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OD REDAKCJI  

  
 

Po dwuletniej przerwie oddajemy do Waszych rąk kolejny numer 

rocznika teologicznego „Lignum vitae”. Nowa szata graficzna nie jest jednak 

zapowiedzią jakiegoś gwałtownego zwrotu, lecz tylko pewnym dodatkiem 

do idei wypracowanej przez poprzedników.  

 

ŚWIATŁO IDEI 

Istniejące od ponad 30 lat Wyższe Seminarium Duchowne oo. Fran-

ciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach jest placówką dydaktyczno-

wychowawczą, która w swoich murach przygotowuje młodych ludzi do 

podjęcia ostatecznej decyzji pójścia za głosem kapłańskiego powołania.     

W tym procesie rozeznawania życiowej drogi pomagają im wychowawcy, 

ojcowie duchowni oraz wszyscy zatrudnieni  wykładowcy. Całe grono pra-

cowników tej wyższej uczelni, która od kilku lat jest częścią Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stanowi poważne zaplecze 

naukowe. Każdy bowiem z nich, oprócz swojej macierzystej uczelni, zwią-

zany jest także z naszą placówką dydaktyczną, dając swój własny wkład     

w tworzenie pewnej aury instytutu naukowego.  Stąd też, gdy w 2000 r.          

o. prof. dr hab. Celestyn Stanisław Napiórkowski wydał pierwszy numer 

„Lignum vitae”, na franciszkańskim horyzoncie rozbłysnęła ta sama gwiaz-

da, która towarzyszyła Mędrcom w odnalezieniu Boga – źródła wszelkiej 

mądrości (por. Mt 2,9).  

Jesteśmy ogromnie wdzięczni o. prof. dr. hab. Celestynowi Stanisła-

wowi Napiórkowskiemu, iż otworzył dla naszej uczelni, jej pracowników     

i studentów możliwość publikacji własnych przemyśleń, poszukiwań ba-

dawczych oraz stawiania pytań wobec współczesnych zagadnień, z którymi 

nieustannie mierzy się dzisiejszy świat i Kościół. 

Dzięki rocznikowi teologicznemu „Lignum vitae” nasza uczelnia prze-

szła pewną metamorfozę, otwierając się na wyniki badawczych poszuki-
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wań swoich synów. Mamy zatem głęboką nadzieję, że wznowienie wyda-

wania tego pisma stanie się impulsem do podjęcia odpowiedzialności za 

współtworzenie klimatu uczelni, teologicznie aktywnej i obecnej na forum 

polskiej teologii.  

Z całego serca wyrażamy naszą wdzięczność o. prof. dr. hab. Celesty-

nowi Stanisławowi Napiórkowskiemu za podjęcie tej idei, nadania jej 

kształtu oraz wieloletnie redagowanie „Lignum vitae”, Kontynuując tę ideę, 

pragniemy podążać śladem wytyczonym przez jego myśl i pozostawione 

dzieło. 

 

ZADANIE NA DZIŚ 

Indywidualizm umiera w samotności bez spadkobierców - ta prawda 

będzie zawsze przyświecać redakcji „Lignum vitae”. Stąd też czekamy na 

osoby, które z życzliwością podejmą wysiłek współtworzenia naszego 

rocznika teologicznego. Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich          

z otwartą na poszukiwania głową i giętkim piórem, byśmy razem, pod 

czujnym okiem naszej Niepokalanej Matki, naszych wielkich współbraci: 

św. Franciszka, św. Antoniego, św. Bonawentury i św. Maksymiliana Kolbe-

go, jako franciszkanie, wnieśli swój mały wkład w rozwój teologii w Polsce   

i na świecie. 

Powoli dobiega końca - ogłoszony przez papieża Franciszka w 2014 r. - 

Rok Życia Konsekrowanego. Pragniemy, by nasz rocznik teologiczny zazna-

czył swój wkład w refleksję teologiczno-duchową tego roku. Otwieramy się 

także na inne formy publikacji, jak: rozprawy, artykuły, sprawozdania, re-

cenzje, komunikaty. Pragniemy także dzielić się naszymi osiągnięciami       

w różnych dziedzinach nauki oraz publikacjami, które ukazują się w róż-

nych wydawnictwach. Zapraszamy zatem do współpracy na różnorakich 

polach rocznika teologicznego. 

 

PERSPEKTYWY 

Nasz rocznik teologiczny pragnie podążać za wydarzeniami, które 

przeżywa aktualnie cały Kościół. Stąd już teraz zapraszamy czcigodnych 

Autorów do podjęcia planów na:  

 2016 r., który będzie poświęcony teologii Bożego Miłosierdzia; 
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 2017 r.,  który jest rokiem jubileuszowym dla Rycerstwa 

Niepokalanej. Ten rok jest także związany z 100. rocznicą objawień 

w Fatimie i 300. rocznicą powstania masonerii. Zaś w rodzinie 

franciszkańskiej będziemy obchodzić  800. rocznicę urodzin św. 

Bonawentury. 

Zatem, pole do twórczej działalności naukowej i pisarskiej jest ogrom-

ne. 

 

Piotr Matuszak OFMConv, rektor 

Jerzy Szyran OFMConv, redaktor 
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MICHAŁ BARANOWSKI OFMCONV
* 

POZNAŃ 

„ B ą dź c ie  ś w ię t ym i,   

b o  J a je s te m  ś w ię t y! ”  ( Kp ł  1 9 , 2 )  

O  w yb r a n y c h  a sp e k t ac h  ż yc ia  k o n s ek r ow a n eg o  

w  tr ad y c ji  S t ar e g o  T es t a me n t u  
 

Życie konsekrowane, jak przypomniał papież św. Jan Paweł II                
w pierwszych słowach adhortacji apostolskiej „Vita consecrata”, jest „głę-
boko zakorzenione w przykładzie życia i w nauczaniu Chrystusa Pana (…). 
Dzięki profesji rad ewangelicznych charakterystyczne przymioty Jezusa - 
dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo - stają się w pewien swoisty i trwały 
sposób «widzialne» w świecie, a spojrzenie wiernych zwraca się ku tajem-
nicy Królestwa Bożego, które już jest obecne w historii, ale w pełni urze-
czywistni się w niebie”1. Zatem zarówno w tym dokumencie, jak i w innych 
na temat życia konsekrowanego, spotykamy się z bogatym sięganiem do 
tekstów Nowego Testamentu i jego teologii. Zrozumiałe jest, że prawie nie-
obecne są teksty i tradycje starotestamentalne. Religijna tradycja ludu Sta-
rego Przymierza nie posiada ukształtowanych i określonych form życia 
(„instytucji”) odpowiadających tym, które współcześnie Kościół określa 
jako „życie konsekrowane”. Trudno też chyba twierdzić, że starotestamen-
talna tradycja kładzie „fundamenty” pod takie formy. Ale możemy z pewno-

                                                           
*
 MICHAŁ BARANOWSKI OFMCONV (ur. 04.02.1964). Doktor nauk biblijnych. Członek  

Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Wykładowca egzegezy Pisma świętego i teologii biblijnej         
w WSD oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Autor książki „Świadkowie wiary. Stary 
Testament” (Niepokalanów 2009), kilkunastu artykułów naukowych i okołu stu artykułów 
popularno-naukowych. Jest jednym z tłumaczy dzieła: L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, 
Wielki słownik hebrajsko -polski i aramejsko-polski Starego Testamentu, red. nauk. wyd. pol.      
P. Dec, Tom I-II, Warszawa 2008.  

1
 Jan Pawel II, Adhortacja „Vita consecrata”. O życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele    

i w świecie,  (dalej jako VC), Watykan 1996, nr 1. 
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ścią mówić o przesłankach,  wzorcach, które znajdujemy w różnorakiej 
formie w doświadczeniu religijnym i w życiu ludu Bożego Starego Przymie-
rza. Do takich zaliczyłbym: 

 doświadczenie „świętości” Boga, który daje w niej udział czło-
wiekowi; 

 wybrane grupy ludzi w służbie Bogu (kapłani, prorocy, nazirej-
czycy); 

 poświęcenia i oczyszczenia, śluby składane Bogu; 

 życie bezżenne i wdowieństwo oraz wspólnotowe życie w 
służbie Boga (prymat Boga, życie modlitwy i pokuty, znak dla 
współczesnych). 

1. DOŚWIADCZENIE „ŚWIĘTOŚCI” BOGA 

Zagadnienie sacrum Boga jest podstawową sprawą w religijnym do-
świadczeniu i myśli biblijnej2. Biblijne pojęcie  świętości odnosi ją w pierw-
szym rzędzie do Boga. On jest po trzykroć „święty”, czyli „najświętszy” (por. 
Iz 6,3). Hebrajski termin qadōsh pochodzi od czasownika, którego podsta-
wowe znaczenie to „oddzielić”3. W odniesieniu do Boga i stworzenia to „od-
dzielenie” oznacza istotną różnicę pomiędzy Stwórcą i stworzonym świa-
tem; w odniesieniu do Izraela będzie to wybranie właśnie tego narodu spo-
śród innych; w odniesieniu do sfery życia będzie to różnica pomiędzy tym, 
co czyste i nieczyste. Wprawdzie pojęcie sacrum podkreśla oddzielenie, 
transcendencję Boga, ale Pismo święte daje świadectwo objawienia się 
Świętego w stworzonym świecie i w jego historii, w sposób szczególny       
w historii Izraela. Owo objawienie dało możliwość uczestniczenia w sa-
crum Boga dla całego ludu, poszczególnych grup i stanów, jak też przed-
miotów, zwierząt, miejsc i czasów. Ze względu na to uczestniczenie, mówi 
się także o nich, że są „święte” (qadōsh, qodesh)4.  

Księga Rodzaju w opisie stworzenia świata uwypukla szczególną pozy-
cję człowieka pośród stworzeń w jego relacji do Boga. Stworzenie człowie-
ka „na obraz (śelem) Boży” (Rdz 1,27) predysponowało ludzi do tego, by 
być Jego przyjaciółmi w stworzonym świecie, zdolnymi odpowiedzieć na 

                                                           
2
 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie sacrum,  Kraków 2008; A. Tronina, Księga Kapłańska. Wstęp, 

przekład z oryginału, komentarz (NKB ST, t. III), Częstochowa 2006, s. 429-434. 
3
 Por. L. Koehler, W. Baumgartner, J.J. Stamm, Wielki słownik hebrajsko-polski i aramejsko-

polski, (dalej jako Słownik), red. nauk. wyd. pol. P. Dec, t II, Warszawa 2008, s. 143. 
4
 Por. Tamże, s. 137n, 146-147. T. Jelonek pierwszy z tych terminów zasadniczo przypisuje 

Bogu, a drugi stworzeniom, Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie…, dz. cyt., s. 14. 
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ten dar. Bóg od początku dzieła stworzenia nawiązał dialog przyjaźni           
z człowiekiem. Wskazuje na to opis życia pierwszych ludzi w ogrodzie        
w Eden, gdzie Pan Bóg miał zwyczaj przechadzać się i  z nimi spotykać (por. 
Rdz 3,8b). Poprzez grzech nieposłuszeństwa pierwsi ludzie utracili ten 
przywilej, zostali wygnani z ogrodu Eden, a cherubini, pilnujący wejścia do 
ogrodu i drzewa życia (w. 24), są znakiem, że ludzie sami nie mogą powró-
cić do  pierwotnej bliskości Boga. 

Zatem to z inicjatywy samego Boga „zbliża się” On do wybranych ludzi, 
podejmuje z nimi dialog, daje obietnice, zawiera przymierze. W Księdze 
Rodzaju obrazują to dzieje Noego oraz patriarchów Izraela. O Noem Biblia 
mówi, że żył „w przyjaźni z Bogiem” (Rdz 6,9b). Dosłownie tekst hebrajski 
podaje, że Noe „przechadzał się”5 z Bogiem, używając zatem tego samego 
czasownika, który użyty został w opowiadaniu o ogrodzie Eden.  

Wybór i inicjatywa należą do Boga, ale możemy stwierdzić - zwłaszcza 
na podstawie historii Noego i Abrahama - że Bóg miał szczególne upodoba-
nie w ludziach prawych i nieskazitelnych, gotowych zaufać Jego słowu i Mu 
posłusznych. Dla teologii takiego doświadczenia sacrum istotne jest pojęcie 
„przymierza” oraz „błogosławieństwa”, które Bóg udziela nie tylko wybra-
nej osobie, ale przez wzgląd na nią, jego rodzinie, potomkom, wszystkim 
ludziom, a nawet  całemu stworzeniu. Kult Boga Jahwe obejmuje składanie 
ofiar i „wzywanie” Jego imienia - w tym czasie nie ma określonego miejsca 
kultu, na różnych miejscach był budowany ołtarz dla Pana (por, Rdz 8,20; 
12,8b; 13,4.18b). Wizja Boga, jaką miał podczas snu Jakub w miejscu zwa-
nym Luz (a Betel nazwane przez Jakuba), sprawiło, że miejsce to zyskało 
dla niego i jego rodu status miejsca świętego - „sanktuarium” (Rdz 28,10-
22). Opowiadania Księgi Rodzaju wspominają także wydarzenia, w których 
na „próbę wiary” wystawione było zaufanie ludzi do Boga (budowa arki, 
wyruszenie Abrahama w nieznane, ofiara z Izaaka, nocna walka Jakuba). 

Podobne elementy doświadczenia Boga, jak też i nowe, odnajdujemy   
w historii Mojżesza i ludu Izraela opowiedzianej na kartach pozostałych 
ksiąg Pięcioksięgu (Wj-Pwt). Teofania, jakiej był świadkiem Mojżesz na 
górze Synaj (por. Wj 3,1-4,17), uwydatnia charakterystyczne przeżywanie 
świętości Boga. Najpierw cudowny, nadprzyrodzony znak: płonący krzew, 
który się jednak nie spala). Potem określenie „świętości” miejsca teofanii: 
„Nie zbliżaj się tu! Zdejm sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest 
ziemią świętą” (Wj 3,5). Zdjęcie obuwia na „świętej ziemi” było w starożyt-
ności powszechną praktyką kapłanów wchodzących do najświętszej części 
sanktuarium. Powodem tego był szacunek, ale też praktyczny motyw, aby 
                                                           

5
 Takie znaczenie przypisywane jest formie hitp. czasownika halak „iść, chodzić”. Por. Słow-

nik, t. I, s. 236. 
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nie wnieść    kurzu i nieczystości. Natomiast wypowiedziany zakaz zbliża-
nia się miał ostrzec przed niebezpieczeństwem, jakie dla człowieka stanowi 
majestat Boga. Stąd też Mojżesz, usłyszawszy głos Pana, „zasłonił twarz, bał 
się bowiem zwrócić oczy na Boga” (w. 6). Nie tylko nie podchodził, ale za-
słonił twarz, w przekonaniu, że człowiek nie przeżyje widoku oblicza Boże-
go6. Podczas tej teofanii Mojżeszowi zostało objawione imię Boga. Mając na 
uwadze znaczenie imienia w tradycji ludów starożytnego Bliskiego Wscho-
du, ten fakt wymownie potwierdza dar łaski i życzliwość okazane przez 
Boga wobec Mojżesza, a przez niego ludowi Izraela. Własne imię Boga, a za 
takie jest uważane to objawione na Synaju, wyraża istotę Boga, a zatem, tak 
jak On sam, jest pełne świętości. 

Po wyjściu Izraela z Egiptu miało miejsce wydarzenie o fundamental-
nym znaczeniu dla tego narodu: zawarcie przez Boga przymierza z ludem 
na górze Synaj. W ten sposób już nie tylko pojedyncze wybrane osoby, ale 
duża społeczność została przez Boga wybrana. Co to oznacza, wyjaśnia 
tekst Księgi Wyjścia: „Teraz, jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego            
i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród 
wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie 
Mi królestwem kapłanów i ludem świętym” (Wj 19,5-6). Rozpoczynając od 
ostatniego określenia „lud święty”, poprzez pozostałe, możemy scharakte-
ryzować nową godność i tożsamość ludu Izraela, otrzymaną na mocy 
przymierza. Otóż spośród wszystkich narodów, ten właśnie został powoła-
ny do szczególnego oddawania Bogu czci i składania ofiar oraz świętości 
życia na wzór kapłanów7. Będzie królestwem poddanym bezpośrednio 
zwierzchniej władzy samego Boga jako Króla. Wprawdzie jest On Królem 
całego świata, ale Izrael będzie pośród narodów Jego „szczególną własno-

                                                           
6
 Z podobną sytuacją, w odniesieniu do ludu Izraela, spotykamy się w opowiadaniu o za-

warciu przymierza na górze Synaj (por. Wj 19,21). Łaską dla poddanego jest oglądanie oblicza 
władcy. Właściwą postawą jest pokornie opuszczony wzrok. Podobnie Bóg okazuje swe oblicze 
komu chce, jako znak swej łaski. Oblicze daje pełniejsze poznanie osoby, a dla nas takie poznanie 
Boga będzie dopiero możliwe w Niebie (por. 1J 3,2). Na obliczu objawia się też gniew - człowiek 
obawia się gniewu Bożego ze względu na swoje grzechy. Por. F. Gils, J. Guillet, Oblicze, w: Sło-
wnik teologii biblijnej, X. Leon-Dufour (red.), Poznań 1990, s. 584-585.  W Pięcioksięgu mówi się 
jednak niekiedy o oglądaniu Boga. Podczas pobytu pod Synajem, Mojżesz rozbił namiot poza 
obozem i nazwał go Namiotem Spotkania, do którego mógł się udać każdy, kto chciał zwrócić się 
do Pana. Gdy udawał się tam Mojżesz, oto zstępował tam słup obłoku - znak obecności Boga,       
i „Pan rozmawiał z Mojżeszem twarzą w twarz, jak się rozmawia z przyjacielem” (Wj 33,11a). 
Określenie „twarzą w twarz” znajduje się również w Rdz 32,31, Pwt 5,4-5 i 34,10. Nie przeczy on 
wcześniej przytoczonej symbolice oblicza, gdy przyjmiemy je w metaforycznym znaczeniu. 
Podkreśla bowiem wyjątkową relację do Boga. Patrzeć prosto sobie w oczy oznacza bowiem 
bliskość, intymność, otwartość, przyjaźń, dialog. 

7
 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani Starego Przymierza, w: : Życie religijne w Biblii, 

G. Witaszek (red.), Lublin 1999, s. 153. 
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ścią” (segullah), co podkreśla jego uprzywilejowaną pozycję, ale też daje 
prawo Bogu do szczególnego dysponowania nim8. 

Sposób postępowania „ludu świętego” określił Dekalog i inne zbiory 
Prawa. W Pięcioksięgu mamy ich kilka, ale tu na szczególną uwagę zasługu-
ją te zapisane w Księdze Kapłańskiej, w jej części zwanej „Prawem święto-
ści” (Kpł 17-26). Zawiera ona wiele szczegółowych przepisów, obejmują-
cych różne dziedziny życia ludzkiego. Nie ma potrzeby, aby tu je dokładnie 
omawiać. Natomiast warto przytoczyć fundamentalne wezwanie skierowa-
ne do Izraela: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 
19,2), oraz to, które ukazuje, że źródłem wszelkiego uświęcenia jest sam 
Bóg: „Ja jestem święty, Ja, Pan, który was uświęcam” (Kpł 21,8. Por. 
21,15.23; 22,9.16.32). Ścisłe zapisy prawne formy życia ludu Bożego Stare-
go Przymierza wpłynęły na ukształtowanie się legalnego rozumienia „świę-
tości”. W Starym Testamencie pojęcie „sprawiedliwego”, „prawego” czło-
wieka używane jest w znaczeniu cnoty moralnej, wskazując niekiedy za-
chowywanie wszystkich przykazań Bożych, a zatem tożsame temu, co Ko-
ściół wskazuje, jako przymiot „świętego”9. 

2. WYBRANE GRUPY LUDZI W SŁUŻBIE BOGU   

Na przestrzeni wieków w społeczności Izraela możemy wskazać gru-
py, które na tle całego ludu wyróżniały się specjalnym zaangażowaniem     
w służbie Bogu, a przez to swoją z Nim relacją. Przede wszystkim byli to 
kapłani i lewici, prorocy oraz nazirejczycy10.  

Kapłani i lewici przeznaczeni są do służby Bożej w przybytku na pu-
styni, a potem w świątyni jerozolimskiej11. Ród kapłański został zapocząt-
kowany - jak podaje to Księga Wyjścia - przez Aarona i jego synów, do po-
mocy którym potem został wyznaczony cały ród Lewiego, z którego pocho-
dzili Aaron i Mojżesz`. Posługiwanie w bezpośredniej bliskości Boga  w san- 
ktuarium wymagało od kapłanów szczególnie gorliwego zabiegania o świę-

                                                           
8
 Por. J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy do Biblii 

Hebrajskiej, Warszawa 2005, s. 84. 
9
 Por. A. Descamps, Sprawiedliwość, w: Słownik teologii biblijnej…, dz. cyt., s. 898. 

10
 Por. T. Jelonek, Biblijne pojęcie…, dz. cyt., s. 23-35. Ponadto niekiedy wymienia się królów 

Izraela, którzy przez namaszczenie stawali się reprezentantami Boga i w Jego imieniu sprawowali 
władzę, troszcząc się o Jego kult (budowa świątyni i organizacja kultu), o Jego lud i Jego Prawo. 

11
 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani…, art. cyt., s. 141-155; R. Rubinkiewicz, Lewici, 

w: Życie religijne w Biblii…, dz. cyt., s. 157-165; A. Tronina, Kapłaństwo w Jerozolimie w okresie 
monarchii, w: Życie religijne w Biblii…, dz. cyt., s. 167-179; R.A. Sikora, Kapłaństwo po niewoli 
babilońskiej, w: Życie religijne w Biblii…, dz. cyt., s. 181-190. 
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tość życia. Określały to także przepisy Prawa, w wielu punktach stawiające 
im większe wymagania niż pozostałemu ludowi. Począwszy od wymogów 
fizyczno-psychicznych stawianych „kandydatom”, co sprawiało, że nie każ-
dy członek kapłańskiego rodu był dopuszczany do służby Bożej (por. Kpł 
21,16-20), poprzez wymagania schludności i porządku (por. Kpł 21,5), 
przepisy dotyczące małżeństwa kapłanów (por. Kpł 21,7), aż po określenia 
dotyczące duchowości kapłańskiej: „będą święci dla swojego Boga, nie będą 
bezcześcić imienia Bożego” (Kpł 21,6)12. Dodatkowe przepisy dotyczyły 
pełniących urząd arcykapłański (por. Kpł 21,10-15). Ich status podkreślało 
„namaszczenie” świętym olejem (por. Kpł 21,10) - byli „pomazańcami” Ja-
hwe. 

Z przeznaczeniem lewitów do służby Bożej łączy się podanie, że zostali 
oni wybrani z ludu Izraela, by zastąpić wszystkich jego pierworodnych, 
którzy należeli do Boga z racji uratowania ich w noc paschalną w Egipcie 
(por. Lb 3,11-13.40nn). Lewici otrzymali zadanie noszenia Arki Przymierza, 
służby przy Panu i błogosławienia w Jego imieniu (por. Pwt 10,8; Joz 3,3). 
W różnym okresie zakres służby i pozycji lewitów zmieniał się, obejmując 
też nauczanie Prawa, działalność pisarską, sprawowanie sądów13. Z prze-
znaczeniem całego pokolenia Lewiego do posługi w kulcie wiązał się jesz-
cze jeden znamienny fakt. Otóż, jako jedyne z pokoleń izraelskich nie 
otrzymali oni części Ziemi Obiecanej, ale zamieszkali w wybranych mia-
stach, z których w określonym czasie udawali się na pełnienie służby          
w przybytku Pana (por. Lb 35,1-8). Tak to zostało uzasadnione w mowie 
Mojżesza:  „Kapłani-lewici, całe pokolenie Lewiego, nie będzie miało działu 
ani dziedzictwa w Izraelu. Żywić się będą z ofiar spalanych ku czci Pana       
i Jego dziedzictwa. Nie będzie miało ono dziedzictwa wśród swoich braci: 
Pan jest jego dziedzictwem, jak mu to powiedział” (Pwt 18,1-2). Lewici 
otrzymali zabezpieczenie materialne, ale wymownym jest to teologiczne 
określenie ich statusu: „Pan jest ich dziedzictwem”. 

Kapłaństwo w Izraelu związane było z jednym rodem i obejmowało 
tylko mężczyzn, natomiast powołanie prorockie miało charakter otwarty, 
łącząc w swych szeregach ludzi w różnym wieku, różnych stanów i profesji, 
zarówno mężczyzn, jak i kobiety. To, jak i jego - widoczny w wybitnych 
przedstawicielach -  charyzmatyczny charakter, naznaczony głębokim          
i bezpośrednim doświadczeniem Boga, skłania do zaliczenia go jako staro-
testamentalnego wzorca „życia konsekrowanego”, dla którego Kościół        

                                                           
12

 Por. H. Langkammer, Kapłaństwo i kapłani…, art. cyt., s. 147n. 
13

 Por. R. Rubinkiewicz, Lewici…, art. cyt., s. 159-164. 
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w swym nauczaniu wskazuje charakter prorocki jako należący do jego na-
tury14. 

W „instytucji” izraelskiego profetyzmu możemy wskazać na kilka ele-
mentów charakterystycznych dla tematu partycypacji w świętości Boga. Na 
kartach Biblii powołanie prorockie charakteryzuje się bezpośrednim i dy-
namicznym doświadczeniem Boga. Prorocy dają temu świadectwo w opo-
wiadaniu o swoim powołaniu, jak też przekazując słowo Boże, z wyraźnym 
zaznaczeniem: „Tak mówi Pan” (por. na przykład Am 1,3.6.11.13). Opowia-
dania o powołaniu Izajasza i Ezechiela na proroków wspominają teofanię 
Boga objawiającego się w wizji (por. Iz 6; Ez 1-3). Prorok Jeremiasz nato-
miast przywołuje jedynie swoją rozmowę z Bogiem (por. Jr 1), podobnie 
jak w przypadku Samuela, gdzie opowiada o tym narrator (por. 1Sm 2). 
Prorocy zgodnie potwierdzają wolny wybór ze strony Boga, któremu nie 
sposób było nie ulec. Czynili to zresztą z gorliwością, będąc jednocześnie 
świadomymi swych ograniczeń, słabości i grzechów15. Również wymagań 
owej misji, która angażowała całe życie, niekiedy także wpływając na ich 
decyzję co do małżeństwa (Ozeasz), albo pozostania w stanie bezżennym 
(Jeremiasz), a większość z nich narażając na prześladowania. Prorocy nie 
byli „bezmyślnymi narzędziami” w rękach Boga, dlatego w realizacji ich 
misji opisanej w księgach świętych, znajdujemy indywidualne rysy każdego 
z nich. W swej wolności dźwigali trud odpowiedzialności za wierne przeka-
zanie Bożego przesłania dla tych, do których byli posłani. Wśród ich zadań 
jawi się przede wszystkim misja obrony wiary w Boga i walki z bałwo-
chwalstwem, przywoływanie ludu Izraela do wierności Jemu, zgodnie z za-
wartym Przymierzem, do życia według Bożych przykazań, do nadziei          
w prześladowaniach i niewoli. Dla sobie współczesnych byli znakiem Bożej 
obecności i działania, prymatu Boga i kierowania się słowem Bożym w co-
dzienności życia i w Jego wielkich decyzjach. W perspektywie eschatolo-
gicznej słowem i życiem zapowiadali przyjście Mesjasza jako zwycięskiego 
Króla, Jego królestwo pokoju. Inni zaś zapowiadali Go jako cierpiącego Słu-
gę Jahwe i Jego ofiarę za grzechy wielu.    

                                                           
14

 Por. Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, w: Sobór Watykański II, Kon-
stytucje, Dekrety, Deklaracje, Poznań 2002, nr 44; VC, 84; M. Rosik, Biblijne podstawy 
prorockiego wymiaru powołania osób konsekrowanych. Historia Jeremiasza (Jr 1,4-8), „Życie 
Konsekrowane”, 42(2003), nr 4, s. 11-19; W. Popielewski, Biblijna perspektywa prorockiego 
wymiaru życia konsekrowanego, „Życie Konsekrowane”, 50(2011), nr 4, s. 69-82; A.J. Nowak, 
Osoba zakonna znakiem misji prorockiej Chrystusa, „Życie Konsekrowane”, 42(2003), nr 4, s. 20-
30. 

15
 Wyznanie swej niegodności i obaw, w formie nawet „sprzeciwu” woli Boga, pojawia się w 

opowiadaniach o powołaniu Mojżesza i proroków Izajasza i Jeremiasza. Por. J.S. Synowiec, 
Prorocy Izraela, ich pisma i nauka, Kraków 1994, s. 36. 
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 Trzecia charakterystyczna grupa, w porównaniu z poprzednimi 
dwiema mniej znana i wyeksponowana w tradycji Izraela, to nazirejczycy16. 
Ich poświęcenie Bogu dokonuje się na mocy ślubu, którego zasady zostały 
zapisane w Lb 6,1-21. Taki ślub może złożyć mężczyzna lub kobieta. Za-
zwyczaj na określony czas (trzydziestu dni), który może być przedłużany 
na kolejne okresy bądź na całe życie, jak było to w przypadku Samsona. Ale      
u niego łączyło się to wyraźnie z jego powołaniem. Trzy podstawowe wy-
magania tego ślubu to: powstrzymanie się od spożywania wina i innych 
napojów alkoholowych, niestrzyżenie włosów17 oraz zachowywanie czysto-
ści rytualnej poprzez unikanie kontaktu z ciałem zmarłych. Był to zatem 
ślub nastawiony na wybrane praktyki zewnętrzne, ale motywacją było 
uczczenie Boga, dziękczynienie za wysłuchaną prośbę. Rozpoczęcie nazire-
atu następowało wraz z wypowiedzeniem formuły ślubowania, na zakoń-
czenie zaś składano ofiary. Przy spalaniu ofiary biesiadnej były palone ścię-
te włosy nazirejczyka.  

