drane Bojaxhiu widzia-
ła swoją rolę głownie w opiekowaniu 
się ogniskiem domowym, uczyła swoje 
dzieci miłości i życzliwego stosunku do 
potrzebujących. Bardzo wierząca, propa-
gowała ideę życia chrześcijańskiego po-

partego czynami miłosierdzia. W działa-
niach swoich i swoich dzieci podkreślała 
istotna rolę bezinteresowności i skrom-
ności2. Pierwsze lekcje Agnieszka pobie-
rała w przyklasztornej szkole, następnie 
uczęszczała do szkoły państwowej. Była 
osobą bardzo muzykalną, uczyła się grać 
na mandolinie, razem z siostra Agą śpie-
wały w chórze parafialnym przy koście-
le Najświętszego Serca Pana Jezusa. Była 
świetną organizatorką, podejmowała ini-
cjatywę w różnych akcjach i motywowała 
do tego innych. Posiadała wszechstronne 
zdolności, okazała się dobra nauczyciel-
ką dla swoich rówieśników, obiecującą 
pisarką i zdolną miłośniczką muzyki. 
Kochała poezję i sama też pisała. Lokal-
na gazeta opublikowała jej dwa dzieła. 
Pierwsze plany zawodowe Agnes Go-
nxha Bojaxhiu związane były z literatura 
i muzyką, którym poświęcała dużo czasu 
w dzieciństwie i młodości. Jednakże po-
wołanie okazało się silniejsze i diame-
tralnie zmieniło dotychczasowe plany m 
młodej wówczas kobiety. W 1928 r. opu-
ściła dom rodzinny, do którego nie było 
jej dane wrócić już nigdy. Matka i siostra 
Aga zamieszkały w Tiranie odciętej po 
wojnie od wolnego świata przez komu-
nistyczny reżim. Jej brat Lazer, posiada-
jący już wówczas swoja rodzinę, osiedlił 
się z żona i córka we Włoszech. Matka Te-
resa w krótkim okresie czasu straciła całą 
swoją rodzinę. W 1970 r. dowiedziała się 
o ciężkiej chorobie swojej mamy. Informa-
cję tę otrzymała w formie listu od siostry. 
Matka Teresa próbowała nawiązać z nimi 
jakikolwiek kontakt. W Rzymie zwróciła 
się do ambasady albańskiej o pozwolenie 
opuszczenia przez nie Albanii. Niestety 
nie udało im się dostać wiz wyjazdowych. 
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Matka Teresa nie mogła do nich pojechać, 
ponieważ istniało realne zagrożenie, 
ze jeśli raz przekroczy granice, nie będzie 
już mogła wrócić do Kalkuty. Dodatkowo 
przygnębiała ja myśl, że matka i siostra 
borykają się z trudna sytuacją material-
ną. Mieszkając w odległej Kalkucie nie 
mogła im pomóc. Choroba matki zakoń-
czyła się śmiercią w 1972 r. Rok później 
straciła ukochaną siostrę, z którą również 
nie mogła być w ostatnich chwilach jej 
życia. Kolejna strata dotknęła ją w 1981 
r., kiedy to zginął jej brat. Na przestrzeni 
kilku lat Agnes Gonxha Bojaxhiu straci-
ła najbliższych, którzy dla niej tak wiele 
znaczyli3.

2. poWołaNie misyjNe  
matki teresy Z kalkuty

Podczas odkrywania drogi życiowej 
towarzyszył jej ojciec Jambrekowić – je-
zuita pracujący w parafii Skopje. Wdrażał 
parafian w szczegóły działalności misyj-
nej Towarzystwa Jezusowego. Odczyty-
wał pełne miłosierdzia listy misjonarzy 
pracujących wśród biedoty w archidie-
cezji kalkuckiej, które pomogły Agniesz-
ce dokładnie określić swe powołanie. 
W imię wartości, których propagatorami 
byli jej rodzice, postanowiła zostać misjo-
narką. Jak się później okazało została mi-
sjonarką miłości, słynną ze swej skrom-
ności i dobroci na całym świecie. Decyzja 
o poświęceniu się innym nie przyszła ła-
two, ponieważ była bardzo przywiązana 
do swojej rodziny. W dzieciństwie snuła 
plany o założeniu własnej rodziny, wy-
chowywania potomstwa. Jednakże powo-
łanie misyjne było silniejsze. Po odbytej 
wewnętrznej walce ze swymi słabościami 
i wątpliwościami Agnieszka postanowiła 
zaryzykować i działać zgodnie ze swymi 

wartościami. Zdawała sobie sprawę, że 
wstępując do zakonu misyjnego, będzie 
musiała żyć z dala od rodziny, przyjaciół 
i ojczyzny. W 1928 złożyła prośbę o przy-
jęcie do Zgromadzenia Sióstr Loretanek. 
O ich pracy pisali z Bengalu księża jezuici. 
Zakon z siedzibą w Irlandii zajmował się 
kształceniem personelu dla szkół elemen-
tarnych w Indiach. 26 września pojechała 
pociągiem do Rathfarnham koło Dublina 
– do macierzystego domu Sióstr Matki 
Bożej Loretańskiej. Tam podjęła naukę ję-
zyka angielskiego, który stał się później 
jej językiem podstawowym. Posługiwała 
się nim przez całe życie. 12 października 
1928 otrzymała wstąpiła do postulatu 
i przybrała imię: Maria Teresa od Dzieciąt-
ka Jezus. – na cześć małej Teresy z Lisieux, 
będącej Świętą patronką zagranicznych 
misjonarzy. 1 grudnia migrowała do In-
dii – wówczas kolonii brytyjskiej. 6 stycz-
nia 1929 r. przybyła do Kalkuty. 23 maja 
1929 r. rozpoczęła nowicjat. 24 maja 1931 
r. złożyła pierwsze, czasowe śluby i roz-
poczęła pracę w charakterze nauczyciel-
ki geografii i historii w przyklasztornej 
szkole sióstr Loretanek w bogatej dziel-
nicy Kalkuty. Uczyła też w szkole z inter-
natem dla dziewcząt z rozbitych rodzin 
i sierot. Miejsce to ukazało Matce Teresie 
oblicza i rozmiary biedy i ubóstwa w Kal-
kucie. Pracy nie traktowała jako swojego 
obowiązku, a jako misję. Była lubiana 
przez swoje uczennice. 24 maja 1937 zło-
żyła śluby wieczyste. Ślubowała, że bę-
dzie żyła zgodnie z zasadą ubóstwa, po-
słuszeństwa i czystości. W czasie wojny 
pełniła funkcję dyrektorki szkoły. W 1943 
r. Indię zaczęły zmagać się z głodem na 
szeroką skalę. Kilka milionów osób zmar-
ło śmiercią głodową. Do bombardowanej 
Kalkuty wciąż napływali uchodźcy. Szkoły, 
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także szkoła sióstr, były wykorzystywane 
jako szpitale. Zakres obowiązków Loreta-
nek ciągle się rozszerzał. Zajmowały się 
opieką nad chorymi i rannymi. W 1946 
r. Hindusi walczyli o uwolnienie spod 
panowania brytyjskiego. Na ulicach Kal-
kuty trwały walki. Siostra Teresa, mimo 
niebezpieczeństw, często opuszczała 
mury klasztoru, by zdobyć pożywienie 
dla uczniów i innych przebywających 
w szkole. Pomoc ubogim była dla niej 
priorytetową zasadą, którą realizowała. 
Nie ważne były dla niej panujące tam 
upały, będące chwilami nie do zniesie-
nia. Wkrótce Matka Teresa zachorowała 
na gruźlicę. Choroba uniemożliwiła jej 
dalszą pracę w szkole i w związku z tym 
została przeniesiona do miejscowości 
Darjeeling u podnóża Himalajów. Podczas 
podróży 10 września 1946 do Darjeeling 
przeżyła coś, co określiła mianem powoła-
nia w powołaniu. Usłyszała głos dobiega-
jący z jej wnętrza, by porzucić wszystko 
i naśladując Jezusa zamieszkać na ulicach 
Kalkuty razem z nędzarzami. Miała to 
uczynić w służbie biednym, chorym i osa-
motnionym. Nie widziała możliwości, by 
odpowiedzieć „nie”. Wiedziała, że jest to 
wola Boga i że musi ją wypełnić. Nie mia-
ła wątpliwości, że to było Jego działanie. 
Był to znak, by opuściła klasztor i zaczęła 
żyć wśród najuboższych z ubogich. Swoją 
oazę znalazła w dzielnicach nędzy w Kal-
kucie. Ani chwili się nie zastanawiała nad 
tym, co czynić. W październiku wróciła 
do sióstr, ale myśl o opuszczeniu klaszto-
ru nie opuszczała jej. Jednak arcybiskup 
odmówił zgody na opuszczenie klaszto-
ru, twierdząc, że jeśli to Boża sprawa, to 
przetrwa próbę czasu. Nastąpiło przenie-
sienie jej do Asansol, trzy godziny drogi 
od Kalkuty. Tam przygotowywała dzie-

ci do Pierwszej Komunii, pielęgnowała 
ogród. Spędziła tam blisko pięć miesięcy. 
potem arcybiskup ponownie przeniósł ją 
do Kalkuty. Uświadomiwszy sobie, że de-
cyzja Matki Teresy przetrwała próbę cza-
su i była w pełni przemyślana w styczniu 
1948 r. pozwolił jej ubiegać się o zgodę na 
opuszczenie zakonu4. 

3. trZy białe sari,  
cZyli o skromNości i roZtropNości 
matki teresy Z kalkuty

Latem 1948r. w życiu Matki Teresy 
z Kalkuty nastąpiły zmiany, które dia-
metralnie odmieniły jej losy. Tego roku 
otrzymała ona pozwolenie na opuszcze-
nie zakonu na rok. Kupiła na bazarze trzy 
białe sari obrzeżone niebieskimi paskami, 
uszyte z najtańszej tkaniny. Niebieskie 
paski zostały wybrane ze względu an to, 
iż stanowiły symbol Najświętszej Maryi 
Panny. 16 sierpnia 1948 r. zmieniła swój 
dotychczasowy habit na sari i cicho opu-
ściła zakon. Udała się do Patny na kurs pie-
lęgniarski, do sióstr misji medycznej pra-
cujących przy szpitalu Świętej Rodziny. Po 
upływie kilku tygodni wróciła do Kalkuty. 
Zamieszkała w małym pokoju przy domu 
Św. Józefa, prowadzonym przez małe sio-
stry ubogie. Wówczas zaczęła udzielać się 
na rzecz slumsów z dzielnicy, która znaj-
dowała się w sąsiedztwie szkoły w której 
pracowała przez 18 lat. Najpierw założyła 
tu szkołę dla biedoty. Na jej lekcje uczęsz-
czało dwudziestu jeden uczniów. Zaczęła 
od prymitywnych narzędzi i metod, ale 
jakże wówczas skutecznych. Wykorzy-
stywała patyk do pisania po błocie. Pie-
lęgnowała te dzieci, troszczyła się o cho-
rych i ubogich. Stopniowo przyłączali się 
do niej inni, ale to jeszcze było za mało. 
Był to ciężki dla niej okres. Wynajęła tam 
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dwie rudery. W jednej stworzyła szkołę, 
zaś w drugiej schronienie dla chorych 
i konających nędzarzy. W marcu 1949 r. 
dawne uczennice Matki Teresy zaczęły do 
niej dołączać. Wspólnie zaczęły działać 
w myśl słów z Ewangelii św. Mateusza: 
“Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych 
braci moich najmniejszych, Mnieście uczy-
nili”. Wspólnota, którą utworzyły nie była 
jeszcze zakonem. Dlatego zwróciły się 
z oficjalną prośbą o formalne erygowanie 
zgromadzenia. W 1953 r. siostry przenio-
sły się do nowego domu przy Lower Cir-
cular Road 54 A, zwanego odtąd domem 
macierzystym. Misjonarki miłości, utoż-
samiając się ze swoimi podopiecznymi, 
podjęły życie w ubóstwie. W ich posia-
daniu były tylko bawełniane sari i habity, 
zwyczajna bielizna, parę sandałów, krzyż 
przypinany na lewym ramieniu, różaniec, 
parasol chroniący przed deszczem mon-
sunowym, metalowe wiadro do prania 
i cieniutki siennik, który pełnił funkcję 
łóżka. Matka Teresa z Kalkuty stała się ich 
nauczycielką we wszystkich dziedzinach 
życia, była dla nich nieocenionym autory-
tetem i mistrzynią w zakresie okazywa-
nego miłosierdzia. Uczyły się od niej że-
brać. Prosiły bogatych o resztki jedzenia. 
Jednakże nie robiły tego dla siebie, a dla 
potrzebujących. W swoich działaniach 
wykazywały bezinteresowność i miłość 
dla bliźniego. Propagowane poglądy 
nie pozwalały im na życie w bogactwie. 
Od podopiecznych mogły przyjąć tylko 
szklanka wody. Później Matka Teresa po-
czyniła ustępstwa, pozwalając siostrom 
jeść podczas spotkań z duchownymi oraz 
w domach swych rodzin. Nie wolno im 
było spędzać nocy poza domem. Gdy ofia-
rowywano im rzeczy materialne nie przyj-
mowała ich. Powtarzała siostrom, żeby 
zaufały Panu w kwestii finansów. W 1953 

odbyły się pierwsze śluby sióstr misjona-
rek w rzymskokatolickiej katedrze w Kal-
kucie. Matka Teresa złożyła wtedy także 
śluby wieczyste jako Misjonarka Miłości. 
Dziesięć lat działalności sióstr wpisało się 
w rozwój diecezji kalkuckiej. Od 1959 r. 
zaczęły działać w całych Indiach. W 1965 
r. papież Paweł VI nadał im prawa papie-
skie, dzięki czemu mogły poszerzyć swoją 
działalność. Stały się Misjonarkami miło-
ści na skalę światową. Dzięki regule życia 
opartego na posłuszeństwie i ubóstwie 
siostry potrafiły szybko się przemieszczać 
do nowych miejsc. W czasie podróży mia-
ły przy sobie wyłącznie bagaż podręczny, 
który mógł się zmieścić w wiadrze lub 
małym pudełku. Pierwsza placówka poza 
Indiami powstała w Wenezueli w lipcu 
1965 r. Siostry opiekowały się biednymi, 
przygotowywały do Pierwszej Komunii 
i bierzmowania. W 1983 r. otrzymała 
z całego świata ponad sto próśb o otwar-
cie domów. W 1985 r. w Nowym Jorku 
otworzyła hospicjum “Dar Miłości” dla 
mężczyzn chorych na AIDS. W krajach 
bogatych, w wielkich miastach Europy 
i Stanów Zjednoczonych odkryła kolej-
ne obszary nędzy – ubóstwo duchowe, 
osamotnienie setek tysięcy ludzi, poczu-
cie bycia niechcianym. Matka Teresa nie 
bała się podejmować ryzyka, pragnęła 
szczęścia ludzi pokrzywdzonych prze 
los. Szczególne znaczenie miała dla niej 
służba podejmowana w krajach komuni-
stycznych. Zwracała się o pomoc do ludzi 
zamożnych, niejednokrotnie nawiązy-
wała z nimi współpracę. Nić porozumie-
nia, którą potrafiła stworzyć owocowała 
licznymi sukcesami. Swą służbę Matka 
Teresa taktowała jak misję, swego rodza-
ju powołanie do umiłowania bliźniego. 
Jednakże z roku na rok stawała się coraz 
słabsza. Na początku lat osiemdziesiątych 
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znacznie popsuł się jej wzrok, nastąpiło 
zwyrodnienie kręgów i stąd jej pochylone 
plecy. W 1974 r. przebyła lekki atak serca, 
a od 1981 r. funkcjonowała z rozruszni-
kiem serca. Zmagała się z zanikami pamię-
ci, bywało że myliła fakty i miała problem 
z identyfikacją osób. Kilka razy trafiła do 
szpitala, ale nie chciała zmienić trybu ży-
cia, ograniczyć podróży. W 1991 r. prze-
szła zapalenie płuc i atak serca. “Mimo 
słabości fizycznej Matki Teresy, mimo, że 
jej zwykle zgarbiona sylwetka pochylała 
się coraz bardziej, mimo, że codziennie 
rano miała gorączkę, jej dzieło rozwija-
ło się…”. Mówiła, że odpocznie w Nie-
bie, bo tu jest jeszcze wiele do zrobienia. 
W 1990 r. poprosiła, aby siostry zwolniły 
ją z funkcji przełożonej misjonarek miło-
ści, oddając się woli Bożej przez decyzję 
kapituły generalnej. Kapituła zwolniła ją 
z tej odpowiedzialności dopiero w 1997 r. 
ze względu na zaawansowane problemy 
zdrowotne. 87-letnia zakonnica prosiła le-
karzy, by pozwolili jej spokojnie umrzeć. 
W myśl swojej zasady życia w ubóstwie, 
twierdziła że nie powinna korzystać 
z kosztownych badań, na które nie mógł-
by sobie pozwolić żaden z jej podopiecz-
nych. Dopiero po zapewnieniach lekarzy, 
że po kuracja zapewni jej powrót do pracy 
zgadzała się na nie. Nową przełożoną zo-
stała wybrana 63-letnia hinduska siostra 
Nirmala, która przewodniczyła dotych-
czas kontemplacyjnej gałęzi zgromadze-
nia. Matka Teresa w zupełności popierała 
ten wybór. U schyłku swego życia, wierna 
propagowanym ideom, była nierozerwal-
nie połączona z najbardziej potrzebujący-
mi. Zmarła latem- 5 września 1997. Jej cia-
ło wystawiono na widok publiczny w ma-
cierzystym domu w Kalkucie, następnie 
przewieziono w ambulansie z napisem 

“Matka” do kościoła św. Tomasza. Pozo-
stawiła po sobie ogromne dziedzictwo – 
ok. 4 tysiące sióstr, ok. 400 braci, ok. 20 
kapłanów, 35 seminarzystów, ponad 600 
domów w 127 krajach, niezliczone rzesze 
współpracowników i wolontariuszy5. 

4. żyWe śWiadectWo Wiary
Dla całego świata Matka Teresa była, 

jest i będzie żywym symbolem ciepła, 
miłości i bezinteresownej dobroci. Uho-
norowano ją za to licznymi nagrodami. 
W 1962 roku otrzymała od Indii order 
Padma Shri, jedno z najwyższych odzna-
czeń Republiki. W tym samym roku ode-
brała z Filipin Nagrodę Ramona Magsay-
saya, uznawaną za azjatyckiego Nobla. 
W 1971 roku papież Paweł VI wręczył jej 
Nagrodę Pokoju Jana XXIII. W 1973 roku 
przyjęła z rąk księcia Edynburga Nagrodę 
Templetona za żywe świadectwo wiary. 
Właśnie Matka Teresa została jednogło-
śnie wybrana przez jury, które tworzyło 
dziesięciu reprezentantów światowych 
grup religijnych, spośród dwóch tysięcy 
kandydatów różnych narodowości i re-
ligii. W 1975 roku otrzymała Medal FAO 
(Organizacji Narodów Zjednoczonych 
do spraw Wyżywienia i Rolnictwa) jako 
„wyraz wdzięczności za jej nieustające 
poświęcenie dla głodujących i biednych 
na całym świecie”. W roku 1978 odebrała 
Nagrodę Balzana za propagowanie god-
ności ludzkiej, pokoju i braterstwa pomię-
dzy ludźmi rok później została laureatką 
Pokojowej Nagrody Nobla. Po tym presti-
żowym wyróżnieniu posypało się wiele 
innych, np. najwyższe indyjskie odzna-
czenie cywilne, order Bharat Ratna z 1980 
roku, Medal Wolności od prezydenta Sta-
nów Zjednoczonych (1985) oraz Złoty 
Medal Kongresu USA (1997). Matka Teresa 
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z Kalkuty pozostawiła po sobie trzy ręko-
pisy autobiograficzne, listy, poezje i kilka 
scenek dramatycznych, które odgrywano 
w klasztorze podczas tzw. rekreacji6. Jak 
podaje Marina Ricci „Kalkuta pełna była 
afiszy i wspomnieniowych napisów. Jeden 
z nich mówił: „Matka Teresa była dla swo-
ich biednych jak kołysanka, tuląca ich do 
snu”. Zdanie bardzo proste, które jednak 
zapadło mi mocno w pamięć, ponieważ 
w jakiś sposób oddaje to, że Matka Tere-
sa dla wielu opuszczonych w Indiach i na 
całym świecie stała się po prostu matką. 
To było miano charakteryzujące ją o wie-
le lepiej niż wszystkie inne fantastyczne 
określenia, które do niej przylgnęły”7. 

5. dysproporcja Wartości W życiu 
WspółcZesNeGo cZłWoieka i matki 
teresy Z kalkuty

Współczesne rozumienie miłość do 
bliźniego jest bardzo spłycone. Pojawiła 
się wszechogarniająca akceptacja mani-
pulacji w relacjach interpersonalnych. Wy-
chowanie do miłości i w miłości postrze-
gane jest jako zdezaktualizowane, nie-
kiedy niemodne. Standardy niezależności 
i samorealizacji przysłaniają świat. Pięk-
ny dom, luksusowy samochód, markowe 
ubrania stają się priorytetami dzisiejszego 
człowieka. W jego rzeczywistości brakuje 
miejsca dla pozostałych członków społe-
czeństwa, szczególnie tych cierpiących, 
chorych czy ubogich. Pojawia się zwąt-
pienie, zagubienie jednostki w tłumie. 
Jednakże przykład Matki Teresy rozbija 
w proch nasze wykoncypowane standar-
dy. Pamiątki pisane, które po sobie pozo-
stawiła są oznaką wielkiej siły charakteru, 
odwagi obstawania przy swoim zdaniu 

i wyrażania własnych opinii i poglądów, 
niejednokrotnie różnych od powszechnie 
uznanych. To ona została nazwana ,,naj-
potężniejszą kobietą świata”. To ona zy-
skała globalną sławę i odbierała najwyż-
sze zaszczyty. To ona, pełna ciepła i mło-
dzieńczej wiary w lepszy świat, otworzyła 
ludzkość na drugiego człowieka8. 

ZakońcZeNie
Życie Matki Teresy z Kalkuty przepeł-

nione było dojrzewającymi owocami mi-
łosierdzia dla najuboższych, ciepłem pły-
nącym z jej wnętrzna oraz miłością do od-
rzuconych kwitnąca niczym kasztanowce 
latem. Istotą jej życia była wszechogar-
niająca miłość do bliźniego. Skwar ulic 
Kalkuty, upalne dni nie stanowiły dla jej 
działalności żadnej przeszkody. Pozostała 
w pamięci jako osoba charyzmatyczna, 
nieprzeciętnie skromna i do reszty odda-
na tym, dla których codzienność stała się 
nieustającym bojem o przetrwanie. Matka 
Teresa z Kalkuty, choć milczeniem przema-
wiała do tysięcy ludzi jej głos był bardzo 
wymowny. Każde słowo, usłyszane z jej 
ust miało znaczenie. Wartości, które pro-
pagowała Matka Teresa z Kalkuty to: od-
powiedzialność nie tylko za siebie, ale też 
za bliźnich, gotowość do bezinteresownej 
pomocy innym, miłość osobową oraz hoj-
ność. Ważne, jest by całe społeczeństwo 
zrozumiało fenomen postępowania Matki 
Teresy i potrafiło urzeczywistniać je wy-
chowując młode pokolenie. Współczesne-
mu człowiekowi niejednokrotnie brakuje 
wrażliwości, szacunku dla innych, umie-
jętności współpracy czy bezinteresownej 
pomocy, co stanowiło kluczowy wyznacz-
nik życia Matki Teresy z Kalkuty. 
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stresZcZeNie
Matka Teresa, a właściwie Agnes Go-

nxha Bojaxhiu urodziła się 26 sierpnia 
1910 r. w Skopje w rodzinie albańskiej. 
Dla całego świata Matka Teresa była, jest 
i będzie żywym symbolem ciepła, miłości 
i bezinteresownej dobroci. Matka Teresa 
z Kalkuty stała się ich nauczycielką we 
wszystkich dziedzinach życia, jest nieoce-
nionym autorytetem i mistrzynią w za-
kresie okazywanego miłosierdzia. Pamiąt-
ki pisane, które po sobie pozostawiła są 
oznaką ogromnej siły charakteru, odwagi 
wyrażania własnych opinii i poglądów, 
niejednokrotnie różnych od powszech-
nie uznanych. To ona została nazwana 
,,najpotężniejszą kobietą świata”. Artykuł 
omawia istotną rolę miłosierdzia i posza-
nowania godności ludzkiej, tak zachwia-
nych dziś wartości. Współczesnemu czło-
wiekowi niejednokrotnie brakuje wrażli-
wości, szacunku dla innych, umiejętności 
współpracy czy bezinteresownej pomocy, 
co stanowiło kluczowy wyznacznik życia 
Matki Teresy z Kalkuty. 

abstract
in the heat of the streets of calcutta - 

mother teresa at the service of the poor, 
the poor and the dying.

Mother Teresa, and actually Agnes 
Gonxha Bojaxhiu was born on 26 August 
1910. In Skopje Albanian family. For the 
whole world, Mother Teresa was, is and 
will be a living symbol of warmth, love 
and selfless kindness. Mother Teresa of Cal-
cutta became their teacher in all areas of 
life, is an invaluable authority and cham-
pion in the field for the kind of charity. 

Gift written that he left behind are a sign 
of great strength of character, courage to 
express their opinions and views, often 
different from the commonly recognized. 
She was named,, most powerful woman 
in the world “. The article discusses the 
important role of charity and respect for 
human dignity, so zachwianych value to-
day. Modern man often lacks sensitivity, 
respect for others, the ability to cooper-
ate and unselfish help, which was a key 
determinant of the life of Mother Teresa 
of Calcutta.

biblioGrafia
ŹRÓDŁA:

Allegri R., Matka Teresa mi powiedziała, 
Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.

Jan Paweł II, Dzieła zebrane t. XIV, Wy-
dawnictwo M, Kraków 2009. 

Kumar S., Matka Teresa z Kalkuty, Wy-
dawnictwo Polwen, Warszawa 2010. 

OPRACOWANIA:
Strączek K., Teresa i Tereska. Wokół li-

stów Matki Teresy z Kalkuty [w:] Znak, nr 
628, Warszawa 2008.

http://www.bryk.pl/wypracowania/
jezyk_polski/biografie/2765-matka_tere-
sa_z_kalkuty.html, z dnia 25.05.2015r.

http://adonai.pl/ludzie/?id=117, 
z dnia 27.05.2015r.

http://www.domowykosciol.org/te-
stwebsite/rekolekcje-page/archiwum-re-
kolekcji/wiara-praktyczna-wedlug-matki-
teresy-z-kalkuty/, z dnia 28.05.2015r.

http://glosojcapio.pl/index.php?op-
t ion=com_content&task=view&i-
d=1250&Itemid=96, z dnia 29.05.2015r.



ARTYKUŁY

163

Wprowadzenie
Irlandia, kraj zamieszkały przez ple-

miona celtyckie (iroszkockie, iryjskie), 
mimo niezwykle burzliwej historii, stwo-
rzył unikatową kulturę, która w połącze-
niu z silną wiarą pomogła Irlandczykom 
wygrać walkę z obcym panowaniem oraz 
włączyć się w łaciński krąg kulturowy 
nie mając z nim wcześniej prawie żad-
nych kontaktów. Celtowie zamieszkują-
cy Barbericum, czyli obszar usytuowany 
poza granicami cesarstwa Rzymskiego, 
stworzyli własną kulturę, która obok ju-
deochrześcijańskiej, greckiej, rzymskiej 
stanowi rdzeń kulturowy naszego konty-
nentu. 

 Celtowie jako grupa, byli bardzo zróż-
nicowani etnicznie, ale wspólnym ich 
spoiwem była tożsamość kulturowa, re-
ligijna i językowa1. Choć zwycięski Rzym 
usunął z teatru dziejów Celtów osiedlo-

nych w krainie Brytów (obecnej Kaledo-
nii) i Piktów zamieszkałych na terenach 
Walii, niszcząc kulturę pokonanych, 
a późniejszy chrześcijański porządek 
również zepchnął cały pogański dorobek 
na dalekie rubieże Europy, pamięć o Cel-
tach, ich wierzeniach, tradycjach i mitach 
przetrwała. Niewątpliwe zasługi w za-
chowaniu kultury celtyckiej mieli kapłani 
lub może raczej mędrcy zwani druidami, 
którzy w czasach przedchrześcijańskich 
przekazywali prastarą wiedzę tajemną 
kolejnym pokoleniom oraz filidzi - wyso-
ko wykształceni poeci, strażnicy tradycji 
i wróżbiarze irlandzcy, którzy recytowali 
z pamięci dziesiątki opowiadań o charak-
terze mitologicznym oraz w ustnych prze-
kazach opiewali wydarzenia historyczne 
swego kraju2. Jednakże tak naprawdę 
pamięć o świecie, który powoli stawał 
się historią, przetrwała dzięki mnichom 

Rola kościoła Iroszkockiego w walce 
z kryzysem politycznym, kulturowym 
i religijnym wczesnośredniowiecznej 
Europy

1 W. Lipoński, narodziny cywilizacji Wysp Brytyjskich, Poznań 2001, s. 30.
2 St. Grzybowski, historia irlandii, Wrocław 1977, s. 37- 38.

Ur. 07.07.1976 r. w Krakowie. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, a obecnie studentka stacjonarnych studiów doktoranckich na kierunku kulturoznawstwo 
na Wydziale Filozoficznym Akademii Ignatianum w Krakowie. Obszarem zainteresowań badaw-
czych doktorantki jest kultura romska, a w szczególności jej obecność w mediach elektronicz-
nych. Naukowo interesuje się kulturotwórczymi i kulturowymi aspektami społecznej egzystencji 
człowieka, socjologią małych grup społecznych, psychologią tłumu oraz turystyką kulturową. 
Swoje pasje pozanaukowe realizuje w ramach Europejskiego Forum Inicjatyw Społecznych. 
Prywatnie wolontariuszka, miłośniczka podróży dalekich i bliskich oraz sztuki ludowej.

Mgr Magdalena Serafin – doKtoRantKa aKademii ignatianUm w KRaKowie

,,Módl się co dnia, pość co dnia, studiuj co dnia, pracuj co dnia” 
Kolumban Młodszy  
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iryjskim, którzy w średniowiecznych 
klasztorach, podjęli się skopiowania 
skarbów nie tylko grecko-rzymskiej i ju-
deo-chrześcijańskiej kultury, ale i swojej 
własnej, sięgającej czasów legendarnych 
królów Irlandii z XX w p.n.e. i słynnych 
gaelickich wodzów. To właśnie skrybowie 
irlandzcy w okresie ciemnych wieków 
wędrówek barbarzyńskich ludów zacho-
wali słowo pisane starożytnych, język ła-
ciński, a przede wszystkim jako pierwsi 
w Europie spisali swoją własną mitologię 
w ojczystym języku. Dzięki nim opiewa-
ny w gaelickich sagach, romantyczny 
obraz Szmaragdowej Wyspy portretował 
również świat ludów przedchrześcijań-
skich zasiedlających Zieloną Wyspę oraz 
społeczeństwo zamieszkujące Irlandię 
w pierwszych wiekach naszej ery3.

Mimo iż przejście od upadku staro-
żytnego Rzymu do Europy wczesnego 
średniowiecza odbyło się w Irlandii bez 
spektakularnych podbojów, przemocy 
i męczeństwa za wiarę, okres ten zapisał 
się na trwałe w historii całego kontynen-
tu. To właśnie tam ruch monastyczny we 
wczesnych wiekach średnich znalazł ide-
alne podłoże, aby zapuścić swoje korze-
nie i rozkwitnąć w całej krasie, wydając 
na świat nie tylko mnichów mających 
swe zasługi w uwolnieniu Irlandii od wie-
lowiekowego celtyckiego zakazu używa-
nia pisma, ale i jednych z pierwszych mi-
sjonarzy, którzy wyruszyli aby nawracać 
barbarzyńskie ludy zamieszkujące Wielką 
Brytanię.

Aby móc zanalizować rolę kościoła 
iroszkockiego w budowie europejskiego 
chrześcijaństwa w okresie, gdy ówczesnej 
Europie zagrażają zewsząd barbarzyńcy, 
a przyszłość Kościoła dopiero co budują-
cego swą podmiotowość po prześladowa-
niach cesarzy rzymskich, jest ewidentnie 

zagrożona, należy bliżej przyjrzeć się hi-
storycznym uwarunkowaniom Europie 
i na jej tle Irlandii okresu wczesnego śre-
dniowiecza.

1. rys historycZNy 
WcZesNośredNioWiecZNej irlaNdii 
oraZ jej pierWsi misjoNarZe

Na początku V stulecia granica Renu 
została złamana przez plemiona Alanów, 
Swebów i Wandalów. Czeredy barbarzyń-
ców rozpoczęły realizację, nie do końca 
przemyślanego planu zniszczenia, plą-
drując ziemie Cesarstwa Rzymskiego. W 
410 roku legiony rzymskie opuściły Bryta-
nię, która czterdzieści lat później została 
opanowana przez germańskie plemiona 
Jutów, Sasów i Angelów. Założyły one wła-
sne państwa, spychając rdzenną ludność 
celtycką na obszary Walii i Kornwalii. Te 
pogańskie plemiona najeźdźców rozpo-
częły niszczenie dotychczasowych wspól-
not chrześcijańskich rzymskiej Brytanii. 
Chrześcijaństwu udało się przetrwać je-
dynie w celtyckiej Walii i Kornwalii, ale 
zostało zupełnie odcięte od kontaktów 
z Kościołem rzymskim. 

Jaka jest sytuacja Irlandii w tym okre-
sie? Otóż jest ona szczególna na tle całej 
Europy, gdyż na wyspę nigdy nie dotarły 
legiony rzymskie, a najazdy Sasów i An-
gelów na Bretanię tylko pogłębiły jej izo-
lacje. Dlatego też pojawienie się Irlandii 
w łacińskim kręgu kulturowym, funk-
cjonującym do tej pory poza zasięgiem 
wyspy, która nie miała z nim praktycznie 
żadnego kontaktu, mogło się dokonać 
najszybciej dzięki dobrowolnej chrystia-
nizacji4. Nie jest znana dokładna data 
pojawienia się pierwszych chrześcijan 
w Irlandii. Prawdopodobnie zostało ono 
zaszczepione na Zielonej Wyspie przed 
V wiekiem, dzięki wymianie handlowej 
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ścijańskie), ulsterski zwany cyklem Czerwonej Gałęzi ( I i II w. naszej ery), feniański (III – VII w. n.e.) i 

cykl królewski (I tysiąclecie naszej ery) [W:] J. O’Beirne Ranelagh, historia irlandii. narody i cywilizacje, 

Warszawa – Gdańsk 2003, s. 30.
4 M. Salomon (red.),Wielka historia Świata. kształtowanie Średniowiecza, tom IV, Fogra Oficyna Wy-

dawnicza, Kraków 2005, s.71.
5 W. Falarski, Podróże po irlandii monastycznej, Poznań, 2006, s. 6.
6 K. Farrington, N. Constable, St. Patrick’s day, London 1998, s. 20.
7 Butler, lives of the Saints, New York – Cincinati – Chicago 1894, s. 240.
8 W. Falarski, Podróże... op.cit., s. 6.
9 A. Butler, lives...op. cit., s. 240.
10 K. Farrington, Nick Constable, St. Patrick’s..., op.cit., s. 20.
11 T. O’ Fiaich, Początki chrześcijaństwa V i Vi wiek [W:] historia irlandii, pod redakcją T. W. Moody-

’iego, F. X. Martin’a, Poznań 1998, s. 69; T. F. O’Rahilly, the two Patricks. a lecture on the history of 

christianity in fifth-century ireland,, Dublin 1949, W. Lipoński, narodziny..., op.cit., s. 259.
12 Zob. K. Farrington, N. Constable, St. Patrick’s..., s. 20; J. O’Beirne Ranelagh, historia...op. cit., s. 33.
13 Zob. S. Czarnowski, dzieła tom iV. kult bohaterów i jego społeczne podłoże, Warszawa 1956, s. 32.
14 W. Lipoński, narodzin, op. cit..., s. 259. 
15 Informacje pochodzące z jego autobiografii ,,Confessio” (Wyznanie) umieszczonej w powsta-

łej w IX wieku. Book of Armagah przeczą jednakże temu, aby był kiedykolwiek konsekrowany na 

biskupa, natomiast niewątpliwie taki urząd sprawował w Irlandii, gdyż sam wyświęcał kapłanów. J. 

O’Beirne Ranelagh, historia..., op. cit., s. 34 – 35.

z gminami chrześcijańskimi w Brytanii, 
Gali i Hiszpanii5 oraz dzięki niewolnikom 
uprowadzonym w Galii i Brytanii i przy-
wiezionym na wyspę6. Można odnaleźć 
zapiski historyczne, które wspominają 
o misji „do wierzących w Chrystusa”, na 
jaką w 431 roku papież Celestyn I wysłał 
niejakiego Palladiusa7, co jasno wskazuje 
na fakt, że w Irlandii musiały wówczas 
już istnieć gminy chrześcijańskie. W póź-
niejszych żywotach i kronikach można 
znaleźć wzmianki o innych uczonych mę-
żach, którzy głosili w Irlandii Słowo Boże 
przed Patrykiem, a byli to miedzy innymi 
Kieran z Saiger, Declan z Ardmore, Ibar 
z Beccere, czy też Alibe z Emly8.