Najbardziej znanym nazirejczykiem Starego Testamentu jest Samson, 
którym Bóg posłużył się w celu wybawienie Izraela spod ucisku Filistynów. 
Jego narodzenie wiązało się z cudownym działaniem Boga, jako że jego 
matka, żona Manoacha, była niepłodna (por. Sdz 13,2). W zapowiedzi naro-
dzin Samsona było skierowane polecenie do kobiety, aby nie piła wina ani 
sycery, i nie jadła nic nieczystego (por. Sdz 13,4). Wprawdzie nie otrzymała 
polecenia co do włosów18, a zamiast braku kontaktu ze zmarłymi był zakaz 
spożywania nieczystych pokarmów, ale tradycja przyjmuje, że zobowiąza-
na została do nazireatu. Natomiast co do jej syna, to zapowiedź wyraźnie 
podała, że będzie on „Bożym nazirejczykiem” (w. 5), i wymieniła tylko jed-
ną zasadę nazireatu - niestrzyżenie włosów19, akurat najważniejszą dla 

                                                           
16

 Nazwa pochodzi od hebrajskiego czasownika nzr/ndr – powstrzymywać się, ślubować. Por. 
Słownik, t. I, s. 643n. Na temat nazireatu podstawowe informacje można znaleźć w: R. De Vaux, 
Le Istituzioni dell’Antico Testamento, Casale Monf. 1977 (ristampa 1991), s. 450-451; P. 
Muchowski, Charakterystyka nazireatu, „Euhemer”, 33(1983) nr 2-4 (152), s. 59-66; B. Poniży, 
Drugorzędne akty kultu, w: Życie religijne w Biblii…, dz. cyt., s. 239-253; R. Ostrowski, Napięcie 
między charyzmatem a erosem w opowiadaniu o Samsonie (Sdz 13-16), „Zeszyty Naukowe 
Stowarzyszenia Biblistów Polskich”, 2(2005), s. 245-261 (zwłaszcza s. 249-251). 

17
 Włosy - poprzez swe odrastanie - były dla starożytnych symbolem siły życiowej, należały 

do głównych symboli istoty życia ludzkiego. Por. P. Muchowski, Charakterystyka nazireatu…, art. 
cyt, s. 62; J.H. Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy J.H. 
Walton, V.H. Matthews, M.W. Chavalas, Komentarz historyczno-kulturowy…, dz. cyt., s. 287n. 

18
 Może wynikać to z kompozycji zdania, aby uniknąć powtórzenia, ponieważ za chwilę mówi 

się o dziecku i w tym przypadku wymienia się tylko wymóg niestrzyżenia włosów (por. Sdz 13,5). 
Razem daje to zapis zasad nazireatu. 

19
 Ponowny opis zobowiązań (Sdz 13,12-14) budzi wątpliwości. Wg BH w. 14 dotyczy kobiety 

i rzeczywiście powtarza się wskazania, które otrzymała. Ale wtedy brakuje odpowiedzi na 
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scharakteryzowania Samsona i dla wypełnienia jego misji. Naruszenie ślu-
bu poprzez ścięcie włosów pozbawiło go siły, jaką był obdarzony. Prawdo-
podobnie także prorok Samuel był nazirejczykiem, ponieważ wspomina się, 
że jego włosy nie były ścinane (por. 1Sm 1,11)20. W Nowym Testamencie 
zapowiedź narodzin Jana Chrzciciela sugeruje, że będzie on nazirejczykiem 
(por. Łk 1,15). Uważa się, że także Paweł złożył czasowy ślub nazireatu,      
o czym miałaby świadczyć wzmianka o ścięciu włosów, w związku ze zło-
żonym ślubem (por. Dz 18,18)21. W tym czasie praktyka czasowego ślubu 
nazireatu rozpowszechniła się, także dzięki zwyczajowi wspomagania ubo-
gich celem złożenia ofiar na zakończenie ślubu22. Zniszczenie świątyni jero-
zolimskiej sprawiło, że nie można było zgodnie z przepisami Prawa doko-
nać zakończenia, a zatem należało stale przedłużać ślub. 

3. OCZYSZCZENIA I POŚWIĘCENIA. ŚLUBY SKŁADANE BOGU 

Chcąc mówić o „poświęceniach”, trzeba też wspomnieć o „oczyszcze-
niach”. Dla Izraelitów są one pojęciami bliskimi. Oczyszczenie z „nieczysto-
ści”, która ma charakter kultyczny, usuwa przeszkodę, uniemożliwiającą 
zbliżenie się do Boga, czyli uczestniczenie w kulcie23. Prawo Izraela wska-
zywało, co stanowi przeszkodę i uniemożliwia zbliżenie się do Pana. 
Wszystko, co powodowało taką sytuację, określane było jako „nieczyste”      
i wymagało oczyszczenia. Podstawową przesłankę dla określenia tego, co 
„nieczyste”, stanowiło przekonanie Żydów, że wszystko, co jest pozbawione 
życia, jest w najwyższym stopniu nieczyste. Kontakt z ciałem zmarłego 
człowieka i zwierząt oraz wszystkim, co miało z nimi styczność, powodo-
wało podobne skutki24. Prawo czystości zabezpieczało także przed kontak-

                                                                                                                                              
postawione przez Manoacha zapytanie o syna (w. 12). Natomiast według rękopisu LXX w. 14 
dotyczy syna Manoacha, i niejako uzupełnia wcześniej podane zalecenie, podając zasadę 
abstynencji od wina i niespożywania pokarmów nieczystych. 

20
 Tekst LXX do tej wzmianki w 1Sm 1,11 dodał abstynencję od wina i odurzających napojów. 

Tradycja rabiniczna na ten temat znajduje się w traktacie Nazir 9,5. Por. P. Muchowski, 
Charakterystyka nazireatu…, art. cyt., s. 59, przypis 3. 

21
 Z tego tekstu wynika, że Paweł ściął włosy w Kenchrach, tymczasem kończąc ślub 

nazireatu, należało to uczynić w Jerozolimie.  
22

 Paweł został zachęcony w Jerozolimie, aby dla czterech ubogich ze wspólnoty pokrył 
koszty ofiar związanych z zakończeniem ślubu i umożliwił im w ten sposób ostrzyżenie włosów 
(por. Dz 21,24). 

23
 Por. B. Poniży, Drugorzędne akty kultu…, art. cyt., s. 246; A. Tronina, Księga Kapłańska…, 

dz. cyt. s. 420-424. 
24

 Dlatego jedną z trzech zasad nazireatu był zakaz kontaktu ze zmarłymi. Por. P. Muchowski, 
Charakterystyka nazireatu…, art. cyt, s. 61. 
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tem z pogańskimi kultami, przestrzegając przed stycznością z poganami, 
tym, co do nich należało, a zostało zdobyte jako łupy wojenne25. Tzw. pra-
wo „klątwy” (cherem)  nakazywało ich zniszczenie, czyli „poświęcenie dla 
Pana” (por. Joz 6,17-21). Mogą być także inne przyczyny, które powodują 
stan nieczystości. Księga Kapłańska zawiera zbiór zwany „Prawem czysto-
ści” (Kpł 11-16), który zawiera opis nieczystych zwierząt, przepisy doty-
czące położnic i przypadków trądu. W określonych sytuacjach Prawo 
przewidywało sposób sprawdzenia i  rytuał oczyszczenia, który przewidy-
wał także ofiarę przebłagalną (por. Kpł 5,1-6) i doroczny Dzień Przebłaga-
nia (por. Kpł 16). Oczyszczenie umożliwiało nie tylko udział w kulcie, ale 
także - w przypadku trądu - powrót do życia w społeczności Izraela. Należy 
też wspomnieć, że Prawo chroniło „świętości” tego, co służyło w kulcie 
(por. Kpł 21-22), a zaciągnąć winę można było przez nieopatrzne dotknię-
cie, a nawet zbliżenie się do tego, co poświęcone (por. 2Sm 6,6-7). Można 
było popaść w nieczystość nawet przez normalne pożycie małżeńskie, jako 
że korzystanie z sił życiowych uważane było za naruszenie ich „święto-
ści”26. Stąd też znana i praktykowana była w Izraelu czasowa abstynencja 
od pożycia małżeńskiego, np. przez kapłanów ze względu na ich posługę     
w świątyni, czy przez żołnierzy uczestniczących w „świętej wojnie” (por. 
1Sm 21,5-6). 

Poświęcenie (uświęcenie) natomiast przygotowuje na spotkanie z Bo-
giem, albo jest skutkiem tego spotkania. Nikt, ani nic nie może zbliżyć się 
do Boga, nie będąc poświęconym. Poświęcenie dokonuje się przez ryt, ale 
też każde działanie, które prowadzi osobę lub przedmiot do bliskiego spo-
tkania z Bogiem lub Jego kultem, sprawia także uświęcenie. Kapłani są 
uświęceni już poprzez swój urząd, na który są wprowadzani przez ryt na-
maszczenia (por. Wj 29,27). Świątynia jest poświęcona przez fakt objawie-
nia obecności Boga, ale wymaga poświęcenia. Świątynny sprzęt jest po-
święcony Bogu, ponieważ służy kultowi, ale ołtarz i naczynia także na-
maszczane są olejkiem (por. Wj 40,9). Ofiarne zwierzęta i inne dary są 
święte, ponieważ są ofiarowane Panu. Podobnie ogłoszenie „świętej wojny” 
sprawia, że jej uczestników obowiązują określone przepisy powściągliwo-
ści seksualnej (por. 1Sm 21,6), a zdobyte łupy są poświęcone Panu i nie 
można ich sobie przywłaszczyć (por. Joz 6,18)27. 

Życie religijne Izraela znało również ślubowania, w znaczeniu składa-
nia Bogu obietnicy ofiarowania Mu czegoś lub kogoś, pielgrzymki do sank-
tuarium, modlitwy uwielbienia i dziękczynienia. Najczęściej ślub łączył się 

                                                           
25

 Por. L. Szabó, Czysty, w: Słownik teologii biblijnej…, dz. cyt., s. 195. 
26

 Por. Tamże. 
27

 Por. B. Poniży, Drugorzędne akty kultu…, art. cyt., s. 246-247. 
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z prośbą, by w zamian otrzymać pomoc Boga w jakiejś sprawie. Jednym       
z wyjątków był ślub nazireatu, gdyż był bezinteresowny. Prawo określało, 
że ślub złożony przez mężczyznę, musiał być dotrzymany i nie należało się 
ociągać, aby nie popełnić w ten sposób grzechu (por. Lb 30,3; Pwt 23, 
22.24). Dlatego lepiej było nie składać ślubów, niż złożyć i nie dotrzymać 
(por. Pwt 23,23; Prz 5,3). Co do ślubów składanych przez kobiety, to Prawo 
przewidywało różne rozwiązania, podporządkowując decyzję co do waż-
ności ślubu ojcu młodej dziewczyny przebywającej w domu rodzinnym,      
a mężowi kobiety zamężnej (por. Lb 30,4-14). Przy tym sprzeciwić się mu-
sieli oni tego samego dnia, w którym dowiedzieli się o złożonym ślubie 
(por. Lb 30,6.15). 

Na szczególną uwagę zasługują śluby dotyczące poświęcenia osób. Sę-
dzia Jefte złożył ślub, że jeśli Pan pomoże mu pokonać Ammonitów, to zło-
ży Mu w ofierze pierwszą istotę, która wyjdzie mu naprzeciw, gdy będzie 
wracał z pola walki do domu (por. Sdz 11,29nn). Tą osobą okazała się jego 
córka. Wydaje się, że takie sytuacje wpłynęły na wprowadzenie przepisów 
Prawa, które pozwalało zamienić ślub uczyniony względem osoby na ofiarę 
pieniężną (por. Kpł 27,1-8). Jeżeli jednak jakiś człowiek został poświęcony 
Bogu jako cherem, wtedy nie mógł być wykupiony (por. Kpł 27,28). Innego 
rodzaju był ślub Anny, żony Elkany, która obiecała Panu, że jeśli urodzi 
syna, to odda go na służbę Boga oraz będzie on nazirejczykiem (por. 1Sm 
1,11). Jej mąż zaakceptował złożony przez nią ślub (por. w.22n).  

4. ŻYCIE BEZŻENNE, WDOWIEŃSTWO ORAZ WSPÓLNOTOWE ŻYCIE W SŁUŻBIE 

BOGA (PRYMAT BOGA, ŻYCIE MODLITWY I POKUTY, ZNAK DLA WSPÓŁCZE-

SNYCH) 

W Starym Testamencie znajdują się przykłady typowych stanów i form 
życia konsekrowanego. Stan życia bezżennego, czy to dobrowolnie, czy ze 
względu na polecenie Boga wybrany przez kogoś, należał do rzadkości. 
Żadna z omówionych wcześniej grup: ani kapłani, ani prorocy czy nazarej-
czycy, nie była do tego zobowiązana. Prorok Jeremiasz stanowi przykład 
bezżeństwa podjętego w ramach prorockiej misji z nakazu Pana: „Nie 
weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani có-
rek. To bowiem mówi Pan o synach i córkach, które się narodzą na tym 
miejscu, o matkach, które je porodzą, i o ojcach, którzy im będą dawać życie 
w tym kraju: Pomrą od różnych śmiertelnych chorób, nie będą opłakiwani 
ani pochowani; będą służyć za nawóz na polu. Wyginą od miecza i głodu,     
a zwłoki ich staną się żerem ptaków powietrznych i lądowych zwierząt” (Jr 
16,2-4). Bezżeństwo proroka było dla współczesnych mu znakiem zwraca-
jącym uwagę ze względu na powszechność małżeństwa, jak również dlate-
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go, że dotyczyło to kogoś uważanego za proroka. A prorocy Izraela przeka-
zywali Boże pouczenie, nie tylko za pomocą słowa, ale też przez czynności 
symboliczne. Bezżeństwo Jeremiasza można interpretować jako czynność 
symboliczną. Przemawia ona swoją motywacją, ponieważ bezżeństwo,        
a więc i brak potomstwa, ma uchronić go przed bólem utraty żony i dzieci    
z powodu zarazy i zabójstw, jakie przyniesie ze sobą wojna, oblężenie           
i zniszczenie Jerozolimy  (por. Lm 2,19-22; 4,1-10). 

Co do proroka Eliasza, to wprawdzie nie ma w Piśmie świętym wyraź-
nej wzmianki, że był bezżenny, ale w okresie jego intensywnej działalności 
prorockiej (por. 1Krl 17-2Krl 2) został on ukazany w samotnym życiu28,       
a przykład tego życia stał się wzorem dla monastycznego życia, zarówno    
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, jak i w średniowieczu, zwłaszcza   
w tradycji karmelitańskiej29. Nie wspomina się o jego rodzinie - ani wtedy, 
gdy intensywnie działa, ani gdy kraj znajduje się w sytuacji suszy i głodu30, 
ani gdy królowa Izebel postanawia jego śmierć, a prorok ratuje się uciecz-
ką, ani gdy przychodzi kres jego życia. Z drugiej strony jego bezżenny stan 
bardziej sprzyja wypełnieniu jego misji, narażającej go na prześladowania   
i śmierć, czy też życie w ukryciu. Życie Eliasza toczyło się w samotności, 
okresowo nawet w odosobnieniu na pustyni,  jak wtedy, gdy z polecenia 
Pana udał się nad potok Kerit (por. 1Krl 17,2-6), albo gdy powędrował do 
góry Synaj i przeżył tam objawienie Boga (por. 1Krl 19,1-14)31.  

Ze stanem bezżeństwa łączy się stan wdowi. W Starym Testamencie 
wdowy, zwłaszcza samotne, przedstawione są zazwyczaj w trudnej sytuacji 
życiowej, na równi z sierotą i cudzoziemcem. Ale też ze względu na to są 
one przedmiotem opieki zapisanej w Prawie (por. Wj 22,21-23; Pwt 14,29; 
24,17.19-21), a sam Bóg ujmuje się za nimi i jest ich obrońcą (por. Syr 
35,13-15)32. Pod koniec okresu Starego Testamentu spotykamy się z wy-
raźną pochwałą stanu wdowiego poświęconego modlitwie i postom:         
                                                           

28
 Podobnie jest w późniejszej tradycji biblijnej (por. 2Krn 21,12; 1Mch 2,58; Syr 48,1-12; Ml 

3,23). 
29

 Por. C.M. Martini, Bóg żywy. Rozważania o proroku Eliaszu, Kraków 1993, s. 96n; J.W. 
Żelezny, Uczniowie Elisza i Elizeusza. U źródeł inności monastycyzmu orientalnego, „Studia 
Oecumenica”, 11(2011) s. 301-312. 

30
 Eliasz został przez Pana posłany do wdowy w Sarepcie i jej syna, gdzie był cudownie 

żywiony (por. 1Krl 17,8-16). 
31

 To doświadczenie bliskości i łaskawości Pana pozwoliło mu przetrwać kryzys, jaki skłonił go 
do modlitwy, aby Pan odebrał mu życie (por. 1Krl 19,4). Podobnie i w życiu proroka Jeremiasza 
był czas zmęczenia trudami powołania (por. Jr 20,14-18), które zostało umocnione łaską Pana.     
I ten aspekt życia ludzi przez Boga powołanych należy zauważyć w kontekście refleksji nad 
życiem konsekrowanym.  

32
 P. Sandevoir, Wdowy, w: Słownik teologii biblijnej…, dz. cyt., s. 1024. 
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„W domu swoim Judyta była wdową (…) Na dachu swego domu postawiła 
sobie namiot, nałożyła wór na biodra i nosiła na sobie swoje wdowie szaty. 
Pościła przez wszystkie dni swojego wdowieństwa, oprócz wigilii przed 
szabatami i samych szabatów, przededni nowiu i podczas nowiu oraz 
oprócz uroczystości i radosnych świąt domu izraelskiego. Była piękna i na 
wejrzenie bardzo miła. Mąż jej, Manasses, pozostawił po sobie złoto, sre-
bro, sługi, służące, bydło i rolę. A ona tym zarządzała. I nie było nikogo, kto 
by powiedział o niej złe słowo, ponieważ bardzo bała się Boga” (Jdt 8,4-8). 
Judyta pozostała wdową do końca swego życia (por. Jdt 16,22). Właśnie 
ona odważy się w obronie swego ludu podstępem zabić dowódcę nieprzy-
jacielskich wojsk oblegających jej rodzinne miasto Betulię. Stała się przy-
kładem męstwa i poświęcenia zbudowanych na fundamencie wiary, modli-
twy i życia wiernego Bożym prawom. W Nowym Testamencie najpierw 
pojawi się przykład wdowy Anny, która przez wiele lat swego wdowień-
stwa „nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach” 
(Łk 2,37), a następnie pochwała stanu bezżennego, w tym i wdowieństwa, 
ze względu „na sprawy Pana” ze strony św. Pawła Apostoła (por. 1Kor 
7,8.32-34). 

Jeśli zaś chodzi o przykłady wspólnotowego życia w służbie Pana, to 
przede wszystkim należy wskazać na wielką „męską wspólnotę”, jaką two-
rzył zespół posługujący w świątyni jerozolimskiej. Nie była to wspólnota 
„stała”, jak na przykład w opactwie czy klasztorze, ponieważ posługa          
w świątyni odbywała się według ustalonego porządku, z podziałem na 
zmiany, na które kapłani i lewici przychodzili z miast przez siebie zamiesz-
kiwanych. Do lewitów zostali włączeni również śpiewacy (por. 1Krn 16,4-
6) i odźwierni (por. 1Krn 25-26). Jako ich pomocnicy służyli „niewolnicy 
świątyni” (Ezd 2,58; 8,20)33. Na czele tej wspólnoty stał arcykapłan, wybie-
rany dożywotnio, ale niekiedy zmieniany przez nową władzę świecką34. 
Służba w świątyni obejmowała liczne prace kultyczne i administracyjne, 
nauczycielskie i sądownicze. Była doskonale zorganizowana, niemniej ro-
dziły się również napięcia i konflikty. Wraz ze zniszczeniem świątyni jero-
zolimskiej przez Rzymian przestała istnieć jej wspólnota służby Bożej. 

W X w. przed Chr. pojawiły się wzmianki o grupach proroków, którzy 
prowadzili wspólne życie. Pierwsza Księga Samuela wspomina o dwóch ich 
ośrodkach: w Gibea (por. 1Sm 10,10) i w Rama, w samym mieście, albo      
w jego sąsiedztwie (por. 1Sm 19,23). Prawdopodobnie pod wpływem Sa-
muela prorocy łączyli się w grupy i wspólnie działali, wprowadzając się w 
stan uniesienia za pomocą tańca, śpiewu i muzyki (por. 1Sm 10,5-12; 

                                                           
33

 Por. R.A. Sikora, Kapłaństwo po niewoli babilońskiej…, art. cyt., s. 189. 
34

 Por. Tamże, s. 187. 



11 ..   TT ee mm aa tt   nn uu mm ee rr uu ::   ŻŻyy cc ii ee   kk oo nn ss ee kk rr oo ww aa nn ee   24 

19,19-24)35. Rozwój takich stowarzyszeń nastąpił w IX w. przed Chr. 
Wprawdzie Izebel przyczyniła się do zabicia wielu, ale Obadiasz, sługa 
Achaba, uratował stu (por. 1Krl 18,4). Wkrótce 400 proroków zostało 
zgromadzonych, by radzić królowi Achabowi (por. 1 Krl 22,6). Druga Księ-
ga Królewska podaje kilka ich ośrodków: Betel (por. 2Krl 2,3), Jerycho (por. 
2Krl 2,5), Gilgal (por. 2Krl 4,38)36. Nie znamy zasad działania tych wspól-
not. Możliwe, że były one tylko okresowe, bo także ich członkowie, a przy-
najmniej niektórzy, posiadali własne domy i rodziny (por. 1Krl 13,14; 2Krl 
4,1). 

Żyjący w VIII w. przed Chr. w Jerozolimie prorok Izajasz miał także 
grono uczniów, którym przekazywał swoje wyrocznie dotyczące przyszło-
ści (por. Iz 8,16), oni prawdopodobnie spisywali także mowy i dzieje pro-
roka. To z takiego grona uczniów wywodzą się prawdopodobnie prorocy, 
których wyrocznie znajdują się w Iz 40-66. 

Pod koniec okresu Starego Testamentu, w związku z powstaniem ma-
chabejskim, zostało wymienione działające wówczas „zgromadzenie po-
bożnych” (hasidim), opisane krótko jako „Izraelici mocni i odważni, z któ-
rych każdy dobrowolnie stanął w obronie Prawa” (1Mch 2,42). Z tej grupy 
później prawdopodobnie powstało ugrupowanie faryzeuszy, dobrze po-
świadczone poprzez teksty Ewangelii i świadectwo św. Pawła, oraz esseń-
czycy, niewspomniani pod tą nazwą w Nowym Testamencie, a obecnie zna-
ni nam głownie poprzez odkrycia archeologiczne na terenie osiedla Qu-
mran nad Morzem Martwym37. Ale skoro nie mamy świadectwa o tych 
dwóch grupach w Starym Testamencie, tylko sygnalizuję ich istnienie. 

   

Studium tradycji starotestamentalnych pod kątem wybranych aspek-
tów życia konsekrowanego utwierdza w przekonaniu, że to życie, będące 
ewangeliczne u swych korzeni, jest - jak cały Nowy Testament – głęboko 
osadzone na tradycji i teologii Starego Przymierza, jego instytucji i chary-
zmatycznych przedstawicieli. Odnajdujemy tam fundamentalne doświad-
czenie Boga objawiającego się człowiekowi i powołującego go do szczegól-

                                                           
35

 Por. J.S. Synowiec, Prorocy Izraela…, dz. cyt., s. 88. 
36

 Por. Tamże, s. 98. J. Synowiec wymienia jeszcze Samarię (2Krl 6,8-,2), ale w podanym 
tekście brakuje wyraźnej wzmianki o obecności „uczniów proroków”. 

37
 Por. J. Riches, Faryzeusze, w: Słownik wiedzy biblijnej, B.M. Metzger, M.D. Coogan (red.), 

Warszawa 2004, s. 177n; J. Riches, Esseńczycy, w: Słownik wiedzy biblijnej…, dz. cyt., s. 152. 
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nej relacji z Nim, osobiście i we wspólnocie. Człowiek odpowiadał na to 
wezwanie na drodze pobożności, poprzez zaangażowanie w służbę Bożą w 
miejscach kultu, poprzez przekazywanie Bożego słowa (prorocy), poprzez 
podejmowane dzieła na rzecz wspólnoty. Kierował się przy tym przede 
wszystkim prymatem Boga, realizacją Jego woli, wiernością Bożym przyka-
zaniom i zasadom „świętości” życia. Całkowite zaangażowanie w sprawy 
Boże pociągało wielu do życia bezżennego, samotnego lub też łączenia się 
we wspólnoty.  

SOMMARIO 

La vita consacrata è fondata sull’esempio e sull’insegnamento di Gesù. Quindi 
sia nei documenti che negli studi sul tema della vita consacrata troviamo citati         
i testi del Nuovo Testamento e la sua teologia. Quasi non appaiono i testi e la teolo-
gia dell’Antico Testamento. L’autore dell’articolo studia la tradizione veterotesta-
mentaria riguardo ad alcuni aspetti della vita consacrata: l’esperienza del Dio San-
to che invita l’uomo a parteciparci; gli esempi dei gruppi consacrati a Dio (sacerdo-
ti, profeti, nazireni); la consacrazione, la purificazione e i voti personali; gli esempi 
della vita celibatare, della vedovanza e della vita in comunità dedicati a Dio (il pri-
mato di Dio, la vita della preghiera e della penitenza, il segno ai contemporanei). 
Questo studio conferma che la vita consacrata in quanto evangelica nei suoi radici 
– come tutto il Nuovo Testamento – è profondamente collegata alla tradizione 
dell’Antico Testamento e la teologia veterotestamentaria, agli istituzioni e ai cari-
smatici rappresentanti dell’Antica Alleanza. 

 

SŁOWA KLUCZE: życie konsekrowane, Pismo święte, prorocy, nazireat. 

LE PAROLE CHIAVI: vita consecrata, sancta Scrittura, profeti, nazireato. 
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CELESTYN STANISŁAW NAPIÓRKOWSKI OFMCONV
* 

NIEPOKALANÓW 

K o n se k r ac ja ,  czy l i  c o ?  
 

Termin „konsekracja” wymaga wyjaśnienia. Jak on się ma do termi-
nów: „poświęcenie”, „poświęcenie się”, „oddanie”, „oddanie się”, „sakra”, 
„święcenia”, „ofiarowanie” (kogo czy czego) lub  „ofiarowanie się”?   

Przed potrzebą wyjaśnienia i ustalenia sensu postawił mnie w 2010 r. 
Kościół w Kazachstanie, który przygotowywał się do poświęcenia się (kon-
sekracji, oddania się) Matce Bożej.  Żmudna praca sprzed lat na rzecz Ko-
ścioła w Kazachstanie okazuje się pożyteczna w szerszym kontekście. Może 
się okazać szczególnie interesująca także na łamach „Lignum vitae” w Roku 
Życia Konsekrowanego. 

1.   ZAWIERZENIE – KONSEKRACJA 

1.1. Zawierzenie chrześcijanina 

Kiedy w polskich kościołach pada słowo „zawierzenie”, natychmiast 
kojarzy się z imieniem Maryi. To dość późne skojarzenie. Na początku nie 
było tak. 

                                                           
*
 CELESTYN STANISŁAW NAPIÓRKOWSKI OFMCONV (ur. 03.09.1933)., Profesor teologii dogmatycznej, 

mariolog. Członek Komisji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu (1970-1994), Komisji Mieszanej 
(1974-1994), Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej, powołanej przez Watykański Sekretariat 
ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską (1974-1984), Podkomisji Dialogu 
(1977-1996), przewodniczył Sekcji Dogmatycznej Teologów Polskich (1983-1989); członek Komi-
sji Katolicko-Luterańskiej w Polsce. Promotor 55. doktorów. Od 1983 zajmował stanowisko pro-
fesora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Był kierownikiem Katedry Mariologii KUL oraz 
stałym współpracownikiem Instytutu Ekumenicznego tej uczelni, profesorem teologii dogma-
tycznej w Wyższym Seminarium Duchownym oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Twórca    
i wieloletni redaktor rocznika teologicznego „Lignum vitae”, wydawanego we wspomnianym 
seminarium. Obecnie jest na emeryturze i pracuje w Instytucie Maryjno-Kolbiańskim w Niepoka-
lanowie. Autor wielu publikacji, głównie z dziedzin mariologii, ekumenizmu i metodologii teologii 
oraz franciszkanizmu. W 2014 został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Promo-
torem w przewodzie był bp prof. Andrzej Czaja.  



 
15-16   2014/2015

  
27 

Na moim początku, tzn. w VIII klasie, kiedy nieoczekiwanie znalazłem 
się w Niepokalanowie, w codziennych pacierzach porannych, wspólnie 
odmawianych w starej kaplicy (obecnie sanktuarium św. Maksymiliana 
Kolbego), powtarzaliśmy „O, Niepokalana, nieba i ziemi Królowo...”, czyli 
akt całkowitego oddania się Niepokalanej, ułożony w 1917 r. przez kleryka 
Maksymiliana Kolbego, założyciela Rycerstwa Niepokalanej. 

Mimo trudnego stanu powojennego adepci Małego Seminarium Misyj-
nego bez trudu mogli wypożyczyć tekst św. Ludwika Grigniona de Montfort 
o doskonałym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, zwanym też 
niewolnictwem maryjnym1. Nim rozpaliło się teologiczne myślenie, a tym 
bardziej teologiczny krytycyzm. Ówczesnego nastolatka urzekła bez reszty 
pełna radykalizmu propozycja, a głębokie przekonanie jej autorów oraz żar 
ich słowa wystarczał za argumenty. Maryjna droga wnosiła ciepło, pokój i 
radość. To były pierwsze doświadczenia, których nie „zwarzyły” teologicz-
ne studia w wyższym seminarium. Mój krakowski dogmatyk, o. dr Aleksan-
der Glinka, franciszkanin, podbudowywał teologicznie kolbiańską ducho-
wość, głosząc naukę o wszechpośrednictwie Maryi. 

Ciężkie doświadczenia przyszły wraz z przygotowywaniem rozprawy 
doktorskiej na temat związków zachodzących między mariologią i ekume-
nizmem. Bracia ewangelicy, których musiałem czytać, zwracali uwagę na 
niedostatki katolickiego nauczania o pośrednictwie Matki Pana. Protesto-
wali np. przeciwko twierdzeniu, że Bóg (w innej wersji, że Chrystus) po-
dzielił swoje królestwo na sprawiedliwość i miłosierdzie, i że sprawiedli-
wość pozostawił sobie, a miłosierdzie oddał Maryi. Sprawdziłem, że uczył 
tak m.in. św. Bernard i wielu maryjnych kaznodziejów mojej młodości. Co 
więcej, echo tej złej teologii powtarzałem codziennie we wspomnianym już 
akcie oddania się Niepokalanej. O. Kolbe zamieścił w nim słowa: „Ty, której 
Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył”2. To wyraźne echo na-
uczania o podzielonym królestwie... 

Z różnych źródeł przychodziły nowe rozczarowania, związane z otrzy-
maną i przyjętą bez najmniejszych wahań teologiczną podbudową niewol-
nictwa maryjnego i całkowitym oddaniem się Niepokalanej: inna niż o. Kol-
bego, radykalnie skierowana na Chrystusa pobożność św. Franciszka, rze-
czywiste czy pozorne przesuwanie Chrystusa na plan dalszy w przeżywa-
niu własnej maryjnej pobożności, nieobecność (w pismach o. Kolbego) du-
chowości chrztu, który zanurza nas w Chrystusie, sprawiając bezpośrednią 

                                                           
1
 Po latach ówczesny małoseminarzysta napisał hasło Ludwik Grignion de Montfort  do Ency-

klopedii Katolickiej, t. XI, s. 155n. 
2
 Dyplomik Rycerstwa Niepokalanej, Akt oddania Niepokalanej. 
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z Nim łączność, niezauważanie Ducha Świętego, który bezpośrednio jedno-
czy nas ze Zbawicielem, nieobecność teologii słowa Bożego, w którym Jezus 
nam się daje, nieobecność przymierza zawartego i wciąż ponawianego       
w świętej Eucharystii, niepokojące wyizolowanie maryjnej duchowości        
z szerokiego kontekstu wielorakich i wielobarwnych relacji między czło-
wiekiem i Bogiem oraz Bogiem-Człowiekiem, z soteriologii, eklezjologii, 
sakramentologii... 

Pierwsze wspaniałe doświadczenia broniły się i bronią mocnym argu-
mentem: 

 Popatrz: św. Ludwik, o. Maksymilian, o. Honorat, kard. Wyszyński, 
Jan Paweł II, i ich dzieła... Po owocach ich poznacie je. Masz owoce! 
Nie wystarczają? 

 Nie wystarczają – odpowiadała logika. 

Ze słów Chrystusa o drzewie i owocach nie wynika wniosek, że święci 
zawsze proponowali właściwe formy pobożności, ani też, że zawsze uza-
sadniali je poprawnie (pod względem teologicznym); św. Bernard głosił np. 
wyprawy krzyżowe jako drogę zbawienia dla chrześcijańskich rycerzy. Ze 
świętości kaznodziei, teologa czy pisarza nie można w sposób pewny wnio-
skować o poprawności ich słowa. 

Od jakiegoś czasu wschodzi nadzieja: rodzą się nowy język i nowa myśl 
teologiczna. Człowiek spod znaku Totus Tuus (Jan Paweł II), proponuje 
„zawierzenie” zamiast „niewolnictwa”, „doskonałego nabożeństwa” czy 
„całkowitego oddania się”. W Fatimie, 13 maja 1982 r. przypomina i akcen-
tuje nasze zjednoczenie z Chrystusem w Jego oddaniu się Ojcu. Przypomina 
więc podstawową strukturę chrześcijańskiego myślenia na temat oddania 
się, ofiarowania itd. Inne wielkie światło kierunkowe zapalił Jan Paweł II, 
już w „Akcie zawierzenia ludzkości” 7 czerwca 1981 r. Zawierzenie skiero-
wał przede wszystkim do Ducha Świętego. W Fatimie i w Rzymie zapalił 
dwa wielkie światła, orientujące chrześcijańskie zawierzenie na Chrystusa i 
Ducha Świętego.   

Doświadczenie zawierzenia jest wciąż w drodze. Nie przestaje apelo-
wać o lepszą teologię. 

 

1.2. Konsekracja: teologiczny sens terminu. Uwagi na marginesie 
Adhortacji „Vita consecrata” 

Otrzymaliśmy ważny dokument o życiu zakonnym oraz o niektórych 
formach chrześcijańskiego życia do niego zbliżonych. Posynodalna adhor-
tacja apostolska „Vita consecrata” Jana Pawła II kieruje się do biskupów       
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i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do stowarzyszeń 
życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do wszystkich wiernych 
o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele i w świecie (25 marca 1996 
r.)3. Termin „konsekracja” pełni w tym dokumencie doniosłe znaczenie, 
należy do kluczowych i przyzywa uwagę nie tylko polskiego czytelnika. 
Używa się go bowiem, mówiąc o konsekracji eucharystycznej, o konsekracji 
zakonnej, o poświęceniu (a nie konsekracji) różańca, medalika czy innych 
dewocjonaliów (poświęcenie i uświęcenie to odpowiedniki łacińskiego 
consecratio), o tym, że niektóre osoby poświęcają się Bogu, że biskup kon-
sekruje nowy kościół, że Pius XII poświęcił świat Niepokalanemu Sercu 
Maryi, że bohaterscy żołnierze poświęcają swoje życie za ojczyznę, że po-
święcamy się Matce Bożej itd. Nie trudno zauważyć niejednoznaczność tego 
języka. Prowokuje ona do niebagatelnego pytania o teologiczne rozumienie 
konsekracji (poświęcenia): Co właściwie znaczy „konsekrować”? Kto może 
konsekrować, tj. uświęcać, poświęcać? Komu można być konsekrowanym? 
Consecrare (konsekrować, uświęcać, poświęcać) znaczy sacrum facere 
(czynić świętym). Czy zatem człowiek może siebie lub kogokolwiek i co-
kolwiek uczynić świętym? Czy można konsekrować siebie? Czy takie słowa 
o konsekrowaniu siebie, przyjmowane zgodnie z ich podstawowym sen-
sem, nie sąsiadują z pelagianizmem? Słownik łaciny kościelnej nie przynosi 
odpowiedzi na te pytania. Według A. Jougana4 consecratio znaczy „pobłogo-
sławienie, poświęcenie, wyklinanie, święte przeistoczenie, święcenie ka-
płańskie”; consecrator - „sprawca poświęcenia, konsekrator”; consecro - 
„poświęcać, uświęcać, konsekrować, chleb i wino przemienić w Ciało             
i Krew Chrystusową”. Słownik nie odpowiada na pytanie o podmiot konse-
kracji, poświęcenia i uświęcenia (kto je sprawia). O konsekracji mówią 
księgi liturgiczne. Niech więc one odpowiedzą.  

 

1.3.  Liturgia poświęcenia (konsekracji) dziewic 

W 1970 r. Polyglotta Vaticana opublikowała obrzędy konsekracji 
dziewic: „Pontificale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii 
Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. Vi promulgatum. ORDO CON-
SECRATIONIS VIRGINUM". Editio typica. 

                                                           
3
 Polska edycja: TUM, Wrocław 1999. Por. także: Kongregacja ds. Instytutów Życia 

Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Instrukcja Faciem tuam, Domine, 
requiram, Poznań 2008. W dokumencie nazwę vita consecrata stosuje się do życia zakonnego 
bez podejmowania semantycznego namysłu nad samą nazwą. 

4
 Por. Słownik kościelny łacińsko—polski, Warszawa 1992. 
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 Księgę otwiera Dekret Świętej Kongregacji do Spraw Kultu Bożego, 
podpisany przez jej prefekta, kard. Benno Guta. Omawia on obrzęd poświę-
cenia dziewic: Consecrationis virginis ritus. Nazywa go „jednym z najcen-
niejszych klejnotów liturgii rzymskiej...” Jakie znaczenie ów klejnot przypi-
suje nazwie „konsekracja”? 

 W propozycji przemówienia biskupa do wiernych, zebranych z okazji 
konsekracji, znajdujemy słowa: „Te siostry, które dzisiaj, bracia najmilsi, 
otrzymują od Matki Kościoła dziewiczą konsekrację [...]”5.  Czy z tego należy 
wnioskować, że podmiotem konsekrującym jest Kościół? A może jest on 
jedynie pośredniczącym instrumentem konsekracji? Po przemówieniu bi-
skup zwraca się do kandydatek: „Czy chcecie być konsekrowane i uroczy-
ście zaślubione Panu naszemu Jezusowi Chrystusowi, najwyższemu Synowi 
Bożemu?”6. 

 W „Uroczystej modlitwie konsekracji” (Solemnis prex consecrationis) 
biskup mówi Bogu o kandydatkach, że błagają o jego pomoc i „pragną 
umocnienia konsekracją Twojego błogosławieństwa”7. 

 W „Litanii konsekracji dziewic” śpiewa się albo odmawia słowa: „Byś te 
służebnice Twoje raczył pobłogosławić, uświęcić i konsekrować, Ciebie 
prosimy, wysłuchaj nas”8. 

 Liturgiczny obrzęd konsekracji dziewic przewiduje pewne warianty. 
Biskup może wezwać kandydatki przed ołtarz następującymi słowami: 
„Przyjdźcie, córki, by Pan zechciał konsekrować decyzję waszego serca 
przez nasze pokorne posługiwanie”9. 

 Teologia „Ordo consecrationis virginum” jest klarowna. Żadna panna 
nie konsekruje się Bogu, nie poświęca się Mu; nie poświęca też Mu swojego 
dziewictwa. Nie konsekruje (nie poświęca) biskup. Czyni to Ten, który sam 
jest Święty i Świętością – Bóg. On czyni świętym, czyli konsekruje (poświę-
ca, uświęca).  

                                                           
5
 „Hae sorores, quae hodie, fratres dillectissimi, ab Ecclesia Matre virginalem accipiunt 

consecrationem...”. Ordo consecrationis virginum, nr 16. 
6
 „Vultis consecrari, ac Domino nostro lesu Christo, summo Dei Filio, sollemniter 

desponsari?” Kandydatka odpowiada: „Volo”. Tamże, nr 17. 
7
 „Implorantibus ergo auxilium tuum, Domine, et confirmari se benedictionis tuae 

consecratione cupientibus...”. Tamże, nr 24. 
8
 „Ut has ancillas tuas benedicere et sanctificare et consecrare digneris – te rogamus, audi 

nos”. Tamże, nr 58. 
9
 „Venite, filiae, ut cordis vestri propositum per humilitatis nostrae Dominus consecrare 

dignetur”. Tamże, nr 139. 
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1.4. Liturgia tzw. sakry biskupiej10 

 Polacy mówią, że jakiś ksiądz otrzymał sakrę biskupią, że sakry udzie-
lają trzej biskupi konsekratorzy, i że jeden z nich jest głównym konsekrato-
rem. Jak mówi odpowiedni obrzęd liturgiczny? 

 Kluczowym terminem obrzędu jest ordinatio (ordynacja, przyporząd-
kowanie, włączenie w porządek), który protestanci zachowali w łacińskim 
brzmieniu (por. „ordynacja” u luteran, reformowanych itd.), a co Polacy 
zastępują rzeczownikiem „święcenia”, wyraźnie zmieniając myśl oryginału. 
Księga sakry biskupiej nie ma w ogóle nazw „sakra” czy „konsekracja”, czy 
„święcenia biskupie”, ani w tekstach liturgicznych, ani w uwagach wyja-
śniających, tzw. rubrykach. 

 Według rubryki jeden z kapłanów mówi do biskupa ordynującego (al-
loquitur Episcopum ordinantem): „Najczcigodniejszy Ojcze, Matka-Kościół 
N. usilnie prosi, abyś ordynował prezbitera N. do Episkopatu”11. 

 W projekcie homilii znajdujemy słowa, które zdają się wiązać inicjaty-
wę z osobą biskupa i przewodniczącego tej liturgii: to on dołącza kapłana 
do biskupiego kolegium12. Jednak nie mówią, że biskup „udziela sakry” czy 
„konsekruje”. Następujące po homilii teksty liturgiczne nie pozostawiają 
wątpliwości. Litania wyraźnie wiąże ordynację z Chrystusem. Do Niego 
modli się, „by tego wybranego (tych wybranych) raczył pobłogosławić, 
uświęcić i konsekrować”13. Najistotniejszy tekst, tzn. „Modlitwa ordynowa-
nia” (Prex ordinationis), kieruje się do Boga Ojca. Biskupi dokonujący ob-
rzędu ordynowania, zwracają się do „Boga i Ojca, Pana naszego Jezusa 
Chrystusa, Ojca miłosierdzia i Boga wszelkiej pociechy”. Biskupi proszą, by 
Bóg zesłał na wybranego (wybranych) tę moc, która od Niego pochodzi. 
Ducha, którego Ojciec dał swojemu umiłowanemu Synowi i Apostołom14. 
Jest to modlitwa-epikleza, czyli modlitwa do Boga Ojca o Ducha Świętego, 

                                                           
10

 Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Valicani II renovatum 
auctoritate Pauli PP. VI editum Ioannis Pauli PP. II cura recognitum DE ORDINATIONE EPISCOPL, 
PRESBLTERORUM ET DIACONORUM. Editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis MCMXC. 

11
 Ritus ordinationis Episcopi, nr 38. 

12
 „[...] fratrem nostrum [...] per impositionem manuum in Collegium nostrum cooptamus”. 

Tamże, nr 39. 
13

 Tamże. 
14

 „Deus et Pater Domini nostri Iesu Christi, Pater misericordiarum et Deus totius 
consolationis [...] Et nunc effunde super hunc electum eam virtutem, quae a te est, Spiritum 
principalem, quem dedisti dilecto Filio tuo Iesu Christo, quem ipse donavit sanctis Apostolis, qui 
constituerunt Ecclesiam per singula loca ut sanctuarium tuum, in gloriam et laudem 
indeficientem nominis tui”. Tamże, nr 43. 



11 ..   TT ee mm aa tt   nn uu mm ee rr uu ::   ŻŻyy cc ii ee   kk oo nn ss ee kk rr oo ww aa nn ee   32 

by On dokonał istotnego misterium tego sakramentu; nie znajdujemy ter-
minów: „konsekracja”, „udzielanie konsekracji” (consecratio) czy „sakra 
biskupia”. Kościół modli się za kandydatów o Ducha Świętego, którego 
Chrystus dał Apostołom, „którzy zakładali Kościół na określonych terenach 
jako Twoje sanktuarium”. Modlitwa zawiera przekonanie, że z takim Du-
chem przychodzi wszystko, czego Apostołowie i biskupi potrzebują do bu-
dowania Chrystusowego Kościoła. 

 Z okazji włączenia ks. dr. Jacka Jezierskiego do biskupiego kolegium, 
warmińska konkatedra metropolitalna przygotowała broszurkę ułatwiają-
cą uczestniczenie w uroczystościach liturgicznych: Święcenia biskupie  
księdza Jacka Jezierskiego. Główny Konsekrator:  JE ks. kard. Józef Glemp, 
Prymas Polski. Współkonsekratorzy : JE ks. abp Edmund Piszcz, Metro-
polita Warmiński, JE ks. abp Tadeusz Gocłowski, Metropolita Gdański. Olsz-
tyn - 5 marca 1994 roku”. Łatwo zauważyć, że ta polska wersja sakramen-
talnego obrzędu zachowuje stary język, nie podejmując próby polskiej re-
cepcji łacińskiego języka oficjalnych ksiąg liturgicznych. Czerwona rubryka 
(w porównaniu z oryginałem) wyraźnie wzmacnia akcent na szafarzu: 
„Namaszczenie krzyżmem jest znakiem udzielenia godności biskupiej. 
Główny konsekrator namaszcza świętym olejem krzyżma głowę konse-
krowanemu biskupowi”. Rubryka łacińska nie mówi ani o biskupie-
konsekratorze , ani o udzielaniu godności biskupiej; ksiądz Prymas          
w łacińskiej wersji rubryki nazywa się w czasie omawianego obrzędu Epi-
scopus ordinans principalis, a metropolici warmiński i gdański – alii episcopi 
ordinantes15. 

 

1.5. Liturgia ordynowania prezbiterów, czyli święceń kapłańskich 

 Tytuł podstawowej wersji obrzędu „Ritus ordinationis presbytero-
rum”, analogicznie do poprzedniego obrzędu, nie zawiera terminu conse-
cratio czy sacra. W modlitwie, która następuje po „Litanii...”, biskup modli 
się do Boga Ojca, by wylał na kandydatów ,,błogosławieństwo Ducha Świę-
tego oraz moc łaski kapłaństwa”. Prosi też o stałą obfitość Bożych darów 

                                                           
15

 Prawdopodobnie „Święcenia biskupie księdza Jacka Jezierskiego...” opierają się na 
starszym, choć posoborowym PONTIFICALE ROMANUM... DE ORDINATIONE DIACONI, 
PRESBYTERI ET EPISCOPI. Editio typica z 1968 r. zawiera rubryki i tekst modlitw pięknie 
korespondujące z książeczką olsztyńską, jednak również tutaj biskup ordynuje, nie konsekruje; 
nie jest biskupem konsekracji, ale biskupem ordynacji lub po prostu biskupem. Terminologia 
jednak nie została jeszcze w pełni ustalona. W De ordinatione episcopi (np. Praenotanda, nr 2, 4-
6 i w Liturgii słowa tegoż obrzędu, nr 10, 14, 16, 18) znajdujemy w rubrykach nazwy: Consecrator 
principalis i Episcopi consecrantes. Nowa, poprawiona Editio typica ukazała się 4 lata przed 
Ordinatio episcopalis w Olsztynie, ale nie zdołała przezwyciężyć pierwszej edycji. Liturgiczna 
Polska okazała się oporna wobec odnowy liturgicznej ostatniego DE ORDINATIONE... EPISCOPI. 
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dla tych, których on, biskup, ofiaruje miłosiernemu Bogu, by On ich konse-
krował16. 

 Po nałożeniu rąk następuje „Modlitwa ordynowania” (Prex ordinantio-
nis). Kieruje się ona do Boga Ojca, który mocą Ducha Świętego przysposabia 
sługi Chrystusa, by formowali lud kapłański. Biskup prosi w niej Boga Ojca 
o kapłańską godność dla kandydatów, o odnowienie w nich Ducha święto-
ści (chodzi o Ducha Świętego, na co wskazuje wielka litera: Spiritum sancti-
tatis), o specjalny Boży dar drugiej zasługi17 i o właściwą postawę moralną 
związaną z dobrym przykładem18. Nie znajdujemy również tutaj słów          
o biskupie-konsekratorze, a nawet udzielającym święceń kapłańskich. 

 

1.6. Liturgia ordynowania diakonów 

 Przegląd tego obrazu prowadzi do takich samych wniosków. „Ritus 
ordinationis diaconorum” używa terminów: „ordynowanie”, „ordynacja”, 

                                                           
16

 „Exaudi nos, quaesumus, Domine Deus noster, et super hos famulos tuos benedictionem 
Sancti Spiritus et gratiae sacerdotalis effunde virtutem: ut, quos tuae pietatis aspectibus 
offerimus consecrandos, perpetua muneris tui largitate prosequaris. Per Christum Dominum 
nostrum”. De ordinatione presbyterorum, nr 128. 

17
 „[...] Acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineat [...]”, tamże, nr 131. Liturgiści 

nazywają te słowa swoim krzyżem: crux liturgistarum. Co znaczy secundum meritum - druga 
zasługa? Drugi, po diakonacie, stopień święceń? Przecież święcenia nie są zasługą; są darem, 
łaską, uzdolnieniem, ciężarem, legitymacją określonych funkcji w Kościele, posłaniem..., ale nie 
zasługą. Dziękuję za pasjonującą rozmowę na ten temat ks. dr. Cz. Krakowiakowi z Katedry 
Liturgiki Instytutu Teologii Pastoralnej KUL. Jemu zawdzięczam również wskazanie 
najważniejszych pozycji na ten temat: B .  Botte , „Secundi meriti munus, „Les Questions 
Liturgiques et Paroissiales” 21 (1936), s. 84-88 (artykuł stary, ale dobry); tenże, L’Ordre d’après 
les Prières d’Ordinations, tamże, 35 (1954), s. 167-179. Ks .  B .  Mokrz yck i  SJ, w polskim 
przekładzie istotnych słów kapłańskiej ordynacji crux liturgistarum (secundi meriti munus) 
przełożył na „urząd kapłański”. Zaproponował przekład: „Prosimy Cię, Ojcze Wszechmogący, daj 
tym sługom swoim godność prezbiteriatu, odnów w ich sercach Ducha świętości, aby od Ciebie 
otrzymali urząd kapłański i przykładem swojego postępowania pociągnęli innych do poprawy 
obyczajów”. Kościół w świętości, Warszawa 1984, ATK, s. 139. Oburzony, że wielki jezuita 
zdeprawował świętą księgę liturgiczną, a nadto konsekwentnie podtrzymuje termin: „święcenia 
diakonów”, jak też: „święcenia kapłanów”, „konsekracja”, czyli „święcenia biskupa”, a nawet 
„modlitwę konsekracyjną”, poszukiwałem odpowiednio mocnej formy naukowego protestu; 
powstrzymuję się jednak od gwałtowności. Opierał się wiernie na pierwszej edycji i nie 
odpowiada za gwałtowne tempo przemian w liturgii oraz teologii sakramentów. Jednak             
ks. Mokrzycki bardzo szybko stał się ofiarą tych przemian, przeszedł bowiem do historii 
przekładów tekstów liturgicznych... 

18
 „Da, quaesumus, omnipotens Pater, in hos famulos tuos presbyterii dignitatem; innova in 

visceribus eorum Spiritum sanctitatis; acceptum a te, Deus, secundi meriti munus obtineant, 
censuramque morum exemplo suae conversationis insinuent”. De ordinatione presbyterorum, nr 
131. 
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„kandydaci do diakonatu” (ordinandi) oraz „biskup sprawujący obrzęd” 
(Episcopus, nigdy „konsekrator”). Uświęca Bóg; biskup prosi Go o uświęca-
jące błogosławieństwo19. 

 

1.7. Liturgia świętej Eucharystii 

 W języku potocznym mówi się o obrzędzie przeistoczenia jako o kon-
sekracji, której dokonuje kapłan; to on konsekruje chleb i wino. Liturgia nie 
posługuje się tym językiem. Według niej kapłan prosi Boga Ojca, by zesłał 
swojego Ducha i by ten Duch dokonał przemiany. Mamy tu klasyczną epi-
klezę: „Boże, nasz Ojcze, prosimy Ciebie, ześlij i teraz Twojego Ducha Świę-
tego, aby dary chleba i wina stały się Ciałem i Krwią naszego Pana, Jezusa 
Chrystusa”20. 

 Powyższa formuła pochodzi z rzadziej używanej Modlitwy Euchary-
stycznej we Mszy świętej z udziałem dzieci, jednak również ona zawiera 
epiklezę, która wiąże eucharystyczną przemianę z działaniem przyzywane-
go Ducha. Zakłada, że nie człowiek, nie celebrans, nie biskup ani nawet nie 
papież dokonuje konsekracji, ale sprawia ją Boży Duch. Dla przypomnienia 
– Modlitwy Eucharystyczne najczęściej stosowane: 

 Modlitwa Eucharystyczna II: 

 „Uświęć (sanctifica) te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas 
Ciałem i Krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa”21. 

 Modlitwa Eucharystyczna III: 

 „Pokornie błagamy Cię, Boże, uświęć (sanctifica) mocą Twojego Ducha 
te dary, które przynieśliśmy Tobie, aby się stały Ciałem i Krwią Twojego 
Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który nam nakazał spełniać to miste-
rium”. 

 Konsekracji dokonuje zatem Ojciec mocą (przez, posyłając) Ducha 
Świętego. Można zasadnie twierdzić, że konsekruje (czyni świętym, uświę-
ca) Boży Duch, posyłany przez Ojca. 

 

                                                           
19

 Modlitwa po Litanii: „Domine Deus, preces nostras clementer exaudi, ut quae nostro sunt 
gerenda officio, tuo prosequaris benignus auxilio; et, quos sacris ministeriis exsequendis pro 
nostra inteligentia credimus offerendos, tua benedictione sanctifica”. De ordinatione 
diaconorum, nr 204. 

20
 II Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci. 

21
 Słowa tej epiklezy poprzedza wyznanie wiary, że źródło naszej (i wszelkiej) świętości kryje 

się w Bogu: „Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości (fons omnis sanctitatis)”. 
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1.8. Liturgia poświęceń 

 Chodzi o pewien typ sakramentaliów, opisanych przez Sobór: „Są to 
znaki święte, które z pewnym podobieństwem do sakramentów oznaczają 
skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez modlitwę Kościoła. 
Przygotowują one ludzi do przyjęcia głównego skutku sakramentów             
i uświęcają różne okoliczności życia...; w ten sposób niemal każde godziwe 
użycie rzeczy materialnych może zostać skierowane do uświęcenia 
człowieka i uwielbienia Boga”22. Nasi wierni często proszą księdza o po-
święcenia: medalika, różańca, szkaplerza, nowego domu i samochodu...; 
mówią o poświęceniu przez księdza biskupa kościoła, dzwonów, chorągwi, 
cmentarza.... Właśnie o „poświęcenia”, a nie o „pobłogosławienie”. Proszą 
też o błogosławieństwo czy pobłogosławienie, mówią np. „Pobłogosław 
mnie, Ojcze duchowny”; prymicjant przed wejściem do kościoła prosi o bło-
gosławieństwo ze strony rodziców; o to samo proszą ojca i matkę państwo 
młodzi. Proszą właśnie o błogosławieństwo, a nie o poświęcenie. Język 
polski rozróżnia więc „poświęcenia” od „błogosławieństw”. Trudno 
dopatrzeć się tego w łacińskich księgach liturgicznych, które przewidują 
tylko „błogosławieństwa” – benedictiones. Nazwa „poświęcenia” 
zadomowiła się w naszym języku prawdopodobnie ze względu na 
kropienie wodą święconą; poświęcenie znaczyłoby więc tyle, co po-
kropienie wodą święconą; może dlatego w pobożności ludowej większą 
prawdopodobnie wagę przykłada się do pokropienia niż do tekstów 
odmawianych przy tej okazji modlitw. 

 Nowej księgi błogosławieństw darmo poszukiwać w Zakładzie Liturgi-
ki KUL (organizacja finansowania zakupów nowej literatury dyskryminuje 
zakłady): ani wersji oryginalnej, ani polskiego przekładu. W Bibliotece 
Głównej również próżno szukać oryginalnego wydania. Na szczęście są oba 
tomy polskiego przekładu: 

 „Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji pol-
skich” (t. I-II, Katowice 1994, Księgarnia św. Jacka). W sześciu częściach 
zestawiono błogosławieństwa dotyczące osób, budynków i wielorakiej 
działalności chrześcijan, sprzętów liturgicznych i przedmiotów kultu pu-
blicznego, przedmiotów wyrażających pobożność ludu chrześcijańskiego, 
błogosławieństwa w różnych okolicznościach i używane w diecezjach pol-
skich. Błogosławieństwa mają strukturę prośby o błogosławieństwo, co 
łatwo można zauważyć na wybranych przykładach.      

                                                           
22

 Konstytucja o Liturgii „Sacrosanctum Concilium”, w: Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 60-61.  
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 Błogosławienie pokarmów na Wielkanoc (w Polsce mówi się o „po-
święceniu” i o „święconkach”): „Baranku Boży, Ty pokonałeś zło i obmyłeś 
świat z grzechów, pobłogosław † to mięso, wędliny i wszystkie pokarmy, 
które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych po-
traw, jakie Ty spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy”.  

 Błogosławienie obrazu Matki Bożej (w Polsce mówi się o „poświęcaniu 
obrazów”): „Boże, Ty w osobie Najświętszej Maryi Panny dałeś swojemu 
Kościołowi pielgrzymującemu zapowiedź przyszłej chwały. Spraw, aby 
Twoi wierni, którzy przygotowywali ten obraz Najświętszej Maryi Panny,    
z ufnością wznosili oczy ku Matce, jaśniejącej jako wzór świętości dla całej 
wspólnoty Twoich wybranych. Przez Chrystusa Pana naszego”.  

 Błogosławienie dewocjonaliów (również w tym przypadku mówi się   
w Polsce o „poświęceniu”, a nie o „błogosławieniu”): „Błogosławiony jesteś, 
Boże, Źródło i Dawco wszelkiego błogosławieństwa. Ty się radujesz ze 
wzrostu pobożności Twoich wiernych. Spraw łaskawie, aby Twoi słudzy, 
nosząc te znaki wiary i pobożności, starali się wewnętrznie przemieniać na 
podobieństwo Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków”. 

 Przykłady te odsłaniają teologiczną strukturę „błogosławieństw”: Bło-
gosławi sam Bóg, a człowiek (kapłan, choć niekoniecznie on) błogosławi 
(wysławia) Boga i prosi, by On błogosławił. Mówimy, że kapłan udziela 
błogosławieństwa przed rozesłaniem w Liturgii Eucharystycznej, tymcza-
sem on mówi, znacząc znakiem krzyża i odsyłając do Źródła wszelkiej świę-
tości i wszelkiego błogosławieństwa: „Niech was błogosławi Bóg wszech-
mogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty”23. 