Misja Palladiusa prawdopodobnie nie 
została zwieńczona sukcesem, jakiego się 
spodziewano i został on wygnany z Irlan-
dii przez króla Leinsteru9, ale już rok póź-
niej do Irlandii wyruszył nowy misjonarz 
- św. Patryk. W tym okresie, jak podają 
Karen Farrington i Nick Constable, gmina 

chrześcijańska w Irlandii mogła liczyć na-
wet około 200 000 wiernych10. 

To właśnie z misją św. Patryka związa-
na jest właściwa chrystianizacja Irlandii, 
jednak informacje pochodzące z tego okre-
su, a dotyczące biografii świętego często 
są ze sobą sprzeczne, bądź to wskazują 
na dwóch różnych świętych o tym samym 
imieniu działających na Zielonej Wyspie11 
lub nawet trzech12. Niektóre źródła nawet 
poddają w wątpliwość istnienie samego 
św. Patryka13. 

Wielu badaczy wskazuje Bretanię jako 
miejsce urodzenia św. Patryka14. Z miej-
scem tym jednakże musiał się pożegnać 
już wieku lat szesnastu, kiedy to został po-
rwany przez piratów irlandzkich i sprze-
dany ulsterskiemu panu. Po sześciu latach 
niewoli uciekł do Bretanii, a stamtąd udał 
się do Prowansji, gdzie prawdopodobnie 
kształcił się w klasztorach i przyjął świę-
cenia biskupie15. Galię opuścił wiedziony 
znakami pojawiającymi się w jego wi-
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16 T. O’ Fiaich, Początki..., op.cit., s. 65 – 66.
17 Św. Patryk , Pisma i najstarsze Żywoty, wstęp i oprac. J. Strzelczyk, przeł. K. Panuś, A. Strzelecka, 

Kraków 2003, s. 92.
18 T. W. Moody, F. X. Martin, historia..., op. cit., s. 66.
19 W. Falarski, Podróże..., op. cit., s.18.
20 J. Ryan, irish monasticism, origins and early development, Dublin 1992, s. 94.
21 J. Strzelczyk, ,,Wyspa świętych i uczonych?”. Świat celtycki i irlandia we wczesnym średniowieczu [W:] 

narodziny średniowiecznej europy, pod red. H. Samsonowicza, Warszawa 1999, s. 183. 
22 St. Grzybowski, historia..., op. cit., s. 52.

zjach, które zinterpretował jako nakaz 
podjęcia posługi misjonarskiej na wyspie 
swoich ciemiężców16. Wiedzę o tym, jak 
wyglądała jego praca misyjna, czerpiemy 
głównie z zapisków samego bohatera, 
który ,,ochrzcił tysiące” i jak sam mówi, 
dotarł do najdalszych zakątków, gdzie ni-
kogo poza nim nie było i gdzie nikt jesz-
cze nie dotarł17.

Do swojej śmierci, przypuszczalnie 
w roku 461, św. Patrykowi udało się prze-
konać irlandzką arystokrację do religii, 
jaką głosił, ustanowić swoistą hierarchię 
kościelną i założyć na wyspie klasztory, 
dając początek monastycyzmowi irlandz-
kiemu. 

2. moNastycyZm irlaNdZki - 
poWstaNie kościoła iryjskieGo

Podczas gdy pogaństwo w całej Euro-
pie nim poddało się całkowicie stawiało 
twardy opór, lud iryjski przyjął chrześci-
jaństwo i stosunkowo łatwo pogodził 
je z tradycją pogańską. Obyło się to bez 
przelewu krwi i męczeństwa za wiarę, 
które zastąpiło tzw. Zielone Męczeństwo 
- czyli życie w odosobnieniu, poświęce-
nie się modlitwom i studiom nad Pismem 
Świętym, jakiemu oddawali się mnisi ir-
landzcy18. Irlandzka reguła monastyczna 
głosiła bowiem, iż doskonałość duchową 
można jedynie osiągnąć dzięki ascezie, 
umartwianiu się, życiu w ubóstwie, czy-
stości i posłuszeństwie. Dla wielu z mni-
chów umartwianie się i życie w surowej 

ascezie było jedynie przygotowaniem do 
anachorezy, czyli eremickiej samotności 
samowybranej19. Surowość i gorliwość, 
z jaką mnisi wielbili Pana nie znalazły so-
bie równych w całej Europie i dały począ-
tek złotemu wiekowi Kościoła iryskiego. 
Forma organizacji kościelnej wprowadzo-
na przez św. Patryka nie odbiegała bardzo 
od tej istniejącej w Cesarstwie Rzymskim, 
gdyż jak pisał John Ryan wzorował się on 
na tym, co dane mu było zaobserwować 
w Galii20. Główną różnicą, spowodowaną 
brakiem wyodrębnienia w Irlandii ośrod-
ków administracyjnych takich jak mia-
sta, było budowanie struktury kościelnej 
w oparciu o zastałą w Irlandii piramidę 
społeczną, lokując biskupstwa w ośrod-
kach władzy plemienno-politycznej. Były 
to tzw. „tuath” stanowiące w tym społe-
czeństwie stopień podziału terytorialne-
go na królestwa, które stały się modelem 
organizacji kościelnej, przyjętym przez 
duchownych chrześcijańskich21. Ponad to, 
własny sposób wyznaczania daty Wielka-
nocy i charakterystyczna forma tonsury 
noszonej przez duchownych odróżniała 
Kościół iryjski od rzymskiego. Kościół św. 
Patryka był więc organizacją jednolitą, 
rządzoną przez biskupów, na której czele 
stał sam święty. Katalog Świętych Irlandz-
kich z VI w. podaje, że pierwszych mni-
chów był trzystu pięćdziesięciu22. 

Kościół iryjski, później zwany irosz-
kockim, z centrum w Armagh, ok. VI wie-
ku przechodzi radykalną zmianę zwaną 
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23 W. Falarski, Podróże...,op. cit., s. 9.
24 W. Lipoński, narodziny..., op. cit., s. 261.
25 S. Czarnowski, dzieła t.4..., op. cit., Warszawa 1956, s. 189.
26 J. O’Beirne Ranelagh, historia...,op. cit., s. 36.
27 St. Grzybowski, historia..., op. cit., s. 56 – 57.
28 Karantania, to jedno z pierwszych państw słowiańskich w historii, które zostało założone przez 

osiadłe na terenach dzisiejszej Austrii i Słowenii plemię Karantan. 
29 J. O’Beirne Ranelagh, historia..., op. cit., s. 36.
30 W. Falarski, Podróże... op. cit., s. 8.

rewolucją monastyczną. W jej wyniku 
nastąpiła całkowita likwidacja episkopal-
nego ustroju Kościoła. Rola i znaczenie bi-
skupów uległo minimalizacji oraz została 
wprowadzona niehierarchiczna forma 
organizacji. Diecezje zastąpione zostały 
parochiami - jednostkami opartymi na 
wielkich niezależnych klasztorach, któ-
rym podlegała sieć klasztorów filialnych, 
a które nadawały ton życiu kościelnemu 
Irlandii23

Główne funkcje religijne przejęli prze-
orowie i opaci klasztorów, którym oprócz 
spraw własnej wspólnoty klasztornej za-
częły podlegać także kwestie związane 
z funkcjonowaniem wspólnoty wiernych 
skupionej wokół klasztoru. Biskup, który 
stał się podległy opatowi, wypełniał je-
dynie funkcje liturgiczne zarezerwowa-
ne dla biskupów, takie jak wyświęcanie 
księży. W wielu przypadkach sam opat 
był jednocześnie biskupem. Opat, często 
pochodził z rodziny fundatora danej pal-
cówki i był członkiem rodu, sprawujące-
go na danym terenie władzę24. Jak moż-
na przeczytać u Stefana Czarnowskiego 
funkcja opata była w obrębie danego rodu 
dziedziczona25.

Warto zaznaczyć, że zakony irlandz-
kie nie posiadały żadnej ściśle określonej 
reguły, w odróżnieniu od kontynentu, 
gdzie powszechnie przyjmowana była re-
guła benedyktyńska narzucająca potrój-
ne śluby i wiążąca mnicha z określonym 
domem zakonnym. W klasztornym ruchu 

irlandzkim, istniały zasady i kodeksy, 
określające szczegółowo kary i pokuty za 
różne przewinienia, jednakże szczególny 
nacisk kładziono na działalność misyjną, 
a klasztory często pełniły funkcję szkół 
kształcących misjonarzy.

Ogromne więc znaczenie mieli bisku-
pi wędrowni, którzy nieustannie podró-
żując głosili ,,słowo boże” w państwach 
powstałych na gruzach imperium rzym-
skiego. Ten zapał misjonarski zaprowadził 
ich daleko poza granice wyspy aż do Italii 
i Francji, gdzie zapoczątkowali reorgani-
zację kościoła frankijskiego w VIII w., do 
Hiszpanii, Niemiec, dzisiejszej Szwajcarii 
i Europy Środkowej26. Dzięki św. Kolumba-
nowi i jego uczniom powstały klasztory 
W Luxeuil we Francji, St. Galen w Tyrolu, 
czy też iryjski klasztor w Bobbio w Pie-
moncie27. Pierwsze nawrócenie kraju sło-
wiańskiego – Karantanii28, było również 
zasługą Irlandczyka, św. Fearghala. Ist-
nieją nawet hipotezy mówiące, że niektó-
rzy misjonarze, jeszcze przed Normanami 
osiedli się w Islandii, a nawet dotarli do 
Ameryki Pn. Od 500 do 800 roku Kościół 
rozkwitał nie mając sobie równych, a i po 
roku 800 misjonarze iryjscy nadal konty-
nuowali ewangelizację Europy29.

Od zarania monastycyzmu irlandz-
kiego mocno zaznaczał się również, tak 
zwany nurt eremicki, który dotarł do Ir-
landii z Galii wraz z opowieściami o asce-
tycznym życiu pustelniczym mnichów ze 
Wschodu30. Samotnie pustelnicze rozsia-
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ne były po całej Irlandii, zarówno w głębi-
nach lasów, jak i na skalistych przybrzeż-
nych wysepkach. Treścią życia eremity 
była oczywiście modlitwa i praca31.

Po śmierci św. Patryka powstają kolej-
ne klasztory - miasta monastyczne. Św. 
Enda zakłada klasztor w na największej 
z Wysp Aran, św. Finnian klasztor w Clo-
nard, a jego uczniowie, zwani ,,dwuna-
stoma apostołami Irlandii”, fundują mie-
dzy innymi klasztory w Durrow, Clonfert, 
Glasnevin, Derry i Iona32. Wysoko cenione 
są również klasztory żeńskie, św. Brygidy 
w Kildare, św. Monnine w Killeavy, czy też 
św. Ity w hrabstwie Limerick33. I tak klasz-
tory przejmują role naczelnych ośrodków 
życia religijnego, naukowego i kultural-
nego na wyspie. 

3. kulturoWe aspekty dZiałalNości 
misyjNej

Na polu kultury szczególnie trzy ob-
szary działalności misjonarzy wysuwają 
się na plan pierwszy: rzeźba kamienna, 
metaloplastyka i sztuka iluminowania rę-
kopisów. Jedynie na polu architektury nie 
można mówić o spektakularnych osią-
gnięciach, gdyż na tle innych benedyk-
tyńskich, czy cysterskich budowli klasz-
tory iryjskie wypadały niezwykle skrom-
nie34. W obrębie kolistego kamiennego 
grodziska, najczęściej otoczonego wałem 
znajdowała się osada, a skromne chatki 
mnichów przylegały do drewnianego lub 
kamiennego klasztoru, który znajdował 
się w centrum35. 

Najbardziej wyrazistym przykładem 
rzeźby kamiennej tego okresu jest krzyż 
celtycki, łączący w sobie elementy celtyc-
kie ze śródziemnomorskimi, a w okresie 
późniejszym zawierające symbolikę bi-
blijną. Najpiękniejsze krzyże zachowały 
się na Ionie, Kilkieran, Moone oraz Mona-
sterboice36.

 Również na polu metaloplastyki 
nastąpiła fuzja ornamentyki celtyckiej 
z nową symboliką, zwłaszcza w zdobie-
niu naczyń liturgicznych, relikwiarzy, 
świeczników, pastorałów czy dzwon-
ków. Obecnie Dublin w zbiorach swoje-
go Muzeum Narodowego posiada kielich 
z Ardagh, który podziwiać można wraz 
z relikwiarzem z Moylough oraz pokry-
te drogimi kamieniami pudełko do prze-
chowywania dzwonka św. Patryka37. Do 
najpiękniejszych dzieł złotniczych należy 
również brązowa brosza z Tary, wysadza-
na bursztynami38.

 Jednakże głównym zadaniem, jakim 
parali się mnisi irlandzcy było przede 
wszystkim przepisywanie ksiąg, które 
to zajęcie pozwoliło ocalić przed znisz-
czeniem dziesiątki, bezcennych dzieł li-
teratury antycznej, kopii Biblii czy pism 
teologicznych. W klasztorach przepisy-
wano księgi, uratowane przed spaleniem 
przez plemiona germańskie dokonujące 
mordu na słowie pisanym w Brytanii, ale 
również sprowadzane z kontynentu. Mni-
si nie tylko kopiowali teksty liturgiczne 
i teologiczne, ale i przepisywali również 
dzieła pogańskich autorów. 
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Jeżeli chodzi o wyjątkowe i jedyne 
w swoim rodzaju zdobnictwo ksiąg, to 
tutaj mnisi wypracowali swój własny, 
niepowtarzalny styl łącząc sztukę sakral-
ną z motywami ludowymi (formami ro-
ślinnym geometrycznymi i zwierzęcymi). 
To łączenie różnych tradycji można szcze-
gólnie zauważyć w technice kaligrafii 
i iluminowania ewangeliarzy. Bogato zdo-
bione liternictwo, czy wyjątkowo dekoro-
wane inicjały stanowiące odrębne dzieła 
sztuki przeszły do historii, jako scriptura 
scottica39. Podwaliny sztuki kopiowania 
stworzyli dwaj pierwsi opaci klasztoru 
Iona Kolumban Starszy i Baithin40. Jednym 
z manuskryptów z tego okresu, który za-
chował się po dziś dzień jest ,,Cathach”. 
Jest to zbiór psalmów ukazujący irlandzki 
styl pisma. Najcenniejsze manuskrypty 
znajdują się w posiadaniu biblioteki Tri-
nity College w Dublinie, a są to ,,Ksiega 
z Kellls”, uważana za najpiękniejszą książ-
kę świata i ,,Ksiega z Durrow”41. Irlandzka 
szkoła kaligrafii i malarstwa foliałowego 
stała się wzorem dla kontynentalnych 
iluminatorów i pojawiała się w sztuce an-
glosaskiej i franko-saksońskiej42. 

4. moNastery jako ośrodki 
dZiałalNości NaukoWej 
i dydaktycZNej

Kolejnym ważnym, jeżeli nie jednym 
z najważniejszych zadań klasztoru, była 

jego działalność naukowa i edukacyjna. 
Monastery rozświetliły kaganek oświaty 
rozpalony niegdyś przez szkoły druidycz-
ne. W okresie średniowiecza często były 
nawet porównywane do miast uniwersy-
teckich. Niektóre z nich stały się naczelny-
mi centrami twórczości hagiograficznej 
(klasztor w Clonard św. Finniana), inne 
zajmowały się studiami historycznymi 
(klasztor w Bangor św. Comgalla)43. Mnisi 
należeli bowiem do ludzi wykształconych 
i często posiadali wiedzę trudno dostęp-
ną świeckim Irlandczykom. Mieli na przy-
kład obszerną wiedzę medyczną i często 
byli lekarzami, co dawało im szczególne 
przywileje i budziło szacunek wspólnoty 
w jakiej żyli44.

W klasztorach kształcili się nie tyl-
ko mnisi. Nauczano również młodzież 
świecką, głównie po łacinie, ale w zapi-
skach historycznych można też znaleźć 
wzmianki o nauczaniu greki45. Jak pisał 
John O’Beirne Ranelagh, w czasach Karola 
Wielkiego, człowiek który znał grekę na 
pewno pochodził z Irlandii46. Do Irlandii 
przybywali liczni uczniowie z zagranicy, 
miedzy innymi z Galii i Italii, wzboga-
cając kulturę samej wyspy o nowe idee 
i nowinki z kontynentu. Również wielu 
Anglosasów wyjeżdżało do Irlandii na 
nauki, gdzie przyjmowano ich bardzo go-
ścinnie i oferowano bezpłatnie podręcz-
niki potrzebne do zdobywania wiedzy47. 
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Głównym przedmiotem studiów było Pi-
smo Święte, a Irlandia uważana była za 
kolebkę studiów nad Biblią, który to fakt 
przyciągał wielu przybyszów z Brytanii 
i kontynentu na nauki u iryjskich nauczy-
cieli48. Niektórzy przypuszczają także, iż 
Irlandczycy mieli większą, niż do tej pory 
przyjęło się w nauce uważać, znajomość 
hebrajskiego43. Irlandię nazywano także 
czasem „Nową Palestyną”, gdyż na wy-
spę przybywało, zarówno w celach na-
ukowych, jak i czysto religijnych, wielu 
pielgrzymów z Syrii, Egiptu, czy Grecji45. 
Fakt ten świadczy o tym, iż Irlandia miała 
również silne kontakty ze Wschodem.

Literatura klasyczna dotarła do Irlan-
dii prawdopodobnie za sprawą Św. Fin-
niana49, dzięki któremu na Zielonej Wy-
spie zaczytywano się dziełami Horacego, 
Owidiusza czy Wergiliusza. Ceniono rów-
nież późniejsze żywoty świętych Kasja-
na, Sulpicjusza, Sewera, Kasjodora oraz 
pisma Grzegorza Wielkiego50. Poza tym 
mnisi dużo czasu spędzali na studiowa-
niu psałterzy i świętych pism. Należało to 
do ich najistotniejszych zajęć w ramach 
życia klasztornego. 

Między kontynentem, a Szmaragdo-
wą Wyspą sprawnie funkcjonowała rów-
nież wymiana woluminów. Wiele ksiąg, 
które zostały napisane na przykład 
w Hiszpanii, w tym pisma Izydora bi-
skupa Sewilli, czy też biografie świętych 
z kontynentu żyjących w IV i V wieku, 
takie jak Żywot św. Germana, św. Marci-
na z Tours, Sulpicjusza Sewera czy Kon-
stuncjusza, dotarły na wyspę. Sporo też 

ją opuściło wraz z misjonarzami, którzy 
zabierali z sobą własne księgi, aby móc 
założyć biblioteki w fundowanych przez 
siebie klasztorach51.

5. społeczno-polityczne konsekwen-
cje irlandzkiej kultury misyjnej

Jakie jeszcze zasługi możemy przypi-
sać kościołowi stworzonemu przez cywi-
lizację celtycką? Otóż potężny kościół był 
w stanie utrzymać stabilizację i pokój na 
całej wyspie przez ponad trzy wieki. Okres 
rozkwitu monastycyzmu irlandzkiego to 
równocześnie czas pozbawiony działań 
zbrojnych i otwartych walk. W kronikach, 
w tym czasie odnotowano jedynie drobne 
starcia wojenne i potyczki52, czyli innymi 
słowu Irlandia tego okresu, to był kraj 
bezpieczny i stabilny. 

Klasztory, które były głównym ele-
mentem struktury politycznej i społecz-
nej, stały się podstawą niebywałego 
sukcesu cywilizacyjnego, ale i również 
poprowadziły kraj do późniejszego upad-
ku, gdyż skostniała formuła klasztorna 
nie była w stanie udźwignąć zmian jak 
nastały w strukturze społecznej Irlan-
dii. Wielowładztwo, brak krystalizacji 
struktur państwowych, familijne układy 
na najwyższych szczeblach kościelnych, 
emigracja misyjna ,,najtęższych głów” 
oraz zagrożenie skandynawskie – te 
wszystkie czynniki spowodowały , że 
Irlandia zaczęła staczać się po równi po-
chyłej i podążać ku kolejnemu kryzysowi 
w historii53. Wielka epoka monastyczna 
trwała do ok. XI w, kiedy to na wyspie za-
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częli pojawiać się benedyktyni ,augustia-
nie i cystersi zakładając własne klasztory, 
co zaowocowało reformą organizacyjna 
kościoła w XII wieku, kiedy to podczas sy-
nodu w Kells Irlandia została podzielona 
na biskupstwa i arcybiskupstwa54. 

podsumoWaNie
We wczesnośredniowiecznej Irlandii 

możemy mówić o współegzystencji wielu 
kultur: łacińskiej, rodzimej (irlandzkiej) 
i celtyckiej. Kultura świecka Irlandii wpły-
wała znacząco na świat nauki, będący 
dziełem klasztorów i zapewne przez to 
kultura łacińska nigdy nie uzyskała całko-
witego monopolu w nauce55. Obok twór-
czości łacińskiej bowiem, pojawiały się 
dzieła nowe pisane w języku ojczystym, 
takie jak psalmy, poematy, czy żywoty 
świętych56. Ponad to Kościół ustanawiając 
kościelne prawa często korzystał z wie-
dzy świeckich prawników, aby praktyki 
nieznane klasycznemu prawu rzymskie-
mu, przełożyć na sposób irlandzki57. Zbio-
ry legend celtyckich i spisane sagi celtyc-
kie świadczą o tym, że pomimo dużego 
znaczenia kultury antycznej w Irlandii, 
również kultura celtycka była w tamtym 
czasie bardzo ważna, a Kościół nie tłumił 
nauczania świeckich i pogańskich poetów, 
którzy za pomocą ustnych przekazów 
utrwalali irlandzką historię. Zarówno ję-
zyk łaciński, jak i irlandzki służył chwa-
le bożej, a symbolom chrześcijańskim 

w sztuce sakralnej często towarzyszyła 
celtycka estetyka.

Trudno nie zgodzić się z Wojcie-
chem Lipońskim, że ,,klasztory iryjskie 
były najistotniejszym instytucjonal-
nym czynnikiem rozprzestrzeniania się 
kultury gaelickiej w Europie a wybitni 
duchowni głównymi jej nosicielami”58, 
przy czym najistotniejszym elementem 
tego stwierdzenia jest pojęcie ,,kultura” 
bo właśnie największe zasługi mają Ir-
landczycy na tym polu. To właśnie, dzię-
ki irlandzkim mnichom tysiącletni do-
robek europejskiej myśli nie ulotnił się, 
a literatura antyczna znalazła na wyspie 
swój przytułek. Arnold Toynbee nazwał 
cywilizację celtycką, która rozkwitała 
od VI do VIII wieku w Irlandii, cywili-
zacją ,,Dalekiego Zachodu”59. O Irlandii 
mówiono również jako „Uniwersytecie 
Europy Zachodniej” czy też określano ją 
„Atenami Zachodu”60. To tam Karol Wiel-
ki nabył wiedzę umożliwiającą mu po-
stawienie pierwszych liter i ich przeczy-
tanie. To tam uczono greki, tłumaczono 
homerowską Iliadę. Tam również pobie-
rali naukę notariusze Karola Wielkiego 
i tam kształtowały się pierwsze wielkie 
umysły okresu średniowiecza. I wresz-
cie, to tam powstało kilkaset opowieści 
epickich pisanych prozą przeplataną 
wierszami, która wzbogaciła literaturę 
europejską osmoloną dymem palonych 
przez barbarzyńców ksiąg61. 
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Warto na koniec jeszcze raz podkreślić, 
że wpływy klasztorów nie ograniczały się 
do „Szmaragdowej Wyspy”, a promienio-
wały na całą barbarzyńską Europę. Pod 
koniec VI wieku, sięgnęły na kontynent, 
dzięki działalności biskupów wędrow-
nych, którzy nawracali barbarzyńskie 
ludy germańskie, przybyłe głównie z Fry-
zji i Danii oraz rdzenną ludność celtycką. 
I tak Irlandia celtycka stała się ostatnim 
bastionem cywilizacji antycznej i dzięki 
niej kryzys kultury został zażegnany.

stresZcZeNie
Pozostałości ponad 1200 średnio-

wiecznych klasztorów na ,,Szmaragdowej 
Wyspie” niewątpliwie świadczą o wyjąt-
kowości tego miejsca i jego niezwykłej 
historii. We wczesnym średniowieczu 
bowiem Irlandia była jedynym krajem na 
Zachodzie, który choć pozostawał poza 
bezpośrednim oddziaływaniem świata 
grecko-rzymskiego stał się częścią Orbis 
Christianum. Okres ten był czasem dyna-
micznego rozwoju chrześcijaństwa mi-
syjnego, w którym naczelną rolę odegrał 
monastycyzm iryjski. Celem niniejszego 
artykułu będzie analiza wpływu działal-
ności iryjskich misjonarzy oraz powstałe-
go w wiekach średnich Kościoła iroszkoc-
kiego na kulturę, naukę, edukację i religię 
ówczesnej Europy.

słowa klucze: Kościół iroszkocki, kul-
tura celtycka, misje chrześcijańskie, mo-
nastycyzm iryjski

summary
The remains of more than 1200 me-

dieval monasteries on Emerald Isle un-
doubtedly testify to the uniqueness of 
this place and its extraordinary history. 
In the early Middle Ages Ireland was the 

only country in the West, which in spite 
of remaining outside the direct influence 
of Greco-Roman world, became part of Or-
bis Christianum. That period was a time 
of dynamic development of missionary 
Christianity, in which the chief role was 
played by Irish monasticism. The purpose 
of this article is to analyze the impact of 
Irish missionaries and Irish Church found-
ed in the Middle Ages on culture, science, 
education and religion in medieval Eu-
rope.

key words: Celtic culture, Irish Church, 
missionary Christianity, Irish monasti-
cism, 
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úVod
Reflektovanie a hodnotenie vlastnej 

práce tvorí prirodzenú súčasť učiteľského 
povolania. Ako učiteľ vníma svoje vlastnos-
ti je najdôležitejší autoregulatívny prvok 
v jeho práci, lebo učiteľovo sebahodnotenie 
do značnej miery ovplyvňuje jeho prístup 
k rozvoju žiaka a kvalitu činností v triede. 
Podľa úrovne tejto autoregulácie učiteľ ak-
tivuje svoje odborné kompetencie a v zá-
vislosti od nich koná. Čiže medzi dôležité 
vlastnosti učiteľa, ktoré sa významným spô-
sobom podieľajú na úspechu jeho činnosti, 
patrí spôsob, akým učiteľ vníma seba, ako 
sám hodnotí svoje vlastnosti. 

1. autodiaGnostika 
pedaGoGickeJ činnosti učiteľa

Reflexívna kompetencia učiteľa úzko sú-
visí s tým, ako kvalitne dokáže diagnostiko-
vať vlastnú činnosť a vyvodiť z nej poznatky, 
ktoré ovplyvnia jeho budúcu pedagogickú 
prax. Je dôležité, aby učiteľ vedel opísať, ana-
lyzovať, hodnotiť a zovšeobecniť svoju peda-
gogickú skúsenosť s cieľom skvalitniť svoje 
ďalšie pôsobenie v škole. Schopnosť učiteľa 

kriticky uvažovať o tom, aký podáva výkon, 
sa v poslednej dobe nazývaná „reflexivné vy-
učovanie“.

V odbornej literatúre sa často používa 
pojem autodiagnostika ako synonymum 
pojmu reflexia. „Autodiagnostiku v najširšom 
slova zmysle možno chápať ako spôsob pozná-
vania a hodnotenia vlastnej pedagogickej čin-
nosti a jej výsledkov z rôznych hľadísk“1. Podľa 
Šveca je autodiagnostika proces, v priebehu 
ktorého učiteľ cielene a systematicky získa-
va a spracúva spätnoväzbové informácie. 
Dôležité však je, aby na ich základe dokázal 
naprojektovať postup skvalitnenia svojho 
pedagogického pôsobenia. Vymedzuje tieto 
oblasti autodiagnostiky:

autodiagnostika učiteľovho uvažovania a) 
o výučbe,
autodiagnostika učiteľovho pedagogické-b) 
ho pôsobenia na žiakov,
autodiagnostika dôsledkov pedagogické-c) 
ho pôsobenia na žiakov2.
Učiteľ sa pri reflexii v rámci vyučovacieho 

procesu môže zamerať na viaceré oblasti:
„meranie“ celkovej klímy v triede v kon-- 
krétnom časovom bode;

Reflexívna kompetencia  
učiteľa náboženskej výchovy
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určenie otvorene stanovených i „nevyslo-- 
vených“ pravidiel, ktoré platia v triednom 
kolektíve;
zhromaždenie informácií o názoroch žia-- 
kov na vzdelávacie činnosti, ktoré reali-
zujú počas vyučovania; 
zhodnotenie skúseností jednotlivých žia-- 
kov s preberaným učivom v rámci jedné-
ho dňa alebo týždňa;
zhodnotenie úloh zadávaných žiakom - 
z hľadiska nárokov, ktoré kladú na žiaka 
a ich prínosnosti pre stanovené vzdeláva-
cie ciele;
skúmanie spôsobu, akým učiteľ využíva - 
na hodinách rôzne formy kladenia otá-
zok a dialógu so žiakmi;
hodnotenie rôznych techník systematic-- 
kého sledovania jednotlivých žiakov;
hodnotenie toho, do akej miery rôzne vy-- 
učovacie činnosti a ich kombinácie doká-
žu žiakov motivovať;
reflexia kvality vzťahov medzi učiteľom - 
a žiakmi v priebehu niekoľkých týždňov 
a ich dôsledky na vyučovanie3.
V predmete náboženská výchova osobnosť 

učiteľa náboženskej výchovy (katechéta) zohrá-
va veľmi dôležitú úlohu v službe katechézy. Od 
učiteľa náboženskej výchovy sa očakáva, aby „bol 
na jednej strane skutočne vyzretou osobnosťou 
a skutočným svedkom Krista a na druhej strane, 
aby bol dobrým učiteľom – skutočným pedagó-
gom a vychovávateľom – odborníkom vo svojej 
činnosti“4. V jeho osobnosti sa spája človek – 
kresťan (so svojimi vlastnosťami a vzťahmi), uči-
teľ (realizujúci pedagogické kompetencie v praxi) 
a odborník (znalec teologických postulátov).

„Nijaká metodika, akokoľvek vyskúšaná, 
neoslobodzuje od prítomnosti osoby katechétu 
v každej fáze katechizácie. Charizma, ktorú do-
stal od Ducha, solídna duchovnosť, jasné svedec-
tvo života sú dušou každej metódy a len vlastné 
ľudské a kresťanské kvality zaručujú dobré vy-
užitie textov a iných pracovných pomôcok. Ka-
techéta svojím múdrym sprevádzaním na ceste 
absolvuje jednu z najvzácnejších služieb kate-
chizácie: pomáha zvereným spoznať povolanie, 
ku ktorému ich volá Boh“5. Z tohto hľadiska je 
dôležité, aby sa v pedagogickej formácii spolu 
s rozmermi „byť“ a „vedieť“ rozvíjala aj sku-
točnosť označovaná ako „vedieť konať“. 

„Snahou formácie je rozvíjať u katechétu 
schopnosť vychovávať, ktorá zahŕňa: schop-
nosť venovať pozornosť človeku, schopnosť in-
terpretovať a odpovedať na výchovné otázky, 
iniciatíva v podnecovaní učebných procesov 
a umenie privádzať skupinu ľudí k zrelosti. 
Ako je to v každom umení, najdôležitejšie je, 
aby katechéta mal vlastný štýl podávania kate-
chézy, v ktorom sú všeobecné zásady kateche-
tickej pedagogiky prispôsobené jeho osobnosti“ 

6. Katechét by mal byť schopný „plánovať vý-
chovnú činnosť, zvažovať okolnosti, vypraco-
vať realistický plán a po jeho uskutočnení ho 
kriticky zhodnotiť. Má byť schopný animovať 
skupinu, a pritom správne využívať techniky 
animácie skupiny, ako ich poskytuje psycho-
lógia. Ideálnym cieľom či métou je to, aby sa 
katechéti stali protagonistami svojej formácie, 
aby sa niesla v znamení tvorivosti a nebola len 
prostým osvojovaním si vonkajších pravidiel. 
Formácia musí byť preto veľmi blízka praxi: 
z nej má vychádzať, aby k nej prišla7.
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Z uvedeného vyplýva, že už v procese for-
mácie pedagóga sa veľká dôležitosť pripisuje 
sebareflexii, pričom nejde iba o sebahodnote-
nie – analýzu svojich možností a schopností, 
ale jej zmyslom je, aby učiteľ vyvodzoval záve-
ry pre svoju vlastnú činnosť. Sebahodnotenie 
je dôležitou súčasťou sebareflexie, bez ktorej 
by nemohlo dôjsť k rozvíjaniu učiteľskej pro-
fesie. Podľa J. Slavíka a kol. ústretovosť člove-
ka k hodnoteniu a jeho spôsobilosť reflexie – 
náhľadu na seba samého, stojí v základoch na 
zodpovednosti. Zodpovednosť človeka spo-
číva na dvoch oporných bodoch – správne 
hodnotiť svoje vlastné konanie (pedagogické 
svedomie) a zveriť svoje konanie hodnote-
niu druhých. Hodnotenie a sebahodnote-
nie potrebuje určité kritériá, ktoré posúvajú 
individuálne konanie do širších kontextov, 
v ktorých dokážeme objavovať zmysel našich 
činov a porozumieť činom iných ľudí8.

2. reFlexíVne myslenie 
a seBareFlexia učiteľa 

Pedagogická prax učiteľa nezaručuje 
efektívne učenie. Učiteľ musí rozvíjať svoje 
reflexívne myslenie, ktoré predstavuje jeho 
schopnosť uskutočňovať pedagogické roz-
hodnutia a niesť za ne zodpovednosť. refle-
xívne myslenie definuje D. Nezvalová ako: 
„Proces informovania logických rozhodnutí 
o výučbe s následným hodnotením týchto roz-
hodnutí“9. Reflexívne myslenie sa postupne 
pretvára v špecifickú kompetenciu učiteľa.

Podľa D. A. Schöna sa reflexia rozvíja 
hierarchickým spôsobom, pričom rozlišuje 3 
fázy reflexívneho myslenia: 

Reflexia pred vyučovacím procesom – 1. 
učiteľ sa pripravuje na vyučovaciu ho-
dinu, pričom vychádza zo svojich skú-
seností, z poznania jednotlivých žiakov, 

projektuje svoje činnosti i i činnosti žia-
kov. Predstavuje si priebeh hodiny, aké 
formy, metódy a prostriedky použije, ako 
bude výchovne pôsobiť na žiakov a pod.
Reflexia v činnosti – reflexia, ktorá sa reali-2. 
zuje kontinuálne v priebehu vyučovania. 
Môžeme ju chápať ako pozorovanie 
a adaptáciu vlastného konania učiteľa 
v závislosti od kontextu situácie. 
Reflexia po pedagogickej činnosti – je 3. 
výsledkom predchádzajúcich dvoch fáz. 
Týka sa činnosti, ktorá sa už odohrala, je 
proaktívna.
Reflexívna prax signifikantne ovplyvňuje 

obsah (čo si učitelia myslia) a kvalitu (ako 
učitelia hodnotia svoje vyučovanie) reflexie. 
Obidva pojmy úzko súvisia s typmi reflexie. 
Na základe odbornej literatúry vyberáme tie-
to typy sebareflexie:

technická reflexia – obsah reflexie je 
zameraný na oblasť aplikovaných techník, 
metodických postupov, kritérií hodnote-
nia a pod. Experti určujú, ktoré vyučovanie 
je dobré a učiteľ retrospektívne porovnáva 
úspešnosť svojich vyučovacích stratégií.  
reflexia v činnosti a po činnosti – v týchto 
typoch reflexií sú rozhodujúce vnútorné hod-
noty, postoje učiteľa a nie názor vonkajšieho 
pozorovateľa či experta. Ide o reflexiu vzťahu 
personálneho a profesijného života.

poradenská reflexia – rozhodnutie sa pre 
reflexiu vychádza z rôznych zdrojov, napr. 
výskum, rady ostatných učiteľov, skúsenosť, 
osobné hodnoty a pod. Na ich základe učiteľ 
dokáže argumentovať svoje prijaté rozhodnu-
tie.

osobná reflexia – učiteľ premýšľa o vlast-
nom živote, kvalita reflexie je determinovaná 
schopnosťou empatie, porozumením sebe 
i problémom svojich žiakov.
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kritická reflexia – je považovaná za naj-
vyššiu formu reflexie. Predpokladá eliminá-
ciu sociálno-patologických javov a vytváranie 
optimálnych podmienok pre ľudskú slobodu 
a šťastie. Pomáha učiteľovi meniť vyučovanie, 
štruktúru školy, pomáha škole napĺňať de-
mokratické ideály. Kvalita reflexie je determi-
novaná schopnosťou učiteľa aplikovať morál-
ne a etické kritériá na hodnotenie svojej pe-
dagogickej činnosti10. Jednotlivé typy reflexie 
sa od seba líšia svojimi cieľmi, východiskami, 
obsahom i kvalitou.

Učiteľ v procese sebareflexie vedie dia-
lóg sám so sebou, rekapituluje svoje činnos-
ti, prechádza určitými fázami sebareflexie. 
V odbornej literatúre sa často cituje Schöno-
va koncepcia reflexie učiteľovej práce. Proces 
sebareflexie zahŕňa niekoľko fáz:

naštartovanie procesu sebareflexie1.  – fáza 
je vyvolaná záujmom učiteľa poznať niekto-
ré aspekty svojej pedagogickej činnosti.
zhromaždenie a usporiadanie reflexie2.  – 
ide o zaradenie reflexovanej pedagogickej 
činnosti do reflexovaného rámca.
analýza a interpretácia3.  týchto refle-
xií v kontexte svojich predchádzajúcich 
skúseností a znalostí. Ide o kľúčovú fázu 
v procese sebareflexie.
Vytváranie plánu budúcej pedagogickej 4. 
činnosti – učiteľ projektuje svoje ďalšie 
pedagogické pôsobenie11.
Podľa J. Slávika a kol. (1993, s. 155) re-

flexia je uvedomovaný a prezentovateľný pro-
ces. Skladá sa z:

opätovnej prezentácie reflektovaného 1. 
javu – vybavením v pamäti, objektom 
môže byť napr. žiak, vlastnosťou jeho prí-
stup k učeniu, originalita a pod.

opisu 2. – zatriedenie objektu alebo vlast-
ností o kontextu.
pomenovania objektu alebo vlastnosti 3. 
– je podmienkou cieleného sledovania, 
popisovania.
Vymedzenie kľúčových prvkov4. , ktoré 
ovplyvňujú zmenu javu.
hodnotenia a vysvetlenia 5. – realizuje sa 
v závislosti na cieľoch a kontextoch ko-
nania.
prognózy 6. – vyjadruje odhad budúceho 
vývoja javu.
preskripcie 7. – stanovenie záväzného po-
stupu na dosiahnutie cieľa, resp. nápravy 
chyby12.
Sebareflexia predstavuje proces, ktorý je 

prvou časťou autodiagnostiky práce učiteľa. 
Realizuje sa najmä formou sebareflektujúcich 
otázok, ktoré smerujú k získaniu spätnoväz-
bových informácií.

Systematická sebareflexia učiteľa plní pre-
dovšetkým tieto základné funkcie:

poznávacia funkcia – učiteľ si uvedomu-
je, aký je, ako rieši vzniknuté situácie, ako 
prežíva, uvedomuje si potreby seba i svojich 
žiakov.

spätnoväzbová funkcia – učiteľ si na 
základe analýzy vlastnej činnosti uvedomu-
je, ako v určitých situáciách reagujú na jeho 
prístup žiaci, kolegovia a rodičia.

rozvíjajúca funkcia – sebareflexia po-
skytuje učiteľovi námety k ďalšiemu sebazdo-
konaľovaniu.

preventívna funkcia – učiteľ premýšľa 
nad svojím konaním, ak sa poučí na vlast-
ných skúsenostiach i skúsenostiach iných, 
dokáže sa vyhnúť prípadným konfliktom.
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relaxačná funkcia – učiteľ opisuje, ana-
lyzuje a hodnotí nielen situácie problémové 
a neúspešné, ale i tie, ktoré mu prinášali ra-
dosť. Reflexia príjemných zážitkov sa stáva 
hnacou silou do jeho ďalšej pedagogickej 
práce13.

Systematická sebareflexia je základom ur-
čitej prevencie voči psychickému vyhoreniu 
učiteľa. Vysoká psychická záťaž pri práci so 
žiakmi, ich agresivita i tlak okolia môžu viesť 
k nezdravému vývoju učiteľovej osobnosti, čo 
sa prejavuje najmä:
1. v malichernom kritizovaní a pedantérii, 

v úsilí zaujímať kritické, hodnotiace po-
stoje k dospelým, s ktorými sa stýka, a to 
aj vtedy, ak to nie je namieste,

2. v útlme zvedavosti a v nezáujme o hlbšie 
teoretické vzdelanie (vzniká z potreby stá-
le opakovať tie isté poznatky, vštepovať 
„iba základ” vedy, poznania),

3. v sebapreceňovaní alebo v pocitoch me-
nejcennosti (spoločenské podceňovanie 
– najmä hmotné – učiteľského povolania, 
stála kritika učiteľov),

4. v pocite prázdnoty (učiteľ stále „dáva”, čím 
u neho môže vzniknúť pocit „vydolova-
nia”) a pod14. Spôsob, akým učiteľ vníma 
seba, ako sám hodnotí svoje vlastnosti 
a konanie, významne ovplyvňuje úspech 
jeho činnosti. Ak učiteľ využíva sebarefle-
xiu, sebareflexia sa stáva pre neho „ob-
ranou“ pred negativizmom, predstavuje 
aktívny pozitívny proces myslenia a ná-
sledne implifikovanie pozitívneho kona-
nia do pedagogickej praxe. 
Učiteľ náboženskej výchovy plní jej cieľ – 

zvestovať evanjelium a vychovávať. Na to mu 
nestačí len súbor teologických poznatkov, ale 
je nevyhnutné neustále sa prispôsobovanie 

zmenám, hodnotenie svojho konania, silná 
vnútorná motivácia i dôsledná analýza svojej 
činnosti, prostredníctvom ktorej má u žiakov 
vzbudzovať neustály záujem o Božie slovo, 
modlitbu, duchovné hodnoty a aktívny kres-
ťanský život Cirkvi.

záVer
V súčasnosti je pomerne jednoduché stať 

sa učiteľom, ale byť dobrým učiteľom, pred-
pokladá byť dobrým psychológom, filozo-
fom, duchovným vodcom, ale predovšetkým 
byť skvelým človekom. Vedieť ukázať žiakom 
cestu, po ktorej by mali kráčať ku svojim cie-
ľom, znamená nielen poznať rôzne didaktic-
ké postupy, ale aj pravidelne prehodnocovať 
svoje ciele a priority. „Treba žiť vyvážene a to 
sa nedá, ak sa človek z času na čas nezasta-
ví“15. Sebareflexívny proces učiteľa nábožen-
skej výchovy by sa mal stať súčasťou učiteľo-
vej činnosti, aby cez poznanie seba samého 
sa upevňoval v presvedčení, že práca, ktorú 
koná so žiakmi, je dielom na posväcovaní 
vlastnom aj iných.

aBstrakt
V príspevku sa zaoberáme hodnotením 

práce učiteľa náboženskej výchovy so zame-
raním na reflexívnu kompetenciu. Vymedzu-
jeme základné pojmy – obsah a typy refle-
xie, zameriavame sa na reflexívne myslenie 
a funkcie reflexie. Autoreflexívna činnosť uči-
teľa náboženskej výchovy je dôležitou súčas-
ťou kompetencií učiteľa, značne ovplyvňuje 
kvalitu jeho pedagogického pôsobenia.

kľúčové slová: reflexívna kompetencia 
učiteľa, autodiagnostika a sebareflexia, typy 
a funkcie reflexie, fázy reflexívneho myslenia 
učiteľa náboženskej výchovy
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summary
The reflexive competence of a religion te-

acher
Abstract: In my article I deal with the 

evaluation of the work of a religion teacher 
with the focus on the reflexive competence. 
I define the basic terms – the content and 
types of the reflexion, the focus on reflexive 
thinking and the functions of the reflexion. 
The autoreflexive activity of a religion teacher 
is a vital part of a teacher´s competence and it 
significantly influences the quality of his pe-
dagogic performance.

key words: the reflexive competence of 
a teacher, autodiagnostics and self-reflexion, 
types and functions of the reflexion, phases 
of the reflexive thinking of a religion teacher
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1  Por. Robert T. Ptaszek, Bierdiajew nikolai aleksandrowicz (hasło), [w:] Powszechna encyklopedia 

Filozofii, t. 1, wyd. Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2000, s. 570-572, bibliogr. 

Zwrócić należy uwagę na to, że pisownia nazwiska w różnych językach jest inna: Berdaev (ang.), 

B’erdja’ev, Berdjaev (ros.), Berdjajew (niem.), Bierdiajew (pol.) itd. Transkrypcja czy transliteracja 

nazwiska rosyjskiego ? także powodują różnice w zapisie. We współczesnych, bibliotecznych 

katalogach elektronicznych stosuje się na ogół postać „Berdaev”.
2 Por. np. Józef Księżopolski, dusza rosyjska i jej religijność według Bierdiajewa, Lublin 1937; A. Selmo-

wicz, Wybrane problemy antropologii filozoficznej nikołaja aleksandrowicza Bierdiajewa, „Chrześcijanin w 

Świecie”, r. 13: 1974, nr 2, s. 84-104; J. Molecka, Mikołaj Bierdiajew, „Znak”, r. 28: 1976, s. 40-53; Wa-

cław Hryniewicz, Bierdiajew nikołaj aleksandrowicz, „Encyklopedia Katolicka”, t. 2, wyd. Towarzystwo 

Naukowe KUL, Lublin 1976, szp. 542-544, bibliogr.; Wiktoria Krzemień, Filozofia w cieniu prawosławia: 

rosyjscy myśliciele religijni przełomu XiX i XX wieku, wyd. Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1979, 

Celem niniejszego przyczynku jest 
zwrócenie uwagi na religijną i filozo-
ficzną myśl chrześcijańską Mikołaja 
Bierdiajewa w aspekcie wychowaw-
czym. Mikołaj Bierdiajew (Nikolai Alek-
sandrovi Berdaev)1, żyjący w latach 
1874-1948, za młodu ateista, marksista, 
nawrócony na prawosławie, rosyjski 
filozof religijny, jest autorem, którego 
twórczość warto analizować w aspekcie 
filozofii kultury i filozofii wychowania 
oraz filozofii człowieka (antropologii fi-

lozoficznej stosowanej w pedagogice). 
Pewne stwierdzenia dotyczące kultury 
i wychowania oraz człowieczeństwa 
wyrażone przez tego prawosławnego fi-
lozofa, antykomunistę, można wykorzy-
stać w tworzeniu teorii pedagogiki kato-
lickiej, z gruntu przecież także chrześci-
jańskiej. Niniejszy przyczynek powstał 
przy użyciu metody historiograficznej 
analizy dokumentów (tekstów). Stan ba-
dań nad koncepcjami głoszonymi przez 
tego filozofa jest rozbudowany2. Jednak 

Wychowawcze aspekty 
w chrześcijańskiej filozofii kultury 

Mikołaja Bierdiajewa

Ur. 1967, dr n. hum. w zakresie pedagogiki, mgr historii sztuki, specjalista informacji naukowej, na-
uczyciel akademicki Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego 
w Krakowie, Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego, Polskiego Towarzystwa Informacji Naukowej, 
Stowarzyszenia Archiwistów Polskich oraz Środkowoeuropejskiego Towarzystwa Filozofii Wycho-
wania – Central European Philosophy of Education Society (CEUPES), prezes Fundacji Naukowej 
Katolików „Eschaton” w Krakowie, redaktor naczelny „Religious and Sacred Poetry: An International 
Quarterly of Religion, Culture and Education”, redaktor tematyczny w zakresie pedagogiki w cza-
sopismach „Wychowawca. Miesięcznik Nauczycieli i Wychowawców Katolickich” oraz „Sowiniec. 
Półrocznik Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego”, autor opublikowanych haseł m.in. 
w „Powszechnej Encyklopedii Filozofii”, „Encyklopedii Filozofii Polskiej”, „Polskim Słowniku Biogra-
ficznym”, „Słowniku metod, technik i form pracy socjalnej, opiekuńczej i terapeutycznej”. Mieszka 
w Krakowie. E-mail publiczny:  marek.mariusz.tytko@uj.edu.pl
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s. 177; Katarzyna Stark, teoria bogoczłowieczeństwa w filozofii Mikołaja Bierdiajewa, Kraków 1986; C. 

Wodziński, Metamorfozy samoświadomości i eschatologia w historiozofii Mikołaja Bierdiajewa, Paryż 1987; 

Katarzyna Stark, twórczość jako manifestacja życia (pankreacjonizm Mikołaja Bierdiajewa), [w:] Reinterpre-

tacje klasyki, pod red. Krystyny Wilkoszewskiej i B. Żmudzińskiego, wyd. Uniwersytet Jagielloński ? 

Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 1990, s. 171-184; M. Styczyński, amor futuri albo eschatologia 

zrealizowana: studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa, Łódź 1992; Marek Mariusz Tytko, Bierdiajew a no-

wosielski, [w:] tenże, Poglądy Jerzego nowosielskiego na sztukę: ich geneza i ewolucja na tle epoki, Instytut 

Historii Sztuki, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 1992, s. 221-229 [mnps, Arch. UJ].
3 Por. Werner Jaeger, Paideia; formowanie człowieka greckiego, przeł. Marian Plezia i Henryk Bedna-

rek, wyd. Fundacja Aletheia, Warszawa 2001, s. 1253, 3 nlb.
4 Por. G. Przebinda, od czaadajewa do Bierdiajewa: spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1833-

1922), Kraków 1998; Andrzej Ostrowski, Bierdiajew: egzystencja w perspektywie eschatologicznej, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1999, s. 226, bibliogr. na s. 219-223; 

Misterium śmierci spotkaniem ze sobą: egzystencjalne interpretacje fenomenu śmierci: praca pod red. nauk. 

Aleksandry Pawliszyn i Włodzimierza Pawliszyna, Wydawnictwo UG, Gdańsk 1996, s. 119; Jacek 

Bartyzel, Bierdiajew aleksandrowicz [w:] encyklopedia „białych plam”, t. 3, wyd. Polskie Wydawnictwo 

Encyklopedyczne, Radom 2000, s. 22-24, bibliogr.; Wokół leontjewa i Bierdiajewa, pod. red. Janu-

sza Dobieszewskiego, wyd. Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 

2001, s. 288; Marek Styczyński, Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych: studia nad 

filozofią Mikołaja Bierdiajewa, wyd. Instytut Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego, 

Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych, wyd. Ibidem, Łódź 2001, s. 243; Bartłomiej 

Brzeziński, Mikołaj Bierdiajew ? medytacje: ideowe źródła i konteksty, Wydawnictwo Naukowe UAM, 

Poznań 2002, s. 200, 16 nlb.; Piotr Przesmycki, W stronę Bogoczłowieczeństwa: teologicznomoralne 

studium myśli nikołaja Bierdiajewa, Interdyscyplinarny Zespół Badań Sowietologicznych Uniwersytetu 

Łódzkiego, wyd. Ibidem, Łódź 2002, s. 220; Remigiusz Kasprzycki, królestwo nie z tego świata: chrze-

ścijańsko-anarchistyczne przesłanki filozofii profetycznej Mikołaja Bierdiajewa, Wydawnictwo Inny Świat, 

Mielec 2004, s. 16; Lew Szestow [Lev Šestov], Początki i końce: zbiór artykułów, przeł. i oprac. Jacek 

Chmielewski, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005, s. 93.
5 Mikołaj Bierdiajew, nowe średniowiecze, z upoważnienia autora przeł. Marjan Reutt, wyd. Towa-

rzystwo Wydawnicze „Rój”, Warszawa 1936, s. 248, 1 nlb. [podstawa tłumaczenia: novoje sriednievje-

kovje: rozmyšlenija o sud’bie Rossii i Jevropy, Berlin 1924.] 

brakuje tekstu ukazującego choćby za-
rysowo aspekty wychowawcze tej filo-
zofii. Stąd niniejszy zarys próbujący wy-
pełnić elementarnie tę lukę, bynajmniej 
nie pretendując do wyczerpania zagad-
nienia, lecz będący zaledwie prolegome-
nami do badań.

Kulturowo-wychowawcze aspekty 
rosyjskiej metafizyki religijnej Bierdia-
jewa są mniej dostrzegane przez bada-
czy, a przecież, w myśl greckiej filozofii, 
paideia oznacza zarazem ‘kulturę’, jak 
i ‘wychowanie’3. Personalizm, eschato-

logizm, chrystologizm, ikonizm-tean-
dryzm (Bogoczłowieczeństwo aktuali-
zowane – jako obraz Boga w człowie-
ku) Bierdiajewowskiej antropologii są 
znane. Polska literatura przedmiotu na 
temat koncepcji Bierdiajewa jest sto-
sunkowo bogata4, lecz aspekty kultu-
rowo-wychowawcze są w niej za mało 
obecne. Twórczość Mikołaja Bierdiajewa 
była znana wybiórczo czytelnikowi pol-
skiemu już w okresie II Rzeczypospolitej 
z kilku tłumaczeń książkowych na język 
polski (np. Nowe średniowiecze [1936]5, 
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6 Mikołaj Bierdiajew, Problem komunizmu, z upoważnienia autora przeł. Marjan Reutt, Wyd. „Rój”, 

Warszawa 1937, s. 201, 2 nlb.
7 Mikołaj Bierdiajew, nowe średniowiecze, b. w., b. m. w., b. r. w., [wyd. „Głos”, Poznań 1984; wyd. 

poza cenzurą, reprint polskiego tłumaczenia Mariana Reutta z 1936 r., egz. w zbiorach BJ].
8 Mikołaj Bierdiajew, Samopoznanie (próba autobiografii filozoficznej) (fragmenty), przeł. Zbigniew 

Podgórzec, „Literatura na Świecie”, r: 1987, nr 12 (197), s. 249-265.
9 Np. z dzieł Mikołaja Bierdiajewa (Nikolaja Aleksandroviča Berdâeva) wydano w języku polskim 

w III RP następujące książki: M. Bierdiajew, okruchy twórczości, wybrał i przeł. Zbigniew Podgórzec, 

Wydawnictwo Łuk, Białystok 1993. 44 s.; tenże, Świat poznania filozoficznego, przeł. Józef Pawlak, 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, 77, [1] s.; tenże, Filozofia wolności, tł. Ewa Matuszczyk, 

Orthdruk, Białystok 1995. XVI, [2], 205 s.; tenże, nowe średniowiecze, [tł. z upoważnienia aut.: Ma-

rian Reutt], Wydawnictwo „Antyk” Marcin Dybowski, Komorów, Warszawa 1997, 248, [1] s.; tenże, 

nowe Średniowiecze ; los człowieka we współczesnym świecie, wstęp i przekł. Henryk Paprocki, Fundacja 

Aletheia, Warszawa 2003, 239 s.; tenże, Sens twórczości : próba usprawiedliwienia człowieka, przeł. 

Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2001, 281, [1] s.; tenże, Sens historii : filozofia losu czło-

wieka, przeł. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002. 151 s.; tenże, głoszę wolność : wybór 

pism, wybór, wstęp i przekł. Henryk Paprocki, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999, 276, [1] s.; tenże, 

Rozważania o egzystencji : filozofia samotności i wspólnoty, przeł. Henryk Paprocki, Antyk, Kęty 2002, 

113 s. ; tenże, autobiografia filozoficzna, przeł. Henryk Paprocki, Antyk, Kęty 2002, 340 s.; tenże, 

królestwo ducha i królestwo cezara, przeł. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, 97 s.; 

tenże, niewola i wolność człowieka : zarys filozofii personalistycznej, przeł. i oprac. Henryk Paprocki, 

Wydawnictwo Antyk, Kęty 2003, 197 s.; tenże, Rosyjska idea, przekł. z ros. J. C. - S. W., wyd. 2 popr., 

Stowarzyszenie Kulturalne Fronda, Warszawa 1999, 277 s. [nast. wyd., dodruk 2008]; tenże, zarys 

metafizyki eschatologicznej : twórczość i uprzedmiotowienie, przeł. i oprac. Wiera i Ryszard Paradowscy, 

Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004; 174 s.; tenże, egzystencjalna dialektyka Boga i człowieka, przeł. i 

oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, 141 s.; tenże, Światopogląd dostojewskiego, 

przeł. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2004, 138 s.; tenże, Źródła i sens komu-

nizmu rosyjskiego, przeł. i oprac. Henryk Paprocki, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2005, 144 s.; tenże, o 

przeznaczeniu człowieka : zarys etyki paradoksalnej, przeł. i oprac. Henryk Paprocki, przekł. przejrz. i 

uzup. Waldemar Polanowski, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2006, 308 s.; tenże, Filozofia nierówności : 

listy do nieprzyjaciół, rzecz o filozofii społecznej, przeł. i oprac. Jacek Chmielewski, “Antyk”, Kęty 2006, 

224 s.; tenże [et al.], tenże, Myśli, wybrał Wojciech Wiercioch, Miniatura, Kraków 2005, 117 s.; 

tenże, Problem komunizmu, Wydawnictwo „Zbliżenia”, Warszawa 1981, 181, [2] s.; tenże, Marksizm 

i religia, Głosy, Poznań 1984, 40 s.; tenże [et al.] drogowskazy : zbiór rozpraw o inteligencji rosyjskiej, 

[przekł. Pajcaw], Przedświt, Społeczny Komitet Nauki, Warszawa 1986; 135, [1] s. W językach ob-

cych ukazały się (jak dotąd nie wydane osobno w języku polskim) m.in. następujące jego książki: 

Nicolas Berdyaev, christianity and anti-Semitism, by Nicolas Berdyaev ; with a commentary and notes 

Problem komunizmu [1937]6). Okres ko-
munistyczny w Polsce (1944-1989) nie 
sprzyjał szerszej recepcji dzieł Bierdiaje-
wa, których oficjalnie w kraju nie wyda-
wano (cenzura komunistyczna). Po dłuż-
szej przerwie PRL-wskiej (z wyjątkiem 
np. reprintów w drugim obiegu7, czyli 

obiegi niezależnym czy ocenzurowanych 
fragmentów pism w I obiegu8), twórczość 
Bierdiajewa doczekała się wielu nowych 
tłumaczeń i wydań książkowych na prze-
łomie XX i XXI w. W III Rzeczypospolitej 
Polskiej nastąpiła swoista erupcja tłuma-
czeń dzieł tego autora na język polski9. 
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by Alan A. Spears ; [transl. by Alan A. Spears and Victor B. Kanter], Philosophical Library, New York 

1954, 58 s.; tenże, opyt èshatologičeskoj metafizyki, the Beginning and the end, Harper & Brothers 

Publishers, New York 1957, XI, 256 s.; tenże, Filosofiâ tvorčestva, kul’tury i iskusstva : v dvuh tomach, 

[vstup. st., sost. , prim. R. A. Gal’cevoj], „Iskusstvo”, Moskva 1994, T. 1, 541, [3] s., T. 2, 508, [3] s.

W ślad za wydaniami jego dzieł, zaczęła 
narastać ich interpretacja (liczne książki 
i artykuły o koncepcji M. Bierdiajewa), 
jednak brak było dotąd przedstawienia 
jego myśli w kontekście paidei. 

W swojej książce pt. Nowe średniowie-
cze, wydanej po rosyjsku w 1924 r., następ-
nie przetłumaczonej i wydanej po polsku 
w roku 1936, wyłożył eschatologiczno-
historiozoficzną ideę ‘nowego średnio-
wiecza’, traktowanego jako powrót do 
wzajemnej równowagi (harmonii) tego, 
co Boskie i tego, co ludzkie (tzw. Bogoiska-
tielstwo, poszukiwanie Boga) w dziejach 
kosmosu (metahistoria). Miejsce człowie-
ka w kosmosie tworzy się w relacji z Bo-
giem (Bogostroitielstwom współtworzenie 
świata z Bogiem). Przebóstwienie (grec. 
theosis) człowieka i jego zbawienie nastę-
puje w relacji do Chrystusa, m.in. przez 
twórczość jako szczytowy przejaw wol-
ności (permanentna autokreacja osoby to 
wyraz współstwarzania siebie, ludzkie-
go uczestnictwa w stwarzaniu Boskim, 
w procesie stwarzania Boskiego, pan-
kreacjonizm). Ów pankreacjonizm, czyli 
teoria powszechnego udziału człowieka 
w twórczości Boskiej, dotykał problemu 
kreacji etycznej (człowiek jest wolny, 
a przez to tworzy dobro i zło, a nie tylko 
rozpoznaje dobro i zło w stworzeniu).

Aby uchwycić koncepcję jakiegoś 
teoretyka, posługujemy się schematem 
analizy zagadnień. Dla uchwycenia pro-
blematyki kultury i wychowania u Bier-
diajewa istotne są trzy elementy: 1) Bier-
diajewowska filozofia człowieka (antro-
pologia filozoficzna), 2) Bierdiajewowska 
filozofia moralna (etyka filozoficzna), 3) 
Bierdiajewowska koncepcja wychowania 

(pedagogia kultury). Kim jest człowiek? 
Czym jest dobro i zło? Czym są np. wol-
ność, twórczość? Co to jest wychowanie? 
U Bierdiajewa mowa była o wychowaniu 
człowieka przez dobra kultury religijnej. 
Człowiek, dobra, wychowanie w koncep-
cji Bierdiajewa – to jest zagadnienie do 
opracowania w osobnym studium z za-
kresu pedagogiki, tu zaledwie wstępnie 
zarysowano interdyscyplinarną proble-
matykę.

Bierdiajew wyrastał z określonej tra-
dycji, która ukierunkowała jego myślenie 
ku religijności. Nieprzypadkowo autor 
Nowego średniowiecza potępił Rewolu-
cję Październikową, ponieważ dostrzegł 
w niej uderzenie w religijność (w chrze-
ścijaństwo). Rosyjski filozof był egzysten-
cjalistą przed egzystencjalistami (zwłasz-
cza francuskimi), egzystencjalistą religij-
nym, chrześcijańskim personalistą. Nie 
stworzył jednolitego, zwartego systemu 
filozoficznego, lecz w ramach swojego 
„irracjonalizmu” (intuicjonizmu) budo-
wał idealistyczną, subiektywistyczną, 
wielowarstwową koncepcję, składającą 
się z różnorakich, niespójnych elemen-
tów, stąd trudności we właściwym od-
czytaniu jego przesłania w sytuacjach, 
gdy poszczególne części jego poglądów 
przeczą sobie nawzajem lub są tylko na-
szkicowane hasłowo czy postulatywnie. 
Korzenie jego poglądów są różnorakie, 
niejednorodne (prawosławie, kantyzm, 
słowianofilstwo, irracjonalizm, mistyka 
zachodnioeuropejska etc.), a koncepcja 
filozofii, jaką przedstawił, ma charakter 
eklektyczny. 

Filozof rosyjski przyznawał się do 
określonych tradycji: „Uważam się za 
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spadkobiercę tradycji słowianofilów 
i okcydentalistów, Czaadajewa i Chomia-
kowa, Hercena i Bielińskiego, a nawet Ba-
kunina i Czernyszewskiego (mimo różni-
cy poglądów), a przede wszystkim Dosto-
jewskiego, Lwa Tołstoja, Włodzimierza 
Sołowiowa i Mikołaja Fiodorowa. Jestem 
myślicielem i pisarzem rosyjskim. I mój 
uniwersalizm, moja wrogość wobec racjo-
nalizmu stanowi cechę typowo rosyjską. 
Ponadto uważam się za myśliciela arysto-
kratycznego, uznającego prawdę socjali-
zmu. Nazwano mnie nawet wyrazicielem 
socjalistycznego artystokratyzmu”10. 

Ów programowy irracjonalizm nie był 
jednak konsekwentny, skoro Bierdiajew 
racjonalizował go. W jego tekstach jest 
wiele rozumowań, dowodów logicznych 
i rozumnie wyciąganych wniosków, za-
tem ów deklarowany irracjonalizm był 
także i po trosze pewną pozą. Elementy 
racjonalizmu, ratio – także były obecne 
w jego tekstach, a nie tylko irracjonalne 
emocje (uczucia).

Jako arystokrata rodem spod Kijowa 
otarł się nawet nieco o ideologię socjali-
zmu („legalnego marksizmu”), stąd jego 
eklektyczne poglądy wyrażone w publi-
cystyce filozoficznej miały tak zróżnico-
wany charakter, bo czerpał z „niekompa-
tybilnych” źródeł. Pomieszanie tradycji 
kulturowych i filozoficznych (łączenie 
„wszystkiego ze wszystkim”) prowadziło 
go do sprzeczności i autonegacji. Obra-
zowo rzecz ujmując, jego twórczość na-
leżałoby oczyścić z rozlicznych dywagacji 
pobocznych, niejako „przedestylować”, 
wyciągnąć istotny „ekstrakt”, aby otrzy-
mać główny tok myślenia Bierdiajewa, 
który wpisywał się jednak w zasadniczy 

nurt ówczesnej filozofii rosyjskiej prze-
łomu wieków XIX i XX, tj. w modernizm 
rosyjski. 

Pisał on o sobie następująco: „Nazywa 
się mnie filozofem wolności”11, a „z filozo-
fów największe wrażenie wywarł na mnie 
Kant”12. Postkantowska filozofia wolności 
jest oparta na subiektywizmie, indywidu-
alizmie, idealizmie, co koresponduje z ro-
syjską, subiektywistyczną, idealistyczną, 
irracjonalistyczną, utopistyczną filozofią 
religijną, której jednym z wyrazicieli był 
Bierdiajew. 

Kim jest człowiek? Co jest jego celem? 
Według Bierdiajewa, głównym celem czło-
wieka na ziemi jest osiągnięcie Królestwa 
Bożego. W tak jasno wskazanym teleolo-
gicznie kontekście etycznym wychowanie 
człowieka wolnego w kulturze duchowej 
poprzez twórczość i dla twórczości – słu-
ży określonemu, ostatecznemu celowi: 
eschatologicznemu, religijnemu. 

Już po Rewolucji komunistycznej 
w Rosji Bierdiajew pisał: „Jest jedna tylko 
droga prowadząca ku Królestwu Bożemu 
(...), jest nią (...) prawdziwe osiągnięcie 
wyższego[,] duchowego życia, prześwie-
tlenie i przeobrażenie człowieka i świata 
(...)[;] poza nowymi duchowymi narodzi-
nami (...) żadne doskonałe społeczeństwo, 
ani żadna doskonała kultura nie mogą być 
osiągnięte. Nie można tylko symbolizo-
wać, a w końcu tylko symulować wyższe-
go[,] duchowego życia – trzeba je realnie 
osiągnąć. (...) Treść tego życia może być 
tylko treścią religijną. Treścią życia jest 
wnikanie w życie Boga, tj. w prawdziwy 
Byt”13. Nie laicyzm, ale religia jest podsta-
wą rzeczywistej kultury duchowej i rze-
czywistego wychowania moralnego czło-
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wieka w wolności i twórczości, ponieważ 
w ostateczności liczy się tylko relacja: 
człowiek – Bóg, tak, jak u św. Augustyna: 
dusza – Bóg. Ponowne narodziny – z du-
cha, oto istota religii, o tym w gruncie 
rzeczy pisał Bierdiajew, tj, o ponownym 
wyborze Boga. Myśli romantyczne i reli-
gijne przeplatały się w jego pisarstwie.

kim jest cZłoWiek i jakie są 
jeGo Wartości ostatecZNe, 
NieskońcZoNe?

Bierdiajew – socjalizm, sekularyzm, 
ateizm, laicyzm – opierające się tylko na 
człowieku, bez oparcia w Bogu, nazywał 
wprost rządami szatana: „Treść socjali-
zmu jest pozorna. (...) Socjalizm (...). Jest 
(...) powrotem do średniowiecza, lecz 
w imię innego boga (...), królestwo hu-
manizmu sekularnego (...) jest ono sata-
nokracją”14. Autor widział w prawdzie, 
w autentyzmie środek dla pokonania so-
cjalizmu, ponieważ twierdził rzecz nastę-
pującą: „Sołowiow mówił, że aby pokonać 
socjalizm, należy uznać jego prawdę”15. 
Poznanie prawdy powoduje wyzwolenie 
ze stanu zniewolenia, geneza powyższej 
konstatacji jest ewangeliczna: „(...) i po-
znacie prawdę, a prawda was wyzwoli” 
(J, 8, 32).

Wychowanie jest procesem wzrasta-
nia człowieka ku dobru, ku prawdzie, ku 
pięknu (prawda i piękno także są dobra-
mi). Dobra wychowują, a zło, kłamstwo, 
szpetota deterioryzują człowieka. Rządy 
szatana, o których pisał Bierdiajew, psują 
człowieka, sprowadzają antywychowanie 
na ludzi, przejawiające się m.in. w akcep-
tacji okultyzmu, czarnej magii jako ele-
mentów kultury, wszak są to dziedziny 
o genezie związanej z szatanem. 

Rosyjski autor diagnozował po symp-
tomach kulturowych zbliżanie się nowe-
go okresu dziejów, zwanego przezeń „no-
wym średniowieczem” lub „satanokracją”, 
przy czym diagnoza brzmiała następują-
co: „Zbliżanie się nowego średniowiecza 
sygnalizuje (...) rozkwit doktryn teozo-
ficznych (...), okultystycznych, ponowne 
odrodzenie się magii[,] (...) rodzi się po-
trzeba poznania Boga i prawd religijnych 
(...), wchodzimy w atmosferę cudowności, 
tak obcą historii nowożytnej i oto znowu 
staje się możliwą biała i czarna magia”16. 
Irracjonalizm kulturowy nie sprzyja ro-
zumnemu wychowaniu ludzkiej woli, 
prowadzi do upadku kultury i wychowa-
nia, irracjonalna satanokracja (obojętnie 
w postaci jakiego ustroju politycznego 
czy społecznego) jest przeto szkodliwa 
dla człowieka (antywartości deterioryzu-
ją, brak dobra niszczy człowieka). Każda 
akcja budzi reakcję, stąd deterioryzacja 
kulturowa prowadzona przez satano-
krację (w tym pojęciu mieści się także 
komunizm) rodzi u człowieka duchowe-
go reakcję poszukiwania Boga jako anti-
dotum na działania szatana i panowanie 
jego antywartości, tj. zła, negatów dobra. 
Człowiek wychowawczo pomaga sobie, 
tworząc dobro, kreując dobro, a szkodzi 
sobie, kreując zło, tj. brak dobra, negat 
dobra. Pankreacjonizm etyczny wspoma-
ga personalistyczną pedagogikę wolno-
ści. Prawdziwy ‘liberalizm’ pedagogiczny 
(prawdziwa wolność wychowania) zako-
rzenia się w Bogu jako w Bycie absolutnie 
wolnym. Poznanie Boga rodzi się wbrew 
satanokracji, wbrew siłom niszczącym 
religię chrześcijańską, wbrew siłom laicy-
zmu, ateizmu, sekularyzmu, socjalizmu 
etc. (satanokracja ma na imię legion, jak 
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biblijny demon, przejawia się na wiele 
sposobów).

Wychowawcze aspekty kultury Bierdia-
jew wiązał nie tyle z ‘męskością’ (rozum-
nością), ale z ‘kobiecością’ (uczuciowością), 
z elementem żeńskim w kulturze i w natu-
rze, ponieważ „Wyłącznie męska kultura 
wyjałowiła się i zniszczyła podczas wojny 
światowej. (...) Kobieta jest silniej związana 
z duszą świata, z pierwiastkowymi żywio-
łami, niż mężczyzna i przez kobietę tylko 
mężczyzna łączy się z nimi [pierwiastko-
wymi żywiołami (świata)17]. Kultura męska 
jest zbyt racjonalistyczna, ona [kultura mę-
ska] zbyt daleko oddaliła się od bezpośred-
nich tajemnic kosmicznego życia, i jeśli 
powraca do nich [tajemnic kosmicznego 
życia], to tylko przez kobietę”18. W tych sło-
wach widzimy niejako zapowiedź gendero-
wego, ideologicznego ujęcia świata według 
płci kulturowej – na długo przed powsta-
niem tej szkodliwej ideologii, jednak wysu-
blimowanego duchowo Bierdiajewa różni 
od panseksualnej gender-ideologii ducho-
wość chrześcijańska.

Kobieta jest w kulturze postrzegana 
przez Bierdiajewa jako nosicielka dóbr 
duchowych, tzn. jako nosicielka dóbr kul-
turowych, jako wyrazicielka tego, co moż-
na przeczuć, ale czego nie da się w pełni 
zracjonalizować w wymiarze tajemnicy 
kosmosu, tajemnicy Stworzenia. Dobra 
duchowe, jak przypomina pedagogika 
kultury (np. Sergiusza Josipowicza Hesse-
na), mają silną własność wychowawczą, 
pociągają ludzką osobowość ku Dobru, 
Prawdzie, Pięknu i to stanowi o wycho-
waniu przez kulturę. 