 

1.9. Semantyczne poszukiwania Laurentina 

 Prof. René Laurentin, wciąż jasna gwiazda na teologicznym (zwłaszcza 
mariologicznym)  niebie, wiele myśli i serca poświęcił św. Ludwikowi Marii 
Grignionowi de Montfort24. Nie mógł nie dostrzec językowego problemu, 
jaki niosą z sobą teksty wielkiego apostoła praktyki oddawania się Matce 
                                                           

23
 Obfity materiał nt. błogosławieństw przyniósł tom „Liturgia Sacra. Kwartalnik Wydziału 

Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego” l (1995) nr 3-4. Piszą m.in. J .  M.  Cz er sk i ,  Biblijny 
sens „błogosławienia” Boga i człowieka; J .  J .  Kopeć ,  Kształtowanie się obrzędów błogosła-
wieństw na przestrzeni dziejów; S .  Cz erw ik , Odnowa liturgii błogosławieństw po Soborze Wa-
tykańskim II; S .  C i ch y , Błogosławieństwa w liturgii Kościoła; H . J .  So becz ko ,  Teologiczny       
i antropologiczny wymiar obrzędów błogosławieństw rzeczy; B.  P ie rs ka ła , Błogosławieństwa 
związane z misterium życia i macierzyństwa; A .  Ro jew sk i ,  Błogosławieństwa związane z ob-
chodami ku czci świętych. 

24
 Louis-Marie Grignion de Monfort, Sa vie - son experience spirituelle - sa théologie - son 

actualité, Paris 1984. 
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Bożej w niewolę. Język francuski posługuje się zwrotem consécration à la 
Vierge (czy à Marie). Laurentin przygotował obszerne studium nt. teolo-
gicznej poprawności tej formuły25. Zwrócił uwagę na nowy interesujący 
szczegół semantyczny „konsekracji”. Szeroko uzasadnia tezę, że tylko Bogu 
można się poświęcić (konsekrować), ponieważ poświęca (uświęca) tylko 
Bóg; tylko On może nas swoją łaską ubóstwić. Chrześcijańska konsekracja 
to chrzest, w którym Bóg nas konsekruje bez zasług z naszej strony. Konse-
krację płynącą z chrztu mamy urzeczywistniać w całym życiu. Jednak Bóg 
niczego nie czyni w nas bez nas. Wynika stąd, że winniśmy oddać się Bogu, 
błagać, by nas konsekrował i byśmy byli dyspozycyjni na Jego konsekrujące 
działanie oraz angażowali się w nie. Konsekracja stanowi istotę życia 
chrześcijańskiego. Została zaprogramowana przez Boga, by ubóstwić czło-
wieka (por. J 10,34-35). Co zatem z konsekracją (poświęceniem się) Matce 
Bożej? Należałoby napisać na ten temat osobny, obszerny tekst. Laurentin 
nie zaproponował wykończonej i przekonywającej odpowiedzi. Zapalił 
odświeżoną myśl i wskazał kierunek poszukiwań – chodzi o oddanie się 
Maryi w opiekę i do Jej dyspozycji. W języku potocznym nazywamy to nie-
kiedy poświęceniem i konsekracją, analogicznie26. Podkreślamy w ten spo-
sób wolę pełnego i szlachetnego oddania się. Analogicznie mówimy o kimś, 
że poświęca się wychowaniu dzieci, trosce o chorych czy „świętej miłości 
kochanej Ojczyzny”; mówimy o poświęceniu życia za rodzinny kraj czy po-
święcaniu czasu jakiejś sprawie. Zwykle chodzi o sprawy szlachetne i świę-
te. Zawsze akcent pada na wartość naszego czynu, jego szlachetność, pięk-
no, a często również radykalizm. W języku teologicznym akcent pada          
(a może wszystkie akcenty padają) na czyn Boga: na przyjęcie z Jego strony 
i złączenie z sacrum, czyli konsekrowanie. 

 Kard. Karol Wojtyła zaproponował nowy język: „zawierzenie” oraz 
„zawierzenie Maryi”. Ten język trafia w sedno problemu. Trafnie pod 

                                                           
25

 Retour à Dieu avec Marie. De la secularisation à la consécration, Paris 1991, (ss. 189!). 
26

 Tamże, s. 80-81. Wykazawszy teologiczną niepoprawność formuły consécration à Marie 
(„poświęcenie się Maryi”; tzn. „Matce Bożej” – w celowniku), Laurentin nadal zatrzymuje ten 
język; nie proponuje innej formuły, jak to uczynił kard. Wojtyła. Wysuwa jednak jeszcze inną 
trudność teologiczną. Jeśli już stworzenie poświęca się (konsekruje się), to może to czynić wy-
łącznie Bogu, analogicznie jak adorować można jedynie Boga. Laurentin przyznaje, że w języko-
wej praktyce nie zawsze przestrzega się zasad: mówiło się i mówi nadal o konsekracji Matce 
Najświętszej i o adorowaniu Maryi (biernik, nie dopełniacz: „adorować Maryję”), byłoby jednak 
lepiej nie mieszać tych sensów. To pomieszanie języków bywa „skandalem teologicznym i eku-
menicznym, szkodzi pokojowi, dobrym relacjom między chrześcijanami i przyszłości konsekracji”, 
tamże, s. 174-175. Zawierzamy się Maryi, by od Boga i w Bogu dostąpić konsekracji (uświęca 
Bóg). Powracamy zatem do teocentryzmu. Maryja dysponuje nas do tej konsekracji, po macie-
rzyńsku wspiera, byśmy otworzyli się na Bożą konsekrację i na nią właściwie odpowiadali. (Tam-
że, s. 175.). 
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względem teologicznym ujmuje naturę ludzkiego czynu i nie sugeruje, że to 
człowiek siebie uświęca. Polacy zatem, dzięki swemu Wielkiemu Białemu 
Bratu, przeprowadzili udaną kurację swojego maryjnego języka. Francuzi 
(również Włosi, Hiszpanie i Portugalczycy) pozostają nadal ze swoim po-
święceniem się (consécration, consagrar) kierowanym do Maryi. Wielki 
Laurentin skapitulował przed problemem. Ukazując go z właściwą sobie 
błyskotliwą inteligencją oraz imponującą erudycją, nie zaproponował roz-
wiązania; stać go było jedynie na prośbę, by sprawy nie wyolbrzymiać, by 
starać się życzliwie rozumieć ten wieloznaczny język i nie zamieniać się w 
policję słownika. 

 

2. „VITA CONSECRATA”: TEOLOGICZNE  INSTRUMENTARIUM  FORMACJI 

ZAKONNEJ27 

 Duch Święty sprawił,  że Sobór Watykański II wzmocnił w Kościele 
soborowość (swoisty element demokratyzacji). Dlatego po Soborze repre-
zentacje biskupów całego Kościoła zbierały się na tzw. Synody Biskupów, 
by wspólnie rozważać wielkie problemy współczesnego świata i Kościoła  
w zmieniającym się świecie. Na życzenie synodalnych Ojców, papieże  pod-
sumowują prace Synodów w specjalnych dokumentach. Przedmiotem Sy-
nodów stały się m.in. ewangelizacja, wierni świeccy i kapłaństwo służebne, 
powołania kapłańskie i słowo Boże w życiu biskupów i misji Kościoła.        
W 2005 r. Synod Biskupów obradował na temat życia konsekrowanego. 

 Zgodnie z wolą Synodu obrady zostały podsumowane w „Posynodalnej 
Adhortacji Apostolskiej Vita consecrata” Ojca Świętego Jana Pawła II do 
biskupów i duchowieństwa, do zakonów i zgromadzeń zakonnych, do 
stowarzyszeń życia apostolskiego, do instytutów świeckich oraz do 
wszystkich wiernych o życiu konsekrowanym i jego misji w Kościele             
i w świecie”, podpisana przez Jana Pawła II dnia 25 marca 1996 r., 
opublikowana w języku łacińskim w AAS oraz osobno w Libreria Editrine 
Vaticana w 1996 r., a w tłumaczeniu polskim we Wrocławiu w 1999 r28.  

 To wielkiej rangi dokument Kościoła o życiu konsekrowanym. My, oso-
by konsekrowane, jesteśmy tutaj, w Astanie29, nowej i pięknej stolicy Ka-
zachstanu, w komfortowej sytuacji: oto niebo podarowało nam odpowiedni 

                                                           
27

 Tekst napisany na zamówienie czasopisma „Vita consecrata”. Pierwodruk: Konsekracja. 
Teologiczny sens terminu...  „Życie konsekrowane” , nr 3, 55-64, 1997 r.  

28
 Cytując dalej powyższy dokument, będziemy używać skrótu „VC”. 

29
 Konferencja wygłoszona do osób konsekrowanych (zakonnice) 22 września 2010 r. w no-

wej stolicy Kazachstanu - Astanie. 



 
15-16   2014/2015

  
39 

czas i miejsce, byśmy zapoznali się z wielkim dokumentem Matki Kościoła 
o naszym powołaniu. Chwała Panu!   

 Istotne myśli Adhortacji „Vita consecrata” opublikowałem w czasopi-
śmie poświęconym życiu konsekrowanemu „Życie Konsekrowane”, wyda-
wanym przez Księży Salwatorianów.. Dzięki możliwości kopiowania mam 
możliwość i przyjemność uszczęśliwić  wszystkie astańskie Czcigodne Słu-
chaczki wspomnianym  tekstem, co wybitnie ułatwi nam pracę.  

 Formacyjne uwarunkowania autora niniejszej wypowiedzi decydują    
o radykalnie jednostronnym uwrażliwieniu na elementy treściowe Adhor-
tacji Jana Pawła II „Vita consecrata”, a mianowicie na teologię. Ograniczenia 
czasowe usprawiedliwiają wyraźną wybiórczość tematyki, nawet tylko 
teologicznej. Ze względu na klarowność ekspozycji, przyjęto konwencję tez, 
co z jednej strony daje smak swoistego archaizmu, z drugiej - gwarantuje 
wykładowi przejrzystość. 

 

Teza 1: Życie konsekrowane jest cennym darem dla Kościoła 

 Życie konsekrowane, według Adhortacji „Vita consecrata”, nie jest 
czymś drugorzędnym, ale jest sprawą niesłychanie doniosłą dla całego 
Kościoła. „To nasza sprawa, ona nas dotyczy” (de re nostra agitur). Biskupi 
kilkakrotnie powtarzali to na Synodzie poświęconym życiu 
konsekrowanemu. Znajduje się ono w samym sercu Kościoła, w jego 
centrum, posiada „decydujące znaczenie dla jego misji”, „wyraża 
największą istotę powołania chrześcijańskiego30, stanowi „integralną część 
życia Kościoła oraz cenny bodziec do coraz większej wierności Ewangelii”, 
a także „bezcenną pomoc” dla wiernych w ich pielgrzymowaniu do Pana. 
Życie konsekrowane nie zestarzało się; pozostaje „cennym i nieodzownym 
darem także dla teraźniejszości i przyszłości Ludu Bożego”31.  

 Z tezy o wielkiej wartości życia konsekrowanego autor Adhortacji 
wyprowadza wniosek dla biskupów: nie dbać o ten typ życia, znaczy nie 
dbać o doniosłą sprawę Kościoła i odwrotnie: cenić, wspierać, odnawiać       
i tworzyć to życie w bogactwie jego form, znaczy cenić, wspierać, odnawiać 
i budować Kościół. Osoby natomiast żyjące tym życiem niech mają 
świadomość, że nie wegetują na obrzeżach Kościoła, ale zakorzeniają się     
w niego niezwykle głęboko - w  samo jego serce. 

 

                                                           
30

 Adhortacja cytuje Dekret o działalności misyjnej Kościoła „Ad gentes” Vaticanum II, 18. 
31

 VC, 3. 
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Teza 2: Życie konsekrowane jest stanem w Kościele i to stanem 
doskonałym 

 Adhortacja przypomina poprzednie Synody poświęcone świeckim i ka-
płanom, gdzie postrzegano jednych i drugich jako stany w Kościele. Ostatni 
Synod kontynuuje niejako naukę o stanach w Kościele. Nie mówi jasno          
i wyraźnie o stanie życia konsekrowanego, taką jednak tezę można 
zasadnie wyczytać w „Vita consecrata”. Dwaj współbracia, prawnicy, 
zaprawieni w prawie kościelnym, zauważyli, że Sobór Watykański II uczy    
o dwu tylko stanach (świeckim i kapłańskim). Nowy „Kodeks Prawa 
Kanonicznego” pozostaje wierny temu stanowisku, jednak „Kodeks 
Kanoniczny Kościołów Wschodnich” przyjmuje trzeci stan - życia 
konsekrowanego. Sprawdziłem i prawdopodobnie znalazłem potwier-
dzenie ostatniej informacji „status religiosus est stabilis in communi 
vivendi modus...”32. Jestem zobowiązany za przydatną, zwłaszcza tutaj, 
wiedzę prawniczą. Jeszcze raz prześledziłem tekst  Adhortacji i nie ma        
w niej wyraźnego stwierdzenia, że życie konsekrowane czy życie zakonne 
jest trzecim stanem w Kościele. Wydaje się jednak, że są tam przesłanki do 
takiego twierdzenia. Autor, poświęcając wiele uwagi odnowie różnych form 
życia konsekrowanego, apeluje o zachowanie tożsamości różnych stanów 
życia w Kościele33. Gdyby autor nie uznawał życia konsekrowanego za stan, 
nie argumentowałby w taki sposób. Jedynie supozycja, że życie 
konsekrowane jest stanem w Kościele, ocala logikę zastosowanej 
argumentacji. 

 Umiejscawiając tematykę Synodu poświęconą życiu konsekrowanemu 
w szeregu poprzednich Synodów, Jan Paweł II zwraca uwagę, iż ten właśnie 
Synod „dopełnia cykl rozważań nad szczególnymi cechami stanów życia, 
które - zgodnie z zamysłem Chrystusa Pana - istnieją w Jego Kościele”34.      
Z tego sformułowania nie wynika w sposób konieczny teza o życiu 
konsekrowanym jako stanie w Kościele (nie tylko nowy stan może 
dopełniać zespół stanów), ale czyni ją bardzo prawdopodobną.  

 Adhortacja wyraźnie formułuje twierdzenie o obiektywnej wyższości 
życia konsekrowanego w odniesieniu do życia niekonsekrowanego35 - 
zdaje się więc zakładać, że forma obiektywnie wyższa jest stanem i to         
w sensie przynajmniej nie słabszym, jak życie niekonsekrowane. To 
rzeczywiście niezwykle doniosła teza, bowiem po Soborze i po wielu 

                                                           
32

 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1983, kan 410. 
33

 Por. VC, 4. 
34

 VC, 4. 
35

 Por. VC, 18. 
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tekstach ks. Karola Wojtyły, później biskupa i papieża, niesłychanie 
dowartościowano życie małżeńskie i rodzinne, wybitnie zrehabilitowano 
życie seksualne (z mową ciała), spopularyzowano też szerokie pojmowanie 
powołania, odnosząc je również do życia w małżeństwie i rodzinie.             
W świadomości wielu, w następstwie tego, dewaluuje się życie zakonne. 
Takie przemiany świadomości wtargnęły również do klasztorów. W czym 
Adhortacja dostrzega „obiektywną wyższość życia konsekrowanego”? Czy 
w radykalizmie oddania się Chrystusowi? 

 

Teza 3: Do istoty życia konsekrowanego należy pełnia i radyka-
lizm oddania się Chrystusowi 

 Wyższość życia konsekrowanego nad niekonsekrowanym tradycyjnie 
argumentuje się wyższym stopniem oddania się Chrystusowi: 
konsekrowani mieliby być całkowicie oddani Chrystusowi, a niekon-
sekrowani - niecałkowicie, ponieważ dzielą swoją miłość między Chrystusa 
a żonę czy męża, dzieci itd. Adhortacja nie podejmuje takiej argumentacji - 
przecież chrześcijanie żyjący w małżeństwie i rodzinie mogą również być 
całkowicie oddani Chrystusowi. Może się zdarzyć, że chrześcijańscy 
małżonkowie pełniej oddają się Chrystusowi niż karmelitanka i kartuz. Jak 
zatem argumentuje Adhortacja?  

 „Vita consecrata” nie podejmuje tej argumentacji, co nie znaczy, iż nie 
podkreśla, że życie konsekrowane jest, a może ściślej - winno być 
całkowicie i wyłącznie oddane Bogu36. Nie twierdzi jednak, że na innej 
drodze życia nie może być pełnego oddania się Chrystusowi. Pełnia 
oddania się Chrystusowi przestała być koronnym argumentem za 
wyższością życia konsekrowanego, chociaż - jak się wydaje - nie przestała 
funkcjonować jako ważny argument.  

 Formy życia konsekrowanego były, są i będą zróżnicowane, ale 
niezmienna pozostanie istota tego wyboru: radykalny dar z siebie, 
składany z miłości do Pana Jezusa, a w Nim do każdego członka ludzkiej 
rodziny37. Jak rozumieć ów radykalizm? Czy wystarczy radykalizm zapisów 
w regule i konstytucjach, a więc radykalizm programu, czyli radykalizm 
obiektywny, czy też chodzi również o radykalizm każdego zakonnika, 
każdej osoby, która opowiedziała się za owym radykalnym programem? 
Gdyby się przyjęło drugą interpretację, należałoby konsekwentnie 
oczekiwać subiektywnego radykalizmu od każdej osoby konsekrowanej. 

                                                           
36

 Por. VC, 17. 
37

 Por. VC, 3. 
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Letniość, jako jedynie zasadnicza poprawność, znaczyłaby raczej 
śmiertelne zranienie istoty życia konsekrowanego.  

 Jeśli się jednak przyjmie (a trudno nie przyjąć) możliwość całkowitego 
i radykalnego oddania się Chrystusowi w tzw. świecie, trzeba poszukiwać 
innego argumentu za tezą, że życie konsekrowane jest stanem 
doskonalszym. Adhortacja wskazuje taki argument: całkowite 
upodobnienie się do Chrystusa. 

 

Teza 4: Osoba konsekrowana żyje na wzór Chrystusa 

 Adhortacja głosi chrystomorficzność, czyli chrystokształtność życia 
konsekrowanego. Osoby konsekrowane mają żyć na wzór Chrystusa, 
przyjąć Jego sposób życia. Dokument wyjaśnia swoją tezę: Chrystus „z 
niektórymi swymi uczniami nawiązywał szczególne relacje, wzywał ich, by 
nie tylko przyjęli królestwo Boże we własnym życiu, ale także, by oddali 
swoje istnienie w służbę tej sprawy, porzucając wszystko i naśladując 
wiernie Jego sposób życia”38. 

 Życie konsekrowane charakteryzuje „całkowite i wyłączne oddanie się 
Jemu”39 - Jezusowi. Totalność ofiary z siebie, porównywalna do ofiary 
całopalnej, przynależy do tożsamości osoby konsekrowanej. Adhortacja nie 
mówi jednak, że na innej drodze nie można całkowicie oddawać się 
Chrystusowi i bez reszty do Niego przynależeć. Argument „z pełni" oddania 
się Chrystusowi przestał być koronnym na rzecz wyższości życia 
konsekrowanego, chociaż - jak się wydaje - nie utracił swej mocy 
całkowicie. A może radykalne oddanie się Zbawicielowi stanowi o 
tożsamości, zarówno życia konsekrowanego, jak i chrześcijańskiej drogi 
życia niekonsekrowanego, a stopień owego radykalizmu określa stopień 
tożsamości? 

 Adhortacja sięga po inny argument jako decydujący o wyższości stanu 
życia konsekrowanego: pełniejsze upodobnienie się do Jezusa Chrystusa. 
Przez rady ewangeliczne Jezus wzywa niektórych, aby dzielili Jego 
doświadczenie dziewictwa, ubóstwa i posłuszeństwa. „Od tego, kto je 
przyjmuje, wymagają one zdecydowanej woli całkowitego upodobnienia 
się do Niego”. 

                                                           
38

 VC, 14. 
39

 VC, 17. 
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 „Żyjąc w posłuszeństwie, niczego nie posiadając na własność i za-
chowując czystość "40, osoby konsekrowane wyznają, że Chrystus jest 
Pierwowzorem, w którym wszelka cnota osiąga doskonałość. Jego sposób 
życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie jawi się bowiem jako 
najbardziej radykalna forma życia Ewangelią na tej ziemi, forma — rzec 
można — boska, skoro przyjął ją On sam, Człowiek-Bóg, jako wyraz więzi 
łączącej Jednorodzonego Syna z Ojcem i Duchem Świętym. Dlatego  oto 
chrześcijańska tradycja mówiła zawsze o obiektywnej wyższości życia 
konsekrowanego41. 

 Do chrystomorficznego życia uzdalnia już chrzest. Konsekracja 
chrzcielna uzdalnia do takiego życia, prowadzi do bardziej radykalnego 
naśladowania Chrystusa przez przyjęcie rad ewangelicznych. Którą radę 
ewangeliczną uważa za pierwszą i najistotniejszą? Św. Franciszek rzekłby 
prawdopodobnie: Ubóstwo! Adhortacja wskazuje na czystość. Oczywiście, 
nie chodzi o każdą czystość, ale tę dla Królestwa niebieskiego. Wieloletni 
mistrz naszego nowicjatu i wieloletni sługa z Bazyliki w Asyżu zauważył, że 
dzisiaj powszechnie przyjmuje się, iż dominantą franciszkańskiego 
charyzmatu nie jest ubóstwo, ale posłuszeństwo. Zachowując głęboki 
szacunek do takiej interpretacji franciszkanizmu, pozostaję przy ubóstwie. 
Czynię to w przekonaniu, że mówią o tym zarówno pisma św. Franciszka, 
jak i trzynastowieczne biografie Świętego. 

 Przytoczone wyżej słowa Adhortacji zdają się wskazywać na 
naśladowanie Chrystusa jako na specyficzną cechę życia konsekrowanego. 
Jednak w innym numerze czytamy, że wszystkie dzieci Kościoła są 
„jednakowo powołane, by iść za Chrystusem”42. Prawdopodobnie więc 
dokument papieski nie do końca sprecyzował swoją tezę o naśladowaniu 
Chrystusa jako wyróżniku stanu życia konsekrowanego. 

 W czym jeszcze Adhortacja widzi istotny wyróżnik stanu konsekro-
wanego? 

 

 

                                                           
40

 Św. Franciszek z Asyżu,  Regula bullata, I, 1.  Autor, jako franciszkanin, porusza problem 
rozumienia ubóstwa w relacji do osób zakonnych ze wspólnot franciszkańskich, niemniej ma to 
odniesienie do wszystkich wspólnot zakonnych oraz wszystkich osób konsekrowanych w 
zależności od ich charakteru (charyzmatu) i miejsca, gdzie spełniają swoją ewangeliczną misję.  

41
 Por. VC, 18. 

42
 Por. VC, 15. 
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Teza 5: Stan życia konsekrowanego jest znakiem i proroctwem 
dla wspólnoty braci i świata 

 Wyjaśnienie tej ważnej tezy wprawia w głębokie zakłopotanie umysły 
zakochane w konkretności. Autor Adhortacji odwołuje się bowiem do 
„szczególnego doświadczenia „światła” promieniującego ze Słowa 
Wcielonego”, które to światło staje się udziałem powołanych do życia 
konsekrowanego. Słowo o świetle wymagałoby oświetlenia. Są piękne          
i poetyckie, ale nieostre pod względem znaczenia. O jakie doświadczenie 
chodzi? Kontekst pozwala domniemywać, że chodzi o doświadczenie 
analogiczne do doświadczenia Piotra („Panie, dobrze, że tu jesteśmy” - Mt 
17,4). 

 Osoby konsekrowane w szczególny sposób miałyby doświadczać 
radości i zachwytu Piotra. Jan Paweł II, w słowach Piotra, odkrywa także 
„chrystocentryczne napięcie całego chrześcijańskiego życia oraz całkowite   
i bezwarunkowe oddanie, które stanowi wewnętrzną dynamikę powołania 
do życia konsekrowanego43. 

 Uczeń Chrystusa pielgrzymujący drogą życia konsekrowanego byłby 
więc znakiem Chrystusa poprzez wyjątkowe zafascynowanie się Nim, 
wyraźne napięcie w Jego kierunku poprzez całkowite i bezwarunkowe 
oddanie Mu swego życia. Sam fakt bycia zakonnikiem nie czyni jeszcze  
osoby zakonnej znakiem Chrystusa; staje się nim wtedy, gdy promieniuje 
radością radykalnego przynależenia do Niego. Apostołowie zstępujący          
z Góry Przemienienia byli znakiem misterium swego Pana, bo znosili           
w dolinę niezwykłe światło Przemienienia, głębokiego doświadczenia 
Chrystusa44. Tyle w zakonniku owego znaku, ile wewnętrznego zachwytu45. 
W kilku miejscach Adhortacja pisze o tym zachwycie. W numerze 19. 
przypomina doświadczenia najstarszych form życia radami ewange-
licznymi. Charakteryzowało je głębokie przeżywanie piękna Bożych 
misteriów, przeżywanie połączone z rozradowaniem i zachwytem. Poprzez 
chrześcijańskie filokalia, czyli umiłowanie Bożego piękna, objawiającego 
się w Chrystusie, osoba konsekrowana objawia temu światu inny świat, 
staje się zwierciadłem innego świata, jego wymownym znakiem. Człowiek 
filokalii nosi w sobie „odblask niedostępnego światła” i zdąża do jego pełni. 

 Adhortacja umieszcza życie konsekrowane jako znak piękna                    
w kontekście trynitarnym. Wyjaśnia, że życie to odsłania prawdę o tym, 
„czego dokonuje Ojciec przez Syna w Duchu Świętym swoją miłością, swoją 
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 Por. VC, 15. 
44

 Por. VC, 15. 
45

 Por. VC, 17. 
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dobrocią, swoim pięknem”46. Ujawnia też Bożą moc i wielkość Bożych dzieł 
dokonywanych w słabym człowieku. Moc i dobroć Boża kształtuje dusze 
wybrane na wzór Chrystusa - czystego, ubogiego i posłusznego. Przez nie 
uwielbiony Chrystus kontynuuje w świecie swoją obecność47. 

 Życie konsekrowane jest znakiem Boga i Chrystusa w świecie również 
przez służbę braciom. Duch Boży nie chce, by osoby powołane przez Ojca, 
radykalnie oddane Chrystusowi i naśladujące Go, wykorzeniały się z 
historii ludzkości - w nich Chrystus pragnie iść przez świat, by zaradzać 
różnym potrzebom człowieka. Zdumiewające bogactwo form życia 
konsekrowanego objawia Chrystusa, który wciąż pochyla się nad ludzkimi 
biedami48. 

 Życie konsekrowane jest także znakiem eschatologicznym: wskazuje 
na inny świat, przypomina go, zapowiada i już tutaj, na ziemi, częściowo 
tworzy (antycypuje). Przecież życie z Bogiem, z Chrystusem i w Chrystusie, 
życie z miłością i służenie z miłości, to przedpola Bożego królestwa49.. 

 Osoba konsekrowana jest więc znakiem Chrystusa w potrójnym 
znaczeniu: przez zachwyt Chrystusem, przez diakonię, czyli służbę, i przez 
przypominanie innego świata. 

 Na temat życia konsekrowanego jako znaku, dokument papieski 
przynosi sporo pięknych tekstów; wyjątkowe wrażenie sprawia 
następujący: „życie konsekrowane staje się jednym z widzialnych śladów, 
które Trójca Święta pozostawia w historii, aby wzbudzić w ludziach 
zachwyt pięknem Boga i tęsknotę za Nim”50. 

 Idea życia konsekrowanego jako znaku prowokuje do dyskusji nad jej 
praktycznymi konsekwencjami: 

 

Problem stroju    

 Strój nie czyni zakonnika, ale pozostaje w służbie jego „znakowej 
natury". Wzmacnia jego „znakowość" (symbolizm). Jeśli osoba 
konsekrowana nosi tylko strój świecki,  albo podróżuje „po świecku", niech 
wie, że rezygnuje z czegoś bardzo cennego, Obecnie klerycy podróżują na 
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 VC, 20. 
47

 Por. tamże 
48

 Por. tamże. 
49

 Por. tamże. 
50

 Tamże. 
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ogół „w cywilu". Być może, iż są ku temu wystarczające racje, ale trzeba 
wiedzieć, jaka jest myśl Kościoła. Oczywiście to samo odnosi się do 
starszych zakonników. Koloratka i krzyżyk winny - prawdopodobnie - być 
naszymi wiernymi przyjaciółmi, gdyż one wzmacniają „znakową" naturę 
naszego powołania. 