Bierdiajew pisał: „(...) wiemy, że cała 
kultura średniowieczna była skierowana 

ku transcendentnemu, ku »tamtej stro-
nie« (...), czasy średniowieczne nie trwo-
niły swojej energii na zewnątrz, lecz kon-
centrowały ją [energię] wewnątrz: wyku-
ły one [czasy] osobowość ludzką na wzór 
mnicha i rycerza[,] (...) w tych barbarzyń-
skich czasach dojrzał kult pięknej damy 
(...). Daj Boże, żeby te cechy przeszły do 
nowego średniowiecza”19. Rycerskość 
była akceptowana przez Bierdiajewa jako 
pozytywna cecha męskiej kultury, cecha 
będąca ideałem wychowawczym. Filozof 
nie odrzucał więc całkowicie kultury ‘mę-
skiej’, odrzucał tylko jej negatywne prze-
jawy, które wyrosły z przeracjonalizowa-
nia, z braku miłości drugiego człowieka, 
a miłość duchową kojarzył z kobietą, stąd 
jego zwrot ku kobiecości, żeńskości jako 
ku elementowi duchowości, uczucio-
wości, wrażliwości, piękna w kulturze. 
W gruncie rzeczy nie o żeńskość tu cho-
dzi, ale o duchową miłość (grec. agape) 
jako o podstawę pozytywnej, nowej kul-
tury, czyli tzw. ‘nowego średniowiecza’.

W opozycji do satanokratycznych 
ustrojów, ciemnych systemów współ-
czesnych, negujących Boga, które są 
objawem upadku człowieka, Bierdiajew 
postulował pozytywne, twórcze budo-
wanie kultury nowego średniowiecza 
w pełnej wolności, w fazie szczytowej, 
dojrzałej: „Daleko nam jeszcze do szczy-
tów średniowiecznej kultury duchowej. 
Żyjemy w epoce upadku. Zbliżamy się ra-
czej do początków średniowiecza, kiedy 
panowały negatywne procesy rozkładu 
nad pozytywnymi [procesami] syntezy 
i twórczości”20. 

Każda satanokracja, szerzej: każdy 
ustrój rugujący Boga z życia publiczne-
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go, jest antywychowawcza, ponieważ 
negując Gwaranta Dobra, Prawdy i Pięk-
na (Boga), skazuje człowieka na nihilizm 
(brak dobra, brak prawdy i brak piękna). 
Etyczna opozycja: Dobro – zło (brak do-
bra, nicość dobra, niebyt dobra, próżnia 
dobra, zero etyczne) jest jasna, zrozumia-
ła. Podobnie zrozumiałe są poznawcza 
opozycja: prawda – fałsz (brak prawdy, 
nicość prawdy, niebyt prawdy, próżnia 
prawdy, zero epistemologiczne) czy opo-
zycja estetyczna: piękno – brak piękna 
(nicość piękna, próżnia piękna, zero ‘es-
tetyczne’). Negacja Boga rodzi w człowie-
ku z kolei negację totalną na wszystkich 
płaszczyznach kultury. Autor Nowego śre-
dniowiecza pisał: „(...) wszystkie autono-
miczne sfery kultury i życia społecznego 
doszły do próżni i niebytu. Patos autono-
miczno-sekularnej twórczości został wy-
czerpany. W głębi wszystkich sfer twór-
czości budzi się wola wyboru religijnego, 
istotnego bytu, przemiany życia. Ani jed-
na ze sfer twórczości, ani jedna ze stron 
kultury i społecznego życia nie może na-
dal pozostać religijnie obojętna, całkiem 
zsekularyzowana”21. 

‘Wychowanie’ jest także ‘tworzeniem’, 
tzn. tworzeniem człowieka w człowieku, 
czyli według Bierdiajewa, permanentnym 
tworzeniem osoby w jednostce ludzkiej. 
Jednostką się rodzimy, ale osobą ludzką 
się stajemy, w wyniku naszej kreacji czy 
autokreacji, a owa autokracja to jest wła-
śnie proces samowychowania, samodo-
skonalenia, samotworzenia duchowego, 
zdążania ku perfekcjoryzmowi, którego 
absolutnym mistrzem jest Bóg, nasz wzór 
do naśladowania (Jezus Chrystus, którego 
żywą ‘ikoną’ jest każdy człowiek). Naśla-
downictwo Boga przez człowieka w za-

kresie wolności i twórczości prowadzi do 
wychowania ludzkiej jednostki w kultu-
rze, do powstania życia duchowego i oso-
by ludzkiej, uduchowionej przez relację 
z Bogiem i z wartościami wyższymi. Stąd 
rosyjski autor kładł nacisk na przepojenie 
wszelkich sfer kultury Bogiem, aby prze-
prowadzić człowieka na wyższy poziom 
duchowy pod każdym względem, także 
wychowawczym, bo prawda, dobro, pięk-
no, wszelkie dobra traktowane jako środ-
ki wychowują człowieka.

Sekularyzm natomiast, jako przejaw 
satanokracji (redukcja wszystkiego do 
doczesności), rodzi opór w ludziach, kie-
dy zrozumieją, że za sekularyzmem stoi 
nihilizm moralny, próżnia dóbr, nicość, 
niebyt (zero etyczne, zero bytowe). Opór 
ów przeciw próżni, niebytowi, nicości 
w człowieku wynika z etycznej i metafi-
zycznej struktury ludzkiej, domagającej 
się dobra, prawdy, piękna, miłości, wol-
ności, sprawiedliwości itd., stąd, wg Bier-
diajewa, na przekór sekularyzmowi, „(...) 
w głębi świadomości budzi się wola reli-
gijna. (...) oto dlaczego na szczycie sztuki 
występuje dążenie do teurgii”22.

Wychowanie ku Dobru gwarantowa-
nemu przez Boga w kulturze, jest i po-
winno być wychowaniem religijnym, bo, 
wg rosyjskiego filozofa, wszystko ma być 
przepojone, przesiąknięte duchem religij-
nym: „Poznanie, moralność, sztuki, Pań-
stwo, ekonomia powinny stać się religij-
ne, ale dobrowolnie i od wewnątrz, a nie 
przez przymus i od zewnątrz”23.

Obiektywny porządek dóbr zostaje 
wtedy zachowany; wszystkie dobra są na 
swoim miejscu, bo Bóg (Gwarant wszyst-
kich dóbr) jest na pierwszym miejscu. 
W obiektywnym porządku – dobra reli-
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gijne (Bóg jako Najwyższe Dobro) są na 
pierwszym miejscu, poniżej sytuują się 
dobra moralne, poznawcze, estetyczne 
(artystyczne), utylitarne (np. ekonomicz-
ne, techniczne) itd. Jednocześnie obiek-
tywny porządek dóbr nie może rodzić 
teokracji ani też nie może wpływać na 
autonomiczność poszczególnych dzie-
dzin, kierujących się własnymi prawami. 
Teologia nie może obyć się bez filozofii 
dla właściwego poznania prawdy. Prawda 
wymaga wolności osoby poznającej, po-
nadto prawda nie jest normatywna. Bier-
diajew pisał: „żadna teologia nie może 
regulować zewnętrznie procesu mojego 
poznania i tworzyć dla mnie gotowych 
norm. Poznanie jest wolne”24.

Wolność ludzka jest ugruntowana 
w Bycie Absolutnie Wolnym, tj. w Bogu, 
stąd rosyjski filozof mógł napisać: „chcę 
być wolny w Bogu i dla Boga”25. Wycho-
wanie człowieka do wolności stanowi 
realizację bytu ludzkiego jako osoby po-
siadającej wolną wolę i rozumnie wy-
bierającej Boga jako jedynego Gwaranta 
wszystkich dóbr (wszystkich wartości).

Kultura religijna i wychowanie reli-
gijne są filarami rozwoju człowieka (w j. 
grec. hagia paideia, odpowiednik w j. łac. 
sancta cultura, sancta humanitas, święta 
kultura, święte wychowanie, święte czło-
wieczeństwo). Kiedy odrzuca się religij-
ność w kulturze i religijność w wychowa-
niu, nadto religijność w człowieczeństwie 
(negując człowieka jako byt zwany homo 
religiosus) jak to czynią zsekularyzowane 
państwa ateistyczne, rodzi się kryzys kul-
tury, a „Kryzys kultury jest (...) upadkiem 
starych, sekularnych form kultury, sztuki, 
filozofii itd. (...)”26. Ta myśl Bierdiajewa 

jest uniwersalna, tj. powszechnie obo-
wiązująca, a poza tym – ponadczasowa, 
zawsze aktualna, szczególnie zaś w usta-
laniu genezy „permanentnego kryzysu” 
kultury zsekularyzowanej, zateizowanej, 
zeświecczonej, spoganizowanej na róż-
ne sposoby (laickość zawsze rodzi kryzys 
kultury). Genezą „kryzysu” kultury jest 
zawsze odrzucenie Boga, co pociąga za 
sobą wszelkie inne możliwe skutki na 
wszystkich płaszczyznach kulturowych, 
także w zakresie wychowania (kryzys 
wychowania). Kryzys kultury prowadzi 
do ostatecznego rozstrzygnięcia na zasa-
dzie: „albo–albo” (tertium non datur) i „po-
lega (...) na tym (...), że musi ona [kultura] 
nieuniknienie stać się [(1)] albo bezbożną 
antychrześcijańską cywilizacją [(2)] albo 
uświęconą[,] kościelną kulturą, chrześci-
jańskim przedłużeniem życia”27.

Dwoisty charakter alternatywnego 
wyboru (albo-albo) nie pozostawia trze-
ciej możliwości (tertium non datur) kultu-
rze i wychowaniu. Dwudziesty wiek jest 
wiekiem kryzysu w kulturze, także kryzy-
su w sztuce. Symptomem kryzysu sztuki 
jest jej dehumanizacja. Odczłowieczenie 
sztuki obecne jest w awangardowych 
kierunkach artystycznych, takich jak np. 
futuryzm czy kubizm, wymienionych in 
extenso przez Bierdiajewa jako przykłady 
jemu współczesne (obecnie także wie-
le jest takich antyludzkich kierunków 
w sztuce, tylko inaczej się nazywają, np. 
antysztuka, sztuka ciała, sztuka gender 
etc.). Każda redukcjonistyczna twórczość 
odchodząca od człowieka nie jest wielką 
twórczością, a jaśniej rzecz ujmując: nie 
jest sztuką. Za wielką sztukę Bierdiajew 
uważał sztukę Renesansu. Termin: „Rene-
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sans” ujmował on szeroko jako synonim 
nowożytności (XV-XIX w.). Rosyjski filo-
zof twierdził także, iż „wszystko istotnie 
wielkie w Renesansie, łączyło się ściśle ze 
średniowieczem chrześcijańskim”28. Za-
uważył on także, iż dwudziestowieczne, 
„Ostatnie kierunki sztuki współczesnej 
zrywają z Renesansem (...)”29. Symptomem 
kryzysu sztuki staje się odejście od czło-
wieczeństwa w sztuce, co w konsekwen-
cji jest antywychowawcze, antyludzkie.

Można przeczytać u Bierdiajewa, że 
„(...) Futuryzm jest niesłychanie charakte-
rystyczny dla końca Renesansu. (...) Futu-
ryzm zrywa całkowicie ze starożytnością 
i z zasadami nieśmiertelnych form sztuki. 
[Zaś] (...) w sztuce nowoczesnej, skiero-
wanej wyłącznie ku przyszłości, skazane 
zostały na zagładę zarówno ciało człowie-
ka, jak i jego [człowieka] odwieczne for-
my. Powinien w niej [sztuce nowoczesnej] 
zniknąć ostatecznie obraz człowieka. (...) 
Kubizm (...) rozczłonkował ciało człowie-
ka i zburzył jego [człowieka] tożsamość 
artystyczną. Malarstwo futurystyczne (...) 
posuwa (...) jeszcze dalej rozkład osobo-
wości ludzkiej”30. 

Skoro więc wychowanie jest dąże-
niem do doskonalszego człowieczeństwa, 
to sztuka negująca człowieczeństwo nie 
przyczynia się do wychowania ludzi. 
Pośrednio zatem Bierdiajew zanegował 
możliwość wychowania człowieka przez 
wartości kreowane w sztuce nowocze-
snej, takiej, jak np. kubizm czy futuryzm, 
które to kierunki depersonalizują, zamiast 
personalizować obraz człowieka. Ze słów 
Bierdiajewa wynika jako implikacja, że 
nie jest możliwe wychowanie przez sztu-

kę odczłowieczoną, nieludzką, tj. przez 
sztukę awangardową XX w. (np. przez 
dzieła futurystyczne czy kubistyczne, ale 
nie tylko te), ponieważ wychowanie jest 
humanizacją, a nie dehumanizacją, tzn. 
– innymi słowy – personalizacją a nie: 
depersonalizacją. Natomiast w oparciu 
o ww. tezy o pozytywnym obrazie czło-
wieka w sztuce Renesansu, szeroko rozu-
mianego jako sztuka nowożytna w ogóle, 
od XV do XIX w. (‘sztuka dawna’, w prze-
ciwieństwie do ‘sztuki nowej’), możliwe 
jest wychowanie człowieka przez sztukę 
(wychowanie przez piękno spersonalizo-
wane), bo w dziełach okresu „Renesansu” 
(XV-XIX w.) są obecne wartości ludzkie, 
obraz (ikona, imago Dei) człowieka nie 
jest niszczony, nie ulega zagładzie, deper-
sonalizacji, dehumanizacji. Sztuką ludzką 
była dla Bierdiajewa sztuka czasów śre-
dniowiecznych (dojrzałe średniowiecze) 
i sztuka czasów nowożytnych (XV-XIX 
w.). Mowa była tu zapewne o sztuce figu-
ratywnej, figuralnej, przedstawiającej.

Podobnie jak ‘nieludzką sztukę’, trak-
tował on ‘nieludzką filozofię’, do której 
zaliczał m.in. fenomenologię Edmunda 
Husserla i neokantyzm Hermanna Co-
hena: „Niemiecka filozofia współczesna 
w osobach Cohen’a i Husserla i wielu in-
nych, prowadzi przede wszystkim walkę 
przeciwko antropologizmowi. Ona [nie-
miecka filozofia współczesna] nie ufa 
człowiekowi, widząc w nim [człowieku] 
przyczynę relatywizmu i chwiejności po-
znania (...). Rozkłada (...) organizm ludzki 
na kategorie, tak jak Picasso i inni rozkła-
dają ciało ludzkie na sześciany”31. Bierdia-
jew porównał filozofów do kubistów32. 
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Myślenie per analogiam doprowadziło 
rosyjskiego autora do porównania ideali-
zmu niemieckiego do sztuki awangardo-
wej, za którą ówcześnie uznawał kubizm 
czy futuryzm. W istocie jednak idealizm 
niemiecki, który poddał on tak surowym 
osądom, był dla niego źródłem inspiracji, 
z którego sam korzystał, np. idee Imma-
nuela Kanta (idealizm subiektywny, ide-
alizm liberalistyczny). idealistyczny Hus-
serl wszak czerpał z idealistycznej Kan-
towskiej filozofii bardzo obficie.

U Bierdiajewa myślenie per analogiam 
owocowało szeregiem obrazów, metafor, 
porównań, co należałoby wiązać z cecha-
mi klasycznego myślenia greckiego. Chęt-
nie odwoływał się do przeszłości jako do 
‘złotego wieku’, przeciwstawiając ją zbar-
baryzowanej, jego zdaniem, teraźniejszo-
ści. Rosyjski filozof dostrzegł zdziczenie 
kultury, barbaryzację sztuki współczesnej: 
„Przeżywamy zalew barbarzyńskich form 
(...), barbarzyńskich prądów. Dynamizm 
tej sztuki zagubił rytm kosmiczny”33. Au-
tor dramatyzował sytuację sztuki sobie 
współczesnej, podnosząc jej kwestie do 
wymiarów kosmicznych, na poziom me-
tafizyczny, co w kontekście Piękna Abso-
lutnego (Boga) było poniekąd uprawnione 
(wszystko jest ‘metafizyką’). 

Piękno rzeczywiste służy wychowa-
niu, a pozór piękna – nie. Sztuka awan-
gardowa (kubizm, futuryzm) nie speł-
niały wymogów piękna rzeczywistego, 
wynikającego z Piękna Absolutnego, dla-
tego Bierdiajew odrzucał owe kierunki, 
a w konsekwencji powracał do sprawdzo-
nych figuratywnych wzorów renesansu, 
średniowiecza czy starożytności jako do 
opartych na harmonii Piękna Absolutne-
go (proporcje). Dla wychowania miało to 

swoje metafizyczne implikacje: sztuka 
awangardowa nie należy do zakresu pa-
idei (kultury-wychowania-człowieczeń-
stwa), nie nadaje się do wychowania, bo 
depersonalizuje obraz człowieka stwo-
rzonego na obraz i podobieństwo Boga. 
Odczłowieczona sztuka awangardowa 
należy do sfery satanokratycznej, prze-
szkadza w budowaniu harmonii z Bo-
giem (w Bogostroitielstwie) i w poszuki-
waniu Boga (Bogoiskatielstwie), bo ikona 
ludzka w sztuce awangardowej została 
zniszczona, a na jej miejsce włożono ka-
rykaturę człowieka, który jest karykaturą 
Boga (z duszy ludzkiej usunięto imago Dei 
i w to miejsce włożono imago diaboli).

Współczesna kultura upada z powo-
du utraty duchowości ludzkiej, z powodu 
odejścia od transcendentności i religijno-
ści – twierdził autor Nowego średniowie-
cza. Symptomami upadku ducha w XIX 
i XX wieku są marne, odczłowieczone 
dzieła tzw. ‘sztuki’. Bierdiajew skonstato-
wał: „O ile wyższą, bardziej uduchowio-
ną »z tamtej strony« była kultura staro-
żytnego Egiptu, lub średniowieczna[,] 
w porównaniu do współczesnej kultury 
XIX i XX wieku”34. Kultura bez duchowo-
ści, bez religii – upada, wyjaławia się, 
odchodzi od swoich humanistycznych, 
głęboko ludzkich korzeni. Podobnie jak 
kultura, tak i wychowanie (paideia), czło-
wieczeństwo (humanitas) upada wskutek 
analogicznych przyczyn, bo kultura i wy-
chowanie to jedno z człowieczeństwem. 
Autor Nowego średniowiecza zapowiadał 
upadek racjonalnej kultury opartej na 
oświeconym wzorcu, na kulcie rozumu 
ludzkiego. „Racjonalistyczny dzień nowej 
historii zmierzcha, słońce jego zachodzi 
nadciąga mrok: zbliżamy się do nocy”35.
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Ateistyczna satanokracja, która detro-
nizuje Boga i w to miejsce wprowadza 
kult rozumu ludzkiego, jest szkodliwa dla 
człowieka. Obraz nadchodzących ciemno-
ści, który przywołał Bierdiajew to obraz 
dwudziestowiecznych totalitaryzmów 
(gł. socjalizmu komunistycznego, ale nie 
tylko). Jednocześnie w koncepcji rosyj-
skiego filozofa zawarte zostało pozy-
tywne rozwiązanie kulturowe: odszuka-
nie transcendencji w człowieczeństwie, 
tj. odkrycie dzieła (obrazu, ikony) Boga 
w człowieku: „Zaczynamy doszukiwać się 
w nas boskich fundamentów człowieka 
i [boskich fundamentów] jego [człowieka] 
sztuki”36. Ową satanokracją w XX i XXI w. 
można nazwać wszelkie rządy ateistycz-
ne, wszelkie rządy totalitarne, a także 
dążące do totalitaryzmu pod pozorem np. 
liberalizmu (socjalizmu liberalny).

Swoją filozofię kultury i wychowania 
(filozofii paidei), opartą o religię, Bierdia-
jew odnosił nie tylko do Rosjan, nie tylko 
do kultury rosyjskiej, ale do wszystkich 
Europejczyków, do kultury europejskiej 
Wschodu i Zachodu w ogóle, wszak pisał: 
„Tematem moim jest Europejczyk, a nie 
Rosjanin”37. ‘Diagnoza’ postawiona przez 
rosyjskiego filozofa kultury na podstawie 
obserwowanych ‘symptomów’ upadku 
cywilizacyjnego, była następująca: „I[,] 
sądząc z wielu objawów[,] zbliżamy się 
do nowej epoki dziejowej, do epoki, któ-
ra przypomina wczesne średniowiecze, 
jeszcze ciemne, jak to było w VII, VIII i IX 
wieku, poprzedzające renesans średnio-
wieczny”38.

Przewidywania Bierdiajewa o tyle 
okazały się przynajmniej częściowo traf-
ne, o ile potraktować wieki od siódmego 

do dziewiątego jako epokę ekspansji isla-
mu od Arabii po Hiszpanię, co łączyło się 
z wojnami cywilizacyjnymi: cywilizacja 
łacińska została zaatakowana przez cywi-
lizację muzułmańską. Mowa była o woj-
nach międzycywilizacyjnych. Podobnie 
w XX wieku cywilizację łacińską zaatako-
wała (już w 1920 r. w Polsce) antyreligij-
na, pogańska antycywilizacja komunizmu 
sowieckiego (bazującego mentalnie na 
cywilizacji turańskiej, azjatyckiej, tylko 
udająca cywilizację), a później (od 1939 r.) 
po raz drugi taż sama rosyjska (sowiecka) 
antycywilizacja ze Wschodu oraz z Za-
chodu antyreligijna antycywilizacja naro-
dowego socjalizmu niemieckiego atakują-
ca kraje cywilizacji łacińskiej. Obydwa te 
totalitaryzmy wyrastały z kolektywizmu, 
z negacji prawa indywidualnej osoby do 
wolności i samostanowienia. Bierdiajew 
napisał: „Koniec panowania ducha indy-
widualnego jest końcem historii nowo-
żytnej”39. Kolektywizm w wychowaniu 
w państwach totalitarnych w XX wieku 
był jednym z przejawów ateistycznego 
kolektywizmu społecznego w ogóle (ko-
lektywnej satanokracji totalitarnej).

Obecnie trzecia postać socjalizmu 
(liberalizm, socjalizm liberalny) atakuje 
w postaci pogańskiego, neomarksistow-
skiego gender z Zachodu (jako marksizm 
kulturowy), uderzając w religię (chrześci-
jaństwo) identycznie jak rosyjski (sowiec-
ki) komunistyczny socjalizm i niemiecki 
narodowy socjalizm. Satanokracja ma 
wiele twarzy, a opinia Bierdiajewa w tym 
względzie zachowuje swoją ważność. 
W satanokracji nie są możliwe realnie 
ani prawdziwa kultura, ani rzeczywiste 
wychowanie, ani autentyczne człowie-
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czeństwo. Satanokracja zastępuje te trzy 
dobra – pozorami dobra, pseudokultu-
rą, pseudowychowaniem i pseudoczło-
wieczeństwem. Satanokracja ma jeden 
żelazny punkt wspólny: negacja Boga, 
relatywizacja Boga, co pociąga za sobą 
w konsekwencji także negację człowieka 
i relatywizację człowieka (paradoksalnie 
– czyni się to jakoby w imię człowieka).

Należy zwrócić uwagę także na fakt, 
że Bierdiajew traktował teozofię i antro-
pozofię jako przejawy negacji Boga i czło-
wieka. O teozofii (i antropozofii) pisał: „(...) 
nie jest drogą twórczą. Teozofia wypiera 
się Boga, antropozofia wypiera się czło-
wieka”40. W tym kontekście wychowanie 
oparte na założeniach teozoficznych czy 
antropozoficznych np. antropozofa Rudol-
fa Steinera, jest nieludzkie, nietwórcze, 
destrukcyjne, deterioryzujące człowieka 
(redukcjonizm), jak to wynika z kulturo-
wej koncepcji Bierdiajewa.

Bierdiajew wyrastał z klasycznej kul-
tury greckiej (paidei), choć ją czasami 
w szczegółach negował i odchodził od 
klasycznego wzorca (rozumu, grec. nous), 
co rzutowało na charakter jego filozofii 
kulturowo-wychowawczej. Można jednak 
przyjąć, że mimo głoszenia irracjonalizmu, 
Bierdiajew ów rozum (grec. nous) w struk-
turze swojej filozofii istotnie zachował, 
używał rozumu do analizy rzeczywistości, 
do analizy kategorialnej. W kulturze grec-
kiej się zakorzeniał przez paideę.

O XX wieku twierdził, że jest okre-
sem upadku cywilizacji i że czeka nas 
koniec cywilizacyjny (przejaw spenglery-
zmu), tak jak to się stało w starożytności 
z cywilizacjami Grecji i Rzymu. Napisał 
wprost: „Epoka nasza przypomina koniec 

świata starożytnego, upadek imperium 
rzymskiego, wyczerpanie i zanik grecko-
rzymskiej kultury, tego wiecznego źródła 
wszelkiej kultury w ogóle. Modernistycz-
ne prądy w sztuce przypominają okres za-
gubienia doskonałości form antycznych 
i barbaryzację starożytności”41. 

Opisując symptomy kryzysu kulturo-
wego w XX wieku, podobne do sympto-
mów kryzysu kultur w późnej starożytno-
ści, rosyjski filozof dostrzegł synkretyzm, 
mistycyzm (pseudomistykę), pragnienie 
„ureligijnienia” kultury (swoistego ersatzu 
Boga) jako charakterystyczne cechy przesi-
lenia kryzysowego: „Duchowo nasze czasy 
przypominają uniwersalizm i synkretyzm 
epoki hellenistycznej. (...) Dociekania reli-
gijne, filozoficzno-mistyczne naszych cza-
sów przypominają koniec filozofii greckiej, 
wnikanie w misteria, pragnienie inkarnacji 
i nadejścia Boga-Człowieka”42. Teandryzm 
(Bogoczłowieczeństwo) łączył się w filozo-
fii Bierdiajewa z Sołowiowską metafizyką 
wszechjedności, chrześcijańską koncepcją 
przebóstwienia (grec. theosis) i współtwo-
rzenia świata przez człowieka – współpra-
cy z Bogiem w tworzeniu świata kultury 
(łac. creatio continua).

Na sakralny charakter kultury euro-
pejskiej zwrócił uwagę, podkreślając, że 
zerwanie z tradycją religijną, którą jest 
chrześcijaństwo w Europie (prawosławie, 
katolicyzm, protestantyzm), powoduje 
upadek kulturowy. Wzajemne relacje po-
między religią a kulturą, są oczywiste, 
a ich negacja jest zgubna: „Tysiące nici 
łączy świętą tradycję kultury ze świętą 
tradycją Kościoła chrześcijańskiego i cał-
kowite zerwanie z tradycją prowadzi do 
upadku kultury, obniżając jej wartość”43.
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Tradycja kulturowa, szczególnie tra-
dycja chrześcijańska, nie może być nad-
użyta. Jeśli człowiek nadużywa kultury, 
to upada. Bierdiajew określił to wprost: 
„Człowiek, który nadużył kultury, nie jest 
człowiekiem odrodzenia, lecz [człowie-
kiem] upadku”44. Kultury nie powinno się 
nadużywać w wychowaniu (paidei), wy-
chowania także nie należy nadużywać dla 
jakichkolwiek celów. Człowieczeństwo 
nadużyte, potraktowane jako środek do 
celu (np. ateistycznej ideologii), degene-
ruje się, tak samo jest z kulturą i wycho-
waniem.

Grecka paideia (kultura, wychowanie, 
człowieczeństwo) ma pozostać paideą. 
Autor przestrzegał przed pozorami wy-
zwolenia się z kultury, z człowieczeństwa, 
z wychowania: „Wszystko, co wydaje się 
człowiekowi wyzwoleniem, odkryciem 
indywidualności i energii twórczej, jest 
w gruncie rzeczy ujarzmieniem jego isto-
ty duchowej przez wir sił naturalnych, 
jest rozkładem jego indywidualności”45. 
Błąd naturalizmu prowadzi do reduk-
cjonistycznego ujęcia człowieka, tj. do 
antropologicznego błędu redukcjonizmu 
i relatywizmu. W redukcjonizmie i rela-
tywizmie ‘gatunek ludzki’ to kategoria 
nieosobowa, przyrodnicza, zaprzeczająca 
indywidualności, kładąca nacisk na to, co 
wspólne (kolektywne) rodzajowi ludzkie-
mu z natury. Natomiast ‘osoba’ jest niere-
dukowalną indywidualnością w kulturze 
wspólnoty. W kontekście ogólnej opozy-
cji: naturalizm-kulturalizm – Bierdiajewa 
można umieścić po stronie kulturalistów 
(indywidualistów kulturowych), po stro-
nie pedagogiki kultury, podobnie jak Ser-
giusza Josipowicza Hessena. Oczywiście, 
Hessen i Bierdiajew różnią się w swoich 

koncepcjach między sobą, obydwaj na-
tomiast są prawosławnymi antynaturali-
stami. Rzecz jednak tu była w pokazaniu 
ogólnej tendencji myślenia (antyreduk-
cjonizmu). Z pewnością łączyło ich jedno: 
Bóg i Królestwo Boże jako eschatologicz-
ny, ostateczny cel ludzkiej kultury, cel 
ponadprzyrodniczy, metafizyczny. Paideia 
(czyli kultura i wychowanie oraz człowie-
czeństwo) w Bogu odnajduje swoje osta-
teczne oparcie i cel.

Wiktoria Krzemień uznała trzy katego-
rie: ‘wolności’, ‘twórczości’ i ‘osoby ludz-
kiej’ za najważniejsze w filozofii kultury 
u M. Bierdiajewa46. Moim zdaniem, istot-
ną kategorią filozoficzną, obecną implicite 
w koncepcji ww. rosyjskiego autora, jest 
grec. paideia (kultura-wychowanie-czło-
wieczeństwo), od której wyprowadzany 
jest klasyczny ogląd świata i ku której 
wszystko w istocie powraca jako do nie-
doścignionego wzorca humanistycznego. 
Bierdiajew jest przedstawicielem kultury 
rosyjskiej, która czerpie swoje wzorce 
religijne z Grecji (wszak to oczywistość, 
że prawosławie przyszło z Bizancjum 
wpierw na Ruś Kijowską, a z Rusi Kijow-
skiej na Ruś Moskiewską). 

Ludzka kultura w ujęciu autora No-
wego średniowiecza była centrum jego 
filozofowania, przy czym chodziło tu 
o kulturę zwróconą ku Bogu, pozostają-
cą w relacji z Bogiem. Wartości (dobra) 
kultury ludzkiej są zarazem wartościami 
(dobrami) wychowawczymi, jak to za-
uważa pedagogika kultury (np. S. Hes-
sen), a celem kultury jest człowiek i Bóg, 
ku któremu dążą ludzie (Królestwo Boże). 
U Mikołaja Bierdiajewa mamy podobnego 
typu zestaw: celem kultury ludzkiej jest 
Królestwo Boże. Pomiędzy Bierdiajewem 
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a Hessenem są liczne podobieństwa ogól-
ne, wynikające z podobnych korzeni re-
ligijnych (chrześcijaństwa wschodniego, 
prawosławia).

Bierdiajew w cytowanym powyżej 
fragmencie przestrzegał przed iluzją po-
znania (samopoznania). Zacytować należy 
ten sam tekst jeszcze raz, ale w skrócie, 
dla lepszego oglądu: „Wszystko, (...) jest 
w gruncie rzeczy ujarzmieniem jego [czło-
wieka] istoty duchowej przez wir sił natu-
ralnych, jest rozkładem jego [człowieka] 
indywidualności”47. Kategoria „wszystko” 
jest tu zrelatywizowana, chodzi o pozory 
poznania, tj. chodzi o wszystko, z wyjąt-
kiem Boga, który nie jest pozorem i gwa-
rantuje poznanie pewne. Idealizm Bier-
diajewa rzutował na jego antropologię, 
etykę i metafizykę bytu. 

Wiktoria Krzemień48, ujmując Bierdia-
jewowską antropologię w kategoriach 
wolności, twórczości i osoby, w gruncie 
rzeczy wskazała także na personalistycz-
ne ujęcie człowieka w pismach autora 
Nowego średniowiecza. Olivier Clemént 
nie bez podstawy dojrzał wpływ koncep-
cji Bierdiajewa na personalistów francu-
skich w kwestii „wolności jako twórczego 
przekroczenia”49. Słusznie W. Krzemień 
zauważyła w koncepcji Bierdiajewa obec-
ność procesu metahistorycznego w czło-
wieku: „Każdy akt twórczy przepływa jak-
by łańcuch czasu historycznego, zbliżając 
się do wieczności”50. Wieczność jest me-
tahistorią, natomiast ludzkie akty twór-
cze, zaistniałe w czasie historycznym 
immanentnie, przekraczają czas, historię, 
otwierają się noumenalnie ku wieczności, 
ku transcendentnemu Bogu, a to trans-

cendentne otwarcie twórcze możliwe jest 
dzięki wolności danej przez Boga czło-
wiekowi w akcie stworzenia. Jedną z cech 
(przymiotów) osoby ludzkiej, obok ‘wol-
ności’, jest ‘twórczość’, którą w swoich 
pismach akcentował Bierdiajew. W. Krze-
mień zreferowała jego poglądy w zakre-
sie kreatywności kulturowej następująco: 
„Twórczość jako akt całkowicie wolny, nie-
zdeterminowany, a także różny od swych 
wytworów[,] nie poddaje się definicji. (...) 
Podstawowym nakazem osoby jest twór-
czość[,] (...) człowiek rezygnujący z twór-
czości przestaje być osobą, czyli natych-
miast upada do stanu przedmiotu”51. 

Należy przestrzec przed tego rodzaju 
pochopnym, Bierdiajewowskim reduk-
cjonizmem, wynikającym tu z przyjęcia 
błędnej koncepcji człowieka (błąd rozu-
mowania: jeśli ktoś nie tworzy, nie jest 
człowiekiem). Człowiek wszak nie jest 
człowiekiem, dlatego że jest twórczy, ale 
dlatego, że jest strukturalnie osobą ludz-
ką. Twórczość nie jest warunkiem sine 
qua non bycia człowiekiem, lecz wynika 
z człowieczeństwa, jest jego konsekwen-
cją implikacją. Człowiek jest twórczy dla-
tego, że jest człowiekiem. zwierzęta nie 
są twórcze w sensie tworzenia kultury 
(zwierzęta nie tworzą kultury, nie wycho-
wują, nie ma wśród nich paidei, bo paidea 
to rzecz czysto ludzka, człowieczeństwo, 
czyli paidea dotyczy tylko ludzi).

Proces twórczy nie warunkuje wca-
le faktu posiadania osobowej struktury 
ludzkiej, lecz przeciwnie, to uprzednio 
istniejąca już osobowa struktura ludz-
ka umożliwia dopiero zaistnienie dy-
namicznego procesu twórczego (aktu 
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twórczego generowanego przez osobę 
ludzką o określonej strukturze antropo-
logicznej). Człowiek może być twórczy, 
ale nie musi, bo jest wolny (nie ma ko-
nieczności tworzenia, wolność nie zakła-
da przymusu twórczości). Czy Bierdiajew 
w istocie uzależniał bycie osobą ludzką 
od czynności twórczej (od aktów twór-
czych) wykonywanych przez człowieka? 
To jest wątpliwe u ww. myśliciela religij-
nego. Istnieją ludzie nietwórczy, którzy 
wszakże są osobami. Bycie twórczym nie 
jest warunkiem sine qua non bycia osobą, 
Twórczość to powstawanie „nowego, nie 
istniejącego dotychczas”, a nie jest ona 
„przegrupowaniem, tylko nowym ułoże-
niem czy ukształtowaniem już istnieją-
cej materii”52 – jak to ujęła W. Krzemień 
w odniesieniu do koncepcji Mikołaja Bier-
diajewa. W istocie także wychowanie jest 
tworzeniem człowieka w człowieku, a sa-
mowychowanie jest tworzeniem człowie-
ka w sobie samym. Bierdiajewowskie po-
jęcie twórczości ma także zastosowanie 
w odniesieniu do wychowania.

Filozofia Bierdiajewa wyrastała na 
gruncie idealizmu nie tylko Kantow-
skiego, ale i Platońskiego (greckiego pla-
tonizmu i neoplatonizmu). Bierdiajew 
w konsekwencji czerpał także z ideali-
stycznej teologii bizantyńskiej (tzw. teo-
rii ‘prototypów’ w teologii ikony). Autor 
ów pisał, że „wszystkie ludzkie wcielenia 
są podwójne” (tj. istnieją zarówno feno-
meny, jak i noumeny człowieka), ale do 
Królestwa Bożego wchodzą tylko noume-
ny ludzkie (dusze), a fenomeny (ciała) nie 
wchodzą do nieba. 