 

Znak ubóstwa  

 Wartość znaku posiadają wszystkie rady ewangeliczne. Na pierwszym 
miejscu Adhortacja stawia znak dziewictwa dla Królestwa Bożego. Teza ta 
odnosi się do życia konsekrowanego w ogólności. Św. Franciszek, w swoim 
pogłębionym rozumieniu, stawia na pierwszym miejscu ubóstwo, tzn. 
maksymalnie radykalne ubóstwo ze względu na Chrystusa w Jego 
całkowitej kenozie. Jeśli franciszkanie pytają, co dla nich znaczy nauka 
Kościoła o zakonniku jako znaku dla świata, winni rozliczyć się przede 
wszystkim ze swojego ubóstwa - zarówno w teorii, jak i w praktyce.            
W teorii, ponieważ mało krytycznie powtarza się, że franciszkanie nie 
powinni prowadzić życia jak ludzie zamożni, ale na przeciętnym poziomie 
danego społeczeństwa. Jest to ewidentna i żałosna kapitulacja z ideału 
franciszkańskiego. W jakiej bowiem mierze „średniozamożny" 
franciszkanin i „średniozamożny" klasztor franciszkański są - pod 
względem ubóstwa –  czytelnym znakiem Królestwa Bożego i zakochania 
się w ubogim Chrystusie? Czy nie jest raczej czytelnym znakiem kapitulacji 
i rezygnacji z ideału na rzecz owej średniej czy „”przeciętnej" pośród tych, 
którzy rad ewangelicznych nie ślubowali? W praktyce trzeba by rozważyć 
mnóstwo spraw: np. nasze braterstwo z biedakami, nasze zainteresowanie 
sprawą bezrobocia, naszą solidarność z SOLIDARNOŚCIĄ w jej trosce           
o najbardziej potrzebujących, formę pomocy ubogim ze strony wspólnot 
(organizowanie posiłków, pomaganie noclegowniom, klubom dla ludzi 
„trzeciego wieku", opiekowanie się ludźmi samotnymi itp.), indywidualne 
wysiłki poszczególnych braci (wspieranie z tzw. „swoich kieszonkowych", 
„wakacyjnych") oraz kwestię uczenia się bycia oszczędnym (oszczędzanie 
wody, światła, czasu) i pracowitym.  

 

Znak ciała  

 Sylwetka osoby konsekrowanej współtworzy ją jako znak. Może warto 
o tym bardzo szczerze i częściej rozmawiać? Czy drugi i trzeci podbródek 
wskazują na radykalizm oddania się Chrystusowi? Czy pokaźny brzuch 
osoby konsekrowanej stanowi właściwy znak konsekracji oraz Królestwa 
Bożego? Piramidalne, piętrowe podbródki i zwały sadełka wokół bioder 
sług Bożych są trudno „kompatybilne" ze znakową naturą życia 
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konsekrowanego, obniżają czytelność znaku, jakim - według „Vita 
consecrata” - ma być osoba konsekrowana. Porównanie kleryków ze 
świeckimi studentami, ich rówieśnikami, daje przeciętnie 
kilkukilogramową przewagę ślubującemu słudze Bożemu, który podjął 
heroiczną decyzję osiągnięcia wyższej doskonałości. Przypadki chorobliwej 
otyłości należałoby leczyć także z uwagi na znakowy charakter życia 
konsekrowanego. Widok grubiutkiego, pulchniutkiego, rumianego mnicha, 
nie uskrzydla pobożnych myśli, nawet Ludu Bożego... 

 

Teza 6: Trzeba demaskować pseudo-konsekrację 

 Na twarz życia konsekrowanego szatan nakłada niekiedy maski. 
Dokument papieski mówi o czterech, chociaż w rzeczywistości jest ich 
znacznie więcej. Są pozorem dobra, lecz w rzeczy samej kryje się w nich 
groźny podstęp i pokusa: 

1. „Być na bieżąco!", czyli znać to, czym żyje współczesność, by 
skuteczniej podejmować wyzwania czasu. Z tą zasadniczo zdrową 
tendencją łączy się często pogoń za modą, osłabienie gorliwości 
duchowej i zniechęcenie. 

2. „Być maksymalnie kompetentnym", zdobywać coraz lepszą 
formację duchową i wyższe kwalifikacje. Może się to łączyć z pre-
tensjonalnością i błędnym przekonaniem, że skuteczność pracy w 
Pańskiej winnicy zależy przede wszystkim od nas, od ludzkich 
środków, a nie od Boga. 

3. „Być z ludźmi, bliżej człowieka!" - hasło to wyraża chwalebne 
pragnienie bliskich więzi z ludźmi naszej epoki, wierzącymi i nie-
wierzącymi, bogatymi i ubogimi, może jednak prowadzić do 
zeświecczenia, „równania w dół" i horyzontalizmu, który zapomina 
o „Górze". 

4. „Być ze swoimi! Być patriotą!" - to z kolei wezwanie wyraża słuszne 
pragnienie tego, co wartościowe we własnym narodzie, może 
jednak łączyć się z określonymi formami nacjonalizmu. 

 Pod tymi czterema maskami (postępowość, kompetencja, braterstwo 
czy współuczestnictwo oraz patriotyzm) ukrywają się twarze szatana, 
zwane pokusami. Trzy pierwsze można ogólnie nazwać laicyzacją, czwartą 
zaś - szowinizmem.  
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Teza 7: Wierność charyzmatowi założycieli ma być dynamiczna  

 To podstawowa troska osób konsekrowanych. Jego autentyczność oraz 
odnowa zależą w olbrzymiej mierze od wierności charyzmatowi 
założycieli. Nie każdą jednak wierność charyzmatowi założycieli zaleca 
Adhortacja. Mówi o „wierności dynamicznej”. Istnieje bowiem wierność nie 
dynamiczna, ale „statyczna”, polegająca na „odgrywaniu starych płyt". 

 Na seminarium naukowym w Łagiewnikach pewien alumn poprosił 
mnie o wskazanie mu tematu pracy magisterskiej, związanego z zaga-
dnieniem „Rycerstwa Niepokalanej". Zaproponowałem mu wówczas temat 
dotyczący poglądów pewnego franciszkanina, który zajmował się tą formą 
apostolatu, bardzo wiele przemawiał na spotkaniach rycersko-
formacyjnych i pozostawił wiele pism z tego kręgu tematycznego. Ów 
zakonnik cieszył się dobrą opinią - zarówno u współbraci, jak i świeckich, 
którzy słuchali go zawsze z wielką uwagą i znali dość dobrze. Cieszył się też 
autorytetem dlatego, że znał osobiście św. Maksymiliana. 

 Alumnowi powiedziałem, że warto byłoby w tej pracy odpowiedzieć na 
pytanie, dotyczące sposobu i wielkości wpływu, jaki miał Sobór 
Watykański II na teksty naszego wspaniałego współbrata. Problem łatwo 
da się uchwycić, ponieważ teksty te powstawały zarówno przed, jak i po 
Soborze. Temat zawęziliśmy do problematyki maryjnej. Zaznaczyłem też, 
że w badaniach należy być wrażliwym na daty, wskazujące na ewentualne 
zmiany postaw czy poglądów oraz na to, co z uroczystego nauczania 
Kościoła ubogaciło w wyjątkowy sposób naszego współbrata. Studium więc 
recepcji nauki soborowej w „Rycerstwie Niepokalanej", na przykładzie 
osoby wspomnianego franciszkanina, zostało rozpoczęte. 

 Po kilku miesiącach kandydat na magistra teologii oraz apostoła w du-
chu św. Maksymiliana poprosił o zmianę tematu. Powiedział mi wówczas 
mniej więcej tak: „Zapoznałem się ze źródłami. Stwierdzam jednak, że na 
temat recepcji mariologii soborowej (czy Soboru w ogólności) naszego 
współbrata, napisać się nie da. Nie dlatego, jakoby napisał za mało na ten 
temat, gdyż napisał sporo, ale dlatego, że w ogóle nie podjął próby 
uwzględnienia Soboru. Stosował konsekwentnie technikę przypominania 
tego, co powiedział i co napisał św. Maksymilian. Tą techniką posługiwał 
się przed Soborem, taką też zachował po Soborze. Soboru w jego tekstach 
nie było i Soboru nie ma!”.  

 To dość klasyczny przykład „statycznej wierności” swojemu 
charyzmatowi. Zaprzeczeniem „wierności statycznej” była postawa ks. 
Franciszka Blachnickiego. Zafascynował się propozycjami św. 
Maksymiliana, ale na serio też przyjął naukę Soboru Watykańskiego II. 
Otworzył żagle „maryjności kolbiańskiej" na wszystkie wielkie soborowe 
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wiatry: wiatr maryjny, liturgiczny, ekumeniczny i eklezjalny. To dobry 
przykład „wierności dynamicznej”. 

 Warto tu też zaznaczyć mocno, że Jan Paweł II w Adhortacji „Vita 
consecrata” wskazuje na „wierność dynamiczną”, jako jedynie poprawną. 

 

Teza 8: Braterska wspólnota jest przede wszystkim „przestrzenią 
teologalną” 

 Nasz zakon franciszkański, w trosce o odnowę, z determinacją 
powtarza zawołanie: fraternita! (braterstwo!). Adhortacja przypomina 
właściwy, głęboki sens tego programu. Braterska komunia jest oczywiście 
„narzędziem służącym określonej misji”51. Braterstwo to dobry, niemal 
nieodzowny instrument skutecznej działalności na rzecz wzrostu Bożego 
Kościoła. Dokument papieski apeluje wszakże o pogłębienie rozumienia tej 
braterskiej wspólnoty, ale domaga się też jej teologalnej interpretacji. 
Uznaje tę wspólnotę (wszelką wspólnotę życia konsekrowanego, nie tylko 
zakonną) za środowisko szczególnej obecności zmartwychwstałego 
Chrystusa: „W życiu wspólnotowym musi też w jakiś sposób wyrażać się 
fakt, że braterska komunia jest (...) przede wszystkim przestrzenią 
teologalną, w której można doświadczyć mistycznej obecności 
zmartwychwstałego Pana (por. Mt 18,20). Dzieje się to dzięki wzajemnej 
miłości członków wspólnoty, miłości karmionej Słowem i Eucharystią, 
oczyszczanej w sakramencie pojednania, podtrzymywanej przez modlitwę 
o jedność - szczególny dar Ducha dla tych, którzy uważnie wsłuchują się    
w głos Ewangelii. To właśnie On, Duch Święty, wprowadza duszę                  
w komunię z Ojcem i z Jego Synem, Jezusem Chrystusem (por. 1J 1,3), 
komunię, która jest źródłem życia braterskiego”52. 

 Znaczy to, że wspólnota życia konsekrowanego (również nasze 
klasztory), oprócz tego, że są grupą społeczną, mają stanowić społeczność 
napełnioną Bogiem - uwielbionym Chrystusem oraz całą Trójcą Świętą. Bóg 
pomyślał wspólnotę życia konsekrowanego jako małe niebo (niebo, to 
przecież „miejsce" przebywania Boga). Wspólnota o tyle spełnia swoje 
powołanie, o ile jest niebem; w takiej mierze spełnia zamysł Boży                 
w stosunku do siebie, w jakiej mierze od wewnątrz teologalną buduje ją 
trójca: wiara, nadzieja i miłość. Nie ma autentycznej wspólnoty zakonnej, 
jeśli nie ma autentycznej communii, czyli koinonii, tego zaś nie ma bez 
żywego związku braci czy sióstr z Trójcą Przenajświętszą, bez ich 

                                                           
51

 Tamże. 
52

 VC, 42; Por. VC, 17-22. 
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zjednoczenia z uwielbionym Chrystusem i bez otwarcia się na Bożego 
Ducha. Kryzysy, jakie przeżywają nasze wspólnoty, to prosta wypadkowa 
niemal całkowitego braku życia kontemplacji oraz powszechnego kryzysu 
życia modlitwy. Pełno wśród nas ludzi zapracowanych! Ilu znamy ludzi 
rozmodlonych? 

 

Teza 9: Braterska (siostrzana) wspólnota jest Kościołem (wspól-
notą eklezjalną) 

 Adhortacja daje także eklezjologiczną interpretację wspólnot życia 
konsekrowanego: wspólnoty bowiem wyrastają na wierze, nadziei i mi-
łości, Jezus jest pośród nich, karmią się Bożym słowem i Chrystusowym 
Ciałem. W sposób wyjątkowo intensywny urzeczywistnia się w nich 
Kościół. Warunki bycia mini Kościołem (ecclesiolae) spełniają nie tylko 
diecezje i parafie, ale również wspólnoty życia konsekrowanego. Życie to, 
„obecne w Kościele od samego początku, nigdy nie zniknie jako jej 
niezbywalny i konstytutywny element, ponieważ wyraża samą jego 
istotę”53. 

 Kościół jest uprzywilejowaną przestrzenią Bożego Ducha, w której 
dokonuje się misterium zbawienia i dojrzewa cywilizacja miłości. Podobnie 
wspólnoty życia konsekrowanego. Adhortacja przywołuje sformułowanie 
IX Synodu Biskupów: „W całej historii Kościoła życie konsekrowane było 
żywym znakiem działania Ducha, jak gdyby uprzywilejowaną przestrzenią 
absolutnej miłości Boga i bliźniego, świadczącą o Bożym zamyśle 
uczynienia z całej ludzkości wielkiej rodziny dzieci Bożych, żyjących w 
cywilizacji miłości”54. Tymi słowami dokument przypomina właściwy, 
głęboki sens tego programu. Braterska komunia jest więc „narzędziem 
służącym określonej misji”55. Braterstwo to dobre, niemal nieodzowne 
narzędzie skutecznej działalności na rzecz wzrostu Bożego Kościoła. 

 

Teza 10: Dialog i rozmowa budują wspólnotę 

 Relacje między Bogiem a człowiekiem, liczne dokumenty Kościoła - 
począwszy od Pawła VI - ujmują w historiozbawczej kategorii dialogu. 
Adhortacja stwierdza potrzebę dialogu wspólnot życia konsekrowanego     
z biskupami oraz ich konferencjami56. Duchowe doświadczenie komunii 
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życia konsekrowanego ma być otwarte na współpracę w Kościele. Owa 
współpraca posiada wartość znaku dla świata57. Dokument papieski wzywa 
więc do „szczególnej troski o wzrost duchowej komunii” przede wszystkim 
wewnątrz wspólnot życia konsekrowanego, a następnie między różnymi 
tego typu instytutami i stowarzyszeniami życia apostolskiego58, jak 
również do komunii i współpracy ze świeckimi59. Dialogowi Adhortacja 
poświęca nr 74. Stwierdza w nim, że komunia i dialog warunkują owocność 
kontaktów z innymi podmiotami w Kościele: „Dialog jest imieniem miłości”. 
Co więcej, uważa, że „rozmowa osobista jest głównym narzędziem 
formacji”. Dlatego, naszym formatorom należy koniecznie zabezpieczyć 
czas na indywidualne i grupowe rozmowy z wychowankami. W doborze 
formatorów trzeba brać pod uwagę ich umiejętność prowadzenia rozmów 
— osoba małomówna, mrukliwa, zamknięta czy apodyktyczna nie nadaje 
się na formatora, nawet wówczas, gdyby swoją inteligencją gwiazdy 
przyćmiewała: „W dzisiejszej sytuacji szczególnie ważna jest wewnętrzna 
wolność osoby konsekrowanej, jej integracja uczuciowa, umiejętność 
porozumiewania się ze wszystkimi, zwłaszcza we własnej wspólnocie”60. 

 Nasze spotkania wspólnotowe (kapituły klasztorne) odsłaniają 
niejednokrotnie niedorozwój w dialogu i rozmowie. Nie umiemy po 
bratersku i kulturalnie rozmawiać ze sobą: ranimy się wzajemnie, jakby 
braterstwo i tęsknota za ewangelicznością opuszczały nasze wspólnoty. 
Jest to raczej powszechne. W jaki sposób nasi formatorzy mogliby uczyć 
braci (i siostry) sztuki dialogu? 

 

Teza 11: Dowartościować kierownictwo duchowe 

 Obserwujemy wielki powrót do instytucji kierowników duchowych.    
W naszym zakonie raczej nie używamy tego instrumentu formacji. 
Prawdopodobnie jest to doniosły temat do dyskusji dla formatorów nad 
tym zagadnieniem. Czy czasami jego brak nie jest przyczyną duchowego 
marazmu w naszych wspólnotach? 

 Adhortacja „Vita consecrata” nie rozwija szerzej tego tematu, ale 
wyraźnie go podnosi. Stwierdzając potrzebę stałej formacji, dodaje: „Nikt 
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nie może zaniechać starań o własny wzrost ludzki i religijny; też nie może 
polegać na sobie i samodzielnie kierować własnym życiem”61. 

 W Ruchu Nazaretańskim kierownictwo duchowe uznano za istotny 
element tej drogi. Jeśli do seminarium duchownego wstępuje kandydat        
z tego Ruchu, może powstać problem jego kontaktowania się z dawnym 
kierownikiem duchownym, który mieszka np. w odległości 300 km. Co 
mają zrobić wychowawcy, gdy kleryk chce jeździć do tego kapłana? 
Konsultowany w tej sprawie wielce uczony ojciec duchowny alumnów 
zakonnych, z wykształcenia „kanoniczny" prawnik, zdecydowanie stanął po 
stronie młodego sługi Bożego: „Uszanować wolę tego kleryka! Niech jedzie 
do Szczecina!”.  

 Adhortacja generalnie nie nakazuje duchowego kierownictwa, jednak 
je zaleca, aczkolwiek w sposób bardzo delikatny: „Postęp na tej ewange-
licznej drodze, zwłaszcza w okresie formacji i w pewnych szczególnych 
momentach życia, może zostać znacznie ułatwiony przez ufne i pokorne 
poddanie się kierownictwu duchowemu, które pomaga człowiekowi odpo-
wiadać wielkodusznie na poruszenia Ducha Świętego i dążyć zdecydowanie 
do świętości”62. 

 

ABSTRACT 

 Consecration, what is it?  

 In the first part the author points to the many meanings of the word 
„consecration - dedication”: in marian devotion usual people dedicate themselves 
to the Mother of God, the bishop or priest or someone who dedicates … (differently 
in the case of K. Wojtyła, who used the word „entrustment”). Meanwhile in the 
liturgical books (liturgical consecration of virgins, ordination of bishops and 
priests, Eucharist consecration and adhortation oration Vita consecrata reserves 
consecration to God). The saying that a person dedicates oneself to God or 
dedicates something to God, though it is well used in Polish culture is not 
theologicaly correct. God is the One who consecrates or makes holy. In the second 
part of the article, the author presents the main theme of the adhortation Vita 
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 Refleksję na temat Vita consecrata łatwo można przedłużyć posługując się innymi 
tekstami: 1. Kongregacja Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego,  
Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowionem zaangażowanie życia konsekrowanego                
w trzecim tysiącleciu. Instrukcja, Rzym, dnia 19 maja 2002, Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 
Pallotinum Poznań 2002, 2. Benedykt XVI do osób konsekrowanych, red. Marek Saj CSsR, 
Wydawnictwo HOMO DEI Kraków 2009. 
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consecrata: 1. Consecrated life is a precious gift to the Church, 2. Consecrated life is 
a state in the Church and a perfect one, 3. The essence of consecrated life is a total 
and radical self dedication to Christ, 4. The consecrated person lives by the 
example of Christ, 5. The state of consecrated life is a sign and prophecy to the 
community of brothers and to the world, 6. Must demask pseudoconsecration, 7. 
Faithfulness to the founders charisma must be dynamic, 8. Fraternal community is 
above else theological space, 9. Fraternal (sisterly) community is the Church 
(ecclesial community), 10. Dialogue and talks build the community, 11. Value of 
spiritual direction. 

 

SŁOWA KLUCZE: konsekracja, poświecenie, Kościół, życie zakonne. 

KEYWORDS: consecration, dedication, self dedication, Vita consecrata, religious 
order, entrustment, religious life. 
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JERZY SZYRAN OFMCONV
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WARSZAWA 

R e a liz a c ja   k o n se k r a c ji   c h r z c ie ln e j   

w   c od z ie n n o ś c i   ż yc ia   z ak o n ne go  
     

Sakrament chrztu stanowi w życiu każdego chrześcijanina początek je-
go drogi, na której realizuje swe powołanie do zjednoczenia z Bogiem. Mo-
ment ten znajduje swą kontynuację w pozostałych sakramentach i w zna-
czący sposób wpływa na całe życie człowieka. Niezatarte znamię, którym 
zostaje naznaczony każdy ochrzczony sprawia, że staje się on osobą nale-
żącą do Boga, członkiem społeczności wierzących – Kościoła oraz dziedzi-
cem królestwa Bożego. 

Swą szczególną kontynuację konsekracja chrzcielna znajduje w profe-
sji rad ewangelicznych, które stanowią wyjątkowy sposób realizacji powo-
łania do świętości. Spróbujmy zatem kilka chwil uwagi poświęcić tej szcze-
gólnej łączności, która sprawia, że sakrament chrztu znajduje swe dopeł-
nienie i kontynuację w życiu duchowym każdej osoby konsekrowanej1. 

                                                           
* 

JERZY SZYRAN OFMCONV - ur. 17.10.1968 w Pabianicach. Doktor teologii moralnej. Wykładow-
ca teologii moralnej w WSD OO. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach. Cenzor kościelny książek    
i treści religijnych dla Wydawnictwa Kurii Prowincjalnej OO. Franciszkanów w Warszawie i dla 
Wydawnictwa OO. Franciszkanów w Niepokalanowie. Redaktor rocznika teologicznego „Lignum 
vitae”. Autor wielu publikacji naukowych z zakresu teologii moralnej na łamach kwartalnika 
„Collectanea theologica" i „Homo Dei", „Życie i płodność”, dwumiesięcznika „Poradnik spowied-
nika”, rocznika teologicznego „Lignum vitae", „Łódzkich Studiów Teologicznych" oraz popularno-
naukowych w dwumiesięczniku „Posłaniec św. Antoniego z Padwy", miesięczniku „Rycerz Niepo-
kalanej” i „Rycerz Niepokalanej dla Polonii” oraz na stronach internetowych Mateusz                       
i www.szyran.republika.pl

 

1
 Por. Jan Paweł II, Adhortacja „Vita consecrata”. O życiu konsekrowanym i jego misji w Ko-

ściele i w świecie, (dalej jako VC), Watykan 1996 nr 30. Por. także Jan Paweł II, Wymiary życia 
konsekrowanego, w: Katechezy, Kościół, Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy 
zbiór dokumentów papieskich, Kraków 1999,  nr 1. 
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1. BIBLIJNY OBRAZ I ZNACZENIE KONSEKRACJI 

Sprawcą wszelkiego uświęcenia i konsekracji osób, miejsc czy rzeczy 
jest zawsze Bóg. W akcie konsekracyjnym osoba staje się Jego osobistą wła-
snością, wyłączona jakby z „tego świata”2. 

Na kartach Starego Testamentu Bóg wielokrotnie dokonywał wyłącze-
nia pewnych osób, rzeczy i miejsc z codziennego-świeckiego użytku, a za-
strzegał je tylko do celów sakralnych. Były one zatem przeznaczone wy-
łącznie do kultu Bożego. Stąd już o Narodzie Wybranym mówiło się, że 
jest segullah (osobistym skarbem władcy) i dlatego miał charakter sakralny 
(por. Wj 19,5; Pwt 7,6; Ps 135,4).   

Poprzez chrzest człowiek zostaje wewnętrznie obmyty, uświęcony        
i usprawiedliwiony przez Chrystusa w Duchu Świętym (por. 1Kor 6,11)3. 
Osoba zatem powołana jest do szczególnego bycia z Bogiem. Włączając się 
zaś we wspólnotę osób konsekrowanych staje się szczególną własnością 
Boga. Powołaniu ochrzczonego do pójścia za Jezusem towarzyszy  szcze-
gólna łaska, która – dzięki wierze i tej pierwszej konsekracji – uzdalnia 
człowieka do dania Bogu pozytywnej odpowiedzi. Wezwanie zatem do wy-
łącznej służby Bogu staje się wywyższeniem i łaską, która obdarza osobę 
powołaną zdolnościami wyższego rzędu, by mogła pójść drogą rad ewange-
licznych4. Konsekracja zatem jest swego rodzaju płaszczem, który Bóg roz-
tacza nad wybraną osobą czy społecznością, zastrzegając sobie jej życie        
i działanie. 

 

2. DAR WIARY 

Zalążek wiary, który został w sakramencie chrztu dany każdemu 
chrześcijaninowi, w jego dojrzałym życiu duchowym staje się motywem dla 
podejmowania wielu ważnych decyzji i kierowania się w swoich wyborach 
powołaniem, które właśnie w duchu wiary zostaje odczytane przez czło-
wieka. Jednym z takich wyborów jest opcja życia konsekrowanego, którego 
fundamentem i sensem jest wiara. 

Wiara człowieka przechodzi przez sobie właściwe etapy dojrzewania, 
które zamykają się w dwóch zasadniczych fazach: 

                                                           
2
 Por. tamże, nr 2. 

3
 Por. tamże. 

4
 Por. tamże, nr 3. 
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 akceptacji objawionej prawdy, czyli uznania jej za fakt rzeczywisty, 
zawarty w całym nauczaniu Kościoła; 

 rozwoju wiary, który prowadzi do coraz pełniejszego zjednoczenia 
z Bogiem w miłości i ufności. 

Te dwie postawy, które można określić mianem intelektualnej i du-
chowej, prowadzą do coraz większego zaangażowania w życie chrześcijań-
skie5. 

Podjęcie zatem decyzji o przyjęciu profesji rad ewangelicznych, oprócz 
dojrzałości osobowej, domaga się również właściwego aktu wiary, która     
w rozumieniu kandydata do życia zakonnego, nadaje właściwy sens tej 
drodze6. 

Autentyczna i głęboka wiara, leżąca u podstaw życia zakonnego, staje 
się dla osoby konsekrowanej źródłem odniesienia do Boga, jako Tego, który 
jest „Wołającym” oraz podejmowanych dla Niego i ze względu na Niego 
ofiar i codziennej modlitwy7. 

Przez sakrament chrztu człowiek zostaje zaadoptowany przez Boga.   
W tym tajemniczym usynowieniu, człowiek zostaje włączony w rodzinę, 
której Ojcem jest sam Bóg, zaś najstarszym Bratem Jezus Chrystus. Więzią 
spajającą poszczególnych członków tejże rodziny jest Duch Święty: „Albo-
wiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie 
otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale 
otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Ab-
ba, Ojcze!». Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że je-
steśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dzie-
dzicami Boga, jesteśmy współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim 
cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale" (Rz 8,14-17)8. 

Istotnym elementem Bożego przybrania za synów i córki jest wolność 
dzieci Bożych (por. Rz 8,21)9. Szczególną drogą, która prowadzi do wolno-

                                                           
5
 Por. S. Czerwik, J. Kudasiewicz, J. Łach, A. Skowronek, Sakrament chrztu. Liturgia. Teologia. 

Pismo św., Katowice 1973, s. 14. 
6
 Por. Jan Paweł II, Błogosławiona Dziewica Maryja a życie konsekrowane, w: Katechezy, 

Kościół, Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, 
Kraków 1999, nr 3. 

7
 Por. tamże. 

8
 Por. S. Czerwik, J, Kudasiewicz, J. Łach, A. Skowronek, Sakrament chrztu..., dz. cyt., s. 51-52. 

9
 W starożytności „wolność" oznaczała swobodę w dysponowaniu własną osobą. W filozofii 

stoickiej pojęcie to oznaczało wolność od namiętności, jakie niepokoją i panują nad człowiekiem. 
Por. tamże, s. 51-52. 
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ści dziecka Bożego jest naśladowanie Chrystusa, które swój wyraz znajduje 
w profesji rad ewangelicznych (por. Ga 5,1)10. 

Wiara zatem jawi się jako konieczny element uzasadniający i nadający 
właściwy sens życiu zakonnemu. Tylko bowiem w jej świetle naśladowanie 
Chrystusa ubogiego, posłusznego woli Ojca i dziewiczego, nabiera właści-
wego rozumienia i motywacji. 

  

3. DAR MIŁOŚCI 

Motywem i siłą sprawczą Bożego działania względem ludzkości jest 
miłość, którą „pierwszy Kochający” odwiecznie umiłował człowieka. Sa-
krament chrztu sprawia, że nowo ochrzczony włącza się w nurt Bożej mi-
łości i staje się jej uczestnikiem. Świadomość zanurzenia się w śmierci          
i zmartwychwstaniu Chrystusa, każe jednocześnie pamiętać, że krzyż, na 
którym dokonało się odkupienie rodzaju ludzkiego jest największym do-
wodem miłości Boga do człowieka (por. 1J 3,16. 15,13)11. 

Ta sama miłość w życiu osoby konsekrowanej staje się podstawą do 
budowy wspólnoty, opartej na tej samej wierze i charyzmacie własnego 
instytutu.  „Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec 
wszystkich, który [jest i działa] ponad wszystkimi, przez wszystkich i we 
wszystkich" (Ef 4,4-6). Podstawą zatem wspólnoty zakonnej jest Chrystus, 
w którym wszyscy członkowie instytutu zakonnego zostali zanurzeni przez 
sakrament chrztu. Stąd obowiązkiem osób konsekrowanych jest budowa-
nie Mistycznego Ciała Chrystusa, tworząc niewidzialną budowlę, opartą na 
jedności wszystkich elementów oraz wspólne dążenie do doskonałości          
i świętości12. Gwarantem tej jedności jest wzajemna miłość przejawiająca 
się przede wszystkim w codziennych relacjach, w życzliwym odnoszeniu 
się do siebie i wzajemnej trosce13. Znamienne w tym względzie są wskaza-

                                                           
10

 Por. VC, 31. Por. także S. Czerwik, J, Kudasiewicz, J. Łach, A. Skowronek, Sakrament 
chrztu..., dz. cyt., s. 52. 