Jednak Bierdiajew w Eseju metafizycz-
nym napisał także, iż nie tylko człowiek 
(dusza ludzka) wchodzi do Królestwa 
Bożego, ale „w Królestwo Boże wchodzą 

wszystkie wielkie wytwory twórczości 
ludzkiej”53, np. ikony, co wiązać trzeba 
z ideą ogólnego zmartwychwstania kul-
tury. Bierdiajewowskie echa orygenizmu 
i koncepcji ogólnego zmartwychwstania 
(apokatastazy) są czymś zrozumiałym na 
gruncie prawosławia (i myśli Ojców ka-
padockich). Jeśli zmartwychwstanie czło-
wiek, to nie do nicości, ale do idealnego 
świata prototypów, prawzorów-noume-
nów kultury ludzkiej (Królestwa Bożego), 
gdzie twórcze dzieła ludzkie (arcydzieła) 
są reprezentowane jako noumeny. Dla wy-
chowania i kultury (czyli dla paidei) ma to 
podstawowe znaczenie: tworzymy nie 
tylko fenomeny (np. materialne artefak-
ty), ale tworzymy także noumeny (ducho-
we prawzory fenomenów, nieśmiertelne, 
świadomościowe idee artefaktów arcy-
dzieł), a to nadaje zupełnie inny, wyższy, 
metafizyczny charakter ludzkiej twór-
czości (każdej wielkiej sztuce, a nie tylko 
ikonie), całemu wychowaniu i kulturze, 
czyli każdemu człowieczeństwu.  Paide-
ia nie kończy się nigdy, jest wieczna, ma 
swoją wieczną kontynuację w Królestwie 
Bożym, o którym pisali m. in. Bierdiajew 
czy Hessen. Ludzka kultura i ludzkie wy-
chowanie oraz człowieczeństwo jako ta-
kie (grec. paidea, łac. cultura, humanitas) 
są z istoty swojej metafizyczne, transcen-
dentne, mają skutki nieśmiertelne, impli-
kacje wieczne, ponieważ wszystkie dzieła 
kultury i wychowania oraz samo człowie-
czeństwo jako takie u każdego człowieka 
są zanurzone w bycie fenomenów i noume-
nów zarazem (Bierdiajewowskie, podwój-
ne ‘wcielenie’ ludzkie: ciało i duch). Byt 
jako taki jest metafizyczny przez swój po-
dwójny status fenomenalno-noumenalny. 
Zdawał sobie z tego sprawę Bierdiajew, 
stąd jego na pozór irracjonalne koncepcje 
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stają się bardziej zrozumiałe, kiedy przyj-
rzeć się im właśnie z punktu widzenia 
owej podwójności bytowej, w aspekcie 
transcendentalizmu. Ogląd fenomenów 
jest czymś innym niż ogląd noumenów, 
wszak ogląd ducha, kontemplacja (grec. 
theoríá) to nie to samo, co ogląd ciała 
(ogląd zmysłowy, zmysły, grec. áisthesis, 
stąd estetyka).

Marian Zdziechowski stwierdził na te-
mat Bierdiajewa i rosyjskich filozofów, że 
„cud, jakim będzie Dzień Ducha Świętego, 
chcieliby sami stworzyć”54. Ów aktywizm, 
kreatywizm w rosyjskiej filozofii religij-
nej dobrze koresponduje z aktywizmem 
związanym z wychowaniem i samowy-
chowaniem. 

W. Krzemień w swojej książce pt. Fi-
lozofia w cieniu prawosławia (1979) ujęła 
Bierdiajewowską filozofię twórczości de 
facto (nie nazywając rzeczy po imieniu) 
w następujących aspektach: 1) eschato-
logizm, 2) aktywizm, 3) konkreatywizm 
(współtworzenie): „(...) najważniejszy cel 
twórczości – to jej wymiar eschatologicz-
ny. Bierdiajew nie uznaje kwietyzmu, bier-
nego oczekiwania na rozwiązanie dzie-
jów; na każdej stronie wzywa do czynnej 
eschatologii, budowania Królestwa Boże-
go (...). To Bóg żąda od człowieka twórczo-
ści i każdy akt twórczy jest odpowiedzią 
na Jego [Boga] apel. Bierdiajew nie nadaje 
tym wezwaniom znaczenia metafizycz-
nego. (...) Rozumie je [wezwania Boga] 
dosłownie: dzięki twórczości człowiek 
zbliża się do Boga; prawdziwe chrześci-
jaństwo[,] czyli religia Bogoczłowieczeń-
stwa[,] będzie wreszcie zrealizowane. 
(...) Nie ma ontologicznej różnicy między 
mocą twórczą człowieka i Boga, każda 

twórczość jest kontynuacją stworzenia 
świata – powiada Bierdiajew – i w tym 
sensie jest wspólnym dziełem Boga i czło-
wieka, i dlatego też nastanie Królestwa 
Bożego zależy w równej mierze od czło-
wieka”55. I choć nie można się zgodzić na 
twierdzenie, że moc twórcza Boga i moc 
twórcza człowieka są ontologicznie (me-
tafizycznie, tj. co do swojej bytowości) 
równe (co najwyżej pod względem peł-
nej wolności), to jednak koncepcja creatio 
continua (współtworzenia świata przez 
człowieka w procesie tworzenia ludzkiej 
kultury) jest tu koncepcją adekwatną do 
rzeczywistości, bo w kontynuacji stwa-
rzania świata urzeczywistnia się wolność 
ludzka, dana od Boga człowiekowi jako 
osobie. Tu także warto wskazać na kon-
cepcję grec. theosis, ideę przebóstwienia, 
obecną u filozofów i teologów rosyjskie-
go modernizmu przełomu XIX i XX wie-
ku, także u Bierdiajewa.

Autor Nowego średniowiecza określał 
rzecz krócej: „Moc twórcza jest wynikiem 
współpracy Boga i człowieka, to znaczy 
jest Bosko-ludzka”56. Stąd wychowanie do 
twórczości jest tożsame z wychowaniem 
religijnym (nie ma tu sprzeczności), ponie-
waż twórczość ma u człowieka charakter 
Bosko-ludzki (z natchnienia Ducha Święte-
go). Pobudzanie człowieka do twórczości 
jest uaktywnieniem jego głęboko ukrytej, 
danej od Boga, mocy twórczej, stąd mię-
dzy twórczością a religią jest zgodność, 
nie ma sprzeczności. Bierdiajew używał 
terminu: „eschatologia zrealizowana”57, 
w czym należy widzieć praźródło określe-
nia „realizm eschatologiczny”.

Akt twórczy jest dobrem, jest aktem 
dobrym z natury, aktem danym od Boga, 
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dlatego prawdziwa twórczość nie może 
być zła. W tym sensie każdy akt praw-
dziwie twórczy jako dobry, jest aktem 
pozytywnym moralnie, a przez to jest 
aktem wychowującym, bo dobra moral-
ne wychowują człowieka, prowadzą go 
ku lepszemu. Wychowawcze aspekty re-
ligijnej filozofii rosyjskiej na przykładzie 
wybranych koncepcji wyrażonych w tek-
stach Bierdiajewa, są czytelne, zawarte 
w nich implicite. Nie tylko eschatologicz-
ny wymiar aktu twórczego jest ważny, 
ale także samowychowawczy aspekt 
kreacji ludzkiej, który nas wzmacnia mo-
ralnie (jako dobro), a przez to prowadzi 
do Boga. Wiktoria Krzemień opisała jed-
nak w zasadzie głównie eschatologiczny 
aspekt kreatywnej koncepcji Bierdiajewa, 
jej opis nie uwzględniał szerzej analiz 
aspektów wychowawczo-moralnych (pe-
dagogiczno-aksjologicznych), płynących 
z przyjęcia chrześcijańskiej eschatologii: 
„Każdy akt twórczy jest takim przezwy-
ciężeniem zła materialnego świata, jest 
wkroczeniem w wyższą, duchową rze-
czywistość i w tym sensie ma wymiar 
eschatologiczny. Zadaniem ludzkiej ak-
tywności twórczej – powiada Bierdiajew 
– jest przyspieszenie »końca« historii, jej 
[aktywności ludzkiej] istotą jest mesjani-
styczna pasja, przygotowanie nadejścia 
Królestwa Bożego, nowej ery, epoki Bogo-
człowieczeństwa” 58.

Mikołaj Bierdiajew swoją mesjani-
styczną ideę wyprowadzał nie tylko 
z koncepcji Joachima de Fiore i Władimi-
ra Sołowiowa, ale także z pism Augusta 
Cieszkowskiego59. Bierdiajewowska filo-

zofia kultury ma szerszą genezę, której tu 
nie omawiano. Z pewnością jednak jego 
poglądy są bardzo charakterystyczne dla 
rosyjskiej filozofii religijnej, która dlatego 
cechuje się religijnością, bo „Naród rosyj-
ski (...) oderwany jest od ziemi i zwrócony 
ku niebu” – jak napisał Bierdiajew w No-
wym średniowieczu60.

Eschatologizm kultury wynika z jej te-
leologizmu, ukierunkowania na cele osta-
teczne (nieskończone), skierowania się 
ku wymiarowi nieskończoności (metahi-
storii). Ks. Jerzy Klinger w odniesieniu do 
koncepcji Bierdiajewa napisał, że „kultura 
jest sama w sobie eschatologiczna”61. Ro-
syjski filozof twierdził wszak, że „Świat 
ten (...) przezwycięża się nie tylko przez 
ascezę, ale i przez twórczość”62. Należy 
pamiętać, że twórczość osoby nie jest jed-
nak warunkiem sine qua non wychowania 
ani też warunkiem niezbędnym dla bycia 
osobą ludzką.

Kulturowo-wychowawcze aspekty ro-
syjskiej filozofii religijnej u Mikołaja Bier-
diajewa mają w istocie charakter paidealny 
(a nie tylko: idealny). W jego idealistycznej 
filozofii kultury, która jest zarazem impli-
cite filozofią wychowania, problematyka 
antropologiczna, aksjologiczna i peda-
gogiczna ujmowana jest eschatologicz-
nie. Eschatologizm filozofii Bierdiajewa 
ma swoje źródło w chrześcijaństwie (gł. 
w prawosławiu), ale także ma swoje okre-
ślone implikacje kulturowe dla koncepcji 
wychowania, opartej o tę idealistyczną, 
subiektywistyczną filozofię.

Moim zdaniem, warto sięgnąć po 
książki Bierdiajewa, aby zainspirować się 
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niektórymi tam obecnymi koncepcjami. 
Należy oczywiście z góry wykluczyć np. 
Bierdiajewowski panslawizm jako ele-
ment całkowicie obcy polskości i katolicy-
zmowi. Czytanie pism Bierdiajewa ma tę 
zaletę, że inspiruje na różne sposoby na-
wet pojedynczymi zdaniami. Te fajerwer-
ki jego pomysłów na kulturę i człowie-
czeństwo warto wykorzystać, rozwinąć 
je głębiej, także w polskiej pedagogice 
katolickiej, o ile są przyswajalne kultu-
rowo. Niniejszy tekst jest w dużej mierze 
wstępem, zachętą do czytania dzieł Bier-
diajewa przez teoretyków pedagogiki, nie 
wyczerpuje rzecz jasna zagadnienia.

stresZcZeNie
1. celem artykułu jest pokazanie 

wybranych aspektów wychowawczych 
w filozofii kultury Mikołaja Bierdiajewa 
(1874-1948), rosyjskiego filozofa prawo-
sławnego. 2. metodologia. Autor posłu-
żył się historiograficzną metodą analizy 
dokumentu. 3. Główne wyniki analizy. 
Tekst ukazuje pewne aspekty wychowaw-
cze i kulturowe koncepcji M. Bierdiajewa 
w kontekście greckiej paidei i łacińskich 
kategorii cultura oraz humanitas (czło-
wieczeństwo) jako potencjalne inspiracje 
dla katolickiej pedagogiki współczesnej 
w Polsce XXI wieku. 4. ograniczenia wy-
ników analizy. Wyniki odnoszą się do 
koncepcji M. Bierdiajewa i jej aplikacji 
do pedagogiki. 5. implikacje praktyczne. 
Wyniki analizy można zastosować jako 
materiał w badaniach nad teorią pedago-
giki oraz filozofią wychowania. 6. impli-
kacje społeczne. Wyniki analizy odnoszą 
się do bytu społecznego i kulturowego 
w aspekcie wychowania. 7. oryginalność 
artykułu (nowa wartość, nowość). Przy-
czynek jako pierwszy pokazuje potencjal-
ne możliwości inspiracji filozofią kultury 

M. Bierdiajewa dla współczesnej teorii 
pedagogiki katolickiej.

słowa-klucze: Mikołaj Bierdiajew 
(1874-1948), kultura, wychowanie, pa-
idea, filozofia wychowania, prawosławie

summary 
Educational aspects in Nicolai Berdy-

aev’s  Christian Philosophy of Culture
1. the goal of this article jest presen-

tation  of  selected educational aspects in 
Nicolai Berdyaev’s philosophy of culture, 
the Russian orthodox philosopher (1874-
1948). 2. methodology. An author used 
historiographical method for analysis of 
document. 3. the main results of analy-
sis. This text shows some educational and 
cultural aspects of M. Berdyaev’s concept 
in the contexts of Greek ‘paidea’ and Latin 
categories ‘cultura’ and ‘humanitas’ (hu-
manity) as some inspiration for the con-
temporary Roman Catholic pedagogy in 
Poland in the 21st century.  4. limitations 
of results of analysis. The results concern 
to M. Berdyaev’s concept and its applica-
tion to pedagogy.   5. practical implica-
tions. Results of analysis may be used as 
material in research of educational theory 
and philosophy of education (philosophy 
of upbringing). 6. social implications. The 
results of analysis concern to social and 
cultural being in educational aspect. 7. 
the originality of the article (new value, 
novelty). The contribution shows (as first 
text) potential possibility in inspiration 
by N.Bedyaev’s philosophy of culture for 
contemporary theory of the Roman cath-
olic pedagogy.

key-words: Nicolai Berdyaev (1874-
1948), Nicolai Berdiaev (1874-1948), cul-
ture, upbringing, paidea, philosophy of 
education, Orthodox Church,
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Zasługą starego biskupa Melecjusza, 
kładącego nacisk na wykształcenie kle-
ru, że Chryzostom zimą roku 380/81 
powrócił ze swojej pieczary skalnej do 
miasta. Przed swoją ostatnią podróżą 
na sobór w Konstantynopolu. Melecjusz 
wyświęcił go na diakona przy swo-jej 
katedrze; później Chryzostom został 
wyświęcony również na kapłana. Nale-
ży wyjaśnić, że na skutek nadmiernych 
rygorów ascetycznych znajdował się on 
na granicy fizycznego zała-mania, toteż 
dłuższe życie w samotności już w ogó-
le nie wchodziło tu w rachubę. W każ-
dym razie widzimy go odtąd całkowicie 
oddanego praktycznej służbie Kościoła 
jako pielęgniarza chorych, gminnego 
kaznodzieję i duszpasterza. Poza tym 
poświęcał się on również dalszej odpo-
wiedniej działalności literackiej, wyra-

stającej z jego pracy codziennej w spo-
sób trzeźwy, bliski życiu i naturalny. Raz 
będzie to list pocieszający do chorego 
psychicznie, drugi raz – list do młodej 
wdowy, rozprawa o wychowaniu dzie-
ci, ostrzeżenie przed drugim małżeń-
stwem. W osobnej rozprawie zwraca się 
on przeciwko niedorzeczności wspólne-
go życia zakonników z poświęconymi 
Bogu dziewicami, czyli przeciwko tak 
zwanej „syneis”. W szeregu wykładów 
apologetycznych podaje dla żydów i po-
gan dowody, że Chrystus był Synem Bo-
żym. Na specjalne życzenie Chryzostom 
głosił również kazania traktujące teo-
logiczne zagadnienia kontrowersyjne. 
Większość jego kazań stanowi po prostu 
wykład słów Biblii; nie są to „kazania te-
matyczne”, lecz „homilie”, parafrazują-
ce i cytujące tekst. W ten sposób Chry-

Chryzostom urodził się w Antiochii, syryjskiej metropolii nad Orontem. Nie jest więc ziemianinem i urodzo-
nym możnowładcą, lecz dziecięciem wielkiego miasta i barwnego życia wielkomiejskiego. Tu, w środowi-
sku ludzi dumnych ze swej sytuacji materialnej, czuje się jak u siebie w domu. Pierwsze swoje wychowanie 
odbierał – jak to miało miejsce u tylu poboż-nych ascetów – całkowicie pod kierownictwem niewieścim, 
gdyż jego ojciec, wyższy oficer, odumarł go wcześnie. Jeśli można wierzyć Chryzostomowi, to był czasami 
„skrępowany żą-dzami świata”; prowadził dość rozpasane życie. Ale to, co on tutaj szczegółowo wylicza 
– rozkoszowanie się smakołykami, przyjemne wrażenia podczas pobytu w teatrze oraz uczęsz-czanie na 
publiczne rozprawy sądowe – natychmiast wskazuje, że nie możemy brać zbyt po-ważnie tych konwen-
cjonalnych obwinień. Spędził on w środku „płonącego domu” życia wielkomiejskiego dobrze i troskliwie 
strzeżoną młodość. W wieku osiemnastu lat przyjął Jan chrzest, mający w jego oczach znaczenie pieczęci 
życia duchowego, a już po trzech latach, po zakończeniu ogólnych studiów retorycznych, został wyświęco-
ny na anagnostę, tj. na lektora. Tym samym miała się przed nim otworzyć droga do kariery duchownej, ale 
teraz jesteśmy jeszcze w okresie przygotowawczym. Jego rozwój dalszy ukształtowały przede wszystkim 
dwa czynniki: zakorzeniony od dawna w Syrii ideał życia zakonnego oraz wybitna szkoła biblistyki antio-
cheńskiej. Chryzostom osiedla się w pobliżu Antiochii jako asceta i poświęca się wyłącznie ćwiczeniom 
duchowym oraz ścisłej pracy teologicznej.

 

Święty Chryzostom
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`zo-stom często omawiał i komentował 
w kazaniach całe księgi biblijne. Potem 
te kazania publi-kowano lub ujmowano 
w jego „komentarzach”. Ale nawet wte-
dy, kiedy chodzi wyraźnie o prace czysto 
literackie, stosuje on formę homilii.

Jeśli chodzi o wykładanie i zastoso-
wanie tekstów biblijnych, na pierw-
sze miejsce wy-suwają się zwłaszcza 
praktyczne i moralne kwestie życiowe. 
Chryzostom często upomina i morali-
zuje. Często narzeka na brak poprawy 
u swojej gminy, ale jednocześnie po-
trafi zachęcić i trochę pochwalić, gdyż 
pragnienie dobra powinno być żywe 
przed wszystkimi innymi. Jednakże „do-
bro” polega nie tylko na ćwiczeniach 
pobożnych i wychowaniu ascetycznym, 
ale przede wszystkim na czynie miło-
ści i niesieniu pomocy społecznej we-
wnątrz gminy. Ileż nędzy rozgościło się 
w wielkim mieście, ile kalek i żebraków 
tłoczy się przed wejściem do każdego 
kościoła, ilu jest chorych, których nie-
szczęście wielkim głosem woła do nie-
ba! Chryzostom daje wstrząsający opis 
cierpiących, którzy ze swoimi wrzodami 
i odrażającymi zniekształceniami leżą 
na słomie i gnoju, nie mają ubrania, 
by się przykryć, marzną i głodują. Nie 
zawsze można zdawać się we wszyst-
kim na Kościół i jego opiekę społeczną. 
Trzeba sa-memu udać się do kąpielisk, 
szpitali i domów ubogich, utrzymywa-
nych przez Kościół, zabrać się do roboty 
i pomagać. Rażące przeciwieństwo mię-
dzy bogatym a biednym, bezsensowny 
luksus po jednej stronie i najskrajniej-
sza nędza po drugiej, wewnątrz jednej 
społeczności, która się nazywa chrześci-
jańską, jest następnym ulubionym te-

matem, na który wskazuje Chryzostom 
z bezlitosną szczerością. Bogacz i bied-
ny Łazarz, cierpienia Hioba, zalecenia 
Kazania na górze, wzór w postaci gminy 
apostolskiej – oto przykłady biblijne, do 
których ciągle sięga w związku z takimi 
zagadnieniami. Częstym przedmiotem 
skarg i oskarżeń jest widoczna w gmi-
nie nienasycona żądza przyjemności. 
Nie można jakoś przezwyciężyć dawnej 
namiętności do cyrku i teatru, tej „po-
wszechnej szkoły rozwiązłości”, tego 
„placu ćwiczeń dla rozpasania” i „sie-
dliska zarazy”. To, co się dzieje podczas 
festynów ludowych w miejskim parku 
Dafne, rozpaczliwie świadczy o tym, że 
od złych czasów pogańskich wyraźnie 
mało się zmieniło. W takie dni pustosze-
ją nawet kościoły, a kaznodzieja pokuty 
odczuwa całą swoją bezsilność.

W roku 397 nastąpiło ważne wydarze-
nie – śmierć biskupa stolicy, Nektariusza 
z Kon-stantynopola. Jako laik i pretor 
został on wyniesiony na to stanowisko 
przez Teodozjusza na soborze w roku 
381, kiedy to obrany biskup, Grzegorz 
z Nazjanzu, nie mógł już sobie poradzić 
z walką ugrupowań kościelnych. Rów-
nież i teraz natychmiast się odnowiła 
niegodna gra o następstwo. Ze wszyst-
kich stron zgłaszali się kandydaci i za-
interesowani. Szczególnie pa-triarcha 
aleksandryjski Teofil rozpoczął natych-
miast właściwe sobie starania, by wpły-
wowe stanowisko zapewnić oddanej mu 
i życzliwej osobie. Mniej uzdolniony ce-
sarz Arkadiusz nie był wcale podobny do 
swego ojca Teodozjusza i okazał się bez-
radny; ale jego wszechwładny faworyt, 
Eutropiusz, postanowił wziąć w swoje 
ręce sprawę następstwa. Nie zdradzając 
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w niczym swoich zamiarów przed roz-
maitymi przedstawicielami duchowień-
stwa, starał się za-pobiec zagrażające-
mu zamieszaniu w ten sam sposób jak 
w roku 381, to znaczy wynieść człowie-
ka nie zajmującego się polityką kościel-
ną, tylko że teraz chodziło nie o laika, 
lecz o osobi-stość wybitną w dziedzinie 
teologii, która mogłaby uczynić zadość 
wspaniałości Kościoła oraz reprezenta-
tywności dworu i stolicy. Chryzostom 
był wtedy już słynny daleko poza gra-
nicami swego miasta ojczystego jako 
mówca duchowny i pisarz. Ale wystrze-
gano się robić ja-kiekolwiek aluzje na-
wet wobec niego samego, by nie wzbu-
dzać w Antiochii żadnego sprzeciwu. 
Pewnego dnia otrzymał on od komesa 
Wschodu, najwyższego dygnitarza re-
zydującego w mieście, krótkie powia-
domienie, by się udał do małej kaplicy 
Męczenników przed bramami miasta na 
rozmowę. Tu czekał już powóz, do któ-
rego musiał wsiąść bez żadnych wyja-
śnień, by galopem, pocztą ekspresową 
być zawiezionym do Konstantynopola. 
Tam nic nie przeczu-wający biskupi ze-
brali się, by dokonać wyboru, a samego 
Teofila po jego daremnych protestach 
zmuszono do udzielenia święceń Chry-
zostomowi. Tak więc w ciągu jednej 
nocy skrom-nego i mało znaczącego ka-
płana z Antiochii uczyniono pierwszym 
biskupem Wschodu, du-chownym pa-
nem Konstantynopola, kaznodzieją ce-
sarza i jego wspaniałego dworu.

Opory przeciwko postępowaniu ko-
ścielno-prawnemu, a zwłaszcza prze-
ciwko suro-wemu duchowi reformator-
skiemu nowych rządów były nieunik-
nione. Dotychczas przyzwyczajono się 
widzieć u biskupa stolicy przede wszyst-

kim wspaniały luksus i zewnętrzną re-
prezentację. Musiał on odgrywać rolę 
w towarzyskim życiu dworskim, a dla 
wszystkich duchownych, składających 
mu wizyty w jego rezydencji, musiał 
utrzymywać otwarty dom i zastawiony 
stół. Chryzostom ograniczył swoje sto-
sunki towarzyskie do spraw najbardziej 
niezbędnych. Posiłki spożywał zasadni-
czo sam, wymagał oszczędności i suro-
wości obyczajów i chętnie podkreślał, że 
opieka nad ubogimi, działalność w dzie-
dzinie czysto duchowej i ascetycznej 
wydaje się mu jedynym istotnym i waż-
nym zadaniem piastowanego urzędu. 
Dla dotychczasowego życia i obijania 
się na koszt Kościoła i w jego obrębie 
nie wykazywał żadnej beztroskiej wy-
rozumiałości. Wielu biskupów, prze-
bywających stale w stolicy i robiących 
wiele ambarasu na dworze cesarskim, 
zamiast troszczyć się w domu o swoje 
gminy, stało się wkrótce jego wrogami. 
Ale stała polemika zwrócona przeciw-
ko rozrywkom publicznym i przeciwko 
luksusowi klas wyższych, usposobiła 
wrogo wyższe, wpływowe sfery wobec 
rze-komej wyniosłości tego zgryźliwe-
go ascety. W Konstantynopolu nigdy 
nie brakło okazji do wrogich intryg. 
Chryzostom wkroczył na szlachetną, ale 
niebezpieczną drogę ignorowania tych 
spraw i nieustannego postępowania 
w obranym raz kierunku. W takich oko-
licznościach rzeczą decydującą musiało 
być to, jakie oparcie posiadał i mógł so-
bie zapewnić na dworze.

Już po roku, na schyłku lata 405 r., 
musiał Chryzostom opuścić zagrożony 
przez barbarzyńców Kukussos. Przybył 
do Arabissos, dokąd również zaczęły 
napływać za nim tłumy pielgrzymów, 
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którzy chcieli go zobaczyć, odwiedzić 
i z nim rozmawiać. W środku lata 407 r. 
przyszedł nowy rozkaz umieszczenia go 
w najdalszym zakątku państwa, w Pity-
os nad Morzem Czarnym. Według wła-
snego świadectwa Chryzostoma nic go 
tak bardzo nie osłabiało jak podróżowa-
nie, i widocznie był to zamierzony cel, 
aby te podróże, odbywane pieszo przez 
najposępniejsze okolice, ostatecznie go 
wyniszczyły. Odmawiano mu wszelkiej 
ulgi. Celowo wystawiano ciężko cho-
rego człowieka na słoneczny żar i na 
słotę; nie dawano mu chwili wy-tchnie-
nia i ciągle pędzono go dalej. Jeszcze 
w przeddzień swojej śmierci musiał 
z wysoką go-rączką odbyć ośmiokilome-
trowy marsz aż do miasteczka Komany. 
Tutejsza nieliczna gmina przyjęła go 
serdecznie, ale już następnego ranka 
musiał ruszać dalej. Po pięciu i pół kilo-
metrach ponownej wędrówki, wyczer-
pany do ostatka, pada. Przewieziono go 
z powrotem do Komany, przyodziano 
go tu w białą śmiertelną szatę i udzie-
lono mu po raz ostatni Komunii świę-
tej. Chryzostom przeżegnał się i umarł 
ze słowami modlitwy, wielbiąc Boga 
za całe swoje życie: „Chwała Bogu za 
wszystko! Amen”.

Walka o jego imię i jego prawa toczy-
ła się dalej. Zachód zarówno potem, jak 
i przedtem nie chciał uznać złożenia 
z urzędu i wygnania Chryzostoma. Ale 
również i w świecie greckim im dłużej, 
tym trudniej było zatuszować to wyraź-
ne bezprawie. W roku 438 syn Ar-kadiu-

sza, cesarz Teodozjusz II, polecił spro-
wadzić uroczyście szczątki świętego 
i umieścić w kościele Apostołów w Kon-
stantynopolu. Sława pośmiertna Chry-
zostoma była niezmierna. Pisma żad-
nego z innych Ojców Kościoła nie były 
tak powszechnie czytane, ani też rozpo-
wszechniane w takiej ilości rękopisów. 
Wcześnie też zostały przetłumaczone 
na łacinę oraz na różne języki wschod-
nie. Jeszcze dziś Jan Chryzostom cieszy 
się miłością i czcią wśród wszystkich 
wyznań. Ten, którego życie wrogowie 
zaprawili goryczą i zniszczyli je, wśród 
potomnych nie ma już nieprzyjaciół. 
Chryzostom jako teolog nie odznaczał 
się ani głębią myśli, ani oryginalnością. 
Był typowym przedstawicielem swojej 
szkoły, swojej epoki oraz swych ideałów 
kościelnych i ascetycznych. Ale na jego 
przykładzie, mimo licznych przynoszą-
cych nam rozczarowanie postaci bisku-
pów zeświecczonego Kościoła państwo-
wego, można poznać, jakie siły moralne 
i duchowe tkwiły nadal w tym Kościele, 
mimo wszystko ciągle jeszcze żywotne. 
Na przykładzie jego kazań widać, że 
również teologia może spełniać swoje 
kościelne zadanie ciągle jeszcze na wy-
soką skalę. Homilie Chryzostoma, jako 
jedyne bodaj z całej starożytności grec-
kiej, można po części jeszcze dziś czytać 
jako kazania chrześcijańskie. Odzwier-
ciedlają one coś z prawdziwego życia 
Nowego Testamentu właśnie dlatego, 
że są tak umoralniające, tak proste i tak 
rzeczowe.
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57. Celem całej formacji kandydatów 
do kapłaństwa jest przygotowanie ich 
w szczególny sposób do udziału w mi-
łości Chrystusa Dobrego Pasterza. For-
macja ta, w swych różnorakich aspek-
tach, powinna więc mieć charakter 
głęboko duszpasterski. Potwierdza to 
jednoznacznie dekret soborowy Opta-
tam totius, we fragmencie poświęconym 
seminariom wyższym: „W nich całe 
kształtowanie alumnów winno zmie-
rzać do tego, aby na wzór Pana naszego 
Jezusa Chrystusa, Nauczyciela, Kapłana 
i Pasterza wyrabiali się oni na prawdzi-
wych duszpasterzy. Niech więc przygotu-
ją się do posługi słowa: aby objawione 
słowo Boże coraz lepiej rozumieli, przez 
rozmyślanie posiedli, a mową i obycza-
jami wyrażali; do posługi kultowej oraz 
uświęcenia: aby modląc się i spełniając 
święte czynności liturgiczne wykony-
wali dzieło zbawienia przez Ofiarę eu-
charystyczną i sakramenty; do posługi 
pasterskiej: aby umieli ukazywać lu-
dziom Chrystusa, który «nie przyszedł, 

aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać 
swoje życie na okup za wielu» (Mk 10, 
45; por. J 13, 12-17) i aby stawszy się 
sługami wszystkich, wielu pozyskali 
(por. 1 Kor 9, 19)”1.

 Soborowy dokument kładzie nacisk 
na głębokie powiązanie, jakie istnieje 
między różnymi aspektami formacji: 
ludzkim, duchowym, intelektualnym, 
a jednocześnie na ich konkretne ukie-
runkowanie duszpasterskie.

Cel duszpasterski nadaje formacji 
ludzkiej, duchowej i intelektualnej okre-
śloną treść i konkretne cechy, a także in-
tegruje i kształtuje całą formację przy-
szłych kapłanów.

Jak każda inna, również formacja 
duszpasterska dokonuje się poprzez 
dojrzałą refleksję oraz zastosowanie 
w praktyce i przeniknięta jest swoistym 
duchem, który stanowi dla niej zasad-
niczy punkt oparcia, źródło energiii bo-
dziec do rozwoju.

Konieczne jest zatem studium okre-
ślonej dyscypliny teologicznej — teo-

(Łac. Ioannes Paulus II), właśc. Karol Józef Wojtyła, ur. 18 maja 1920 roku w Wadowicach, zm. 
02 kwietnia 2005 roku w Watykanie, będąc niemal 27 lat Papieżem. Sługa Boży Kościoła katolic-
kiego, polski duchowny katolicki, arcybiskup krakowski, kardynał, a od 16 października 1978 roku 
papież nie Włoch (po raz pierwszy od 456 lat!). Poeta i poliglota, aktor, dramaturg i pedagog. 
Jako filozof – fenomenolog, przedstawiciel personalizmu chrześcijańskiego. W 1954 roku po li-
kwidacji Wydziału Teologicznego UJ – rozpoczął wykłady z etyki na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, na którym Karol Wojtyła pracował do 1978 r.; był tam m.in. kierownikiem Katedry Etyki. 
Jego najważniejsze publikacje to: „Miłość i odpowiedzialność” oraz „Osoba i czyn”. Karol Wojtyła 
pisał także wiersze i dramaty, m.in. dramat „Brat naszego Boga”.

   

Formacja duszpasterska:  
udział w miłości Jezusa Chrystusa 

Dobrego Pasterza
z cyklu :  oJcow ie Koś c io Ł a 
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logii pastoralnej, czyli praktycznej, bę-
dącej naukową refleksją o codziennym 
wzrastaniu Kościoła, w mocy Ducha 
Świętego, w kontekście historii; a więc 
o Kościele jako „powszechnym sakra-
mencie zbawienia”2, jako znaku i żywym 
narzędziu zbawienia Jezusa Chrystusa, 
działającym przez słowo, sakramenty 
i posługę miłości. Teologia pastoralna 
nie jest tylko umiejętnością, zespołem 
wskazań, doświadczeń i metod. Ma sta-
tus pełnoprawnej dyscypliny teologicz-
nej, ponieważ czerpie z wiary zasady 
i kryteria działalności duszpasterskiej 
Kościoła w historii; Kościoła, który „ro-
dzi” każdego dnia Kościół, jak to traf-
nie ujmuje św. Beda Czcigodny: „Nam 
et Ecclesia quotidie gignit Ecclesiam”3. 
Wśród tych zasad i kryteriów szczegól-
nie ważne miejsce zajmuje ewangelicz-
ne rozeznanie sytuacji społeczno-kultu-
ralnej i kościelnej, w której prowadzona 
jest działalność duszpasterska.

Wiedzę, zdobytą dzięki studium teo-
logii pastoralnej, należy wykorzystywać 
w zastosowaniach praktycznych, to jest 
w określonych formach posługi duszpa-
sterskiej, które kandydaci do kapłaństwa 
powinni podejmować stopniowo i za-
wsze w zgodzie z innymi obowiązkami, 
jakie nakłada na nich formacja. Mowa tu 
o „doświadczeniach” duszpasterskich, 
które mogą przyjąć formę prawdziwej 
„praktyki duszpasterskiej”, trwającej 
nawet przez dłuższy czas i wymagają-
cej systematycznej weryfikacji.

Studium i działalność duszpasterska 
kierują nas jednak do wewnętrznego 
źródła, któremu formacja powinna po-
święcać szczególną uwagę, podkreśla-
jąc jego wartość: mowa o coraz głęb-
szym udziale w pasterskiej miłości Jezusa, 

która stanowiła zasadę i moc Jego zbaw-
czego działania, a dzięki wylaniu Ducha 
Świętego w sakramencie święceń ma 
stanowić zasadę i moc posługi prezbite-
ra. Chodzi o formację, której celem jest 
nie tylko zapewnienie naukowej kompe-
tencji i zdolności działania w dziedzinie 
duszpasterstwa, lecz również i przede 
wszystkim rozwój pewnego sposobu 
bycia, w łączności z uczuciami i posta-
wami Chrystusa Dobrego Pasterza: „To 
dążenie niech was ożywia; ono też było 
w Chrystusie Jezusie” (Flp 2, 5).

 

58. Tak pojęta formacja duszpaster-
ska z pewnością nie może sprowadzać 
się do zwykłego przeszkolenia, którego 
celem jest poznanie pewnych technik 
duszpasterskich. Program wychowaw-
czy seminarium musi zainicjować au-
tentyczny proces kształtowania wrażli-
wości pasterskiej, przygotować do świa-
domego i dojrzałego przyjęcia odpowie-
dzialności, wpajać wewnętrzny nawyk 
oceniania problemów, ustalania prio-
rytetów i wyboru rozwiązań w świetle 
jednoznacznych nakazów wiary i zgod-
nie z teologicznymi wymogami samego 
duszpasterstwa.

 Poprzez te pierwsze i stopniowo 
zdobywane doświadczenia w pełnieniu 
posługi przyszli kapłani zostaną włącze-
ni w żywą tradycję duszpasterską swego 
Kościoła lokalnego, nauczą się otwierać 
umysł i serce na wymiar misyjny życia 
Kościoła, będą praktykować pierwsze 
formy współpracy z sobą nawzajem 
oraz z kapłanami, obok których zostaną 
postawieni. Na tych ostatnich spoczy-
wa poważny obowiązek współdziałania 
z programem seminarium w duszpaster-
skim kształceniu przyszłych kapłanów.
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 W wyborze miejsc i form posługi, 
w których mają zdobywać doświadcze-
nie duszpasterskie, trzeba dać pierw-
szeństwo parafii4, żywemu środowisku, 
w którym przyszli kapłani staną wobec 
specyficznych problemów swej posługi 
w różnych dziedzinach i specjalizacjach. 
Ojcowie Synodalni wymienili wiele kon-
kretnych przykładów, takich jak odwie-
dzanie chorych, troska o emigrantów, 
uchodźców i nomadów; gorliwa miłość 
bliźniego, wyrażająca się w różnych 
dziełach społecznych. W szczególno-
ści piszą: „Kapłan musi być świadkiem 
miłości samego Chrystusa, który «prze-
szedł dobrze czyniąc» (por. Dz 10, 38). 
Powinien być również widzialnym zna-
kiem troski Kościoła, Matki i Nauczy-
ciela. A ponieważ dzisiejszy człowiek 
dotknięty jest tyloma nieszczęściami, 
zwłaszcza człowiek doświadczający 
nieludzkiej nędzy, ślepej przemocy i ty-
ranii władzy, potrzeba, by mąż Boży, do-
brze przygotowany do każdego dobre-
go dzieła (por. 2 Tm 3, 17), bronił praw 
i godności człowieka. Niech się jednak 
strzeże fałszywych ideologii, a pragnąc 
szerzyć postęp niech nie zapomina, że 
świat został odkupiony jedynie dzięki 
krzyżowi Chrystusa”5.