11
 Por. tamże, s. 29. 

12
 Por. Jan Paweł II, Życie konsekrowane w Kościele, w: Katechezy, Kościół, Nauczanie Ojca 

Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, Kraków 1999, nr 2. 
13

 Jan Paweł II w swoim nauczaniu podkreśla, że „«Jedno serce, jeden duch» nie oznacza 
ujednolicenia, zamknięcia w sobie, wyeliminowania różnic, lecz głęboką jedność we wzajemnym 
zrozumieniu i szacunku”. Jan Paweł II, Życie wspólne w świetle Ewangelii, w: Katechezy, Kościół, 
Nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II, Komputerowy zbiór dokumentów papieskich, Kraków 
1999, nr 3. W innym miejscu Papież kontynuuje tę myśl: „Chodzi o jedność, która znajduje swe 
najgłębsze korzenie w Duchu Świętym, rozlewającym miłość w sercach (por. Rz 5,5) i skłaniają-
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nia, których udziela św. Paweł: „W miłości braterskiej nawzajem bądźcie 
życzliwi! W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie!” (Rz 12,10) oraz 
„Jeden drugiego brzemiona noście” (Ga 6,2). Napomnienia te nabierają 
szczególnego znaczenia w dobie, gdy rozpleniała się na dobre wszechobec-
na krytyka i zawiść, która trawi wewnętrznie wiele wspólnot zakonnych. 
Komentując te dwa teksty Pawłowe Jan Paweł II stwierdza: „Zalecenie Paw-
łowe każe odkrywać w bliźnich cechy pozytywne i - na ile pozwala ograni-
czony ludzki wzrok - także cudowne działanie łaski, a zatem Ducha Święte-
go. Ten szacunek pociąga za sobą akceptację drugiego człowieka, jego po-
stawy i jego sposobu myślenia i działania. Można dzięki temu pokonać wie-
le przeszkód utrudniających porozumienie między charakterami często 
znacznie się różniącymi. «Jeden drugiego brzemiona noście» znaczy, że 
trzeba zaakceptować z sympatią prawdziwe lub pozorne wady innych, 
również wtedy, kiedy są one dokuczliwe, oraz chętnie ponosić wszystkie 
ofiary, których wymaga współżycie z ludźmi o mentalności i temperamen-
cie odmiennym od naszego sposobu patrzenia i osądzania”14. 

Śluby zakonne mają niejako w założeniu osiągnięcie szczytu miłości, 
zapoczątkowanej na chrzcie - miłości ślubowanej Chrystusowi. Stąd war-
tość profesji zakonnej wyraża się w słowach baptismus flaminis, ponieważ  
to właśnie Duch pobudza serce człowieka do wiary w Boga, do kochania Go 
oraz do żalu za własne grzechy15. 

Świadomość własnego chrztu i związanej z tym konsekwencji otwiera 
osobę konsekrowaną na ducha ofiary i wolę podejmowania swego krzyża w 
codziennym życiu (por. Mt 10,38).  Idea ta szczególnie uwypukla się w po-
trójnej misji Chrystusa, której nowo ochrzczony staje się współuczestni-
kiem. 

  

4. UCZESTNICTWO W POTRÓJNEJ MISJI CHRYSTUSA 

Sakrament chrztu włącza chrześcijan w królewską, kapłańską i pro-
rocką misję Chrystusa. To ważne zobowiązanie swe szczególne wypełnie-
nie znajduje w profesji rad ewangelicznych. 

Chrystus-Król darzy swych uczniów prawdziwą wolnością, która w ży-
ciu zakonnym przejawia się wolnością w kontekście: 

                                                                                                                                              
cym różne osoby, by nawzajem sobie pomagały na drodze do doskonałości, tworząc i podtrzy-
mując w swoim gronie klimat zgody i współpracy”. Tamże, nr 4. 

14
 Tamże, nr 4. 

15
 Por. Jan Paweł II, Wymiary..., dz. cyt., nr 4. 
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 czystości, jako niepodzielnego oddania się na wyłączną własność 
Chrystusowi; 

 ubóstwa, które czyni osobę konsekrowaną wolną od ziemskich 
przywiązań i zależności materialnych; 

 posłuszeństwa, które - spełniane w wolności - prowadzi do praw-
dziwego wyzwolenia. 

Chrystus w kenozie krzyża (por. Flp 2,8-9) ukazuje wzór dążenia do 
wyzwolenia spod panowania grzechu. Stąd osoby konsekrowane w sposób 
szczególny są wezwane do zadawania śmierci własnym słabościom i walki 
z grzechem w swoim życiu16. 

Prawdziwa wolność czyni chrześcijanina zdolnym do prawdziwej ofia-
ry, co podkreśla kapłańska funkcja Chrystusa: „A zatem proszę was, bracia, 
przez miłosierdzie Boże, abyście dali ciała swoje na ofiarę żywą, świętą. 
Bogu przyjemną jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie bierzcie 
więc wzoru z tego świata, lecz przemieniajcie się przez odnawianie umysłu, 
abyście umieli rozpoznać, jaka jest wola Boża: co jest dobre, co Bogu przy-
jemne i co doskonałe" (Rz 12, 1-12. por. także Flm 2,17. 3,3. 4,13; Hbr 9,14. 
12,28; Jk 1,26nn.). Człowiek winien zatem składać Bogu ofiarę z dóbr, które 
zostały mu powierzone (kult Boży), by w ten sposób mógł nieustannie od-
nawiać swego ducha poprzez wsłuchiwanie się i natężenie uwagi na „nowe 
stworzenie” (Ga 6,15), czyli spojrzenie na ziemską rzeczywistość niejako 
oczyma samego Zbawiciela, by w ten sposób ostatecznie przylgnąć do Bo-
ga17. Ten duch nieustannego oddawania siebie Bogu przekłada się na życie 
zakonne, ponieważ osoby konsekrowane w szczególny sposób są powołane 
do budowania wspólnoty w Chrystusie „by stanowić święte kapłaństwo, dla 
składania duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa Chrystusa [...]. 
Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim kapłaństwem, naro-
dem świętym, ludem Bogu na własność przeznaczonym, abyście ogłaszali 
dzieła potęgi Tego, który was wezwał z ciemności do przedziwnego swoje-
go światła [...]" (1P 2,5.9-10). Uświęcenie zatem stanowi priorytet kapłań-
skiej misji ochrzczonych, co dokonuje się w głównej mierze poprzez uczy-
nienie ze swego życia kultu Boga, któremu składa się codzienne, małe ofia-
ry, karmi się słowem Bożym i codzienną modlitwą. Jak pisał Orygenes: 

                                                           
16

 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, nr 908. Por. także Konstytucja 
dogmatyczna o Kościele „Lumen gentium”, (dalej jako KK), w: Sobór Watykański II, Konstytucje. 
Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 36. 

17
 Por. S. Czerwik, J. Kudasiewicz, J. Łach, A. Skowronek, Sakrament chrztu..., dz. cyt., s. 34-

35. Por. także Ch. A. Bernard, Wprowadzenie do teologii duchowości, tłum. J. Machiniak, Kraków   
1996, s. 74-75. 
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„Każdy z nas ma w sobie ofiarę całopalną i on sam podkłada ogień na ołta-
rzu całopalenia, aby zawsze płonął. Kiedy wypieram się wszystkiego, co 
posiadam, biorę mój krzyż i idę za Chrystusem, złożyłem całopalenie na 
ołtarzu Boga. Kiedy mam w sobie miłość, wydaję swe ciało na spalenie           
i dostępuję chwały męczeństwa, złożyłem siebie jako całopalenie na ołta-
rzu Boga. Kiedy kocham swych braci i jestem gotów dać za nich życie, kiedy 
walczę na śmierć i życie o sprawiedliwość i o prawdę, złożyłem całopalenie 
na ołtarzu Boga. Kiedy umartwiając swe członki powstrzymuję się od 
wszelkiej pożądliwości cielesnej, kiedy świat jest ukrzyżowany dla mnie,     
a ja dla świata, złożyłem całopalenie na ołtarzu Boga i sam stałem się ka-
płanem mojej ofiary”18. Parafrazując te słowa w kontekście życia zakonne-
go można powiedzieć, że złożenie profesji zakonnej jest swego rodzaju 
 rozpaleniem ognia w sercu osoby konsekrowanej, który ma płonąć, ogrze-
wać i oświecać innych. Każdy z zakonników wyrzeka się w pewnym sensie 
samego siebie, by pełnić wolę Chrystusa, wyrażoną przez usta przełożone-
go. Często wymaga to od osoby zakonnej  niezwykłej ofiary i podjęcia krzy-
ża. Miłość, która podtrzymuje osobę konsekrowaną na obranej drodze, 
wymaga w wielu sytuacjach kompromisu, poświęcenia własnych racji czy 
pokornej wyrozumiałości dla słabości drugiego. Nieznośny współbrat, zło-
śliwe uwagi i komentarze czy trud życia we wspólnocie indywidualistów, 
jest ciągłym składaniem Bogu swej ofiary19. 

Każda osoba konsekrowana wpisuje się także w prorocką misję Chry-
stusa poprzez świadectwo własnego życia, działania apostolskie, przykład 
życia w Bogu i troski o Kościół oraz trwających przy nim braci i sióstr20. 

   

Konsekracja chrzcielna i konsekracja zakonna - dwie rzeczywistości, 
które stanowią pewnego rodzaju dopełnienie i kontynuację. Osoby konse-
krowane bowiem dzięki fundamentowi wiary otrzymanej w chrzcie, są 
zdolne do podjęcia Bożego wezwania. Włączeni w nurt Bożej miłości, są     
w stanie budować jedność we własnej wspólnocie zakonnej. Włączeni zaś 
w potrójną misję Chrystusa gotowi są do podejmowania w wolności różne-
go rodzaju wyrzeczeń oraz pełnienia misji apostolskiej własnego instytutu. 

                                                           
18

 Orygenes, In Leviticum homilia, 9, 9, w: PG 12, 521-522. 
19

 Por. Ph. Goyret, Namaszczeni Duchem Świętym. Chrzest i bierzmowanie, tłum. J. Karczma-
rek, Warszawa 2006, s. 69-70. 

20
 Por. KK, 35. Por. także Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna, Warszawa 2000, III 71, 4 ad. 3. 
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SOMMARIO 

Realizazzione della consecrazione battesimale nella vita consecrata. L`autore 
dell`articolo vuole  mostrare il collegamento fra il Battesimo e la vita consecrata. 
Sul fondamento della fede e l`amore, i quali crescono dal sacramento del 
Battesimo, l`uomo convocato alla vita consecrata ancora piu profondamente 
realizza questa prima consecrazione, mettendosi sotto la giuda di Cristo, attraverso 
la professione di castitá, obedienza e povertá evangelica. 

SŁOWA KLUCZE: chrzest, życie konsekrowane. 

LE PAROLE CHIAVI: il bettesimo, vita consecrate.  
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STANISŁAW PIĘTKA OFMCONV
* 

NIEPOKALANÓW 

 

K o n se k r ac ja  z ak o n n a   

w e d ł ug  św .  M a k s y m il i a n a  K o lb eg o  

 

WSTĘP 

Św. Maksymilian Kolbe nie używał, bo i nie znał, takich pojęć jak „życie 
konsekrowane” czy „konsekracja zakonna”. Mówił i pisał o „poświęceniu”, 
„uświęceniu”, o „ubóstwieniu”; wreszcie o „zakonności”. W rzeczy samej 
tymi określeniami opisywał ducha, istotę rzeczywistości, którą w posyno-
dalnej adhortacji „Vita consecrata” zwerbalizował Jan Paweł II1. Tym nie-
mniej, myśl kolbiańska w tym względzie jest oryginalna, gdyż z jednej stro-
ny „antycypująca”, z drugiej zaś inaczej rozkładająca akcenty i w innym 
kontekście ustawiająca osobę konsekrowaną: w kontekście mariologicz-
nym. 

Zanim przystąpimy do opisania kolbiańskiej wizji konsekracji zakon-
nej, zatrzymamy się na chwilę nad samym pojęciem życia konsekrowanego. 
Czym ono jest? Jak je opisują dokumenty papieskie oraz współcześni teolo-
gowie? Później przystąpimy do analizy „elementów”, które składają się na 
całość konsekracji − w rozumieniu kolbiańskim − tak w znaczeniu ogólnym, 

                                                           
* STANISŁAW PIĘTKA OFMCONV (ur. 10.07.1953). Doktor mariologii. Członek Polskiego Towarzy-

stwa Mariologicznego. Korespondent Papieskiej Międzynarodowej Akademii Maryjnej w Rzymie. 
Prezes Narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce. Cenzor kościelny dla 
wydawnictwa oo. Franciszkanów w Niepokalanowie.  

1
 Jan Paweł II, Adhortacja „Vita consecrata” o życiu konsekrowanym i jego misji w kościele i w 

świecie, (dalej jako: VC), Watykan 1996. Dokument rozwija główne elementy soborowego             
i posoborowego nauczania Kościoła, odnoszącego się do życia i świadectwa osób żyjących  
radami ewangelicznymi. Przewodnim obrazem, do którego odwołał się papież, jest scena 
Przemienienia Chrystusa na Górze Tabor (por. Mt 17,1-8; Mk 9,2-8; Łk 9,28-36). Jan Paweł II, 
Posynodalna Adhortacja Apostolska „Vita consecrata” o życiu konsekrowanym i jego misji           
w Kościele i świecie, Wyd. Apostolicum, Warszawa 1996.  
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jak i w sensie określeń zawartych w adhortacji papieskiej „Vita consecrata”, 
odnoszących się stricte do konsekracji zakonnej. 

 

1. Pojęcie konsekracji zakonnej  

Pojęcie konsekracji zakonnej nie ma długiego żywota i nie doczekało 
się jeszcze precyzyjnego określenia. Pomimo że życie konsekrowane istnie-
je od wieków, to jednak nie wypracowano dotąd jednoznacznej definicji. 
Nawet soborowy dekret „Perfectae caritatis” nie podaje definicji, lecz jedy-
nie przedstawia typologiczny opis życia zakonnego2. Vaticanum II zalicza 
życie zakonne do „świętości Kościoła” i unika sformułowania „stan dosko-
nałości”3, zastępując go określeniem „stanu rad ewangelicznych”4. Kodeks 
Prawa Kanonicznego z 1983 r. podaje: „Życie konsekrowane przez profesję 
rad ewangelicznych jest trwałą formą życia, w której wierni pod działaniem 
Ducha Świętego naśladując dokładniej Chrystusa, oddają się całkowicie 
umiłowanemu nade wszystko Bogu, ażeby poświęceni z nowego i szczegól-
nego tytułu dla chwały Boga, budowania Kościoła i zbawiania świata – 
osiągnąć doskonałą miłość w służbie Królestwa Bożego i, stawszy się          
w Kościele wyraźnym znakiem, zapowiadać niebieską chwałę”5. 

W zacytowanym wyżej prawniczym tekście wyróżnione zostały cztery 
cechy życia konsekrowanego: „stałość, zachowanie rad ewangelicznych, 
dokładniejsze naśladowanie Chrystusa oraz oddawanie czci Bogu i pracę 
dla zbawienia ludzi”6.  

Znacznie łatwiej jest zdefiniować osobę konsekrowaną. Zasadniczo 
każdy chrześcijanin − przez chrzest i bierzmowanie − jest osobą konsekro-
                                                           

2
 Dekret Perfectae Caritatis. O przystosowanej odnowie życia zakonnego, w: Sobór 

Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002. Dokument podpisany przez 
papieża Pawła VI 28 października 1965 r. Dokument formułuje pięć zasad odnowy życia 
zakonnego: 1. Życie zakonne formą naśladowania Chrystusa, stąd jego najwyższą normą i regułą 
jest Ewangelia. 2. Staranne rozeznawanie i zachowywanie ducha założyciela instytutu.                  
3. Aktywne uczestnictwo instytutów zakonnych w życiu Kościoła na wszystkich płaszczyznach 
(liturgicznej, duszpasterskiej, teologicznej, misyjnej itd.). 4. Rozeznawanie znaków czasu dla 
skuteczniejszego niesienia pomocy współczesnym ludziom. 5. Pierwszeństwo odnowy ducha 
przed odnową struktur.

 

3
 Por. T. Paszkowska, Dojrzałość chrześcijańska w postawie zakonnej, w: Dojrzałość 

chrześcijańska, „Homo meditans” XI, A. J. Nowak, W. Słomka (red.), Lublin 1994, s. 77-78. 
4
 Por. J. Misiurek, Vita Consecrata w świetle nauczania Soboru Watykańskiego II o życiu 

zakonnym, w: Vita Consecrata – Tekst i komentarze, A.J. Nowak (red.), Lublin 1998, s. 159. 
5
 Kodeks Prawa Kanonicznego, Poznań 1984, kan. 573 § 1. 

6
 K. Wojtowicz, Pojęcie i rola charyzmatu w życiu konsekrowanym, http://www.zyciezakonne.pl/ 

wojtowicz-k-cr-3017 (data wejścia: 26.05.2015). 
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waną. Niektórzy jednak zostali konsekrowani dodatkowo − przez śluby lub 
inne święte więzy uznane i usankcjonowane przez Kościół. Inni jeszcze 
przyjęli konsekrację poprzez sakrament święceń kapłańskich. Tak więc, 
choć wszyscy chrześcijaninie są − w szerszym znaczeniu − osobami konse-
krowanymi, to jednak tytuł „osoba konsekrowana” stosowany jest we wła-
ściwym znaczeniu, jako terminus technicus, wyłącznie do osób zakonnych: 
członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostol-
skiego i instytutów świeckich; obejmuje się nim także dziewice i wdowy 
poświęcone Bogu oraz pustelników i pustelnice7. 

 „Życie konsekrowane” można by zatem zdefiniować tak: „jest to ze-
spół przejawów istnienia i działalności osób konsekrowanych (żyjących we 
wspólnotach zatwierdzonych przez Kościół) w danych warunkach, w okre-
ślonym czasie i na konkretnym obszarze”8. Pokaźną część tego życia sta-
nowi życie zakonne, które wyznaczają: „profesja rad ewangelicznych, wła-
sne ustawodawstwo, życie wspólne, oddzielenie od świata  i dawanie pu-
blicznego świadectwa Chrystusowi i Kościołowi”9. Warto w tym miejscu 
zwrócić uwagę na „oddzielenie od świata”, wiąże się z nim bowiem abso-
lutne „przydzielenie Bogu”; osoba konsekrowana nie należy do świata, na-
leży wyłącznie do Boga.  

Św. Maksymilian Kolbe doskonale wyraził, czym jest konsekracja         
w initium znanego stwierdzenia: „Totus primo Deo”10. Rysem charaktery-
stycznym konsekracji zakonnej w ujęciu kolbiańskim jest maryjność we 
wszystkich jej wymiarach: posłuszeństwie, ubóstwie, czystości. 

 

2. METANOICZNY WYMIAR KONSEKRACJI  

Św. Maksymilian Kolbe konsekrację zakonną ujmował całościowo, to 
znaczy w sensie szerokim, jak i w znaczeniu właściwym. Swoją „teorię” na 
ten temat wyłożył w bardzo krótkim dokumencie − „Dyplomiku MI” − w 
którym określił kolejne stopnie „poświęcenia” (konsekracji). Konsekracja 
według tej koncepcji jest nie tyle aktem jednorazowym, ile permanentnym 
procesem stawania się Bożym: stawania się Niepokalanej. Konsekrowany 
to homo viator zdążający do Boga − przez Niepokalaną − aż do zatracenia 

                                                           
7
 Por. VC, 7. 

8
 K . Wojtowicz, Pojęcie i rola…,  dz. cyt. 

9
 Tamże. 

10
 Św. M.M. Kolbe, Pisma, cz. 2, (dalej jako: PMK 2), P.W. Sotowski (red.), Niepokalanów 

2008, s. 39. 



 
15-16   2014/2015

  
65 

samego siebie; do stania się „Jej bezgranicznie, nieodwołalnie, na zawsze 
[…] jakby Nią samą”11. To nie tylko ideał MI, to także ideał życia zakonnego. 

W biblijnym znaczeniu konsekracja ściśle wiąże się z ofiarą, ofiarowa-
niem czegoś, kogoś Bogu. W Starym Testamencie konsekrowany, poświę-
cony Bogu „obiekt” w usymbolizowanym baranku, musiał spełniać okre-
ślone warunki. Miał to być „Baranek […] bez skazy, samiec, jednoroczny”, 
względnie „jagnię albo koźlę” (Wj 12,5); spełniający określone wymogi: 
miał być bez skazy, niepokalany oraz wartościowy (młody, jednoroczny). 
Osoba konsekrowana jawi się być właśnie takim idealnym „barankiem”, 
złożonym do wyłącznej dyspozycji Boga, wydzieloną z tego świata i ofiaro-
waną Panu na zawsze. 

O ile baranek wybierany był spośród stada, a o jego „nieskazitelność” 
musiał zadbać gospodarz, o tyle osoba konsekrowana (wybierana również 
przez „Gospodarza”) musi o swą nieskazitelność zadbać sama. We wspo-
mnianym „Dyplomiku” o. Kolbe kładzie silny nacisk na nawracanie. Nawra-
canie stanowi jeden z głównych celów Rycerstwa Niepokalanej, a co za tym 
idzie, jeden z głównych aspektów poświęcenia się Bogu − przez Niepokala-
ną.  

W rozumieniu chrześcijańskim oznacza to zawrócenie z „szerokiej 
drogi” tego świata, wyrwanie się z „niewoli ziemi egipskiej”, czyli radykalną 
zmianę swojego życia i ofiarowanie go Bogu. W rozumieniu o. Kolbego 
oznacza to stanie się własnością Niepokalanej. To stawanie się jest proce-
sem, polegającym na świadomym upodabnianiu się do Maryi. „Metanoia 
oznacza zatem nie tylko zerwanie z grzechem − Niepokalana ich nie popeł-
niła − ale przede wszystkim zwrócenie się ku Bogu na sposób Niepokalanej, 
poprzez całkowite zawierzenie siebie, przez nieustanne fiat”12. Takie na-
wrócenie dokonuje się we wnętrzu człowieka. Jego wyrazem są: pozytywne 
wartościowanie i myślenie, pozytywne działanie oraz pozytywna postawa. 
Stanowią one podstawowy warunek podjęcia i rozwoju życia duchowego − 
jego konsekracji w szerokim znaczeniu (biblijnym) tego słowa oraz w zna-
czeniu właściwym, jako konsekracji zakonnej.  

Nie ma konsekracji bez nawrócenia. Zakonnik musi być najpierw 
człowiekiem: człowiekiem na obraz Boga, jak Niepokalana; całkowicie Mu 
poświęconym, oddanym, żyjącym wyłącznie do Jego dyspozycji. W tym 
najpełniej wyraża się każda konsekracja, a szczególnie konsekracja zakon-

                                                           
11

 PMK 2, s. 582. 
12

 S. Piętka, Teologiczne znaczenie i aktualność Dyplomika Militiae Immaculatae w świetle 
pism św. Maksymiliana Marii Kolbego. Studium historyczno-teologiczne, mps, Niepokalanów-
Warszawa, s. 131. 
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na. Zakonnik to człowiek powracający, zmierzający ku Bogu jako swemu 
Celowi i Źródłu. W koncepcji kolbiańskiej powrót do Boga winien odbywać 
się po najdoskonalszej drodze − „ścieżką” Niepokalanej. Droga ta nie posia-
da swojej „mety”. Konsekracja jest aktem ponadczasowym, nieskończonym, 
bo i Bóg, któremu się człowiek poświęca, jest nieskończony, niedościgły, 
permanentnie „krok przed” człowiekiem. Dobrze to ilustruje przekaz           
o. Bonawentury Górskiego o „widzeniu” o. Kornelego Czupryka, który war-
to zacytować w całości: „O. Korneli Czupryk, będąc od 1950 r. gwardianem 
klasztoru krakowskiego, opowiadał ówczesnym seminarzystom o przeży-
ciu, jakiego doznał w połowie sierpnia 1941 r. Przebywał wtedy we Lwo-
wie. Dotarła już tam wiadomość o aresztowaniu o. Maksymiliana. Ujrzał go 
w pewnym momencie idącego krużgankami przy bazylice naszej krakow-
skiej. Jak miał zwyczaj, zawołał: «Maks, Maks!». Gdy ten się odwrócił,          
o. Korneli widząc jego promieniejącą twarz, miał świadomość, że o. Mak-
symilian zjawił mu się z wieczności. Wtedy zapytał: «Gdzie jesteś?». I usły-
szał: «Zbliżam się do Boga». I zniknął”13.  

Podobnie rzecz ma się z konsekracją zakonną; sięga ona poza czas         
i przestrzeń, nie jest wartością constans: jest nieustannym, dynamicznym, 
wiecznym „marszem” ku Bogu. I tylko ku Niemu. Doskonałą miarą konse-
kracji jest niepokalaność Maryi, ale przecież i ta konsekracja nie osiągnęła 
szczytu − ten znajduje się w wieczności, której przecież nie sposób wyliczyć 
i zapisać cyframi. Konsekracja jest w istocie sposobem na „dotknięcie” Bo-
ga, ale nie na Jego przeniknięcie. Metanoia stanowi pierwszy krok w zbliże-
niu człowieka ku Bogu. To pierwszy etap konsekracji.  

 

3. UŚWIĘCENIE − SAKRALNY ASPEKT KONSEKRACJI ZAKONNEJ 

Drugim aspektem, etapem konsekracji zakonnej w wydaniu kolbiań-
skim, jest uświęcenie. Ono także zostało wpisane w „Dyplomik”, jako jeden 
z głównych celów MI. Rozwija je zacytowane już stwierdzenie: „Totus pri-
mo Deo, sibi et sic totus omnibus”14, zmodyfikowane nieco w innym miej-
scu na: „Totus primo sibi et sic totus omnibus ex superabundantia”15. Jest tu 
wyraźny motyw teologii Wschodu i stwierdzenia jej prominentnego przed-
stawiciela, św. Serafina z Sarowa, który wypowiedział podobną, znamienną 

                                                           
13

 Relacja o. Bonawentury Górskiego, spisana w Niepokalanowie dn. 24.10.2011, rkps (w 
posiadaniu autora). 

14
 PMK 2, s. 39. 

15
 Tamże, s. 35, 40. 
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konstatację: „Zbaw siebie, a wokół ciebie zbawią się tysiące”16. Uświęcenie, 
sakralizacja własnego życia, ma siłę światła, które rozjaśnia ciemności          
i otacza chwałą Boga i Jego lud; przynosi nadzieję na wspólne z Nim − Em-
manuelem − pomieszkanie.    

Uświęcenie siebie to kolejny − po nawróceniu − stopień konsekracji. 
Jeśli nawrócenie niesie ze sobą aspekt negatywny (nie będę grzeszył), to 
uświęcenie jest pozytywne (będę święty). „Staranie o uświęcenie najpierw 
siebie, a potem wszystkich innych − według o. Kolbego − miało jednak 
głębsze przesłanie niż dbałość o własny pożytek, stawiało bowiem na 
pierwszym miejscu chwałę Bożą i dopiero potem, powiązane z nią, dobro 
człowieka”17 − jego konsekrację. Św. Maksymilian Kolbe nieustannie postu-
lował: „Rycerstwo niech przesiąknie wszystko i w duchu zdrowym uleczy, 
wzmocni i rozwinie dla większej chwały Bożej przez Niepokalaną i dla do-
bra ludzkości”18. Słowa te kierował w pierwszym rzędzie do franciszkań-
skich zakonników, pierwszych rycerzy Niepokalanej. Oni mieli być owym 
światłem „wśród pogan” (Łk 2,32) i „mieszkańców cienistej krainy” (Mt 
4,16), aby widząc światło ich dobrych uczynków „chwalili Ojca […], który 
jest w niebie” (Mt 5,16). 

Uświęcenie, podobnie jak wiara, karmi się dobrymi uczynkami. Wczo-
raj i dziś postronni obserwatorzy trafnie oceniają postawy faryzeusza, ma-
nifestującego swą „świętość” na dziedzińcu świątynnym, i celnika, klęczą-
cego w kruchcie (por. Łk 10,10nn). Uświęcenia nie da się zagrać ani zakła-
mać. Zakonny fałsz i religijna obłuda nie są w stanie ukryć się za pustymi 
gestami.  

Uświęcenie w odniesieniu do zakonnika oznacza proces, który zaczyna 
się po jego ponownym narodzeniu. Dokonuje się ono podczas profesji.       
W wielu zakonach profes otrzymuje nowe imię, niejako nową tożsamość.   
W odróżnieniu od usprawiedliwienia, które jest aktem jednorazowym, 
uświęcenie trwa nieustannie, do czasu przejmującego spotkania na progu 
śmierci. Jest to dzieło Boga-Ojca (Jud 1), dokonane w Chrystusie Jezusie 
(1Kor 1,2),  w Duchu Świętym (1P 1,2). Nie jest działaniem narzuconym 
człowiekowi wbrew jego woli. Przeciwnie, wymaga ono postawy stałej 
gotowości (fiat) i aktywnego współdziałania z jego strony.  

                                                           
16

 Święty mnich Serafin z Sarowa, http://www.soborbialystok.pl/strona/podstrony/ 
dolna_cerkiew.html (data wejścia: 26.05.2015).  

17
 S. Piętka, Teologiczne znaczenie…, dz. cyt., s. 64-65. 

18
 Św. M.M. Kolbe, Pisma, cz. 1, P.W. Sotowski (red.), (dalej jako: PMK 1), Niepokalanów 

2007, s. 179. 
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Według myśli o. Kolbego uświęcenie oznacza „być Jej [Niepokalanej] 
pod każdym względem i to na całe życie i śmierć, i wieczność […] coraz 
doskonalej stawać się Jej, upodabniać się do Niej, jednoczyć się z Nią”19. 
Jednym słowem: być jak Ona. Święta i Niepokalana. Zwrócona ku Bogu. 
Uświęcona i poświęcona Mu bezgranicznie. Związana jedynym w swoim 
rodzaju ślubem fiat, węzłem nierozerwalnym i trwałym od Zwiastowania 
po Zesłanie Ducha Świętego; doświadczona krzyżem i wierna − po Wnie-
bowzięcie. Niepokalana − najpiękniejszy obraz i przykład życia konsekro-
wanego. 

 

4. CONSECRATIO VITAE JAKO POŚWIĘCENIE SIĘ NIEPOKALANEJ 

Werbalnym przedstawieniem konsekracji zakonnej (i nie tylko) jest 
„Akt poświęcenia się NMP”. Św. Maksymilian Kolbe zwraca się do Niepoka-
lanej, jako człowiek i jako zakonnik, z modlitwą-prośbą, błagając Ją, aby go 
„całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć raczyła i uczyniła […] 
wraz ze wszystkimi władzami duszy i ciała, z całym […] życiem, śmiercią i 
wiecznością”, cokolwiek Jej się podoba, aby „w Jej niepokalanych i najmiło-
ściwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak 
najsilniejszego wzrostu Jej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, 
a w ten sposób do jak największego rozszerzenia błogiego Królestwa Naj-
świętszego Serca Jezusowego”. I dodaje: „albowiem, gdzie Ty wejdziesz, 
tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz…”20. 

Konsekracja życia oznacza zatem całkowite „zatopienie się” w konse-
kracji Maryi, z Jej nieodwołalnym fiat, które swoją moc czerpie w posłu-
szeństwie Syna Człowieczego (por. Mt 26,39; Mk 14,36; Łk 22,42). Dla św. 
Maksymiliana Niepokalana jest doskonałym obrazem konsekracji: tota 
pulchra i panhagia − cała piękna i cała święta; konsekrowana Niewiasta      

                                                           
19

 PMK 2, s. 582. 
20

 „O Niepokalana, nieba i ziemi Królowo, Ucieczko grzesznych i Matko nasza najmiłościwsza, 
Ty, której Bóg cały porządek miłosierdzia powierzyć raczył, ja N. N., niegodny grzesznik, rzucam 
się do stóp Twoich, kornie błagając, abyś mnie całego i zupełnie za rzecz i własność swoją przyjąć 
raczyła, i uczyniła ze mną, wraz z wszystkimi władzami mej duszy i ciała, i z całym moim życiem,    
i śmiercią, i wiecznością, cokolwiek Ci się podoba. Użyj także, jeżeli zechcesz, mnie całego, bez 
żadnego zastrzeżenia, do dokonania tego, co o Tobie powiedziano: «Ona zetrze głowę twoją», 
jako też: «Wszystkie herezje samaś zwyciężyła na całym świecie», abym w Twych niepokalanych  
i najmiłościwszych rękach stał się użytecznym narzędziem do zaszczepienia i jak najsilniejszego 
wzrostu Twej chwały w tylu zbłąkanych i obojętnych duszach, a w ten sposób do jak 
największego rozszerzenia błogiego Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego; albowiem gdzie 
Ty wejdziesz, tam łaskę nawrócenia i uświęcenia wypraszasz, przez Twoje bowiem ręce wszelkie 
łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają”. PMK 1, s. 89; PMK 2, s. 216, 226, 564, 
699. 



 
15-16   2014/2015

  
69 

z Apokalipsy, której vestimentum candidum quasi nix, et facies sicut sol (por. 
Ap 12,1) i żywa ikona Stwórcy. Dzięki Niej, „odnowiwszy obraz zbrukany  
w jego dawnej godności, Słowo zjednoczyło go z Bożym Pięknem”21. 

„Akt poświęcenia się NMP” stanowi swoiste vademecum konsekracji,   
w wymiarze powszechnym i − przede wszystkim − zakonnym. Moc konse-
kracji, wyrażona w słowach oficjum o Najświętszej Maryi Pannie (starcie 
głowy węża i zniszczenie wszystkich herezji), nie wypływa z siły fizycznej 
osoby konsekrowanej, lecz przynależy do jej duchowego arsenału. Jest to   
w istocie moc Bożego miłosierdzia, a nie gniewu. Najpełniej objawia się ona  
w Jezusie Chrystusie, Synu Człowieczym i Synu Bożym. Po Nim − nowym 
Adamie − moc tę przejęła nowa Ewa, błogosławiona między niewiastami.   
W Niej de facto objawił się ludzkości „rajski”, niepokalany człowiek − obraz 
i podobieństwo Boże. W Jej człowieczeństwie odnalazło się wreszcie i na-
sze człowieczeństwo: podobieństwo Bożego stworzenia22; stworzenia          
z natury uświęconego i poświęconego Bogu − konsekrowanego. 

  

5. IDEA UBÓSTWIENIA 

Metanoia, uświęcenie i poświęcenie się Niepokalanej prowadzą w isto-
cie na szczyt konsekracji, którym jest ubóstwienie. To ubóstwienie oznacza 
w istocie „niebo” − niebo w duszy ludzkiej już tu na ziemi23. W rozumieniu 
św. Maksymiliana Kolbego ubóstwienie tego rodzaju możliwe jest w Niepo-
kalanej i przez Niepokalaną24. Stąd osoby konsekrowane obowiązuje nie 
tylko „Reguła” i Konstytucje zakonne, ale również „Dyplomik MI”25. Ozna-
cza to bezgraniczne oddanie się Niepokalanej, stanie się Jej narzędziem; 
więcej nawet − Nią samą: „pełną łaski”, w pełni konsekrowaną. O. Kolbe 
podkreśla: „To najistotniejszy warunek”, bo „o tyle będzie Ona działała 
przez nich, o ile będą Jej. Więc nic nie może pozostać z nich. Muszą być bez-
granicznie Jej. Jeżeli nie dadzą pewnej nadziei, że do tego zdążać pragną 
ustawicznie, nie mogą złożyć profesji w Niepokalanowie”26. Kiedy już ni-
czego z nich nie będzie w nich, wtedy ich dusze dostąpią stanu ubóstwienia. 
„Siłami naturalnymi dopiąć tego nie można” − zastrzega o. Kolbe. - Po-

                                                           
21

 Z tekstu kondakionu na Święto Triumfu Ortodoksji; cyt. za: P. Evdokimov, Sztuka ikony. 
Teologia piękna, Warszawa 2009, s. 5. 

22
 Por. P. Evdokimov, Sztuka ikony. Teologia piękna, Warszawa 2009, s. 55.  

23
 Por. PMK 2, s. 344, 516. 

24
 Por. Tamże, s. 167, 527. 

25
 Tamże, s. 168. 

26
 Tamże. 



11 ..   TT ee mm aa tt   nn uu mm ee rr uu ::   ŻŻyy cc ii ee   kk oo nn ss ee kk rr oo ww aa nn ee   70 

trzebna jest łaska Boża. A tę zdobywa się korną, ufną, wytrwałą modlitwą 
do Matki Bożej, która „nie może pozostać bez skutku”. 

Szczytem doskonałości stworzenia (szczytem konsekracji człowieka) 
jest Matka Boża, „najbardziej ubóstwiona ze stworzeń”27. Celem osób kon-
sekrowanych jest „coraz większe upodobnienie się do Stwórcy, coraz do-
skonalsze ubóstwienie”28 − coraz większa konsekracja. Ubóstwienie to        
w istocie „powrót do Boga”29, osiągnięcie stanu doskonałej konsekracji.     
W liście do o. Antonio Vivody o. Kolbe określił je jako “divinisatio hominis 
usque ad Deum-hominem per Dei-hominis Matrem”30. 

Dzięki Bogu, a nie wbrew Bogu, Maryja zrealizowała w pełni biblijną 
ideę ubóstwienia, przeciwstawiła się ludzkiej indywiduacji, która wszystko 
zawdzięcza wyłącznie sobie. Uczyniła to przez pokorne „poddanie się” bo-
skiemu działaniu, zwerbalizowanemu w Jej fiat. Stwierdzenie Boga-Ojca: 
„Ja rzekłem − «Jesteście bogami i wszyscy − synami Najwyższego»” (Ps 
82,6), zostało poświadczone i nie sposób mu teraz zaprzeczyć31.  

Ubóstwienie jawi się zamierzonym celem MI, którego istota jest bar-
dziej wewnętrzna niż zewnętrzna. O. Kolbe z rezerwą odnosił się do two-
rzenia kół MI oraz „administracji” około-rycerskiej32, zalecając aby „lepiej 
nie forsować MI 2 […] Ale za to MI 1 rozwijać”33. Ten wewnętrzny charakter 
Rycerstwa miał bezpośrednie przełożenie na vita consecrata mieszkańców 
Niepokalanowa. MI niosło ze sobą przesłanie bardziej ogólne, skierowane 
do wszystkich narodów; zawierało istotną kontrpropozycję wobec propo-
nowanych człowiekowi różnych systemów religijnych i filozoficznych oraz  
ideologii samoubóstwienia, które prowadzą jedynie do zagubienia i poczu-
cia bezsensu. Tą kontrpropozycją była idea powszechnego ubóstwienia, 

                                                           
27

 Tamże, s. 689. 
28

 Tamże. 
29

 Tamże, s. 690. 
30

 Ubóstwienie człowieka aż do Boga-Człowieka przez Boga-Człowieka Matkę. Tamże, s. 653, 
655. 

31
 Por. S. Piętka, Teologiczne znaczenie…,  dz. cyt., s. 54. 

32
 „MI 1 niechaj się wciągnie wszędzie i do Żywych Róż, i do Sodalicji, i do III Zakonu, i do I,     

i do II Zakonu, słowem, do każdej duszy i to najprędzej (chociaż nie warto głośno wyliczać innych 
stowarzyszeń, by mniej znający MI się nie obawiali). MI 2 zaś należy rozwijać roztropnie…”; 
zaznaczając w innym miejscu, że „do istoty MI nie należy żadna forma, lecz [tylko] duch całkowi-
tego poświęcenia się Niepokalanej”. PMK 1, s. 734, 964. 

33
 Tamże, s. 734. Por. także S .  P ię tka , Teologiczne znaczenie…, dz. cyt., s. 241. 
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powszechnej konsekracji życia34. W szczególności jednak odnosiła się ona 
do osób „profesjonalnie” ku temu przeznaczonych, tj. profesów w zakonie. 

Te cztery „elementy” (wymiary, aspekty) życia duchowego − nawróce-
nie, uświęcenie, poświęcenie NMP, ubóstwienie − złożyły się na w miarę 
kompletny opis istoty życia konsekrowanego w rozumieniu właściwym, 
które o. Maksymilian Kolbe nazywał zakonnością. 

 

6. ZAKONNOŚĆ 

W pismach św. Maksymiliana Kolbego nie spotkamy wyrażenia, które 
byłoby prostym tłumaczeniem łacińskiego consecratio vitae, odnajdujemy 
natomiast − i to po wielokroć − inne: zakonność. Zakonność w rozumieniu 
o. Kolbego stanowi zewnętrzny przejaw konsekracji. Regulują ją reguła, 
konstytucje i wewnętrzne przepisy porządkowe danego klasztoru. Myliłby 
się jednak ten, kto sądziłby, że o. Maksymilian Kolbe terminem zakonności 
opisuje jedynie zewnętrzne aspekty życia zakonnego. Święty wyraźnie 
wskazuje, że ta zewnętrzna strona poświęcenia się Bogu (wierność ślubom 
i wszelkim najdrobniejszym przepisom zakonnym) ma głębokie, we-
wnętrzne umocowanie, na co wskazuje już sam tekst „Aktu poświęcenia się 
NMP”. 

Zakonność o. Kolbe rozumiał mniej więcej w takich kategoriach, jak 
przedstawił życie konsekrowane wspominany już ks. K. Wojtowicz35. 
Gwardian niepokalanowski ujmował życie zakonne (zakonność) jako pe-
wien zespół czynności wyróżniających wspólnotę, z uwzględnieniem obo-
wiązujących regulaminów, konstytucji zakonnych i, rzecz jasna, wynikają-
cych z przepisów reguły zakonnej. Zachowanie tych wszystkich aktów 
prawnych wprowadzało porządek i harmonię w życiu klasztoru. Św. Mak-
symilian Kolbe zakonność zaliczał do „spraw duchowych zewnętrznych”36. 
Nad zakonnością wspólnoty czuwała specjalnie do tego powołana sekcja 
zakonnościowa, która sprawdzała „na podstawie przepisów i regulaminów 
prawność czynności wątpliwych” (np. powody nieobecności na rozmyśla-
niu w kaplicy, nieobecności w refektarzu) oraz opiniowała „projekty regu-

                                                           
34

 Por. Tamże, s. 79-80. 
35

 Dla przypomnienia: „Życie konsekrowane jest to zespół przejawów istnienia i działalności 
osób konsekrowanych (żyjących we wspólnotach zatwierdzonych przez Kościół) w danych 
warunkach, w określonym czasie i na konkretnym obszarze”, które wyznaczają: „profesja rad 
ewangelicznych, własne ustawodawstwo, życie wspólne, oddzielenie od świata i dawanie 
publicznego świadectwa Chrystusowi i Kościołowi”. K. Wojtowicz, Pojęcie i rola…, dz. cyt. 

36
 Por. PMK 2, s. 584, 644, 654.  
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laminów, uzgadniając je z ogólnymi wytycznymi i przepisami ogólniejszy-
mi”37. 

Zakonność rozumiana była też jako „duch zakonny”, który charaktery-
zowało nie tylko zachowywanie trzech ślubów i podporządkowanie się 
obowiązującym w zakonie (klasztorze) przepisom, ale również określona 
atmosfera powagi, skupienia, spokoju i modlitwy. O. Kolbe wspomina przy-
kładowo o pewnych niepożądanych zakłóceniach, jakie zapanowały            
w klasztorze w związku z rozwojem wydawnictwa „Małego Dziennika”, 
kiedy to: „pewna nerwowość, szkodliwa dla zakonności, dość się głęboko 
zakorzeniła”. Bezpośrednimi jej sprawcami byli świeccy pracownicy, którzy 
− jak to ujął o. Maksymilian Kolbe − „plątają się po Niepokalanowie” i obni-
żają „ducha zakonnego”38. 

Tak rozumiana zakonność obejmowała wszelkie aktywności zakonni-
ków, od tych najważniejszych, wynikających z przestrzegania ślubów, po te 
zachowania „pospolite”, które wszak służyły uświęceniu braci. Znakomicie 
ilustrują to słowa z listu o. Kolbego do prowincjała o. Anzelma Kubita,          
z czerwca 1937 r: „W szczególniejszy sposób i ponad wszystko podkreśli-
łem uświęcenie braci. Toteż może nawet niektórzy woleliby na rekreacji i 
poćwiczyć śpiew lub muzykę, lecz uważam, że rekreacja wieczorna jest 
jeszcze ważniejsza i dlatego nikomu nie pozwalam być w budynkach […], 
ale wszyscy muszą razem być na rekreacji. Mogą oczywiście na ogrodzie 
sobie śpiewać czy grać, jak kto woli i też z tego chętnie korzystają. Ten 
punkt uważam za bardzo ważny… Wszystkie wyjątki i przywileje co do 
rekreacji w ostatnich dniach nawet zupełnie poznosiłem i dlatego kto wie, 
czy który ze śpiewaków nie wspomina lepszych czasów”39. 

Jak już wspomniano, św. Maksymilian Kolbe nie zawężał zakonności 
jedynie do zewnętrznego aspektu życia. Zdawał sobie sprawę i często pod-
kreślał, że „wszystko zależy od Bożej łaski” oraz „od stopnia zbliżenia się do 
Jezusa przez Niepokalaną”40. To zbliżenie nie musiało być wcale mistyczne, 
ale zwyczajne, jak zwyczajne jest życie zakonnika. Na jednej z konferencji 
ascetycznych o. Maksymilian Kolbe tak ujął tę sprawę: „Kiedy zajrzałem do 
kaplicy, zauważyłem bardzo dużo braci adorujących Pana Jezusa. […] bar-
dzo się uradowałem, że przed balaskami i za nimi pełno jest braci. I rze-
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 PMK 2, s. 653. 
38

 PMK 1, s. 898. 
39

 Tamże. 
40

 O. Kolbe cytował opinię o. Donata Gościńskiego, przebywającego w Japonii. W swoim liście 
do niego napisał: „Bardzo trafna jest opinia Ojca, że rozwój placówki [w Nagasaki] będzie zależał 
głównie nie od materialnych warunków, jak od stopnia zbliżenia się do Jezusa przez 
Niepokalaną”. Tamże, s. 1024. 
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czywiście od tego zbliżenia się, odwiedzania Pana Jezusa zależy urobienie 
zakonne”41. Ale też dodawał, że „na zakonność braci w Zakonie duży wpływ 
ma zakonność i zapał ojców duchownych, spowiedników, kierowników 
dusz, współpracowników i współmieszkańców”42. Za ważną uważał własną 
pracę nad sobą oraz wsparcie Matki Bożej: „…najwięcej urobienie od nas 
samych zależy. Jeśli sam nie pracuję nad sobą i nie zastanawiam się poważ-
nie – wszystko na nic. Urobić musi nas sama Matka Boża. Dlatego wszystko 
zależy od naszego zbliżenia do Niepokalanej”43.   

  Za największe zagrożenie dla życia konsekrowanego (zakonnego)      
o. Kolbe uważał wolną wolę: „Bez wątpienia, że wszędzie pozostanie zaw-
sze jeszcze ta straszna wolna wola, która jest w stanie udaremnić i wpływy 
otoczenia, choćby najlepszego, a nawet wpływ Bożej łaski”44. Uznając, nie 
bez racji, że „początkiem końca zakonności” jest „zaniedbanie się w modli-
twie, a tym samym zmniejszenie dopływu łaski Bożej”45.  

Zakonność w ujęciu kolbiańskim oznacza zewnętrzno-wewnętrzną 
„kompleksowość” i jest w tym sensie zakonnością totalną. Toteż „wyłama-
nie się chociażby tylko spod jednego ślubu już nie zgadza się zupełnie           
z zakonnością”46; nawet wyłamanie się spod przepisu klasztornego regu-
laminu. Za wzór tak rozumianej zakonności uważał o. Wenantego Kata-
rzyńca, mistrza nowicjatu, który „nie silił się na czyny nadzwyczajne, ale 
zwyczajne nadzwyczajnie wykonywał”47. Tak rozumiał zakonność o. Mak-
symilian Kolbe48. 

O zakonności znajdujemy wiele relacji nie tylko w pismach sporządzo-
nych ręką o. Maksymiliana Kolbego, ale − i to przede wszystkim − w spisa-
nych przez braci zakonnych konferencjach ascetycznych wygłaszanych 
przez o. Kolbego w Niepokalanowie49. Wyłania się z nich głębszy, we-
wnętrzny sens „zakonności niepokalanowskiej”, rozumianej jako całkowite 
poświęcenie; „W tym nowym klasztorze poświęcenie się nasze musi być 

                                                           
41

 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego, J. Bar (red.), (dalej jako: KMK), 
Niepokalanów 2009, s. 142. 

42
 PMK 1, s. 1024. 

43
 KMK, s. 143. 

44
 PMK 1, s. 1024. 

45
 KMK, s. 355. 

46
 PMK 1, s. 892. 

47
 PMK 2, s. 244. 

48
 Szerzej nt. zakonności o. Wenantego, zob. tamże, s. 244-245. 

49
 Konferencje świętego Maksymiliana Marii Kolbego…, dz. cyt. 
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całkowite. Zakonność tam musi kwitnąć w całej pełni, praktykować bę-
dziemy przede wszystkim posłuszeństwo. Będzie tam bardzo ubogo, bo 
wedle ducha św. Franciszka. Dużo będzie pracy, wiele cierpień i wszelkich 
niewygód. Regułę naszą, święte Konstytucje i wszystkie przepisy zakonne, 
będziemy zachowywać z całą surowością, bo Niepokalanów powinien           
i musi być wzorem życia zakonnego”50. I tak, tylko taka zakonność była 
celem mieszkańców Niepokalanowa51.  

Zakonność (życie konsekrowane) nie może być z jednej strony ode-
rwane od realiów ludzkiej egzystencji (cierpienie, niewygody), z drugiej − 
mają ją cechować charyzmaty zakonne (franciszkańskie): posłuszeństwo     
i ubóstwo. Zwraca uwagę fakt, że św. Maksymilian Kolbe rzadko mówił       
o czystości, uważając ją za rzecz naturalną i zrozumiałą − res sine qua non. 
W klasztorze Niepokalanej − w Niepokalanowie − „niepokalaność” stanowi-
ła wszak a priori fundament życia zakonnego. 

W dużej mierze kolbiańskie rozumienie zakonności niemal utożsamia-
ło się w posłuszeństwie − maryjnej postawie fiat. O. Maksymilian mówił: 
„Wszystkie inne przymioty i dary o tyle są dobre, o ile wykonujemy je ze 
świętego posłuszeństwa, to jest z woli Niepokalanej”52. „Jeżeli Niepokalana 
każe pracować tu – to w to włożyć całą swoją energię, zapał, zdolności; jeśli 
każe odpoczywać – to odpoczywać, a gdy iść na rekreację – to na rekre-
ację”53. 

Nadto zakonnika winny cechować: „głęboka pokora, cichość, wspólna 
miłość Boża i duch wytrwałej modlitwy”54. Cechy te wyraźnie wskazują na 
Niepokalaną: tota pulchra et tota sancta (panahagia). Wymienione cechy 
stanowią o „urobieniu” zakonnym. Św. Maksymilian Kolbe widział je           
w drobnych rzeczach i zwykłych postawach swoich współbraci, które jed-
nak urastały do nadzwyczajnych. W istocie bowiem, ani ilość lat spędzo-
nych w zakonie, ani pełnione w nim funkcje nie odgrywają większej roli, 
gdyż „pożyteczniejszy dla zakonu jest ten, kto jest pokorniejszy i posiada 
większą miłość”55. 

Z drugiej strony św. Maksymilian Kolbe zdawał sobie sprawę z niedo-
ścigłości wzoru konsekracji, wszak bracia byli ludźmi ułomnymi, tym nie-
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mniej dążącymi do świętości. Drogę do świętości wyznaczała zakonność, ze 
szczególnym uwzględnieniem posłuszeństwa, które w warunkach klasz-
tornych jest gwarantem świętości; świętości nie tej „ślicznej” z obrazka, 
albo tamtej wykrzywionej, ślamazarnej czy dziwacznej, rodem z dawnych 
żywotów, lecz świętości rozumianej jako życiowa postawa: „dziarska, rzut-
ka, pełna inicjatywy”56. I tu pełne zaskoczenie, bo tę dziarskość i rzutkość 
oraz zakonną inicjatywność o. Kolbe podporządkowywał wręcz heroicz-
nemu posłuszeństwu. Dlatego też zakonnik, „musi […] być tylko takim, jak 
na przykład auto z wszystkimi urządzeniami. Autem kierować musi szofer, 
ale ono samo idzie, szofer tylko nadaje bieg, kieruje na prawo lub lewo, 
zakręca itp. I auto wtedy będzie najdoskonalsze, gdy tak będzie chodziło, 
jak szofer zechce: kiedy wolno – to wolno, a kiedy szybko – to szybko, gdy 
na lewo – to na lewo itd.”57.   

Porównanie zakonnika do bezwolnego auta o. Maksymilian Kolbe tak 
doprecyzowuje: „Każdy z nas musi się dać tak kierować, ale samemu trzeba 
iść naprzód”58. Zakonnik zatem nie jest bezwolnym autem. Przeciwnie, 
wolna wola jest czynnikiem decydującym.  

Dziś mogą dziwić, a nawet szokować słowa o. Kolbego, w których          
w sposób tak dosadny opisuje posłuszeństwo zakonne. Być może dlatego 
pojęcie „zakonność” zamieniono na vita consecrata, by kiedyś móc się wy-
tłumaczyć przed Bogiem nieznajomością łaciny…  

Poważnie ujmując tę kwestię, należy z całym przekonaniem podkreślić 
za o. Kolbem: „Kto słabnie w zakonności – słabnie w posłuszeństwie”59. 
Posłuszeństwo i zakonność są wzajemnie komplementarne; nie ma konse-
kracji zakonnej bez posłuszeństwa. 

Posłuszeństwo − fundament zakonności − ma swoje oparcie w Biblii.  
O. Maksymilian Kolbe tak to uzasadnia: „Pan Bóg nie sam się objawił Matce 
Bożej, ale przez posłańca. I my mamy posłańców Bożych, to jest przełożo-
nych”60. Maryja odpowiadając aniołowi: „Niech mi się stanie według twego 
słowa” (Łk 1,38), okazała Bogu swoją „zakonność”. Postępowanie w zakon-
ności następuje w żywym, modlitewnym związku z Matką Bożą. „Nie chodzi 
o to, żeby długo się modlić, ale o ducha modlitwy, o tego ducha podniesie-
nia myśli naszych do Boga. Duch modlitwy do Matki Najświętszej niech 
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nam zawsze towarzyszy. Ona sama nauczy nas bez porównania lepiej ko-
chać Pana Jezusa niż wszystkie książki i wszyscy nauczyciele. Nauczy nas 
kochać Go tak, jak Ona Go kocha. To jest szczyt i nasze dążenie, aby Ona 
sama naszym sercem miłowała Pana Jezusa”61. 

Drugim elementem zakonności jest ubóstwo, rozumiane dosłownie       
i „drobiazgowo”. Ta drobiazgowość jest wszak bardzo franciszkańska i au-
tentyczna w kontekście biografii Biedaczyny z Asyżu, zwłaszcza tej zawar-
tej w „Kwiatkach św. Franciszka”. Za przykład niech posłuży fragment kon-
ferencji o. Kolbego z 11 lipca 1937 r.: „Są teraz u nas czasy bardzo muzy-
kalne i zdarza się nieraz, że ktoś pragnie mieć organki. Ale ja mu nie dałem, 
więc poradził sobie i napisał do domu po pieniądze na organki. Niech jed-
nak każdy będzie zadowolony również, jeżeli ja odmownie odpowiem”62. 

Uciążliwość ubóstwa stanowi szczególną miarę zakonności, z jednej 
strony challenge, z drugiej − kryterium zakonności. Św. Maksymilian Kolbe 
wyraził w tym względzie takie oto marzenie: „Niech w Niepokalanowie 
będzie ciężko, żeby ci, co nie mają powołania, nie czuli się na swoim miej-
scu i czym prędzej opuścili klasztor”63. Ubóstwo jest naturalnym towarzy-
szem zakonności (vitae consecratae). Nie musi ono oznaczać długów, bo jak 
mówił: „Chociażby długów nie było, będziemy się starać ubóstwo jak naj-
ściślej zachowywać”64. Rozumienie ubóstwa, wyznacznika konsekracji, z 
czasem się zmieniło i zmienia się nadal. Może więc warto przytoczyć jeden 
przykład jego nadużycia w czasach o. Kolbego, gdy któryś z zakonników 
„chciałby mieć habit ładniejszy, niepołatany lub innemu zazdrości, że ma to 
lub owo, a on nie posiada, że tamta cela jest ładniejsza, wygodniejsza”65. 
Takie to pokusy przeciw ubóstwu miewały osoby konsekrowane osiem-
dziesiąt lat temu, a dzisiaj? A przecież nawet wobec tak „niewinnych” pra-
gnień św. Maksymilian Kolbe radził, że po prostu „trzeba się przyzwyczaić i 
przezwyciężać”66. Dlaczego? Bo tylko „przez ubóstwo dochodzi się do wiel-
kości, do ubóstwienia”67. To nie tylko piękna parabola, ale i doskonałe wy-
prowadzenie znaczenia pojęć: od ubóstwa − do ubóstwienia. Może ono 
pretendować bez wątpienia do miana kolejnego dookreślenia konsekracji 
zakonnej. Gwardian Niepokalanowa, niczym św. Franciszek z Asyżu tłuma-
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czący bratu Leonowi, czym jest radość doskonała, przekonuje także swoich 
braci, że „byłoby to szczęście, gdybyśmy przyszli do refektarza i tu niczego 
nie zastali”68. Ubóstwo czyni zakonników błogosławionymi69 − konsekro-
wanymi właśnie. 

Na ołtarzu ofiary zakonnej składane jest również ciało, bo zakonnik 
ofiaruje Bogu wszystko, konsekruje całego siebie. Oddaje wolę przez posłu-
szeństwo, mienie przez ubóstwo i ciało przez ślub czystości70. Poświęcenie 
niełatwe, ale możliwe do złożenia − przez Niepokalaną. „Im kto więcej zbli-
ży się do Niepokalanej, tym więcej będzie niepokalany, bo sama Jej nazwa 
mieści w sobie czystość i niewinność”71. A konkretnie? Sposoby są proste     
i zwyczajne, choć bywa, że walka o czystość posunięta jest „nieraz aż do 
heroizmu”72. Zazwyczaj jednak wystarczą proste środki zaradcze, stresz-
czone w jednym stwierdzeniu: „Trzeba unikać okazji”73. Okazje zaś są takie 
same do dzisiaj: ulica, książka, prasa, telewizja, internet. „Trzeba się strzec, 
jakby się niosło skarb w glinianym naczyniu i pilnie uważać, aby się ono nie 
rozbiło. I wewnątrz klasztoru wobec osób tej samej płci trzeba zachować 
ostrożność, żeby nie naruszyć tej anielskiej cnoty”74. 

Św. Maksymilian Kolbe czystość uważa za rzecz naturalną dla zakon-
nika i łatwą do zachowania, gdyż „takiemu księdzu świeckiemu, który żyje 
na zapadłej parafii, grzebiącemu się stale z nędzą ludzką w konfesjonale       
i w otoczeniu, dla którego pracuje, o wiele trudniej przychodzi zachowanie 
tego ślubu. A zdarzają się wypadki, że nawet ludzie świeccy składają ślub 
czystości. Dla nich to rzeczywiście zachowanie go jest heroizmem. U nas 
jest klauzura, nie ma żadnych okazji, więc starajmy się przynajmniej, żeby 
nie pozwolić ani na nieskromne myśli, ani na jakieś spojrzenia”75.  

Klauzura nie stanowiła bariery nie do przekroczenia w tym względzie, 
bo przecież i do klasztoru „dochodzą odgłosy ze świata: listy, gazety […]. 
Dostają się różne pisma, wychodzące spod piór zaniedbanych katolików 
lub nawet wrogów Kościoła. […] W radio są rzeczy świeckie, nieraz nie-
zgodne z katolicyzmem. […] Ludzie na świecie nie liczą się z tym, a my nie 
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możemy wskutek tego powiedzieć, żeśmy dużo lepsi od nich. Może się zda-
rzyć, że człowiek świecki jest wychowany w atmosferze laickiej i nie dba     
o swoje zbawienie. Jego wina może być mała lub żadna. My natomiast sły-
szeliśmy tyle konferencji, tyle mieliśmy natchnień, dlatego nie możemy 
powiedzieć, że nie mamy świadomości”76. 