Te i inne formy działalności paster-
skiej przygotowują przyszłego kapłana 
do przeżywania swojej misji „zwierzch-
nika” wspólnoty jako „służby”, uczą go 
unikać przyjmowania postaw wyższości 
i takiego sprawowania władzy, które nie 
byłoby usprawiedliwione jedynie i w każ-
dym przypadku miłością pasterską.

 Dla odpowiedniej formacji jest rze-
czą konieczną, by różne doświadczenia 
kandydatów do kapłaństwa miały wy-
raźny charakter „służebny”, by pozosta-

wały w ścisłym związku z wszystkimi 
wymaganiami formacji kapłańskiej oraz 
(oczywiście, nie kosztem studiów) z po-
sługą głoszenia słowa, sprawowania 
kultu i przewodniczenia wspólnocie. Te 
rodzaje służby mogą stać się konkret-
nym wyrazem posługi lektora, akolity, 
a także diakona.

 

59. Ponieważ naturalnym celem 
duszpasterstwa jest ożywianie Kościoła, 
będącego z istoty swej „tajemnicą”, „ko-
munią” i „misją”, treścią formacji dusz-
pasterskiej powinno być poznawanie 
i przeżywanie tych wymiarów Kościoła 
przez sprawowanie posługi.

Fundamentalne znaczenie wydaje 
się mieć świadomość, że Kościół jest „ta-
jemnicą”, dziełem Bożym, owocem Du-
cha Chrystusowego, skutecznym zna-
kiem łaski, obecnością Trójcy Świętej 
we wspólnocie chrześcijańskiej. Tego 
rodzaju świadomość, nie pomniejszając 
poczucia odpowiedzialności pasterza, 
umocni w nim przekonanie, że wzrost 
Kościoła jest darmowym dziełem Du-
cha Świętego, a jego służba — przez tę 
samą łaskę Bożą powierzoną wolnej od-
powiedzialności ludzkiej — jest ewan-
geliczną służbą „nieużytecznego sługi” 
(por. Łk 17, 10).

Świadomość Kościoła jako „komunii” 
przygotowuje przyszłego kapłana do 
prowadzenia duszpasterstwa wspólno-
towego w ścisłej współpracy z różny-
mi członkami Kościoła, jaka powinna 
istnieć między kapłanami i biskupem, 
między kapłanami diecezjalnymi i za-
konnymi, kapłanami i świeckimi. Tego 
rodzaju współpraca zakłada jednak po-
znanie i uznanie różnych darów i chary-
zmatów, powołań i odpowiedzialności, 
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9 Por. JAN PAWEŁ II, Enc. Redemptoris missio (7 grudnia 1990 r.), 67-68, m. cyt., 315-316.
10 Por. Dekr. o formacji kapłanów Optatam totius, 4.
11 Propositio 20.

które Duch Święty powierza członkom 
Ciała Chrystusowego; domaga się też 
żywego i wyraźnego poczucia własnej 
tożsamości w Kościele oraz tożsamości 
innych; wymaga wzajemnego zaufania, 
cierpliwości, łagodności, wyrozumia-
łości i umiejętności czekania; przede 
wszystkim jednak zakorzeniona jest 
w miłości do Kościoła większej niż miło-
ści do siebie samego i do społeczności, 
do których się należy. Szczególne zna-
czenie ma przygotowanie przyszłych 
kapłanów do współpracy ze świeckimi: 
„Niech chętnie słuchają świeckich — 
czytamy w dokumencie Soboru — roz-
patrując po bratersku ich pragnienia 
i uznając ich doświadczenie i kompe-
tencję w różnych dziedzinach ludzkiego 
działania, by razem z nimi mogli rozpo-
znać znaki czasów”6. Również niedaw-
ny Synod podkreślił potrzebę duszpa-
sterskiej troski o świeckich: „Alumn po-
winien posiąść umiejętność ukazywania 
wiernym świeckim, zwłaszcza młodym, 
różnego rodzaju powołań i przygotowa-
nia do nich (do małżeństwa, do służby 
społecznej, do apostolstwa, do posług 
i obowiązków duszpasterskich, do życia 
konsekrowanego, do kierowania życiem 
politycznym i społecznym, do pracy na-
ukowej, do nauczania). Szczególnie waż-
ne jest kształtowanie i podtrzymywanie 
w ludziach świeckich świadomości, że 
są powołani, by przenikać i przekształ-
cać świat ewangelicznym światłem. 
Wymaga to uznania i uszanowania ich 
szczególnej roli” 7.

Na koniec, świadomość Kościoła jako 
komunii „misyjnej” pomoże kandydato-
wi do kapłaństwa pokochać i przeżywać 
istotny wymiar misyjny Kościoła i róż-
nych form działalności duszpasterskiej; 
być otwartym i gotowym na podjęcie 
wszystkich możliwych dziś form głosze-
nia Ewangelii, nie zapominając o cennej 
pomocy, której mogą i powinny dostar-
czyć w tej dziedzinie środki społecznego 
przekazu8; przygotować się do posługi 
wymagającej dyspozycyjności wobec Du-
cha Świętego i biskupa, co w konkretnych 
okolicznościach może oznaczać gotowość 
do opuszczenia własnego kraju, aby gło-
sić Ewangelię poza jego granicami9.

środoWiska formacji kapłańskiej
Wspólnota formacyjna wyższego se-

minarium
60. Wyższe seminarium — lub od-

powiadający mu dom zakonny — jest 
niezbędnie potrzebne dla formacji kan-
dydatów do kapłaństwa. Autorytatyw-
nie stwierdził to Sobór Watykański II10, 
a przypomniał Synod: „Nie ulega wątpli-
wości, że instytucję wyższego semina-
rium, jako doskonałe miejsce formacji, 
należy uznać za normalne środowisko 
— także w sensie materialnym — życia 
wspólnotowego i hierarchicznego, wię-
cej — za prawdziwy dom formacyjny 
dla kandydatów do kapłaństwa, kiero-
wany przez osoby rzeczywiście oddane 
tej służbie. Instytucja ta wydała w prze-
szłości i nadal wydaje obfite owoce na 
całym świecie”11.
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Seminarium to określony czas i miej-
sce, ale to przede wszystkim wspólnota 
wychowawcza w drodze. Zakłada ją bi-
skup, aby tym, których Pan powołuje do 
apostolskiej służby, umożliwić przeży-
cie doświadczenia formacji, jaką Chry-
stus dał Dwunastu. W świetle przekazu 
zawartego w Ewangeliach, długotrwałe 
przebywanie z Jezusem stanowi nie-
zbędne przygotowanie do apostolskiej 
posługi. Wymaga ono od Dwunastu 
szczególnie zdecydowanego oderwania 
się — w jakiejś mierze zaproponowa-
nego wszystkim uczniom — od rodzin-
nego środowiska, od codziennej pracy, 
od najsilniejszych nawet więzi uczucio-
wych (por. Mk 1, 16-20; 10, 28; Łk 9, 23. 
57-62; 14, 25-27). Wielokrotnie przywo-
ływany tu przekaz ewangelisty Marka 
podkreśla znaczenie głębokiej więzi, 
jaka łączy Apostołów z Chrystusem i ze 
sobą nawzajem; zanim zostali oni wy-
słani, by głosić naukę i uzdrawiać, Chry-
stus wezwał ich, „aby Mu towarzyszyli” 
(Mk 3, 14).

Seminarium, zgodnie ze swą najgłęb-
szą tożsamością, jest w Kościele swo-
istą kontynuacją wspólnoty Apostołów 
zgromadzonych wokół Jezusa, słuchają-
cych Jego słów, przygotowujących się 
do przeżycia Paschy, oczekujących na 
dar Ducha, by podjąć powierzoną sobie 
misję. Ta tożsamość stanowi ideał nor-
matywny, który pobudza seminarium, 
w najróżniejszych formach i w różno-
rakich sytuacjach składających się na 
jego historię jako instytucji ludzkiej, do 
konkretnej realizacji swego zadania, 
wiernej ewangelicznym wartościom, 
z których czerpie inspirację, i zdolnej 
sprostać okolicznościom i wymogom 
czasów.

Seminarium samo w sobie jest pod-
stawowym doświadczeniem życia Kościo-
ła: biskup jest w nim obecny poprzez 
posługę rektora oraz służbę współod-
powiedzialności i jedności z innymi wy-
chowawcami, której jest animatorem, 
służbę mającą na celu duszpasterski 
i apostolski rozwój alumnów. Członko-
wie wspólnoty seminaryjnej, zjednocze-
ni przez Ducha Świętego więzami bra-
terstwa, pracują razem, każdy według 
otrzymanych darów, by wszyscy wzra-
stali w wierze i miłości, a także przygo-
towali się odpowiednio do kapłaństwa, 
czyli do przedłużania zbawczej obecno-
ści Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza 
w Kościele i w historii.

Nawet z czysto ludzkiego punktu 
widzenia wyższe seminarium winno się 
stawać „wspólnotą, która jest tak ze-
spolona głęboką przyjaźnią i miłością, 
że można ją uznać za prawdziwą, szczę-
śliwą rodzinę”12. Natomiast z punktu 
widzenia chrześcijańskiego seminarium 
winno mieć postać — mówią dalej Oj-
cowie Synodalni — „wspólnoty kościel-
nej”, „wspólnoty uczniów Chrystusa, 
w której sprawuje się tę samą liturgię 
napełniającą życie duchem modlitwy, 
wspólnoty formowanej każdego dnia 
przez czytanie i rozważanie Słowa 
Bożego, sakrament Eucharystii, czyn-
ną miłość braterską i sprawiedliwość; 
wspólnoty, w której poprzez doskonale-
nie się życia wspólnego i życia każdego 
jej członka promieniuje światłość Ducha 
Chrystusowego i miłość do Kościoła”13. 
Aby potwierdzić istotny wymiar kościel-
ny seminarium i wskazać na koniecz-
ność jego konkretnego urzeczywistnie-
nia, Ojcowie Synodalni dodają: „Jako 
wspólnota kościelna, czy to diecezjalna, 
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czy też międzydiecezjalna lub zakonna, 
seminarium winno umacniać w kandy-
datach poczucie wspólnoty z własnym 
biskupem oraz z całą społecznością ka-
płańską, tak żeby podzielali jej nadzieje 
i troski, a jednocześnie byli otwarci na 
potrzeby Kościoła powszechnego”14. 

Formacja do kapłaństwa i duszpa-
sterskiej posługi, która ze swej natury 
ma charakter kościelny, wymaga, by 
seminarium nie było postrzegane jako 
rzeczywistość czysto zewnętrzna, po-
wierzchowna, ani też traktowane jako 
zwykłe miejsce zamieszkania i nauki: 
winno być pojmowane w sposób ducho-
wy i głęboki, jako szczególna wspólnota 
kościelna, która przeżywa na nowo do-
świadczenie Dwunastu zgromadzonych 
wokół Chrystusa15.

61. Seminarium jest zatem wycho-
wawczą wspólnotą kościelną, a raczej 
swego rodzaju wspólnotą wychowują-
cą, której kształt jest określony przez 
jej specyficzny cel: towarzyszenie przy-
szłym kapłanom w ich powołaniu, a więc 
rozeznanie powołania, pomoc w przy-
jęciu go i przygotowanie do przyjęcia 
sakramentu święceń z właściwymi mu 
łaskami i obowiązkami, dzięki którym 
kapłan upodabnia się do Jezusa Chry-
stusa Głowy i Pasterza, zostaje uzdol-
niony i zobowiązany do udziału w Jego 
zbawczej misji w Kościele i w świecie.

Różnorakie przejawy życia semi-
narium jako wspólnoty wychowującej 
służą formacji ludzkiej, duchowej, inte-
lektualnej i duszpasterskiej przyszłych 
prezbiterów. Formacja ta ma wprawdzie 
wiele cech wspólnych z ludzką i chrze-

ścijańską formacją wszystkich członków 
Kościoła, ale ma również specyficzne 
aspekty, treści i metody, wynikające z jej 
swoistego celu, jakim jest przygotowa-
nie do kapłaństwa.

 Treść i formy pracy wychowawczej 
seminarium winny być dokładnie za-
programowane: seminarium musi mieć 
program życia, charakteryzujący się za-
równo organiczną jednością, jak i zgod-
nością z jedynym celem jego istnienia 
— przygotowaniem przyszłych kapła-
nów.

W związku z tym Ojcowie Synodalni 
piszą: „Jako wspólnota wychowawcza, 
(seminarium) winno realizować dokład-
nie określony program; jego cechą cha-
rakterystyczną winno być jednolite kie-
rownictwo, sprawowane przez rektora 
i jego współpracowników i przejawia-
jące się także w spójności regulaminu 
z pracą formacyjną i najważniejszymi 
wymogami życia wspólnotowego, z któ-
rym związane są istotne aspekty forma-
cji. Program ten winien zdecydowanie 
służyć specyficznemu celowi, który jest 
jedyną racją bytu seminarium, czyli 
formacji przyszłych prezbiterów, pa-
sterzy Kościoła”16. Ażeby zaś program 
był naprawdę odpowiedni i skuteczny, 
jego główne założenia winny znaleźć 
bardziej konkretny wyraz w szczegóło-
wych normach życia wspólnotowego, 
w przepisach określających metody for-
macji oraz jej ścisłe normy czasowe.

 Należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden aspekt; otóż praca wychowawcza 
ze swej natury polega na towarzyszeniu 
konkretnym osobom, żyjącym w kon-
kretnym momencie historycznym, w ich 
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dążeniu do wyboru i realizacji określo-
nych ideałów życiowych. Właśnie dla-
tego w pracy wychowawczej należy 
umiejętnie godzić jasne przedstawienie 
celu, ku któremu się idzie, wymóg zde-
cydowanego dążenia ku niemu i troskę 
o „podróżnika”, czyli o konkretny pod-
miot zaangażowany w tę „wędrówkę”, 
trzeba zatem brać pod uwagę cały ze-
spół sytuacji, problemów, trudności, 
różnych rytmów wędrówki i wzrasta-
nia. Wymaga to mądrej elastyczności, 
co wcale nie oznacza kompromisu ani 
co do wartości, ani co do świadomego 
i wolnego zaangażowania, ale prawdzi-
wą miłość i szczery szacunek dla oso-
bistych uwarunkowań tego, który dąży 
do kapłaństwa. Zasada ta obowiązuje 
nie tylko w stosunku do osób, ale tak-
że w stosunku do różnych kontekstów 
społecznych i kulturowych, w jakich ist-
nieją seminaria oraz do ich odmiennych 
dziejów. Oznacza to, że praca wycho-
wawcza wymaga stałej odnowy. Ojcowie 
Synodalni zdecydowanie to podkreślili, 
także w odniesieniu do struktur semi-
nariów: „Potwierdzając uznanie dla kla-
sycznych form seminarium, Synod pra-
gnie, by konsultacje prowadzone przez 
Konferencje Episkopatów w sprawie ak-
tualnych potrzeb formacji przebiegały 
zgodnie z ustaleniami dekretu Optatam 
totius (n. 1) oraz zaleceniami Synodu 
z 1967 r. Należy dokonać szczegółowej 
rewizji Rationes poszczególnych kra-
jów lub obrządków, czy to na wniosek 
Konferencji Episkopatów, czy też przy 
okazji apostolskich wizytacji w semina-
riach różnych krajów, ażeby uwzględ-
nić w nich różne sprawdzone metody 
formacji, które powinny odpowiadać 
potrzebom tzw. ludów tubylczych, po-

wołaniom ludzi dorosłych, powołaniom 
misyjnym itp.”17.

 62. Ze względu na specyficzny cel 
wychowawczy i strukturę wyższego se-
minarium, wstępujący do niego kandy-
daci do kapłaństwa powinni być już od-
powiednio przygotowani. Jeszcze kilka-
dziesiąt lat temu przygotowanie to nie 
nastręczało specjalnych trudności, jako 
że kandydaci do kapłaństwa wywodzili 
się przeważnie z niższych seminariów, 
a życie wspólnot kościelnych pozwalało 
wszystkim bez wyjątku zdobyć wystar-
czającą wiedzę i wychowanie chrześci-
jańskie.

Obecnie prawie wszędzie sytuacja 
uległa zmianie. Istnieje duży rozdźwięk 
między stylem życia i podstawowym 
wykształceniem dzieci i młodzieży, na-
wet pochodzących z rodzin chrześcijań-
skich i często zaangażowanych w życie 
Kościoła, a stylem życia w seminarium 
i jego wymogami formacyjnymi. W tym 
kontekście proponuję, wraz z Ojcami 
Synodalnymi, żeby formację w semi-
narium poprzedzał odpowiedni okres 
przygotowania: „Jest rzeczą wskazaną, 
aby kandydaci do wyższego semina-
rium przeszli najpierw wstępną forma-
cję ludzką, chrześcijańską, intelektual-
ną i duchową. Muszą oni jednak mieć 
określone przymioty: szczerą intencję, 
wystarczającą dojrzałość, rozległą wie-
dzę z zakresu nauki wiary, pewną zna-
jomość metod modlitwy i zwyczajów 
zgodnych z tradycją chrześcijańską. 
Powinni także zachować typowe dla 
krajów, z których się wywodzą, posta-
wy wyrażające wysiłek szukania Boga 
i wiary (por. Evangelii nuntiandi, 48)”18. 
„Rozległej wiedzy z zakresu nauki wia-
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ry” — o której mówią Ojcowie Synodalni 
— wymaga przede wszystkim studium 
teologii. Nie można bowiem rozwijać 
„intelligentia fidei”, jeśli nie zna się tre-
ści fides. Usunięcie tego rodzaju braków 
stanie się już niedługo łatwiejsze dzięki 
opublikowaniu Katechizmu Kościoła Po-
wszechnego.

 Przekonanie o konieczności wstęp-
nego przygotowania, poprzedzającego 
formację w wyższym seminarium, jest 
coraz powszechniejsze, różne są jednak 
zdania na temat jego treści, jego cech 
oraz głównego celu: czy ma to być for-
macja duchowa ułatwiająca rozeznanie 
powołania, czy też formacja intelektu-
alna i kulturowa. Poza tym nie można 
zapominać o istnieniu licznych i poważ-
nych różnic nie tylko między poszczegól-
nymi kandydatami, lecz także regiona-
mi i krajami. Wszystkie te okoliczności 

wskazują na potrzebę dalszych studiów 
i prób, które pozwolą lepiej i dokładniej 
określić różne elementy tego wstępnego 
przygotowania czy „okresu propedeu-
tycznego”: jego czas trwania, miejsce 
oraz formę i tematykę, które trzeba tak-
że skoordynować z późniejszymi latami 
formacji seminaryjnej.

W tym kontekście przypominam 
i poddaję pod rozwagę Kongregacji ds. 
Wychowania Katolickiego prośbę sfor-
mułowaną przez Ojców Synodalnych: 
„Synod zwraca się do Kongregacji ds. 
Wychowania Katolickiego, aby zebrała 
wszystkie informacje dotyczące daw-
nych i obecnych doświadczeń dotyczą-
cych pierwszego okresu formacji. We 
właściwym czasie niech Kongregacja 
przekaże te informacje Konferencjom 
Episkopatów”19. (...)

członkowie koła naukowego podczas pobytu na Węgrzech. csolnok, 
03 maja 2015 roku
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Wstęp
 Mottem przewodnim swego arty-

kułu pragnę uczynić cytat Papież Fran-
ciszka: „Nowość polega właśnie na po-
łączeniu tych dwóch przykazań – miło-
ści Boga i miłości bliźniego – ukazując, 
że są one nierozerwalne i wzajemnie 
się uzupełniają, są jak dwie strony tego 
samego. Nie można miłować Boga nie 
kochając bliźniego i nie można kochać 
bliźniego nie kochając Boga. Papież 
Benedykt zostawił nam piękny komen-
tarz na ten temat w swojej pierwszej 
encyklice Deus Caritas est. Widzialnym 
znakiem, jaki chrześcijanin może poka-
zać, aby dać świadectwo światu, znajo-
mym i rodzinie o miłości Boga, jest mi-
łość do braci. Przykazanie miłości Boga 
i bliźniego jest pierwsze, nie dlatego, 
że znajduje się na czele spisu przyka-
zań. Jezus nie ustawia go na początku, 
ale w centrum, ponieważ jest sercem, 
z którego wszystko musi wypływać i do 
którego wszystko powinno powrócić 
i się odnosić”1.

misja sZerZeNia miłości
„Nikt nie ma większej miłości od tej, 

gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół 
swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, 
jeżeli czynicie to, co wam przykazuję”. 
Słowa, które wypowiedział Pan Jezus pod-
czas ostatniej wieczerzy doskonale wkom-
ponowują się w żywot Janusza Korczaka- 
postaci, która z pewnością zasługuje na 
podziw i szacunek ze strony innych ludzi. 
Rozważanie o znaczeniu przykazania mi-
łości i w jego świetle – o miłości człowie-
ka do Boga i człowieka do człowieka jest 
niezwykle potrzebną kwestią dzisiejszym 
świecie. W słownikach i encyklopedia mo-
żemy odnaleźć kilka definicji słowa misja, 
czy misjonarz. Owa osoba określana jest 
również mianem kapłana, ojca, brata za-
konnego, należącego do zakonu o specjal-
ności misyjnej. Misjonarzem może być 
również osoba świecka, która prowadzi 
działalność misyjną. Dodatkowo litera-
tura encyklopedyczna podaje, iż może 
to być także ksiądz diecezjalny, który po 
uprzednim uzyskaniu zgody odpowied-
niego terytorialnie biskupa diecezjalnego 

1 http://pl.radiovaticana.va/storico/2014/10/26/papie%c5%Bc_na_anio%c5%82_pa%c5%84ski_mi-
%c5%82o%c5%9B%c4%87_ jest_miar%c4%85_wiary%2c_a_wiara_dusz%c4%85_mi%c5%82o-
%c5%9Bci/pol-833126, z dnia 08.06.2015r.

 

Studentka I roku studiów II stopnia na kierunku pedagogika w Wyższej szkole gospodarki Euroregional-
nej W Józefowie. Autorka wielu publikacji, uczestniczka ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji 
naukowych. Pasjonatka nauki i kultury we współczesnym świecie. W wolnej chwili wolontariuszka pro-
gramu „PROJEKTOR- wolontariat studencki, którego głównym celem jest zmiana na lepsze przyszłości 
dzieci mieszkających na wsi i w małych miejscowościach.

Jowita Berdzik
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- Janusz Korczak
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i przejściu kursu może wyjechać za gra-
nicę.2 Po przeczytaniu owej definicji wąt-
pliwe wydaje się określenie Janusza Kor-
czaka mianem misjonarza. Nic bardziej 
mylnego. Działalność misyjna Janusz Kor-
czaka była zupełnie nieformalna, a nawet 
można rzec, że przyjmowała formę meta-
foryczną. Był on żywym przykładem tego, 
jak można poświecić swe życie dla innych 
ludzi, dla bliźnich. Pracował dla dzieci, 
żył i z nimi zginął. Aby przybliżyć postać 
Janusza Korczaka należy bliżej zapoznać 
się z jego biografią.

W imię miłości do bliźNieGo
Janusz Korczak urodził się 22 lipca 

w 1878 lub 79 roku w Warszawie, w za-
możnej rodzinie żydowskiej. Naprawdę 
nazywał się Henryk Goldszmidt. Jego 
ojciec był adwokatem a dziadek chirur-
giem. Od pokoleń rodzina Goldszmidtów 
widniała na salonach, byli ludźmi powa-
żanymi przez społeczeństwo. Wygoda, 
dostatek, domowa służba: bona, niania 
i kucharka zajmujące się dziećmi, w ta-
kich warunkach wychowywał się we 
wczesnym dzieciństwie Henryk Goldsz-
mit. Nie sprawiało mu to jednak satysfak-
cji. Po latach dom rodzinny kojarzył mu 
się z chłodem, smutkiem i samotnością. 
Mały Henryk nie miał bliskich kontaktów 
ani z matką, ani z ojcem, ani z siostrą. 
Nie było to normą w tamtych czasach. 
Dodatkowo każdy z rodziny Goldszmi-
tów skupiał się swoich prywatnych spra-
wach. Ojciec bywał zimny, wyniosły, ale 
też elegancki i dowcipny, matka zaś nie-
szczęśliwa i wycofująca się siostra3. Hen-
ryk do szkoły zaczął uczęszczać w 1886 
roku. Wspomnienia związane ze szkołą 
nie były pozytywne. Surowość i nudność 

szkoły opisał w książce „Kiedy znów będę 
mały”. Już w wieku 15 lat zaczął rozmy-
ślać reformami wychowania. Po śmierci 
ojca Henryk walczył o skromny byt dla 
rodziny udzielając korepetycji. Był uta-
lentowany literacko, pisał do gazet, brał 
udział w licznych konkursach, związa-
nych z twórczością słowną. Jednak mimo 
zainteresowań stricte humanistycznych 
wstąpił na wydział lekarski Cesarskiego 
Uniwersytetu Lekarskiego. W 1899 wygrał 
jeden z konkursów literackich podpisany 
pseudonimem Janusz Korczak. W 1900 
został wydrukowany cykl siedmiu arty-
kułów pt. ”Dzieci i wychowanie”. Dyplom 
lekarza otrzymał w roku 1905. W latach 
1907–1911 odbył praktyki w Berlinie, 
Paryżu, Londynie, brał udział w wykła-
dach z pediatrii, ale też odwiedzał szkoły 
i przytułki. Doświadczenia te wpłynęły na 
jego wizję domów opieki dla dzieci, do-
mów pełnych zrozumienia potrzeb naj-
młodszych4. Janusz Korczaka był również 
wychowawcą na koloniach letnich organi-
zowanych przez pierwsze w kraju Dobro-
czynne Towarzystwo Kolonii Letnich. Wy-
darzenie to odegrało w jego życiu istotną 
rolę. Mógł sprawować opiekę nad dzieć-
mi z różnych środowisk wychowawczych 
i o różnych wyznaniach. W kolejnych la-
tach prowadził kolonie dla dzieci żydow-
skich w ośrodku wakacyjnym „Michałów-
ka” w miejscowości Daniłowo–Błędnica 
(gubernia łomżyńska), w pobliżu stacji 
Małkinia. W 1908 Korczak pracował jako 
wychowawca podczas kolonii dla chłop-
ców chrześcijańskich w „Wilhelmówce”. 
Wakacje, czas ucieczki dzieci przed tro-
skami, z którymi borykają się na co dzień 
był dla Korczaka czasem prawdziwego 
rozkwitu. Widząc uśmiech młodego czło-
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wieka czuł się spełniony, w pełni szczęśli-
wy5. Gdy Korczak rozpoczynał działalność 
w Domu Sierot i Naszym Domu, realizacja 
założonego projektu stanęła przed nim 
jako praktyczne zadanie do rozwiązania. 
Jak pogodzić wychowanie „nowego” czło-
wieka z wpływami „złego” świata? Jak 
ochronić wychowanków przed niechcia-
nymi impulsami z zewnątrz, niosącymi 
zły wpływ. Dobry wychowawca w opinii 
Janusza Korczaka to człowiek niezależ-
ny i otwarty, gotowy do wzrastania. Jest 
kimś, ma osobowość. Co oznaczało dla 
Korczaka to pojęcie? „Zgubiłem duszę – 
czytamy w Dziecku salonu – [...] zatraci-
łem gdzieś siebie [...]. Ja – to nie ja. [...] 
– to wszystko, co sobie kto życzy, byle nie 
taki j a jednolity, taki, który wie, skąd, 
dlaczego i po co, taki ja świadomy siebie, 
swych dążeń, myśli i czynów.[...] Zrzucam 
z pyska kaganiec i biegnę w świat s i e 
b i e szukać.” Szukanym dobrem jest tu 
istnienie samoistne, autonomiczne wo-
bec świata, samoświadome, oczyszczone 
z różnych naleciałości, „ja” integralne. nie-
powtarzalne, bez stereotypów, wmówień, 
konwencji. Twierdzenie, że takie dobro 
istnieje i starać się o nie jest rzeczą ko-
nieczną, tworzyło fundament najbardziej 
znanego wezwania Korczakowskiej peda-
gogiki, kierowanego tak do dzieci, jak do 
dorosłych, by każdy był sobą, rozwijał się 
wedle własnej miary. Wykorzystany cytat 
jest świadectwem protestu przeciw obłu-
dzie i pozorom świata mieszczańskiego. 
W odniesieniu do pracy wychowawczej 
and dziećmi chodziło o przeciwstawienie 
się metodzie gotowych wzorów i polega-
nie na własnym doświadczeniu, respekto-
wanie osobności każdego wychowanka. 
Co było ich wspólną cechą? Rozpozna-
jemy tu jedną z przeważających idei na-

szych czasów, domagającej się uznania 
dla wartości pojedynczej jednostki, jej 
samorealizacji, szukania prawdy o sobie, 
kreowania siebie i wewnętrznego spo-
koju. Aksjologii Korczaka nie można by 
jednak objaśnić do końca jej romantycz-
nym kontekstem. Właściwy jej kompleks 
idei „bycia sobą” mieści się w tym nurcie, 
jakiemu patronowało nazwisko Jana Jaku-
ba, wykracza jednak poza niego w bardzo 
istotnym punkcie. Odnajduje siebie, swo-
ją autentyczność swoje istnienie w odnie-
sieniu do innych relacji międzyludzkich. 
Korczakowski ideał suwerennej osobowo-
ści ma rys dialogiczny. Zbliża go do nowo-
czesnych filozofów dialogu, czerpiących 
inspiracje z Biblii. 

Poddając analizie praktykę wycho-
wawczą Korczaka należy bardziej mó-
wić o „byciu z dziećmi” niż wychowaniu 
w tradycyjnym sensie. W tym „byciu 
z dziećmi” i – dodajmy – „dla dzieci”, tak 
jak je znamy z różnych źródeł, powinno 
się podkreślić dwie rzeczy. To, co można 
by nazwać poświadczeniem siebie wo-
bec dziecka: zachowania, które wyra-
żały bezwarunkowe zaufanie do niego 
- w miejsce odgórnego kierownictwa. 
I dowodziły, że sam jest godny zaufania 
- jako partner. A kolejna rzecz - to pro-
wadzone z powagą rozmowy z dziećmi, 
dawanie im możliwości wypowiedze-
nia siebie. Modelowym ucieleśnieniem 
tej postawy może być np. struktura 
opowieści Dzieci Biblii: Mojżesz (1937). 
Korczak prowadzi tu jak gdyby dialog 
z dziecięcym czytelnikiem, by skłonić go 
do samodzielnej oceny zdarzeń. Janusz 
Korczak wie, że bezpośrednie zwracanie 
się do dziecka - w formie pisemnej czy 
rozmowie - przydaje mu znaczenia. I gdy 
rozmowę (tekst) czyni się rzeczywiście 
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spotkaniem, otwartym komunikatem na-
stawionym na „ja” dziecka, a nie na wy-
obrażenie o nim, dowiaduje się ono, kim 
w rzeczywistości jest. Uczy się odnajdy-
wać siebie, rozumieć swoje przeżycia, in-
terpretować doświadczenia, rozróżniać, 
co w nich ważne, a co mniej ważne. Prze-
staje być nikim, czuje się kimś ważnym 
i wartościowym. Pomoc w istnieniu i po-
znawaniu, w usytuowaniu się w świecie, 
akceptowaniu siebie takim, jakim się 
jest, była – można powiedzieć - sednem 
miłości Korczaka. Objawienie miłości do-
konywało się w słowie, było konkretnym 
wydarzeniem, faktycznym momentem 
we wzajemnym obcowaniu, które Alek-
sander Lewin nazwał z wyczuciem „za-
dziwiającym misterium jego kontaktów 
z dziećmi. Z miłości do dziecka rodziło 
się także mówienie o jego śmierci. Jak 
również przyznawanie prawa do grzesz-
ności. Rozmaite przejawy złośliwości, 
dostrzegane u danych dzieci, starał się 
nie tyle wykorzeniać, co osłabiał je i ka-
nalizował. Bij, jeśli już musisz, ale nie-
zbyt mocno, zrobiłeś coś złego, donieś do 
sądu. Jakby chciał pomóc w ukształtowa-
niu u dziecka osobowości zintegrowanej 
i dojrzałej, która wie o swoich wadach 
i nie wypiera się ich, lecz otwarcie dąży 
do zminimalizowania ich szkodliwego 
wpływu na innych.6

Czas wojny był dla Korczaka trudnym 
okresem, jednakże był przede wszystkim 
czasem dzielenia się dobrocią, ciepłym 
słowem i bezinteresownym uczynkiem. 
Już od początków II wojny światowej 
Dom Sierot Janusza Korczaka znalazł się 
w polu bombardowań. Uszkodzeniom 
uległ budynek sierocińca, miała miejsce 
akcja ratownicza, rozpoczęto tworzenie 
planu pomocy, ochrony i zapewnienia 

przetrwania dla ponad 150 wychowan-
ków. Korczak zabiegał o dary, ale nigdy 
nie chciał niczego dla siebie, działał 
w imię szczęścia swoich podopiecznych. 
W październiku 1940 roku po rozkazie 
władz niemieckich w okupowanej War-
szawie utworzono getto dla ludności ży-
dowskiej. Dom Sierot przeniesiono z ul. 
Krochmalnej na ul. Chłodną. Decyzja ta 
spotkała się ze sprzeciwem Korczaka, jed-
nakże bezskutecznym. 16 listopada 1940 
roku getto zostało zamknięte. Korczak 
całe dnie spędzał u boku dzieci, animował 
czas wolny, zaspokajał podstawowe po-
trzeby, pocieszał. Niestety coraz bardziej 
tragiczne warunki życia w getcie odbiły 
się na funkcjonowaniu sierot. Wiele z nich 
zginęło z głodu i wycieńczenia. W tej 
ciężkiej dla wszystkich chwili, Korczak 
walczył o ich prawo do godnej śmierci. 
Zaczął pracować jako wychowawca w In-
ternacie dla Sierot przy ul. Dzielnej, który 
określał jako „dziecięcą umieralnię”. Cho-
ry, znieczulający głód alkoholem, zmęczo-
ny, rozdrażniony Korczak w nieludzkich 
warunkach getta funkcjonował wielo-
wymiarowo. Z jednej strony zmagał się 
z rzeczywistością, w której przyszło mu 
żyć, walczył o przedmioty codziennego 
użytku, żywność. Z drugiej zaś, w sposób 
zrównoważony pisał pamiętnik z getta. 
Dzieło to zapisało się w sposób szczegól-
ny w jego biografii. Pamiętnik nie tyle do-
kumentuje życie w getcie, co raczej jest 
biograficzną refleksją nad upodleniem 
świata i nędzą ludzkiej kondycji. Wyraża 
jednak wiarę w najgłębsze wartości czło-
wieka. 6 sierpnia 1942 roku Janusz Kor-
czak z wychowankami rusza w ostatnią 
drogę ku śmierci. Poniósł śmierć razem 
z dziećmi w obozie zagłady w Treblince. 
Po wojnie życie i dzieło Janusza Korczaka 
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nie zostało zapomniane. Wręcz przeciw-
nie – jego nowatorskie idee i rozwiązania 
wychowawcze, jego wizjonerska koncep-
cja praw dziecka na stałe weszły do kano-
nu kultury Polski i świata7

beZWaruNkoWa miłość do dZieci
„Będziesz miłował Pana Boga swego, 

z całego serca swego, z całej duszy swo-
jej, i ze wszystkich sił swoich, a bliźnie-
go swego jak siebie samego”.

W imię tego Przykazania żył Janusz 
Korczak. Jego miłość w szczególnym 
stopniu skierowana była do dzieci. To 
właśnie najmłodsi zajmują niezwykle 
ważne miejsce w rodzinie, szkole, gru-
pie rówieśniczej, czy nawet całym spo-
łeczeństwie. W związku z tym należy 
pamiętać o przestrzeganiu ich praw. 
Janusz Korczak jako jeden z nielicznych, 
walczył całą duszą o prawa dziecka, któ-
re ujmowałyby go w obronę przed świa-
tem ludzi dorosłych, w którym nie za-
wsze było miejsce dla tego „małorosłe-
go ludu dziecięcego” jak mówił. Szukał 
przez całe swe życie drogi do wyzwole-
nia, nadania właściwej godności jak i ho-
noru dla swoich podopiecznych. Zmagał 
się z postępującą rutyną wśród wielu 
wychowawców, złem społecznym i za-
bobonami, ze skostniałymi nawykami, 
które dla nie dorosłych jeszcze umysłów 
były nie przebytą przeszkodą na dro-
dze do pełnej samorealizacji i wszech-
stronnego rozwoju osobowościowego. 
Korczak krytykował pedagogikę na-
kazów i zakazów jako nierozwojową, 
zniewalającą oraz podporządkowującą. 
Z tych samych powodów zwalczał prze-
starzałe autorytety i idee. Propagował 
w swej praktyce wychowawczej warto-
ści bliskie i pożądane przez swoich pod-
opiecznych, bez których nie mogłyby się 

bawić, cieszyć, uczyć oraz pracować na 
miarę swoich możliwości i osobistych 
potrzeb, bez których nie mogłoby roz-
wijać swoich zainteresowań, uzdolnień 
a także szeroko rozumianej aktywności. 
Żył w przekonaniu iż tylko takie warto-
ści są cenne wychowawczo, inspirują 
i mobilizują wewnętrznie dziecko do 
intelektualnego, fizycznego wysiłku, 
koncentracji wytrwałości i systematycz-
ności w podejmowanych zamiarach, 
a także do ich efektywności w praktyce, 
gdyż tylko wysiłek własny, trud wło-
żony w zrealizowanie wartościowego 
i upragnionego przez siebie celu, uświa-
domienie sobie jego istoty i sensu oraz 
pogłębione i wolne od jakichkolwiek 
uprzedzeń działania powinny przynieść 
w efekcie pożądane przez jednostkę 
wartości. Jak piszą K. Gebert oraz H. 
Szałkowska głównym założeniem Kor-
czaka był postulat „traktowania dziecka 
jako równorzędnego partnera, myślące-
go nie gorzej, aczkolwiek, niż dorośli. 
A więc, to dziecku należy się uczciwość 
i szacunek, poważne traktowanie jego 
potrzeb i możliwości. Wszelki fałsz, 
zakłamanie stanowią naruszenie owe-
go prawa dziecka do szacunku, są więc 
niepedagogiczne, a także nieetyczne”. 
Pisarz o wartościach tych tak się wypo-
wiadał „Bezspornym jest prawo dziecka 
do wypowiadania swoich myśli, czyn-
nego udziału w naszych o nim rozwa-
żaniach i wyrokach. Gdy dorośniemy 
do szacunku i ufności, gdy samo zaufa 
i powie, co jest jego prawem – mniej bę-
dzie zagadek i błędów”. W swojej pracy 
„Pan był dziś taki zły” Korczak zwraca 
się z prośbą do nauczycieli i wycho-
wawców, by byli zawsze oddani, życz-
liwi i serdeczni wobec swoich uczniów 
i podopiecznych, by nie okazywali złego 
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humoru i – w żadnym wypadku – nie 
uciekali się do użycia siły. „Nie ma szko-
ły, internatu , zbiorowiska dziecięcego, 
gdzie byśmy z ust dzieci nie słyszeli 
częściej niż rzadziej: Pan dziś był zły. 
Był zły, więc nie pozwolił, był zły, więc 
skarcił, był zły, więc ukarał lub zagroził 
karą, był zły, więc uderzył…” – stwier-
dzał Korczak i dodawał: „Pan był dziś zły 
– jedno z najcięższych oskarżeń, które 
każdy z nas usłyszy z ust dzieci”.8 20 re-
guł wychowania dzieci autorstwa Janu-
sza Korczaka:
1. Nie psuj mnie. Dobrze wiem, że nie 

powinienem mieć tego wszystkiego, 
czego się domagam. To tylko próba 
z mojej strony. 

2. Nie bój się stanowczości. Właśnie 
tego potrzebuję - poczucia bezpie-
czeństwa.

3. Nie bagatelizuj moich złych nawy-
ków. Tylko Ty możesz mi pomóc zwal-
czyć zło, póki jest to jeszcze w ogóle 
możliwe. 

4. Nie rób ze mnie większego dziecka, 
niż jestem. To sprawia, że przyjmuję 
postawę głupio dorosłą. 

5. Nie zwracaj mi uwagi przy innych 
ludziach, jeśli nie jest to absolutnie 
konieczne. O wiele bardziej przejmuję 
się tym, co mówisz, jeśli rozmawiamy 
w cztery oczy.

6. Nie chroń mnie przed konsekwencja-
mi. czasami dobrze jest nauczyć się 
rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych. 

7. Nie wmawiaj mi, że błędy, które po-
pełniam, są grzechem. To zagraża mo-
jemu poczuciu wartości.

8. Nie przejmuj się za bardzo, gdy mó-
wię, że Cię nienawidzę. To nie Ty je-
steś moim wrogiem, lecz Twoja miaż-
dżąca przewaga! 

9. Nie zwracaj zbytniej uwagi na moje 
drobne dolegliwości. Czasami wy-
korzystuję je, by przyciągnąć Twoją 
uwagę. 

10. Nie zrzędź. W przeciwnym razie mu-
szę się przed Tobą bronić i robię się 
głuchy.

11. Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. 
Czuję się przeraźliwie tłamszony, kie-
dy nic, z tego wszystkiego nie wycho-
dzi. 

12. Nie zapominaj, że jeszcze trudno mi 
jest precyzyjnie wyrazić myśli. To dla-
tego nie zawsze się rozumiemy. 

13. Nie sprawdzaj z uporem maniaka mo-
jej uczciwości. Zbyt łatwo strach zmu-
sza mnie do kłamstwa. 

14. Nie bądź niekonsekwentny. To mnie 
ogłupia i wtedy tracę całą moją wiarę 
w Ciebie

15. Nie odtrącaj mnie, gdy dręczę Cię py-
taniami. Może się wkrótce okazać, że 
zamiast prosić Cię o wyjaśnienie, po-
szukam ich gdzie indziej. 

16. Nie wmawiaj mi, że moje lęki są głu-
pie. One po prostu są. 

17. Nie rób z siebie nieskazitelnego ideału. 
Prawda na Twój temat byłaby w przy-
szłości nie do zniesienia. Nie wyobra-
żaj sobie, iż przepraszając mnie, stra-
cisz autorytet. Za uczciwą grę umiem 
podziękować miłością, o jakiej nawet 
ci się nie śniło.

18. Nie zapominaj, że uwielbiam wszel-
kiego rodzaju eksperymenty. To po 
prostu mój sposób na życie, więc 
przymknij na to oczy. 

19. Nie bądź ślepy i przyznaj, że ja też ro-
snę. Wiem, jak trudno dotrzymać mi 
kroku w tym galopie, ale zrób, co mo-
żesz, żeby nam się to udało.

20. Nie bój się miłości. Nigdy. 
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aktualNość korcZakoWskich idei
Dobroć, emanująca z serca Janusza 

Korczaka na stałe zapisała się w doktry-
nie pedagogicznej. Niezwykle ważne jest, 
aby mimo śmierci Janusza Korczaka, jego 
idee nie zostały uśmiercone. Dodatkowo, 
należy nie zaprzestać szerzenia poglądów 
pedagogicznych i historii życia owego 
człowieka- misjonarza miłości, aby jego 
żywot był przykładem do naśladowania 
dla obecnych i następnych pokoleń. Stu-
diując jego teksty odnajdujemy w nich 
apel do wychowawców, aby zatroszczyli 
się o takie prawa dziecka jak:

prawo do szacunku to znaczy dla •	
niewiedzy, dla smutku, niepowodzeń 
i łez, dla młodego wysiłku i ufności, 
dla pracy poznania, dla tajemnic, dla 
własnych słabości;
prawo do miłości i przyjaźni, do piersi •	
matki, atmosfery ciepła i troskliwości;
prawo do tajemnicy, tajemnicy osoby, •	
jak i własnych spraw, przeżyć i do-
znań;
prawo do samostanowienia, prawo •	
do oporu, do protestu, do upominania 
się oraz do żądania, do wypowiadania 
własnych myśli, do życia własnym 
wysiłkiem;
prawo do własności, do samopozna-•	
nia i do swoich rzeczy;
prawo do własnego rozwoju i dojrze-•	
wania;
prawo do ruchu, do zabawy, do pracy •	
i badania;
prawo do sprawiedliwości w życiu.•	 9

 
ZakońcZeNie

Życie Janusza Korczaka było swego ro-
dzaju misją szerzenia Przykazania Bożego 
o miłości do bliźnich. Korczak tak ukochał 
dzieci, że ich dobro było dla niego war-

tością nadrzędną. Mimo tragicznej śmier-
ci Janusz Korczak był osobą szczęśliwą 
i spełnioną. W getcie sierociniec Korcza-
ka był oazą spokoju, wyspą względnego 
szczęścia. Korczak był człowiekiem nie-
zwykle miłosiernym, miał świadomość, 
że większym szczęściem jest dawać, niż 
brać. Wszystko, co miał najlepszego szczo-
drą ręką rozdawał dzieciom, których nie 
szukał w bogatych domach, ale w ubo-
gich dzielnicach, piwnicach, strychach. 
Do dzisiaj żywa jest pamięć o tragicznej 
śmierci Starego Doktora, w sierpniu 1942 
r. Powtarzane są wciąż wieści o nieprzy-
jęciu przez niego propozycji uwolnienia 
z getta. Żyją obrazy zapamiętane z filmu 
Andrzeja Wajdy pt. Korczak z 1990 r., gdy 
oglądając ostatnią scenę można zauwa-
żyć jak nie dojeżdża z dziećmi do obozu 
w Treblince. Janusz Korczak określany był 
między innymi jako Ojciec cudzych dzie-
ci, Adwokat dzieci, Orędownik dzieci, Król 
dzieci, Polski Pestalozzi, Znakomity peda-
gog, Doktor serc i rozumu, i takim należa-
ło by go zapamiętać. W obecnych czasach 
istnieje potrzeba przypominania ludziom 
o wypełnianiu Przykazania Miłości. Każ-
dy, nawet najmniejszy gest skierowany 
z miłością do bliźniego jest przestrzega-
niem owego przykazania.

stresZcZeNie
Nie można miłować Boga nie kochając 

bliźniego i nie można kochać bliźniego 
nie kochając Boga. Życie Janusza Korcza-
ka było swego rodzaju misją szerzenia 
Przykazania Bożego o miłości do bliźnich. 
Już w Starym Testamencie istniało wyma-
ganie bycia świętymi na wzór Boga, który 
jest święty. Łączyło się ono z konieczno-
ścią niesienia konkretnej pomocy m.in. 
cudzoziemcom, sierotom i wdowom. 
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W Jezusie to prawo znajduje swe wypeł-
nienie. Janusz Korczak podczas swego ży-
cia udowodnił, że miłość do bliźniego jest 
dla niego najważniejsza i to o właśnie dla 
dzieci poświęcił swe życie. Korczak tak 
bardzo ukochał dzieci, że ich dobro było 
dla niego wartością nadrzędną. Wszystko, 
co miał najlepszego szczodrą ręką rozda-
wał dzieciom, których nie szukał w boga-
tych domach, ale w ubogich dzielnicach, 
piwnicach, strychach. Do dzisiaj żywa 
jest pamięć o tragicznej śmierci Starego 
Doktora, w sierpniu 1942 r. Powtarzane 
są wciąż wieści o nieprzyjęciu przez nie-
go propozycji uwolnienia z getta. 

summary
Secular missionary of love - Janusz Ko-

rczak
You can not love God without loving 

your neighbor and you can not love God 
without loving our neighbor. The life of 
Janusz Korczak was the kind of mission 
of spreading God’s commandment of love 
for neighbor. Already in the Old Testa-
ment, there needs to be saints along the 
lines of a God who is holy. It was connect-
ed with the necessity of bringing concrete 
help, among others, foreigners, orphans 
and widows. In Jesus the law finds its 
fulfillment. Janusz Korczak during his life 
proved that love of neighbor is most im-
portant to him and it’s just for children 
devoted his life. Korczak loved children so 
much that their welfare was paramount 
for him. Everything had the best gener-
ously distributed to children who did not 
seek in wealthy homes, but in poor neigh-
borhoods, basements, attics. To this day 
alive is the memory of the tragic death of 
the Old Doctor, in August 1942. Repeated 

there are still rumors of not to accept his 
proposal for release of the ghetto.
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Marek Mariusz tytko -  UJ kraków

O rękopisie Fraszki z podwórka  
Wacława Sadowskiego

Małe Końskie 2009, s. [78], rękopis autorski.

Nadesłany zeszyt wierszy pt. Fraszki 
z podwórka (2009) p. Wacława Sadowskie-
go (ur. 1958) z miejscowości Małe Końskie, 
jest rękopisem autorskim, zawierającym 
176 krótkich utworów oddzielnie tytuło-
wanych. Niepaginowany kajet gładki, for-
matu A-5, 78-stronicowy, liczący 34 kart-
ki, zapisany na ogół czarnym i miejscami 
czerwonym piórem obustronnie, zawiera 
przedmowę Od Autora (s. [3]-[4]) z pod-
stawowymi informacjami biograficznymi. 
W tekście brak spisu treści, a utwory wy-
stępują w zapisie ciągłym, bez wyodręb-
nienia cyklów, części, rozdziałów. Strona 
tytułowa wraz z kolofonem mieści się na 
II stronie okładki. Teksty utworów w ję-
zyku polskim, motto (na s. [2]) w języku 
polskim i angielskim. Niektóre utwory 
w kajecie zawierają sekwencje w języku 
łacińskim (przysłowia łacińskie lub ich 
warianty).

Tematyka utworów związana jest 
z rozmaitymi przejawami współczesnego 
życia społecznego i popkulturą, nawiązu-
je do przeczytanych przez autora lektur 
szkolnych, dotyka wątków osobistych 
i historycznych. Autor, jak sam stwier-
dził, napisał owe utwory w celu ludycz-
nym, dla zabawy, rozrywki, przyjemności, 
tak też należy spojrzeć na prostoduszną 
twórczość miłośnika literatury. Teksty pi-

sane dla siebie i wybranych osób, rozsyła-
ne w formie autorskich autografów, mają 
swój amatorski, niszowy obieg czytelni-
czy. Amatorska twórczość literacka sta-
nowi formę ekspresji autorskiej, pozwala 
uzewnętrznić własne przeżycia i przemy-
ślenia uczestnika kultury, stąd rozmaite 
motywy poruszane we fraszkach o różno-
rodnej inspiracji. Podmiot wierszy wyraża 
się w bezosobowych opisach (gramatycz-
nie biorąc, w trzeciej osobie liczby poje-
dynczej) albo w postaci „ja” lirycznego 
(w pierwszej osobie liczby pojedynczej). 

Forma utworów opisana przez ich 
twórcę jako „fraszki” (przeważnie dwu- 
lub czterowersowe, incydentalnie w jed-
nym przypadku – forma sześciowersowa), 
charakteryzuje się obecnością rymów 
żeńskich lub męskich, rymów dokładnych 
i niedokładnych, na ogół ubogich, niewy-
szukanych, często – „częstochowskich”. 
Pojawiają się także zestroje akcentowe. 
Autor bawi się słowem i to mu wystarcza, 
poprzestaje na najprostszych skojarze-
niach lingwistycznych i popkulturowych, 
nie wnikając zbyt głęboko w istotę obser-
wowanych przez siebie zjawisk społecz-
nych.

Autor w swoich utworach nazwanych 
„fraszkami” posługiwał się także sposo-
bami obrazowania i narracji charaktery-
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stycznymi dla limeryku. Stylistyka przed-
stawionych wierszy nie jest wysoka, frasz-
ki charakteryzują się m.in. rubasznością, 
pospolitością, banalnością, dosłownością, 
dosadnością, czasem zwulgaryzowaniem 
np. tematu miłości, redukcjonizmem zna-
czeń kulturowych. Autorowi brak wyro-
bienia literackiego, zakorzenienia w tra-
dycji literackiej, brak samoświadomości, 
autokrytycyzmu, dystansu do własnej 
twórczości, co prowadzi do megalomanii. 
Przedstawione fraszki często zbliżone są 
do poetyki prostackiego skeczu kabareto-
wego. Należy tego typu rażących, dosłow-
nych ujęć unikać i pracować nad pogłę-
bieniem obycia literackiego w wybranej 
przez siebie dziedzinie, czytając podręcz-
niki poetyki i mistrzów pióra. W sensie 
historycznoliterackim nadesłane utwory 
nie są oryginalną, nową propozycją for-
malną czy stylistyczną we współczesnej 
literaturze. 

Amatorską twórczość literacką p. Wa-
cława Sadowskiego należy zaliczyć do 
kategorii „świadectwo epoki” jako przy-
kład uzewnętrznionej potrzeby ekspre-
sji człowieka zapewne na swój sposób 
wrażliwego na słowo, posługującego się 

wyobraźnią oraz inteligencją na swo-
ją miarę, bacznego obserwatora życia 
otaczającej go, współczesnej cywilizacji 
i uważnego czytelnika lektur szkolnych. 
Tego typu twórczość rozumiana jako 
autoterapia i autoekspresja może być 
oczywiście uprawiana przez autora dla 
niego samego i jego najbliższych. Auto-
rowi jednak należałoby doradzić udział 
w warsztatach literackich dla amatorów 
poezji, prowadzonych czasem przez lo-
kalne domy kultury (także koresponden-
cyjnie) czy ewentualnie, w razie istnienia 
takich możliwości technicznych, uczest-
nictwo w forach internetowych, gdzie 
dyskutowane są najrozmaitsze wytwory 
twórcze i poddawane ocenie przez innych 
dyskutantów. Udział w różnorodnych lo-
kalnych konkursach literackich, próby 
drukowania w lokalnej prasie zapewne 
są sposobnością do zmierzenia się z oce-
nami jury czy ocenami redakcji. Może au-
tor popróbowałby, zamiast fraszki, także 
poważniejszych form literackich, bardziej 
wymagających i skłaniających ku refleksji 
nad światem, jak np. sonet, oda (pieśń) 
lub wiersz wolny?

Szu kaj włas nej dro gi. Poz naj siebie, za nim zechcesz dzieci 

poz nać. Zdaj so bie sprawę z te go, do cze go sam jes teś zdol

ny, za nim dzieciom poczniesz wyk reślać zak res praw i obo

wiązków. Ze wszys tkich sam jes teś dziec kiem, które mu sisz 

poz nać, wycho wać i wyk ształcić prze de wszystkim. 

(Janusz Korczak)
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Marek Mariusz tytko -  UJ kraków

Głos w dyskusji o pisarstwie naukowym 
i metodologii prac badawczych  

z zakresu pedagogiki

Problematyka pisania prac nauko-
wych jest istotna dla każdego autora, 
który publikuje swoje teksty, dotyczy to 
również pedagogów. W krótkiej glossie 
na marginesie otwartych obrad Komite-
tu Nauk Pedagogicznych Polskiej Aka-
demii Nauk, a w zasadzie w wypowie-
dzi głównie na temat języka prac na-
ukowych, można zaledwie zarysować 
pewne kwestie, bynajmniej nie wyczer-
pując zagadnienia. Metodologia badań 
pedagogicznych to kwestia ważna, ale 
równie ważny jest sposób językowego 
podania wyników badań z zakresu pe-
dagogiki w postaci tekstu naukowego. 
Istnieją autorzy-pedagodzy, którzy nie 
mają (jak im się przynajmniej wydaje) 
jakichkolwiek problemów z umiejętno-
ścią pisania i wyrażania własnych myśli 
na piśmie w pracach (publikacjach) na-
ukowych. Jednak w takich przypadkach 
bywa, że poważne problemy faktycznie 
mają później redaktorzy naukowi lub 
redaktorzy wydawniczy, którzy owe 
teksty autorów czytają i pracowicie po-
prawiają, usiłując je ‘uratować’ przed 
wyrzuceniem do kosza. To wstydliwy 
temat, prawie tabu w pedagogice, ale 
trzeba go poruszyć. Pedagodzy piszą 
teksty, które z reguły wymagają grun-
townej poprawy językowej, bo polsz-

czyzna prac pedagogicznych, pisanych 
przez nie-filologów, wymaga przeważ-
nie ingerencji filologa polskiego. Prace 
pedagogiczne z pewnością nie powinny 
być publikowane w stanie ‘surowym’, 
lecz zawsze należy je poddać wielo-
krotnej, starannej obróbce językowej, 
adiustacyjnej.

Dobrze się składa, jeśli mistrzem 
piszącego autora-pedagoga jest profe-
sor-pedagog będący jednocześnie z wy-
kształcenia filologiem polskim, ale to 
są rzadkie przypadki. Wtedy kwestie 
językowe prac naukowych stają się za-
gadnieniem ważnym, tak samo jak me-
ritum badawcze oraz metodologia ba-
dawcza prezentowanej pracy. Wszelkie 
błędy, pomyłki, usterki, niedociągnięcia 
muszą być likwidowane, a teksty adiu-
stowane standardowo w ramach tzw. 
‘wysokiego stylu’. Dobrze się dzieje, je-
śli w relacji mistrzowsko-uczniowskiej 
uczeń (kontynuator mistrza), pracując 
nad sobą pod kierunkiem mistrza, na-
bywa nie tylko wybitnej sprawności 
władania piórem, ale osiąga pewien 
stopień elegancji i subtelności w tek-
ście naukowym, który nabiera ‘lekko-
ści’, ‘polotu’, tak że bardzo dobrze się 
go czyta. Jeśli w wyniku pracy języko-
wej nad własną wypowiedzią popra-
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wione zostały wszystkie niejasne, nie-
precyzyjne sformułowania, to wtedy ję-
zyk oddaje prosto, jasno i prawidłowo 
wszystko to, co dany autor chciał po-
wiedzieć. Mistrz powinien poprawiać 
tekst uczniowi, pokazywać mu typowe 
błędy, nieścisłości w pisaniu prac na-
ukowych, ujawniać niedoskonałości na 
realnych przykładach, wskazywać przy 
tym konkretne rozwiązania. Przeczy-
tanie książek o pisaniu prac dyplomo-
wych, magisterskich, doktorskich czy 
tp. daje pewną orientację w zagadnie-
niu, ale nie zastępuje owej naukowej 
praxis, jaka zachodzi w prawidłowej 
relacji mistrz-uczeń, nawet jeśli uczeń 
jest już doktorem pedagogiki, zawsze 
wszak może wydoskonalić swój warsz-
tat pisarski dla pożytku nauki. 

Uważam, że powinna powstać mo-
nografia naukowa z zakresu metodo-
logii, na temat sposobów pisania (kon-
struowania) prac habilitacyjnych, albo 
przynajmniej praktyczny ‘poradnik’ 
w stylu „jak pisać (konstruować) wzor-
cowe prace habilitacyjne z pedagogi-
ki?”. Językowa szata prac naukowych 
(habilitacyjnych, doktorskich itd.) przy-
należy wszak do metodologii nauki i nie 
można jej pomijać. Przy czym pojawia 
się tu jednocześnie pytanie: czy pol-
ski doktor pedagogiki (a tym bardziej 
– doktor habilitowany) nie powinien 
już znać perfekcyjnie języka polskie-
go? Wszak już sam doktorat z każdej 
dziedziny humanistycznej – zobowią-
zuje (skoro łac. doctus – to ‘uczony’, 
a zatem ‘doktor’ to człowiek uczony 
również w języku naukowym, niezbęd-
nym przecież dla właściwego uprawia-
nia swojej dyscypliny). W takim razie, 
teoretycznie rzecz biorąc, jeśli ktoś jest 

doktorem (a tym bardziej – doktorem 
habilitowanym) nie powinien mieć 
problemów w związku z językiem prac 
naukowych, to samo dotyczy doktorów 
pedagogiki i pedagogicznych habilitan-
tów. A jednak one się pojawiają i znane 
są z codziennej praktyki redaktorom 
wydawnictw naukowych, którzy pra-
cowicie poprawiają, ulepszają, dosko-
nalą tekst, usuwając wszystkie błędy 
(stylistyczne, gramatyczne, interpunk-
cyjne, a bywa, że i ortograficzne), szli-
fując język wypowiedzi, pracując nad 
surowym, ‘ciężkim’ stylem, aby go po-
zbawić owej „ciężkości” poprzez uczy-
nienie tekstu ‘lekkim’, swobodnym, ła-
twym w czytaniu dla odbiorcy. 

Samodzielny pracownik naukowy 
(doktor habilitowany lub profesor) ma 
być wzorem dla innych, młodszych 
naukowców (doktorów), jeśli chce być 
mistrzem, rzeczywistym autorytetem, 
a nie tylko funkcjonalnym, formalnym, 
zatem należy od niego samego wyma-
gać jako podstawowego standardu – 
rzetelności i poprawności językowej 
we wszelkich pracach naukowych, a co 
więcej – trzeba wymagać pewnego 
polotu, piękna, elegancji, subtelności 
wysławiania się, kultury języka w tych 
tekstach. Prawidłowo napisana pra-
ca naukowa jest jasna, jednoznaczna, 
logiczna we wnioskach, pozbawiona 
miejsc „mętnych” lub „słabych” języko-
wo i merytorycznie. Prace pedagogicz-
ne nie powinny być pisane miałkim, 
drętwym, napuszonym językiem, lecz 
eleganckim, wytwornym językiem pol-
skim (styl wysoki – najlepsze wzorce 
humanistyki polskiej). 

Warto tu sięgnąć do wybitnych 
wzorów II Rzeczypospolitej i przyjrzeć 
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się, w jaki sposób pisali swoje prace 
mistrzowie ówczesnej pedagogiki? Ję-
zyk naukowych prac pedagogicznych 
okresu międzywojennego wart jest 
zresztą odrębnego potraktowania jako 
zagadnienie badawcze w innym miej-
scu, godne podjęcia przez filologów-
pedagogów (temat jakby zapoznany). 
Dwudziestolecie Drugiej Rzeczypospo-
litej jest, moim zdaniem, najlepszym 
okresem polskiej pedagogiki, nigdy 
wcześniej ani później nie było tak wy-
bitnego poziomu pisarstwa naukowe-
go z zakresu pedagogiki. Wybitni mi-
strzowie tamtego okresu. profesorowie 
„z klasą” (np. B.Nawroczyński, peda-
gog, polonista) mogą być przykładem 
uczciwości i rzetelności badawczej dla 
nas obecnie, ale także wzorem języko-
wego piękna prac naukowych. Wielu 
z przedwojennych mistrzów działało 
jeszcze po II wojnie – to inna sprawa, 
rzecz jest w pokazaniu właściwej, na-
ukowej tradycji pedagogicznej, a nie – 
ścisłej chronologii.

Historia wychowania to także dzieje 
wychowania elit naukowych w zakre-
sie pedagogiki, a przecież w obecnym 
czasie, u początków trzeciego tysiącle-
cia, pedagogika współczesna powinna 
nawiązywać do najlepszych wzorców 
naukowych wolnej Polski (Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów oraz II Rzeczy-
pospolitej Polskiej), a nie do wzorców 
z okresu totalitaryzmu Polski komuni-
stycznej, zniewolonej, także językowo, 
kiedy miała miejsce selekcja negatyw-
na, a piękny język był na ogół degra-
dowany albo zaniedbywany w nauko-
wych pracach pedagogicznych, które 
jawią się jako ‘drętwe’ nie tylko z racji 
obecności ideologii komunistycznej, ale 

także pod względem lingwistycznym. 
Gdy czytam jednak licznie obecnie 

drukowane prace naukowe z zakresu 
pedagogiki, to widzę, a zdarza się to 
dość często, że pod przykrywką pozor-
nej poprawności językowej kryje się 
miałkość intelektualna, brak rzetelne-
go dążenia do poznania prawdy (rozu-
mianej klasycznie jako zgodność po-
znania z rzeczywistością), publicystyka 
oraz propaganda ideologiczna liberali-
zmu, postmodernizmu, neomarksizmu, 
genderyzmu. Autorom pedagogicznych 
tekstów współczesnych czasem brak 
odwagi stawiania głębokich pytań 
badawczych, a zwłaszcza naukotwór-
czych. Pytania naukotwórcze są wszak 
najważniejsze, one właśnie rozwijają 
daną dyscyplinę naukową. Samodziel-
ny pracownik naukowy (doktor habi-
litowany, a szczególnie profesor) ma 
tworzyć naukę, a nie być jej „konsu-
mentem”. Twórcze oblicze pedagogiki 
przejawiać się powinno w kształto-
waniu wybitnych naukowców-peda-
gogów (mistrzów), którzy są nie tylko 
rzetelnie uformowanymi, wytrawnymi 
badaczami pewnych zagadnień ze sfe-
ry edukacyjnej, ale również stają się 
podmiotami używającymi w swoich 
wypowiedziach wysokiego stylu cha-
rakteryzującego język polski rzeczywi-
stych elit umysłowych, jakimi mają być 
naukowe środowiska pedagogiczne.

Pisarstwo naukowe powinno być 
procesem rzeczywiście twórczym, bez 
plagiatów, autoplagiatów, bez powtó-
rzeń tych samych sformułowań (fraz), 
bez tzw. ‘patchwritingu’ (bez kopii pi-
sarskich w twórczości naukowej), aby 
dana dyscyplina mogła się realnie roz-
wijać, bez niepotrzebnych, zbędnych 
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‘repetycji odkryć’. Naukowe pisarstwo 
pedagogiczne rozwija się zwłaszcza 
przy nastawieniu na realną odkryw-
czość badawczą, przy zachowaniu 
umiejętności pokazywania rzeczywi-
stości edukacyjnej w twórczy, odkryw-
czy, źródłowy sposób, za pomocą opisu, 
analizy, wyjaśnienia ze zrozumieniem, 
ale i przy zachowaniu pięknego, za-
chwycającego języka polskiego. Pisar-
stwo naukowe, w szczególności peda-
gogiczne, powinno stać się dziedziną 
o najwyższej jakości językowej i mery-
torycznej w zakresie wypowiedzi autor-
skiej. Artykuł, komunikat, recenzja, ha-
sło w encyklopedii, rozdział w książce, 
monografia itd. powinny być nie tylko 
prawdziwe, ale i piękne. Należy w peda-
gogice przestrzegać staranności proce-
dur badawczych, poprawnie stosować 
metodologię, zachowywać logiczność 
wnioskowania, unikać jakiejkolwiek 
ideologizacji, jednocześnie rozwijając 
najlepsze wzorce humanistyczne (po-
stawy mistrzowskie), skoro pedago-
gika jest dyscypliną humanistyczną, 
dotyczącą człowieka w rożnych aspek-
tach. W języku pisarstwa naukowego 
należy unikać predykatów, a niepredy-
katywne, rzeczowe orzekanie o danym 
zagadnieniu powinno być rzeczywiście 
wolne od ideologii. Nie przeczy to po-
stulatowi piękna językowego prac na-
ukowych z zakresu pedagogiki, aby one 
nie były takie „siermiężne”, „nudne”, 
„ubogie” językowo, ale umiały zachwy-
cać wytrawnego czytelnika i pociągać 
go swoim przykładem ku wartościom 
wyższym.

Głos w dyskusji o pisarstwie nauko-
wym i metodologii prac naukowych 
z zakresu pedagogiki należałoby za-

kończyć zasadniczym pytaniem, które 
trzeba wszak mimo wszystko posta-
wić: czy pedagogika ma rzeczywiście 
swoją odrębną metodologię, czy też 
tylko czerpie własną metodologię z in-
nych dyscyplin? W pedagogice bowiem 
używane są metody badawcze innych 
nauk, m.in. z zakresu socjologii (np. 
w socjologii edukacji), psychologii 
(np. w psychologii wychowania) czy 
filozofii (np. tzw. fenomenologia czy 
tzw. hermeneutyka), historiografii (np. 
w dziejach edukacji), metody ilościowe 
(statystyczne) pochodzące z nauk ści-
słych. Pytam: gdzie są oryginalne, wła-
sne, niezapożyczone metody badawcze 
pedagogiki? Gdzie jest stricte ‘pedago-
giczna’ metodologia pedagogiki? 

Własna metodologia warunkuje 
wszak odrębność i tożsamość danej 
dziedziny wiedzy. Może nadejdzie czas, 
że pedagogika twórczo wypracuje ory-
ginalnie „pedagogiczną” metodologię 
badawczą? Pedagogika wtedy rzeczy-
wiście dopiero stałaby się całkowicie 
odrębną metodologicznie dyscypliną 
mającą naukotwórcze podejście do sie-
bie samej jako do dyscypliny humani-
stycznej, a nie poprzestawałaby li tylko 
na naśladowaniu cudzych metodologii 
przejętych od innych nauk i jako zapo-
życzone aplikowanych w obszarze wła-
snych badań edukacyjnych.

Brak własnej metodologii (lub jej 
obecność) w danej dyscyplinie wiedzy 
nie zwalnia naukowca z obowiązku 
sprawnego posługiwania się językiem 
(tu: polszczyzną), z obowiązku pisania 
prac językowo nie tylko poprawnych, 
ale i pięknych. Obowiązek pielęgnowa-
nia piękna języka prac pedagogicznych 
to nie jest „pięknoduchostwo”, ale pod-
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stawowy wymóg twórczości każdego 
dobrego naukowca, minimalny stan-
dard w nauce, zwłaszcza w dziedzinie 
humanistycznej, jaką jest pedagogika 
zajmująca się człowiekiem, jego wy-
chowaniem, formowaniem. kształ-
ceniem, socjalizacją, resocjalizacją, 
opieką nad nim. Językowa sprawność 
pisarska pedagogów nie może jednak 
prowadzić do ‘publicystyki’ (‘dzien-
nikarstwa’) w nauce, ale do osiągania 
rzetelnych celów rzeczywiście nauko-
wych, przy zachowaniu standardów 
metodologicznych, logicznych, termi-
nologicznych i językowych. Wszystkich 
tych standardów powinno się nauczać 
praktycznie w pedagogice rozumianej 

jako nauka w ramach niezastąpionej 
i niezastępowalnej niczym relacji mi-
strz-uczeń.

* * *

Tekst jest autorską glossą do tre-
ści otwartego posiedzenia Komitetu 
Nauk Pedagogicznych Polskiej Akade-
mii Nauk w Toruniu, mającego miejsce 
w Uniwersytecie im. M. Kopernika dnia 
26 czerwca 2012 r. Autor glossy jest 
doktorem nauk humanistycznych w za-
kresie pedagogiki, nauczycielem akade-
mickim Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
kontakt: marek.mariusz.tytko@uj.edu.
pl

członkowie koła naukowego kUl w Stalowej Woli z wizytą w Warszawie
Warszawa, dnia 11 kwietnia 2015 roku
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W dniach 6-7 listopada 2014 roku 
odbyła się V Międzynarodowa Interdy-
scyplinarna Konferencja z cyklu „Jeden 
świat-wiele kultur”. Miejscem obrad 
kilkudziesięciu referentów był gmach 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy. Tegorocznym tematem 
spotkania było „Społeczeństwo wobec 
wyzwań wielokulturowości w aspekcie 
prawnym, religijnym, ekonomicznym 
i edukacyjnym”.

Organizatorami konferencji były Ku-
jawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Byd-
goszczy, Fundacja Watykańska Joseph 
Ratzinger - Benedykt XVI, Urząd Mar-
szałkowski Województwa Kujawsko-Po-
morskiego i Urząd Miasta Bydgoszczy.

Podczas uroczystej inauguracji sym-
pozjum naukowego, uczestników konfe-
rencji przywitała Rektor KPSW, dr Hele-
na Czakowska. Sesja plenarna zainaugu-
rowana została wykładem pt. „Wy jeste-
ście czyści”. Wyzwanie miłości prof. h.c. 
KPSW, Mons. Giuseppe Scottiego, Prze-
wodniczącego Fundacji Watykańskiej 
Joseph Ratzinger-Benedetto XVI. Prele-
gent przypomniał, iż papież Benedykt 
XVI w swojej książce Jezus z Nazaretu, 

podczas opisywania mycia nóg Aposto-
łom trzy razy używa terminu „czysty”. 
Mówi o czystości prawnej, czystości ry-
tualnej i czystości lub nieczystości, które 
realizują się w sercu człowieka i zalezą 
od warunków w jakich się ono znajdu-
je. Spotkanie z Jezusem Chrystusem jest 
darem dla człowieka, które karmi go do-
brym pokarmem i kieruje ku działaniu. 
Drugi referat konferencji wygłosiła prof. 
dr hab. Olga Nesterchuk pt. Kształtowa-
nie rosyjsko-moskiewskiej tożsamości 
kulturowej jako kierunek współczesnej 
polityki młodzieżowej. Uczona podkre-
śliła, iż w samej stolicy Rosji wyodręb-
niono ponad 40 kategorii młodzieży, na 
tożsamość których wpływa wiele ze-
wnętrznych czynników m.in.: brak wza-
jemnego zrozumienia tradycji moskiew-
skich, migracja młodych do metropolii 
czy też problemy z rekreacją.Kolejny re-
ferat zatytułowany Prawa mniejszości 
kulturowych. Imigracja jako problem 
pastoralny wygłosił ks. prof. dr hab. 
Piotr Mazurkiewicz. W erudycyjnym 
wywodzie referent przywołał kwestie 
problemów mniejszości kulturowych 
zobrazowaną na przykładzie dylematu 

 

Sprawozdanie z V Międzynarodowej 
Interdyscyplinarnej Konferencji  
„Jeden świat-wiele kultur”

Bydgoszcz, 6-7 listopada 2014 r.

dr artur l is  – KUL Sta L owa woL a
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pastoralnego jakim jest imigracja. Mów-
ca przekonywał, że podczas pełnienia 
posługi duchowej wobec imigrantów 
należy wystrzegać się wszelkich form 
dyskryminacji rasowej, narodowościo-
wej, kulturowej jak i religijnej. Konklu-
dując prelegent podkreślił: „chodzi więc 
o to, aby w przybyszach widzieć nie tyle 
zagrożenie dla kulturowej tożsamości 
czy konkurencję w dostępie do dóbr 
materialnych, ile przede wszystkich no-
wych braci i siostry, którzy sami w sobie 
są bogaci w różnorodne dary i których 
przybycie stanowi okazję i zachętę do 
celebrowania tej szczególnej katolickiej 
zasady, jaką jest reguła jedności w róż-
norodności”. Na zakończenie części 
plenarnej odbyła się obszerna debata 
z udziałem referentów i gości, potwier-
dzająca żywe zainteresowanie tematem 
konferencji: „Społeczeństwo wobec wy-
zwań wielokulturowości w aspekcie 
prawnym, religijnym, ekonomicznym 
i edukacyjnym”.

Po przerwie obiadowej uczestni-
cy sesji obradowali w pięciu panelach: 
I Prawne, administracyjne i ekono-
miczne aspekty wielokulturowości; II 
Religia wobec wyzwań społeczeństwa 
wielokulturowego; III Złożoność i róż-
norodność (języków) kultury w edukacji 
i pedagogice; IV Edukacja w aspekcie 
wyzwań wielokulturowości; V Młodzi 
wobec wyzwań wielokulturowości (pa-
nel studencki). Wobec ograniczeń wy-
nikających z charakteru sprawozdania, 
niemożliwe jest omówienie wszyst-
kich wygłoszonych referatów mają-
cych miejsce podczas sympozjum, stąd 
przedstawione zostaną (z konieczności 
wybiórczo) najistotniejsze zagadnie-
nia podejmowane podczas spotkania. 

W wystąpieniu pt. Teoriopoznawcze 
przesłanki paradygmatu rozwoju rol-
nictwa rodzinnego prof. dr hab. Andrzej 
Czyżewski zweryfikował hipotezę, iż 
konieczne jest nowe podejście do WPR 
przejawiające się odejściem od mecha-
nizmów wsparcia intensyfikacji produk-
cji rolnej (poprzez mechanizm rynkowy) 
w kierunku wsparcia dochodów (zwrot 
nadwyżki ekonomicznej) oraz tworze-
nia warunków dla poprawy środowiska 
naturalnego. Kluczową kwestią staje się 
problem wartościowania dóbr nieryn-
kowych. Należą do nich dobra publiczne 
odkrywające po raz kolejny użyteczność 
czynnika ziemi, które są marginalizowa-
ne w rolnictwie industrialnym, a mają 
szansę być dowartościowane w rolnic-
twie rodzinnym. Profesor dr hab. An-
drzej Gaca zreferował Dzieje polonii 
duńskiej pod koniec XIX i na początku 
XX w. Wystąpienie dotyczyło imigracji 
polskich robotników sezonowych do 
Danii, której początki przypadają na 
ostatnie lata wieku dziewiętnastego, 
kiedy na skutek szczególnej koniunktu-
ry rozpoczęto w Danii uprawę buraków 
cukrowych i produkcję cukru.

Z ogromnym uznaniem uczestników 
sympozjum spotkało się wystąpienie 
ks. prof. nadzw. KPSW, dr hab. Tomasza 
Rakoczego. Ustawodawca polski w art. 
21 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku 
o radiofonii i telewizji nakłada na pu-
blicznych nadawców programów radio-
wych i telewizyjnych obowiązek realiza-
cji misji. Wedle przywołanego artykułu, 
polegać ma ona na oferowaniu „całemu 
społeczeństwu i poszczególnym jego 
częściom, zróżnicowanych programów 
i innych usług w zakresie informacji, 
publicystyki, kultury, rozrywki, edukacji 
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i sportu, cechujących się pluralizmem, 
bezstronnością, wyważeniem i nieza-
leżnością oraz innowacyjnością, wyso-
ką jakością i integralnością przekazu”. 
Wpływ różnorodności kulturowej na 
rozwój konfliktów o zasięgu międzyna-
rodowym to z kolei tytuł wystąpienia 
dr Ewy Szuber-Bednarz. Autorka za-
uważyła, że wielokulturowość stanowi 
przesłankę do powstawania i rozwoju 
kryzysów i konfliktów o zasięgu mię-
dzynarodowym. Niejednokrotnie po-
czątkowo niewielkie nieporozumienia 
pomiędzy członkami społeczności lokal-
nej reprezentującej różne środowiska 
kulturowe doprowadzają do rozwoju 
kryzysu, przeradzającego się następ-
nie w’ konflikt o zasięgu międzynaro-
dowym. Następnie wykład pt. Kultura 
prawna „Księgi elbląskiej” wygłosił dr 
Artur Lis. „Księga elbląska” jest nieza-
stąpionym źródłem do poznania wcze-
snośredniowiecznych stosunków pry-
watnoprawnych. Artykuły 1-3 dotyczą 
organizacji sądowej, art. 4-6 postępo-
wania sądowego, z kolei art. 7-20 oraz 
26 i 27 omawiają prawo karne. Prawo 
spadkowe zostało zawarte w artykule 
21 i 22, sądy boże w art. 23-25, nato-
miast zbiegostwo chłopów oraz prawo 
książęce w art. 28-29. „Księga elbląska” 
jest spisem dokonanym prawdopodob-
nie przez nieznanego pisarza pochodze-
nia niemieckiego, w języku niemieckim 
na potrzeby zakonu krzyżackiego, pod 
którego władzą znajdowała się ludność 
polska. Analizie została poddana przed-
mowa „Księgi” zawierająca odniesienie 
do wielokulturowości myśli prawnej 
w jej rozwoju historycznym (starożytny 
Izrael, Rzym, Grecja, Niemcy, Polska).

Doktor Igor Zduński zajął się zagad-

nieniem Prawnokarne aspekty wielo-
kulturowości w Polsce. W wystąpieniu 
wskazano na aktualny problem zróżni-
cowania kulturowego społeczeństwa 
polskiego i jego karnoprawne refleksy. 
Przywołano przy tym dane statystycz-
ne wskazujące na wzrost liczby cudzo-
ziemców zamieszkujących nasz kraj, 
w tym w znacznym zakresie przyby-
szów z tych państw, w których poja-
wiają się wzorce zachowań sprzecznych 
z polskim porządkiem prawnym. W od-
czycie pt. Kara śmierci wobec praw 
człowieka dr Marta Lang dokonała prze-
glądu dokumentów prawa międzyna-
rodowego z dziedziny praw człowieka 
pod kątem regulacji dotyczących kąty 
śmierci ukazując jednocześnie proces 
abolicji kary śmierci w prawie między-
narodowym. Profesor dr hab. Ryszard 
Paczuski wygłosił referat zatytułowany 
Aspekty prawne życzliwości powszech-
nej jako kultury zachowań odnoszące 
się do ochrony i ugruntowania tole-
rancji różnic wyznaniowych w Polsce 
po odzyskaniu niepodległości państwa 
polskiego i obecnie. Przedmiotem refe-
ratu było przedstawienie zarysu aspek-
tów prawnych życzliwości powszechnej 
tych przeobrażeń, odnoszących się do 
ochrony i ugruntowania tolerancji wy-
znań religijnych na przykładach upo-
rządkowania stanu prawnego w organi-
zacji gmin wyznaniowych żydowskich 
na obszarze Rzeczypospolitej. Aspekty 
ekonomiczne, kulturowe i etyczne glo-
balizacji w nauczaniu papieża Jana Paw-
ła II zaprezentowała dr Sylwia Górzna. 
Jan Paweł II zaliczał do podstawowych 
kryteriów oceny etycznej globalizacji: 
poszanowanie godności osoby ludz-
kiej, solidarność, zasadę integralnego 
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rozwoju, poszanowanie różnorodności 
kulturowej. Zwrócił uwagę na potrze-
bę powołania poszczególnych struktur 
organizacyjnych w postaci międzyna-
rodowych organów kontrolnych i kie-
rowniczych, które czuwałyby nad wła-
ściwym przebiegiem procesu standary-
zacji przejawów życia gospodarczego. 
Papież uważał, że procesy globalizacyj-
ne muszą być ukierunkowane na dobro 
wspólne całej ludzkości. Nie oceniał 
procesów globalizacji jako dobre albo 
złe, zaznaczając, że wszystko zależy od 
użytku, jaki zostanie z nich uczyniony. 
Budowanie tożsamości w multikulturo-
wym społeczeństwie cyfrowym to tytuł 
wystąpienia prof. nadzw. KPSW, ks. dr 
Mariusza Kucińskiego. Prelegent pod-
jął próbę odpowiedzi na pytania na ile 
uzależnienie od wirtualnej osobowości 
wiąże się z uzależnieniem od Internetu; 
czy im więcej spędza się czasu w sieci, 
im więcej przyjemności ona dostarcza, 
doznań nieobecnych w realnym świecie, 
tym łatwiej zapomnieć, kim się jest na-
prawdę? Ksiądz dr Krzysztof Smykow-
ski w referacie pt. Teologicznomoralne 
aspekty ruchu drogowego stwierdził: 
„Istotnym aspektem postępu cywiliza-
cyjnego jest widoczny rozwój środków 
komunikacji. Przemieszczanie się znacz-
nej części ludności odbywa się w ruchu 
drogowym. Rosnąca ilość pojazdów 
rodzi jednak szereg niebezpieczeństw. 
Mimo udoskonalenia technik ich pro-
dukcji i instalacji różnego typu syste-
mów bezpieczeństwa, ilość wypadków 
drogowych i ich ofiar wciąż utrzymuje 
się na bardzo wysokim poziomie. W tym 
kontekście trzeba mówić o podwójnej 
odpowiedzialności. Jej podmiotem są 
przede wszystkim sami uczestnicy ru-

chu drogowego. Ich moralnym obowiąz-
kiem jest przestrzeganie prawa ustano-
wionego przez kompetentne władze 
państwowe, troska o własną sprawność 
podczas prowadzenia pojazdu oraz dba-
łość o jego stan techniczny. Nie mniejsza 
odpowiedzialność ciąży na państwie. 
Koncentruje się ona na zapewnieniu 
właściwej infrastruktury i trosce o jej 
należyty stan oraz na stanowieniu mą-
drych przepisów ruchu drogowego i ich 
egzekucji. W tym kontekście konieczne 
jest także kształtowanie postaw odpo-
wiedzialności za życie własne i innych 
ludzi. Jest to rolą rodziny, szkoły, Kościo-
ła oraz instytucji państwowych”. Na py-
tanie Co to znaczy być Europejczykiem? 
Starał się odpowiedzieć dr Waldemar 
Hanasz. Wyodrębnić można kilka aspek-
tów europejskiej tożsamości. Na najbar-
dziej podstawowym poziomie jesteśmy 
Europejczykami w sensie prawno-poli-
tycznym, jako obywatele państw zjed-
noczonych międzynarodowymi poro-
zumieniami. Na nieco innym poziomie. 
Europejczycy stanowią niewątpliwie 
wspólnotę kulturową; mówią wieloma 
językami, wyznają różne religie i rozwi-
jają rozliczne tradycje, ale mają również 
swoją wspólną historię nadającą Euro-
pie szczególną rolę w rozwoju kultury 
ogólnoludzkiej. Postaram się wykazać, 
że najcenniejszym elementem takiej 
świadomości jest fakt, iż bycie Euro-
pejczykiem jest również aktem wolne-
go wyboru, efektem swoistej umowy 
społecznej milionów ludzi połączonych 
wspólnym szacunkiem dla takich warto-
ści jak wolność, równość i solidarność. 
Ciało jako kontekst dla edukacji w ob-
liczu wielokulturowego społeczeństwa 
to z kolei wykład wygłoszony przez dr 
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Marty Małeckiej. Autorka zauważyła, że 
to dzięki ciału człowiek komunikuje się 
z innymi, z drugiej strony ciało zamyka 
nas samych w sobie i odgradza od resz-
ty rzeczywistości. Cielesność obecna 
jest również w procesie poznawczym, 
bez ciała trudno wyobrazić sobie wła-
sne myślenie, czy świadomość. Ciało 
nas wyraża, poprzez nasze gesty, jest 
podstawowym miejscem i przestrzenią 
dla ludzkiego etosu, czyli tego co w naj-
bardziej dobitny sposób jest ludzkie. 
W myśl pedagogiki integralnej ciało 
traktować można jako jeden z pozio-
mów świadomości. Nie można oddzie-
lić go od duszy i odwrotnie duszy nie 
można oddzielić od ciała. To ciało stano-
wi o podmiotowości człowieka, jest za-
tem, a raczej powinno być centralnym 
punktem oddziaływań edukacyjnych. 
Profesor nadzw. UKW, dr hab. Krysty-
na Żuchelkowska, zapoznała słuchaczy 
z tematem Rozpoznawanie i rozwija-
nie inteligencji wielorakich u dzieci 
w wieku przedszkolnym. Podkreśliła, 
że aktualna podstawa programowa wy-
chowania przedszkolnego mówi o tym, 
że celem edukacji przedszkolnej jest 
dbanie o wielostronny rozwój małego 
dziecka i ukierunkowanie go zgodnie 
z jego wrodzonym potencjałem i możli-
wościami rozwojowymi w relacjach ze 
środowiskiem społeczno-kulturowym 
i przyrodniczym. Z tego widać, że już 
w przedszkolu należy wspierać indywi-
dualny potencjał każdego dziecka, roz-
poznawać i rozwijać jego inteligencje 
wielorakie. Jest to szansa nie tylko na 
zmianę dla dziecka, ale także na możli-
wość zmiany i rozwoju dla nauczyciela, 
który nie tylko będzie koncentrował się 
na wyrównywaniu szans edukacyjnych 

kilkulatków, ale podejmie działania 
zmierzające do rozpoznawania i roz-
wijania inteligencji wielorakich swych 
wychowanków.

Podczas drugiego dnia obrad sesje 
plenarną rozpoczął wykład ks. Abp dr 
Wojciecha Polaka na temat Wielokultu-
rowość wyzwaniem dla współczesnej 
Europy. Z ogromną uwagą uczestnicy 
wysłuchali słów Prymasa Polski zakoń-
czonych refleksją: „problemem naszych 
czasów są anty wartości, które w każ-
dym kręgu kulturowym nachalnie ofe-
rują tylko to co dla człowieka jest łatwe 
i przyjemne, co mu schlebia i pozwala 
poczuć się dobrze. Życie jednak nie skła-
da się wyłącznie z dobrego samopoczu-
cia, lecz jest rzeczywistością i to niezwy-
kle wymagającą. Trzeba zatem bronić 
się przed antywartościami, chociażby 
przed sprowadzaniem kultury do jed-
nego z produktów czy też przed zamie-
nianiem jej w ideologię. Nie da się tego 
osiągnąć poprzez ucieczkę czy zamknię-
cie, lecz wyłącznie przez postawę służ-
by, w której realizuje się godność osoby 
ludzkiej, solidarność, pomocniczość i do-
bro wspólne”. Sprzeciw sumienia na tle 
wybranych zawodów to tytuł prelekcji 
prof. nadzw. KPSW, dr hab. Alicja Grześ-
kowiak. W wystąpieniu rozważane były 
kwestie klauzul sumienia i opcji sumie-
nia na tle wybranych zawodów, przede 
wszystkim zawodów medycznych: le-
karza, pielęgniarki, farmaceuty, oraz 
zawodu prawnika i nauczyciela. Zauwa-
żono rozbieżne tendencje w prawnej 
regulacji prawa do sprzeciwu sumienia 
- z jednej strony ustawodawca gwaran-
tuje wolność sumienia i poręcza klauzu-
lę sumienia, zaś z drugiej strony widać 
wyraźnie trend do ograniczania zakresu 
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tego prawa, wyprowadzaną z koniecz-
ności zapewnienia realizacji praw i wol-
ności innych osób. Problemy wiążące 
się z poręczeniem prawa do sprzeciwu 
sumienia powstają zwłaszcza na tle 
legalizacji zamachów na życie ludzkie 
w postaci aborcji, eutanazji, oraz zama-
chów na rodzinę. Współcześnie klauzule 
sumienia zdają się usprawiedliwiać re-
latywizm moralny ustawodawców, im-
munizujących się w ten sposób od od-
powiedzialności za naruszanie w treści 
ustaw podstawowych wartości moral-
nych i godzących w uznane międzyna-
rodowo prawa człowieka. Profesor zw. 
dr hab. Zbigniew Witkowski wystąpił 
z odczytem Idea dialogu jako sposobu 
współpracy i rozwiązywania konfliktów 
we współczesnym świecie, w myśli św. 
Jana Pawła II. Autor referatu podniósł, 
że pojednanie i dialog stały się abso-
lutnymi priorytetami pontyfikatu Jana 
Pawła II, a zwłaszcza dialog nabiera 
szczególnego znaczenia w dzisiejszej 
rzeczywistości, gdy wzrasta mobilność 
wielkich rzesz ludzkich i w konsekwen-
cji postępuje proces przenikania się na-
rodów i mieszania kultur.

Konferencja „Jeden świat-wiele kul-
tur” stała się naukowym dyskursem 
pomiędzy specjalistami wielu dziedzin 
wiedzy: kulturoznawców, politologów, 
socjologów, teologów, historyków, peda-
gogów, ekonomistów, prawników. Duża 

liczba uczestników V Międzynarodowej 
Interdyscyplinarnej Konferencji z cyklu 
„Jeden świat-wiele kultur” dowiodła, 
iż spotkanie było potrzebne. W czasie 
uczonego dyskursu poruszono rozmaite 
kwestie, wskazując jednocześnie na ko-
nieczność prowadzenia dalszej ich eks-
ploracji naukowej. 

stresZcZeNie
W dniach 6-7 listopada 2014 roku 

odbyła się V Międzynarodowa Interdy-
scyplinarna Konferencja z cyklu „Jeden 
świat-wiele kultur”. Miejscem obrad 
kilkudziesięciu referentów był gmach 
Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 
w Bydgoszczy. Tegorocznym tematem 
spotkania było „Społeczeństwo wobec 
wyzwań wielokulturowości w aspekcie 
prawnym, religijnym, ekonomicznym 
i edukacyjnym”.

summary
On the 6-7 of November 2014 was 

held on V International Interdisci-
plinary Conference of the series “One 
world-many cultures”. Venue dozens 
of speakers was building Kujawsko-Po-
morskiej University in Bydgoszcz. This 
year’s theme was “Society in the face of 
multicultural challenges from legal, re-
ligious, economic and educational per-
spectives”.

Sądzę, iż wiele ludzi zajętych przy goto wywa niem się  

do życia niebies kiego za pomi na o wycho waniu  

do życia na ziemi. 

(Georg Christoph Lichtenberg)
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sercem pokochał boGa
W dniu 03 grudnia br. (sobota) w Archika-
tedrze św. Jakuba w Szczecinie odbyły się 
uroczystości pogrzebowe byłego działacza 
opozycji śp. Mariana Jurczyka. Działacz 
opozycji demokratycznej w czasach PRL-u, 
sygnatariusz szczecińskich Porozumień 
Sierpniowych, były senator, były prezydent 
Szczecina Marian Jurczyk zmarł 30 grudnia 
w wieku 79 lat. W sobotę o godz. 11 w kate-
drze wystawiona została trumna z jego cia-
łem. Tam właśnie przyszły go pożegnać set-
ki szczecinian, wśród nich wielu znajomych 
z nieistniejącej już stoczni. W południe 
katedra szczelnie wypełniła się po brzegi 
wiernymi. Mszy św. przewodniczył i homi-
lię wygłosił Jego Ekscelencja Ks. Abp Andrzej 
Dzięga, Metropolita Szczecińsko-Kamieński.

* * * 
jubileusZ sakry biskupiej
Początek nowego roku stał okazją do prze-
żywania wielu wspaniałych uroczystości. 
Jedne z nich przeżywane są w gronie ro-
dzinnym, inne we wspólnocie szeroko po-
jętego Kościoła, inne w ramach określonych 
środowisk. Jednym z kolejnych wydarzeń 
mających miejsce 10 stycznia br. był prze-
żywany Jubileusz 25-lecia sakry biskupiej 
Mariana Błażeja Kruszyłowicza w katedrze 
szczecińsko-kamieńskiej. Wokół Jubilata 
zgromadziło się wielu biskupów z Me-
tropolii Szczecińsko-Kamieńskiej, a więc 
także z diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej 
oraz z diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. 

Znaczną grupę stanowili kapłani, siostry 
zakonne i alumni oraz świeccy. 

* * * 
kolejNe ZaGrożeNie
Na naszych łamach zwracamy uwagę na 
bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie 
a zwłaszcza na zagrożenia w kontekście 
wiary i etyki ludzkiego życia. Gender- i ho-
mo-lobby usiłuje właśnie przymusić Sejm do 
uchwalenia tak zwanej homo-ustawy kne-
blującej. Po jej wprowadzeniu do więzienia 
będzie można pójść choćby za jedno zdanie 
krytyki gender- albo homo-ideologii, także 
za podawanie danych naukowych sprzecz-
nych z nimi. Podobnie będzie można otrzy-
mać olbrzymie kary finansowe prowadzące 
aż do bankructwa firmy. Tutaj już bardzo 
wyraźnie odsłania się totalitarny charakter 
tych ideologii oraz ich wyznawców. Obywa-
telskim obowiązkiem jest niedopuszczenie 
do dyktatury takich fanatycznych mniej-
szości. Konieczne są protesty składane do 
Sejmu, do zamieszczania których nasza 
redakcja się włącza. Dzięki takiej obywatel-
skiej mobilizacji udało się już zablokować 
wprowadzenie tego rodzaju szaleńczych 
ustaw między innymi w Wielkiej Brytanii, 
Niemczech i Austrii.

* * * 
piękNo miesZka W sercu
Nie wie, ile dokładnie ma lat i czy jego ko-
rzenie są polskie, czy też nie. Nie zna także 
swoich rodziców. Jedynym rozwiązaniem 
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w tej sytuacji było przyznanie mu z urzę-
du fikcyjnych danych. Zygmunt, bo o nim 
mowa, wie jednak na pewno, że do życia 
powołał go Bóg, któremu jest wdzięczny za 
wszystkie dary i koleje życia. Dziś w kościo-
łach, domach dziecka, szpitalach, domach 
pomocy społecznej, więzieniach i innych 
placówkach całego kraju dzieli się świa-
dectwem swojego niezwykłego życia. „Zo-
stałem prawdopodobnie porzucony przez 
rodziców i to wówczas, gdy kiedy najbar-
dziej potrzebowałem ich miłości, wsparcia 
i opieki. We wczesnym dzieciństwie przeby-
łem nieuleczalną chorobę – wirusowe zapa-
lenie rogów przednich rdzenia kręgowego. 
Doszło do paraliżu rąk i nóg na okres pra-
wie trzech lat. Musiałem być wtedy podłą-
czony do urządzeń podtrzymujących życie. 
Groziło mi także, że nigdy nie będę mówił, 
ponieważ odłączenie od aparatury, abym 
mógł uczyć się mówić, zagrażało życiu” - 
wyznaje.

* * * 
koNfereNcja Na temat autorytetu
W ramach działalności jako Katedry Pedago-
giki Katolickiej wydaliśmy już wiele publika-
cji książkowych. 24 lutego 2015 roku zorgani-
zowaliśmy III Międzynarodową Konferencję 
Naukową na temat: Autorytet: mieć czy być? 
w Stalowej Woli, przy ulicy Ofiar Katynia 6. 
Liczba zgłoszeń na konferencję, wzbudza 
ciągle nasz podziw, ale także wielu, którzy 
obserwują naszą działalność. Cieszy fakt, że 
poprzez tę formę, możemy przyczynić się do 
rozwoju młodych kadr naukowych.

* * * 
ludZkość ZaGrożoNa
Człowiek spędza życie na bezsensownych 
rzeczach, kwestiach, a tymczasem nad ludz-
kością zebrały się czarne chmury. Co pewien 

czas słyszymy o nowych zagrożeniach, które 
spędzają sen z oczu wielu. Jakie są najwięk-
sze zagrożenia dla przyszłości ludzkości? 
Katedra Pedagogiki Katolickiej zorganizo-
wała 10 marca 2015 roku kolejną III Między-
narodową Konferencję Naukową na temat: 
„Współczesne zagrożenia: rzeczywistość 
czy fikcja?”. Wystąpiła imponująca grupa 
prelegentów reprezentująca 33 jednostki 
uczelniane. Należy mieć nadzieję, że uczest-
nicy konferencji zostali wzbogaceni i uświa-
domieni w wielu ważnych kwestiach.

* * * 
semiNarium dyskusyjNe
Oprócz wielu form rozwoju myśli naukowej 
jakie podejmuje Katedra Pedagogiki Katolic-
kiej służących, głownie młodym adeptom, 
są i takie, które adresowane są do wielu 
innych grup społecznych. Tym razem zain-
teresowanym osobom zaproponowaliśmy 
udział w seminarium dyskusyjnym na te-
mat: „Postępowanie sądowe. Aspekty prak-
tyczne”, które poprowadzili: Pan Zdzisław 
Błasiak - Sędzia Sądu Okręgowego w Tarno-
brzegu (w stanie spoczynku) oraz mec. Jacek 
Szałapata - adwokat z Kancelarii Adwokac-
kiej w Tarnobrzegu. Spotkanie odbyło się 
w dniu 12 marca 2015 roku o godz. 18:00 
w Stalowej Woli, przy ul. Ofiar Katynia 6.

* * * 
Na płasZcZyźNie Nauki
Bywają jednak spotkania, które głęboko za-
padają nam nie tylko w pamięci, w sercu, ale 
wytyczają nam pewien kierunek myślenia, 
życia. Zapewne do takich spotkań, którego 
wycisnęły znamię w pamięci, należy semi-
narium polsko-węgierskie jakie miało miej-
sce 23 marca 2015 roku w Stalowej Woli. Dr 
Imre Molnar wieloletni Radca Ambasady 
Węgierskiej w Polsce a obecnie pracownik 
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Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Bu-
dapeszcie oraz Pan István Zombori - redak-
tor Zespołu Encyklopedii Historii Kościoła 
Węgierskiego poprowadzili ze studentami 
seminarium naukowe na temat Janosa Es-
terhazego – polsko-węgierskiego męczenni-
ka. Oprócz klasycznego wykładu i prezenta-
cji materiałów jemu poświęconych odbyła 
się także dyskusja.

* * * 
cZy praWorZądNość?
Sprawiedliwość, dobro, miłość, szczerość – 
to tylko niektóre wybrane wartości, które 
odgrywają istotną rolę zarówno w relacjach 
międzyludzkich, w społeczeństwie, w życiu 
każdego człowieka. w dniu 24 marca 2015 
roku w Stalowej Woli Katedra Pedagogiki 
Katolickiej wraz z Interdyscyplinarnym Ko-
łem Naukowym Studentów „Nowoczesne 
Kształcenie” i Fundacją Campus w Stalowej 
Woli, było zorganizowanie Konferencji Na-
ukowej na temat: „Praworządność: wczoraj, 
dziś i jutro”, która została poświęcona sze-
roko rozumianej aksjologii. Grupa niemal 
150 prelegentów pochylała się przez cały 
dzień w różnym aspekcie nad praworząd-
nością głównie w kontekście polskiej jak 
i węgierskiej rzeczywistości.

* * * 
koNfereNcja: otWarte usta
Wprawdzie czas masowej cenzury mamy 
poza nami, niemniej jednak wciąż napoty-
kamy na różne inne formy nacisku, ograni-
czeń w zakresie wolności słowa. I fakt ten 
ma miejsce niemal w każdym środowisku, 
w większym lub mniejszym stopniu. Pod-
czas zorganizowanej przez Katedrę Peda-
gogiki Katolickiej, Interdyscyplinarne Koło 
Naukowe Studentów KUL „Nowoczesne 
Kształcenie oraz Fundację Campus w Sta-

lowej Woli, konferencji naukowej w dniu 
14 kwietnia br. w Stalowej Woli na tema-
t:„Otwarte usta - wolność czy zadanie?” 
podjęto ten temat. Praca w sześciu pane-
lach tematycznych wykazała, że problem 
wolności słowa wciąż pozostaje otwartym. 
Raport amerykańskiej fundacji Freedom Ho-
use pokazuje, że wolność słowa nadal jest 
luksusem. Wolne media nominalnie obej-
mują swoim wpływem jedynie 14% ludno-
ści świata. Jak ta sprawa przedstawia się 
w kontekście polskiej rzeczywistości, m.in. 
na to pytanie starali się odpowiedzieć prele-
genci wtorkowej konferencji.

* * * 
śWiadkoWie NadZiei
Mądrością współczesnych jest, aby przy-
woływać ich imiona, ukazywać uczynione 
przez nich dzieła. I mimo, że wielokrotnie 
podejmujemy wysiłki w kierunku bliższego 
ich poznania wciąż pozostają tajemniczymi 
postaciami. W dniu 23 kwietnia br. na Wy-
dziale Teologicznym Uniwersytetu Szcze-
cińskiego w Szczecinie odbyła się Między-
narodowa Konferencja Naukowa na temat: 
„Świadkowie nadziei narodów środkowej 
Europy”, podczas której przybliżono trzy 
wielkie postacie: ks. Alberta Willimskyego 
(Polska), Jánosa Esterházy (Węgry) i ks. Mar-
tin Martinko (Słowacja), które stały się mę-
czennikami.

* * * 
klauZula sumieNia i co dalej?
W dyskusjach z pogranicza prawa i bioetyki 
jak bumerang wraca pojęcie „klauzuli sumie-
nia”. Na czym polega więc klauzula sumie-
nia? Obecnie pojęcie to stosowane jest nie-
mal wyłącznie w kontekście bioetycznym, 
niemniej jednak jego podstawa etyczna jest 
szersza i odnosi się do wielu sfer życia. Zasa-
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da ta stanowi, że państwo lub inna instytu-
cja społeczna nie może zmuszać nikogo do 
działania wbrew jego sumieniu. W dniu 28 
kwietnia 2015 roku w Stalowej Woli Katedra 
Pedagogiki Katolickiej wraz z Doktorantami 
KUL i przy współpracy Interdyscyplinarne-
go Koła Naukowego Studentów „Nowocze-
sne Studentów” zorganizowała Konferencję 
Naukową na temat: „Klauzula sumienia - re-
gulacje prawne vs rzeczywistość?”. Wyda-
rzenie to było szczególną okazją do pochy-
lenia nad kwestiami, które poruszają wielu 
- szczególnie katolików.

* * * 
kosZyce - budapesZt - Wiedeń
Na czas pierwszej majówki trudno pozostać 
przy codzienności. Stąd członkowie Interdy-
scyplinarnego Koła Naukowego Studentów 
KUL „Nowoczesne Kształcenie” postanowi-
li, aby tym razem czas weekendu spędzić 
na zagranicznych wojażach. na Wydziale 
Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu 
w Rużomberku odbyła się konferencja na-
ukowa, podczas której członkowie Koła za-
prezentowali swoje wystąpienia na temat: 
„Aksjologia drogą budowania przyszłości. 
Aspekty prawo-pedagogiczne”. Podczas 
wystąpień odbywała się również dyskusja. 
Po konferencji grupa udała się w kierunku 
Budapesztu (Węgry), by przez parę godzin 
zwiedzać Stolicę Węgier. Wielu miało okazję 
po raz pierwszy zwiedzać wiele zabytko-
wych, pięknych architektonicznie obiektów 
i malowniczych zakątków. Stąd udaliśmy się 
na miejsce noclegu do Csolnok, gdzie ocze-
kiwał na nas gospodarz ks. Piotr Berkowicz.

* * * 
rodZiNa jako WspólNota
W dniu 12 maja br. w Stalowej Woli Katedra 
Pedagogiki Katolickiej KUL przy współpra-
cy Interdyscyplinarnego Koła Naukowego 

Studentów „Nowoczesne Kształcenie” KUL 
w Stalowej Woli oraz Fundacji Campus 
w Stalowej Woli, zorganizowała konferencję 
naukową na temat: „Rodzina: prokreacja, 
pedagogia, potrzeby”. Tym razem czynny 
udział wzięła rekordowa liczba prelegen-
tów, którzy w sześciu panelach tematycz-
nych rozważali różne kwestie, w różnych 
aspektach zagadnienia rodziny. Cieszy fakt, 
że to głównie młodzi naukowcy podjęli wie-
le oryginalnych a zarazem niecodziennych 
tematów obrazujących stan faktyczny sytu-
acji polskich rodzin. Ich wrażliwość nad tą 
problematyką ukazana była w treści wystą-
pień i dyskusji jaka występowała - szczegól-
nie przy niektórych tematach. Należy pod-
kreślić, że prelegenci wykazali się bardzo 
dobrą znajomością podjętych tematów, zaś 
forma zaprezentowanych treści zasługuje 
na szczególne uznanie i szacunek.

* * * 
NaukoWo W WeekeNd
Dla jednych czas wolnych dni to okazja 
do odpoczynku, inni odwiedzają rodziny, 
znajomych, przyjaciół, jeszcze inni czas 
ten organizują w nieco innej formie. Nie-
którzy zaś ten czas, pozornie nieco wolny, 
spokojniejszy przeznaczają na wypady 
naukowe i to często zagraniczne. Grupa 
Studentów KUL ze Stalowej Woli 29 maja 
2015 roku, udała się na międzynarodową 
konferencję naukową do Lewoczy, gdzie 
znajduje się Instytut Juraja Páleša Kato-
lickiego Uniwersytetu w Ružomberku. 
Uczestnicy zaprezentowali swoje refera-
ty, których tematyka skupiona była wo-
kół wiodącego zagadnienia, mianowicie 
„Rola wartości w życiu akademickim”. 
Również i tym razem można było posłu-
chać ciekawych wywodów akademickich 
na wiele tematów, które stały się inspira-
cją do żarliwej dyskusji.



szanowni państwo,
Od kilku lat na różnych stronach interneto-

wych mieliście Państwo okazję śledzić pewne 
wydarzenia związane z pedagogiką katolicką 
organizowane przez Zespół osób mniej lub 
bardziej zjednoczonych w strukturach uczelni 
KUL. Powstanie Katedry Pedagogiki Katolickiej, 
zorganizowanie wielu konferencji i sesji na-
ukowych, opublikowanie kilku pozycji książ-
kowych, rozpoczęcie wydawania czasopism: 
„Pedagogika Katolicka”, „Pedagogii Ojcostwa” 
i „Katolikus Pedagogia” - to tylko wybrane 
inicjatywy, jakie zostały podjęte pedagogów 
głównie z Polski, ale też i z innych krajów: 
Słowacji, Ukrainy, Czech i Węgier. Nadszedł 
czas, aby tym doświadczeniem, podzielić się 
z Państwem, stworzyć możliwości szerszego 
dotarcia do osób, którym leży na sercu rozwój 
pedagogiki katolickiej zarówno jako systemu 
wychowawczego czy kierunku kształcenia. 
Uznaliśmy, iż na tym etapie odpowiednią for-
mą rozwoju i propagowania myśli katolickiej, 
będzie niniejsza strona internetowa www.
pedkat.pl na której będzie można dzielić się 
wzajemnie przemyśleniami, refleksją na te-
mat pedagogiki katolickiej. Nie ukrywamy, 
że w chwili obecnej tematyka ta znalazła 
zrozumienie, uznanie, poparcie, wśród wielu 
osób z kraju i z zagranicy. Wciąż otrzymujemy 
nowe sygnały i prośby o podjęcie współpra-
cy i realizację międzynarodowych projektów 
związanych z pedagogiką katolicką. Chcemy 

poprzez ten komunikator nawiązać ściślejszą 
współpracę z różnymi ośrodkami akademicki-
mi, jednostkami wychowawczymi, szkołami 
katolickimi, gremiami osób myślących, żyją-
cych i działających w duchu katolickim.       

Zapraszamy Wszystkich do współpracy, do 
wspólnego podjęcia wyzwań, jakie niesie dzi-
siejsza rzeczywistość. Są to wyzwania, których 
nie możemy nie podjąć, zlekceważyć. Nowy 
lepszy obraz świata zależy od nas - czyli od Cie-
bie i ode mnie. Zatem stańmy razem do pracy 
i razem możemy wiele uczynić dobra w zakre-
sie szeroko rozumianej pedagogiki katolickiej. 
Czekamy na konkretne propozycje, uwagi, 
doświadczenia. Prosimy, aby wszelkie tego 
typu informacje, zapytania, propozycje prze-
syłać drogą mailową: pedagogika@pedkat.pl 
Inicjatywa ta jest realizacją testamentu Błogo-
sławionego Jana Pawła II, który zachęcał nas 
i wzywał do podjęcia trudu budowania świata 
na wartościach wynikających z Ewangelii.

Życzymy Państwu odwagi w podjęciu owej 
współpracy, otwartości serca na nowe wyzwa-
nia i zadania w duchu katolickim. Bóg nie żąda 
od nas rzeczy, które nas przerastają. W podej-
mowaniu tego zadania nie wystarczy patrzeć 
tylko w wyimaginowaną przyszłość, ale trzeba 
ją już teraz jakoś tworzyć, trzeba mieć przed 
oczyma całą tradycję narodu, społeczeństwa, 
państwa, Europy i świata. Nową jedność Eu-
ropy winniśmy budować na tych duchowych 
wartościach, które ją kiedyś ukształtowały.
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