W sprawie zachowania ślubu czystości o. Kolbe był bardzo zasadniczy; 
nie dopuszczał żadnego pobłażania. Zarówno winny, jak i każdy, kto miał 
wiedzę i zaniedbał powiadomić w ciągu 24h przełożonego o czynie prze-
ciwko czystości, byli w praktyce wydalani z klasztoru77. Kierowały nim 
bezsprzecznie „usytuowanie” klasztoru w kontekście prawdy o Niepokala-
nym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, jak i słów św. Pawła o ludzkim 
ciele jako świątyni Ducha Świętego. 

 

ZAKOŃCZENIE 

Podsumowując, należy stwierdzić, że św. Maksymilian Kolbe rozumiał 
zakonność w wymiarze totalnym: wola, mienie i ciało zakonnika należą do 
Pana − przez Niepokalaną. Są konsekrowane, stanowią sacrum; część ziem-
skiej rzeczywistości zostaje wyjęta z tego świata i stanu świeckości, i prze-
znaczona zostaje − konsekrowana − dla Boga, jako „jednoroczna i bez ska-
zy”. W tym biblijnym terminie mieści się całe znaczenie zakonnej „ofiary”, 
jako wartościowej i pożytecznej, czystej i nieskalanej, złożonej na ołtarzu 
ofiarnym, by płonęła na chwałę Bogu powoli. Ma to być „poświęcenie cał-
kowite i zupełne. A jeżeli komuś się zdarzy, że życiem zapłaci za sprawę 
Niepokalanej − to możemy tylko pozazdrościć”78. W tym znaczeniu można 
mówić o konsekracji zakonnej podobnej do Maryjnego fiat: „Niech mi się 
stanie według Twego słowa”; niech mi się stanie wszystko, wszędzie i zaw-
sze, zgodnie z wolą Boga − przez Niepokalaną. 
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Jeśli mówi się o Maryi jako pierwszej chrześcijance, to także jest Ona 
pierwszą „w pełni” konsekrowaną, „pełną łaski” nową Ewą; wzorem i sym-
bolem konsekracji totalnej, bez żadnego egoistycznego czy świeckiego 
„elementu” − cała piękna i cała święta; cała konsekrowana. Idealna zakon-
ność (vita consecrata) odwzorowuje właśnie tę „całość” − całość piękna, 
czystości i świętości Niepokalanej. Takie ujęcie konsekracji zakonnej (za-
konności) jest nowatorskim i oryginalnym wkładem w przedmiocie opisy-
wanego problemu.  

 

SOMMARIO 

L`autore nel suo aritcolo: „Vita consecrata secondo san Massimiliano Kolbe” 
prende sul fondamento dei suoi analisi, gli scritti e le conferenze ascetiche di          
p. Kolbe. La base per la meditazione sulla vita nel`ordine francescano, e in partico-
lare per la vita a Niepokalanów, per san Massimiliano é l`esempio di Maria Imma-
colata. I mezzi per arrivare alla piena consecrazione a Dio, san Massimiliano vede 
nella piena dedicazione a Maria. La professione evangelica (obedienza, castitá, 
povertá) per p. Kolbe é naturale, perché l`imitazione di Immacolata é, in un certo 
senso, identica con gli consigli evangeliche. 

 

SŁOWA KLUCZE: życie konsekrowane, duchowość maryjna, poświęcenie. 

LE PAROLE CHIAVI: vita consecrata, spiritualitá mariana, dedicazione. 
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O s o b y  k o n s e k r o w a n e   w  o c z a c h  ś w i e c k i c h  

Z Darią i Oskarem Styczynski rozmawia o. Jerzy Szyran 

 

 

Daria i Oskar są małżeństwem od 3 lat. Oboje są absolwentami Akademii 
Filmu i Telewizji na Wydziale Realizacji Dźwięku w Warszawie. Daria (27 
lat). Założycielka i kierownik grupy jazzowej „Gentle Wood” (2011-2013). 
Nauczycielka gry na gitarze klasycznej w szkole „Gryfomania” (2011-2013). 
Współpracowała przy tworzeniu płyty z Magdą Piskorczyk „Magda Piskor-
czyk Master Class” (2013). Obecnie pracuje jako organistka, studiuje w Insty-
tucie Szkolenia Organistów przy Papieskim Wydziale Teologicznym w War-
szawie oraz w Studium Duchowości Franciszkańskiej w Zakroczymiu. Jest 
autorem muzyki do słów św. Franciszka z Asyżu, która została zarejestrowa-
na na płycie „Śladem Ubogiego” w wykonaniu scholi posługującej przy koście-
le Franciszkanów w Warszawie (2014). Oskar (28 lat) pracuje w szpitalu        
i studiuje teologię na UKSW. Jest członkiem chóru UKSW. Oboje posługują 
śpiewem w kościele franciszkańskim w Warszawie.  

 

Jerzy Szyran: Cofając się we wspomnieniach do Waszego dawnego 
życia, czy była w nim refleksja na temat osób konsekrowanych – ludzi, 
którzy żyją odmiennie od biegu świata, czy ten model życia był wtedy 
dla Was całkowitą abstrakcją i bezsensem? 

Daria Styczynski: Pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Oskarem, kiedy 
poszliśmy na pizzę po wykładach na uczelni. Oskar, który w tamtym czasie 
deklarował się jako ateista i ja, powoli nawracająca się na wiarę katolicką. 
Usiedliśmy razem przy stole i nagle wypłynął temat życia sióstr klauzuro-
wych. To był czas, kiedy poznałam benedyktynki sakramentki i ich życie 
wydawało mi się tak inne i barwne w porównaniu do mojego, że chciałam 
podzielić się tym z Oskarem.  

Oskar Styczynski: Dla mnie było jasne, że z takimi osobami musi być coś 
nie w porządku. W tamtym okresie marzyłem, aby być sławnym muzykiem 
rockowym i nie wyobrażałem sobie, aby zamknąć się na resztę życia            
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w klasztorze. Dzisiaj dziękuję Bogu, kiedy możemy z żoną odetchnąć od 
zgiełku świata w ciszy zakonnych murów. 

J.S.:  Jak wyglądało Wasze pierwsze spotkanie z osobami konsekrowa-
nymi i kto to był -  siostra zakonna, brat czy kapłan? 

O.S.: Pierwszą spotkaną przeze mnie osobą konsekrowaną był oczywiście 
kapłan, który mnie ochrzcił, ale słabo to pamiętam. Później I Komunia świę-
ta i katecheza szkolna.  

Jednakże nie były to dla mnie wydarzenia przełomowe, ponieważ moi 
rodzice nie przekazali mi wiary chrześcijańskiej, gdyż przez wiele lat nale-
żeli do sekty hinduistycznej guru Sant Thakar Singha. Dlatego też, po tych 
pierwszych doświadczeniach wiary chrześcijańskiej, na wiele lat oddaliłem 
się od Kościoła, aby w wieku 17 lat stwierdzić, że jestem ateistą. Dopiero 
mając 21 lat, pod wpływem rozmów z Darią, która w tym czasie zaczynała 
się nawracać, postanowiłem wyspowiadać się z całego życia. Daria zapro-
ponowała klasztor Paulinów, ponieważ wiedziała, że tam można wyspo-
wiadać się poza Mszą świętą. Tak poznałem o. Pawła, który stał się dla 
mnie pierwszą ważną osobą duchowną na mojej drodze wiary. 

D.S.: Pierwszą osobą, która przychodzi mi na myśl, jest ksiądz z mojej ro-
dzinnej parafii, u którego na początku mojego nawrócenia spowiadałam 
się. To była i jest dla mnie bardzo ważna postać, i z całą pewnością mogę 
powiedzieć, że wiele mu zawdzięczam. To był czas kiedy buntowałam się 
przeciwko nauce Kościoła i denerwowało mnie to, co mówili księża, gdyż 
żyłam w sposób przeciwny do tego, co głosili. Zazwyczaj moja spowiedź 
zaczynała się od słów: „Proszę księdza, ja chyba nie wierzę w Boga”. Po-
dziwiam cierpliwość pierwszego spowiednika, który z wielką łagodnością 
słuchał moich spowiedzi, ale też konsekwentnie mówił o konieczności ze-
rwania z grzechem. To był dla mnie ważny czas, wręcz przełomowy i myślę, 
że Chrystus zatrzymał mnie przy Kościele poprzez spotkanie z tym księ-
dzem. 

J.S.: Gdy  zaczęliście  coraz  bardziej  poznawać  osoby  konsekrowane,  
jakie  myśli  Wam towarzyszyły? 

D.S.: Na pewno dostrzegaliśmy ogromną różnicę pomiędzy naszym daw-
nym środowiskiem a tym, które zaczynaliśmy dopiero poznawać. Czuliśmy 
się od razu przyjęci i to było zadziwiające. Dla mnie osobiście bardzo ważna 
była ogromna dyspozycyjność osób duchownych, które poświęcały nam 
swój czas. 

O.S.: Od samego początku naszego powrotu do Kościoła Pan Bóg stawiał na 
naszej drodze wspaniałych kapłanów i siostry zakonne. Jest to prawdziwe 
błogosławieństwo! To dla nas drogocenne doświadczenie, że Bóg dał nam 
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poznać osoby tak szczerze Go kochające i oddane Mu. Prawdziwym odkry-
ciem na naszej drodze było spotkanie Małych Braci Jezusa od bł. Karola de 
Foucauld.  

D.S. : W dużej mierze dzięki br. Morisowi jesteśmy dzisiaj małżeństwem!!! 

O.S.: Nasze spotkania z nimi były dla nas piękną szkołą duchowości. Dzięki 
tej wspólnocie odkryliśmy wspaniałość adorowania Pana Jezusa w Naj-
świętszym Sakramencie. Nie zapomnę naszej pierwszej adoracji: godzina 
klęczenia w zupełnej ciszy, z trzema zakonnikami w białych habitach, wy-
dawała się wiecznością! Jednakże to doświadczenie było czymś przełomo-
wym. To oni nauczyli nas przebywać z Chrystusem, słuchać Go i mówić do 
Niego. 

D.S.: Po godzinnej adoracji i Mszy świętej, Bracia zapraszali nas do posiłku, 
który wspólnie przygotowywaliśmy. Zasiadaliśmy przy dużym drewnia-
nym stole i popijając herbatę z ogromnych glinianych kubków, rozmawiali-
śmy o Panu Bogu i o naszym codziennym życiu. Byliśmy urzeczeni ich pro-
stym i bardzo ubogim życiem. Dzisiaj, dla naszej małżeńskiej wspólnoty, ich 
styl życia, gdzie Bóg jest w centrum, stał się przykładem, który staramy się 
naśladować. 

J.S.: Jak dziś postrzegacie życie konsekrowane? 

D.S.: Dla nas życie konsekrowane jest bijącym sercem Kościoła. Życie          
w świecie jest pełne chaosu. To, co nas pociąga i fascynuje w życiu zakon-
nym, to harmonia wynikająca z uporządkowanego rytmu dnia, przeniknię-
tego modlitwą i pracą. Odnosząc się do Ojca pytania, mogę powiedzieć, że 
życie konsekrowane postrzegamy jako wielki dar dla naszego małżeństwa i 
naszej wiary. 

J.S.: Czego, jako osoby świeckie, oczekujecie od osób konsekrowa-
nych? 

O.S.: Świadectwa wiary. Dla mnie osoby konsekrowane to ludzie, którzy 
swoim wyborem opowiedzieli się za Jezusem Chrystusem i Kościołem kato-
lickim. Jest to dla mnie bolesne, kiedy osoby konsekrowane kwestionują 
nauczanie Kościoła, sens posłuszeństwa przełożonym i publicznie podwa-
żają prawdy wiary. To, co jest dla mnie najpiękniejsze w wierze chrześci-
jańskiej, to pokora poddania się woli Bożej, która w Kościele realizuje się 
poprzez ludzi. Podziwiam tych wszystkich, którzy swym przykładem dają 
świadectwo swojego wyboru. 

D.S.: Potrzebujemy modlitewnego wsparcia. Jako osoby wierzące, żyjące    
w świecie, często musimy konfrontować się z rzeczywistością, która odrzu-
ca Boga i wartości, według których pragniemy kształtować nasze życie. 
Świadomość duchowego wsparcia jest dla nas bardzo ważna i umacniająca. 
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Często upadamy, ale nie wiemy, jak często z tych upadków podnosi nas 
modlitwa, na przykład jakiejś siostry modlącej się za klauzurą. To jest ta-
jemnica wiadoma jedynie Bogu. Czujemy ogromną wdzięczność za ducho-
wych przyjaciół, których Bóg stawia na naszej drodze. 

J.S.: Jaką specyfikę widzicie dla kościołów, w których duszpasterstwo 
jest prowadzone przez zakony? 

D.S.: Myślę, że szczególnym zadaniem dla zakonów prowadzących duszpa-
sterstwo, jest towarzyszenie duchowe – kierownictwo i spowiedź. Ważnym 
elementem jest też podprowadzanie ludzi do kształtowania swojego życia 
wewnętrznego w konkretnej duchowości. Jestem wdzięczna Panu Bogu za 
to, że dał mi za kierownika franciszkanina, gdyż postać Świętego z Asyżu 
jest mi szczególnie bliska. Widzę, jak bardzo pomocne jest to odniesienie do 
życia świętego, którego duchowość jest dla mnie inspiracją i konkretnym 
modelem życia, który chcę naśladować.  

O.S.: Dla mnie rzeczą niezwykle istotną jest to, że zakonnicy żyją we wspól-
nocie. Myślę, że to doświadczenie może pomagać przy tworzeniu duszpa-
sterstwa osób świeckich, które pragną, także we wspólnocie, uczyć się mo-
dlitwy, zdobywać formację i dzielić się swoim życiem z innymi. 

J.S.: Czego osobiście doświadczacie od osób konsekrowanych? 

D.S.: Dobroci i miłości! Może to brzmi naiwnie, ale taka jest prawda. 

O.S.: Wielokrotnie przekonaliśmy się, że osobami najwierniej nam towa-
rzyszącymi, zwłaszcza w trudnych sytuacjach, byli kapłani, a szczególnie 
nasi kierownicy duchowi. Oni nieśli nas w tym czasie - swoją modlitwą, 
wsparciem duchowym oraz mądrymi radami. Nie wiem, jak wyglądałoby 
dzisiaj nasze małżeństwo, gdybyśmy nie spotkali naszych kierowników 
duchowych. To oni pomagają nam odkrywać i wzrastać w naszym powoła-
niu. 

D.S.: Niedawno spotkaliśmy bardzo ciekawego karmelitę bosego, zafascy-
nowanego małżeństwem i nauczaniem Jana Pawła II. Chyba nikt nigdy nie 
opowiadał nam z taką pasją o relacji miłości kobiety i mężczyzny, realizo-
wanej w sakramencie małżeństwa, jak ten braciszek, pełniący posługę na 
furcie. Pan Bóg przemawia do nas niekiedy w zaskakujący sposób... 

J. S.: Co myślicie o franciszkanach konwentualnych? 

O.S.: Pierwsi franciszkanie konwentualni, których dane nam było poznać, 
to Wspólnota z Zakroczymskiej. Od razu zwróciliśmy uwagę na głębokie    
w swej treści kazania i spowiedzi. To nas przyciągnęło. Zadziwiła nas nie-
zwykła otwartość i serdeczność Ojców posługujących w tym miejscu. Po-
czuliśmy się, jak w domu. 
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D.S.: O franciszkanach konwentualnych myślimy jako o naszych braciach      
i przyjaciołach. Cieszę się, że mogę posługiwać właśnie w tym klasztorze 
jako organistka i jest dla mnie wielką łaską pracować w miejscu, gdzie tak 
bardzo czuje się ducha modlitwy. 

J.S.: Dziękuję Wam za rozmowę. 
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 JACEK JAN PAWŁOWICZ
 

CZERKASY - UKRAINA 

I d eo lo g ia  g e nd er   r ea ln y m  z a gr oż e n ie m   

d la  m a ł ż e ń st w a  i  r o d z in y  

 

   

Miniony, XX w., był okresem słusznej walki kobiet o prawa, które gwa-
rantowałyby im równy status w społeczeństwie. Niestety, w latach 70. 
ubiegłego stulecia ruch feministyczny został poddany wpływom radykal-
nych ideologii, propagujących nową – rewolucyjną wizję człowieka, mał-
żeństwa i rodziny. To one spowodowały, że walka o równe prawa kobiet     
z czasem przerodziła się w walkę z tradycyjnym modelem rodziny i macie-
rzyństwa przez propagowanie rozwiązłości seksualnej oraz popieranie 
różnego rodzaju dewiacji contra naturam. Jedną z tych niebezpiecznych 
ideologii jest szeroko dziś lansowana ideologia gender. Już na wstępie nale-
ży podkreślić, że stosowanie określenia „ideologia” w odniesieniu do gen-
der jest jak najbardziej zasadne, ponieważ teoria (nawet naukowa), którą 
zaczyna się traktować jako narzędzie do uzasadnienia określonych przeko-
nań, nabiera cech ideologii.   

                                                           
 JACEK, JAN PAWŁOWICZ ur. 01.10.1970 r. w Dębicy. Doktor teologii moralnej. Należy do prezbi-

terium diec. kijowsko-żytomierskiej na Ukrainie.  Autor wielu publikacji naukowych z zakresu 
teologii moralnej na łamach  „Collectanea Theologica”, „Homo Dei”, „Ateneum Kapłańskiego”, 
 „Teologia i Moralność”, „Teologia i Człowiek”, Kwartalnika Duszpasterstwa Rodzin „Sprawy 
Rodziny”, „Poradnika Spowiednika” oraz popularnonaukowych w Tygodniku Katolickim „Niedzie-
la”, „Naszym Dzienniku” i innych. Jest on również członkiem Stowarzyszenia Teologów  Morali-
stów, kolegium redakcyjnego periodyku „Ukraińska Polonistyka” wydawanego przez Uniwersytet 
Żytomierski (Ukraina) oraz redaktorem technicznym  rocznika teologicznego „Lignum vitae”. 
Współpracuje z Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie w Żytomierzu oraz dwumiesięczni-
kiem "Mozaika Berdyczowska" (Ukraina). Przez kilka lat był korespondentem KAI w diec. kijow-
sko-żytomierskiej. W centrum zainteresowań autora znajdują się problemy dotyczące małżeń-
stwa i rodziny, problemów wychowawczych młodzieży, etyki mediów oraz teologii Cerkwi pra-
wosławnej. Od kilku lat posługuje również jako przewodnik i opiekun duchowy pielgrzymów po 
Ziemi Świętej. 
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Dowodem na ekspansywne propagowanie tej ideologii jest protest 
stowarzyszeń katolickich, części rodziców i nauczycieli we Francji, którzy 
domagają się wycofania kilku podręczników do biologii dla licealistów,       
w których opisano tzw. teorię gender. Zebrali oni blisko 40 tys. podpisów 
pod petycją, domagającą się wycofania podręczników. Swój protest argu-
mentują tym, że niebezpieczne jest przekazywanie nastolatkom, jako 
prawdy naukowej jednej z teorii filozoficznych i socjologicznych dotyczą-
cych płci i seksualności. Do akcji dołączyło 80 deputowanych z rządzącej 
centroprawicowej partii prezydenta Nicolasa Sarkozy'ego, Unii na Rzecz 
Ruchu Ludowego (UMP). „Dzisiaj - i będzie tak do czasu, gdy nie dowiedzie 
się czegoś przeciwnego - rodzimy się chłopcami lub dziewczynkami. Nie 
stajemy się nimi dopiero po kilku latach w zależności od naszego środowi-
ska” - podkreślił jeden z liderów UMP, Christian Jacob. Inni członkowie tej 
partii twierdzą z kolei, że pojawienie się teorii gender w podręcznikach jest 
wynikiem wzrastającego wpływu „lobby gejowskiego” we Francji, które w 
ten sposób chce doprowadzić do redefinicji małżeństwa i rodziny. 

Nim przejdziemy do szczegółowego omówienia samej ideologii gender 
i zagrożeń, które niesie ona ze sobą, musimy wpierw zdefiniować samo 
pojęcie gender oraz przedstawić, jak ono ewoluowało w sferze pojęciowej.  

 

1. POJĘCIE GENDER 

Gender (rodzaj, płeć społeczno-kulturowa) – termin ten, pochodzący    
z j. angielskiego, pierwotnie zamienny był z innym angielskim terminem 
sex (z ang. dosłownie płeć). Obecnie jest on wykorzystywany do określenia 
płci kulturowej lub płci społecznej (w odróżnieniu od płci biologicznej, 
którą obecnie określa się po angielsku sex). Gender oznacza więc tworzony 
w sposób performatywny1 zespół cech i zachowań, ról płciowych i stereo-
typów, przypisywanych kobietom i mężczyznom przez społeczeństwo          
i kulturę. Inaczej, gender nazywa się społeczno-kulturową tożsamością 

                                                           
1
 Słowo „performatywność” jest dziś słowem-kluczem w wielu naukach, teoriach                       

i ideologiach filozoficznych, a w związku z tym słowem obarczonym różnymi jego rozumieniami    
i interpretacjami. Najczęściej współczesne analizy performatywności wpisują się w konstru-
ktywistyczne i antyesencjalistyczne badania nad kulturą i społeczeństwem, rozwijane zaś są 
przede wszystkim w interdyscyplinarnych performance studies. Założenie podstawowe tej 
perspektywy podkreśla, że fenomeny społeczne i kulturowe istnieją i zmieniają się w wyniku 
działań społecznych, czyli że są one produkowane i reprodukowane poprzez praktyki 
symboliczne, które są powtarzane i interpretowane przez uczestników interakcji społecznych. 
Owe praktyki (np. praktyki cielesne, językowe, rytualne, przestrzenne, artystyczne i inne) są 
zatem analizowane przede wszystkim pod kątem sprawczości (agency), czyli zdolności 
transformacji rzeczywistości społecznej. Por. http://www.wh.agh.edu.pl/konferencje/ 
performatywność, (data wejścia: 07.09.2014). 
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płciową.  WHO definiuje gender „jako stworzone przez społeczeństwo role, 
zachowania, aktywności i atrybuty, jakie dane społeczeństwo uznaje za 
odpowiednie dla mężczyzn i kobiet”2. 

 

2. HISTORIA POWSTANIA IDEOLOGII GENDER 

Podstawowe rozróżnienie między płcią biologiczną (sex) a kulturową 
(gender), które stanowi fundament ideologii-teorii gender, ma u swych 
podstaw błędne twierdzenie Simone de Beauvoir3, że człowiek „staje się 
kobietą”, zawarte w książce pt. „Druga płeć” (1949), która otwiera femi-
nizm kulturowy, czyli „drugą falę feminizmu". Beauvoir przekonywała        
w niej, że tzw. kobiecość to jedynie kulturowy konstrukt.  

W latach 70. ubiegłego wieku do ruchu feministycznego, który zago-
spodarował przestrzeń powstałą po upadku ideologii komunistycznej, 
przyłączyli się radykałowie, w których przekonaniu kobieta jest prototy-
pem „klasy uciskanej”, a małżeństwo i „obowiązkowy heteroseksualizm” 
stanowią narzędzia ucisku4. Ten ruch filozoficzny ma swoje korzenie           
w myśli Fryderyka Engelsa i jego analizie powstania rodziny. W 1884 r. 
Engels pisał: „W historii za pierwszorzędny antagonizm należy uznać anta-
gonizm między mężczyzną i kobietą w monogamicznym małżeństwie, a za 
pierwszorzędny ucisk – ucisk kobiety przez mężczyznę”. Z kolei Shulamith 
Firestone w swej książce „The Dialectic of Sex” (Dialektyka płci), opubliko-
wanej w 1970 r., modyfikując ideę walki klas, wzywa do „rewolucji klas 
płciowych” (sex-class revolution): „Aby wyeliminować klasy płciowe, klasa 
podrzędna (kobiety) musi się zbuntować i przejąć kontrolę nad reproduk-
cją... To oznacza, że celem rewolucji feministycznej jest nie tylko usunięcie 
przywilejów mężczyzn, co było celem ruchu feministycznego, lecz wyelimi-
nowanie różnicy między płciami; różnice płciowe nie będą już więcej miały 
żadnego znaczenia”5. 

Tak więc według Firestone, macierzyństwo i wychowywanie dzieci są 
niczym innym, jak formą ucisku kobiety. Dlatego antykoncepcja, aborcja na 

                                                           
2
 Definicja za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Gender, (data wejścia:08.09.2014). 

3
 Simone de Beauvoir (fr: simɔn: də bov'waʀ), właśc. Simone Lucie Ernestine Marie Bertrand 

de Beauvoir (ur. 9 stycznia 1908 w Paryżu, zm. 14 kwietnia 1986 tamże) – francuska pisarka, 
filozof i feministka. Jedna z pionierek współczesnego feminizmu drugiej fali. Skandalistka, szoku-
jąca opinię publiczną śmiałymi i niezależnymi poglądami oraz stylem życia. Por. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Simone_ de_ Beauvoir, (data wejścia: 08.09.2014). 

4
 Por. L. Scaraffia, Równość społeczna a ideologia „gender”, „L’Osservatore Romano” wyd. 

polskie 4(2011), s. 50. 
5
 Cyt. za W. Rędzioch, Gender – nowa niebezpieczna ideologia, „Niedziela”, 49(2005), s. 12. 
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żądanie, permisywizm seksualny, są warunkami niezbędnymi do wyzwole-
nia kobiet. 

Jednak ludzie promujący rewolucję przeciwko rodzinie stanęli przed 
poważnym problemem: w jaki sposób wyeliminować „klasy płciowe” (sex 
classes), które mają za podstawę biologiczne różnice między kobietą i męż-
czyzną? Pomocne okazały się w tym względzie tezy dr. Johna Moneya            
z Hopkins University w Baltimore (USA). Do połowy XX w. słowo gender 
było terminem stricte gramatycznym i określało, czy dany wyraz jest ro-
dzaju męskiego, żeńskiego, czy nijakiego. Dr Money nadał mu nowe zna-
czenie, wprowadzając termin gender identity, który miał za zadanie okre-
ślić, kim czuje się dana osoba: mężczyzną czy kobietą. Money dowodził, że 
tożsamość płciowa gender identity jest zależna od wychowywania dziecka,  
i czasami różni się od płci biologicznej. 

Tezę Moneya potwierdziła Kate Millet w swojej książce z 1969 r. pt. 
„Sexual Politics” (Polityka seksualna). Pisała w niej: „... nie ma różnicy mię-
dzy płciami w chwili urodzin. Osobowość psychoseksualna jest więc czymś 
wyuczonym po narodzeniu”. Dzięki takim manipulacjom językowym idea 
płci (gender) weszła do teorii feministycznych. Od tej chwili priorytetem 
ruchu feministycznego przestała być walka z dyskryminacja kobiet, a stało 
się zwalczanie idei, które ukazywały różnice między kobietą i mężczyzną 
oraz kładły nacisk na zasadniczą rolę kobiety w sferze wychowawczo-
opiekuńczej6. 

Ekspansja nowych postulatów środowiska gender unaoczniła się w la-
tach 80. minionego wieku. Co ciekawe, ten post-feministyczny ruch zażądał, 
aby przyznano mu przynależne miejsce wśród dziedzin o ściśle naukowym 
charakterze. Przestrzeń intelektualna tej ideologii została zapostulowana   
w pracy „Uwikłani w płeć” (Gender Trouble) przez filozof, Judith Butler, 
która w dużym uproszczeniu opisała to zjawisko, jako sposób konstrukcji 
płci społeczno-kulturowej poprzez jej nieustanne powtarzanie i odgrywa-
nie. Dzieje się to również w przestrzeni werbalnej poprzez tzw. wypowie-
dzi performatywne, narzucające następnie przestrzeni kulturowej już go-
towe kalki słowne, umiejscawiające każdą z płci w ramach określonych       
z góry wzorców kulturowych7. 

 

 

                                                           
6
 Por. tamże. 

7
 Rewolucja gender, http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_cotent&view=arti 

clee&id=50:rewolucja-gender&catid=6:media&Itemid=7, (data wejścia: 24.06. 2014). 
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3. MANIPULACJE JĘZYKOWE 

Strategiczną przestrzenią rewolucji gender stał się język. Język jest 
mechanizmem władzy, czerpie z symbolicznego porządku, aby narzucić 
określone sposoby myślenia, zmusza nas do przyjęcia jego własnego po-
rządku. Język jest metaforą, z której nie można wyjść, ale tworząc nowe 
metafory, jesteśmy w stanie zmienić rzeczywistość na poziomie epistemo-
logicznym, a przez zmianę epistemologii oddziaływać na ontologię. Judith 
Butler we wspomnianej już książce „Uwikłani w płeć”, powołując się na 
Monique Wittig8, wyjaśnia, że „kulturowa płeć zyskuje naturalność poprzez 
reguły gramatyczne, wówczas podważając gramatykę ją wytwarzającą, 
można wprowadzić zmiany w dziedzinie płci na najbardziej podstawowym 
poziomie epistemicznym”9. 

Manipulacje terminologiczne genderystów przynoszą zamierzony 
efekt w sferze publicznej. Wystarczy bowiem zastąpić innymi kilka termi-
nów. I tak np. zastąpić terminy „matka” i „ojciec” terminem „rodzic”. Ter-
min „rodzina” – „rodzicielstwo”. W ten oto sposób usunięto z oficjalnych 
dokumentów rodzinę naturalną, tworzoną przez kobietę i mężczyznę. In-
nym przykładem manipulacji językowej jest zastąpienie terminu „płeć” 
przez „płciowość”, a określenia „zróżnicowany płciowo” przez termin „sek-
sualny”, czyli że nie liczy się płeć, jaką się posiada zgodnie z urodzeniem       
i porządkiem natury, ale orientacja pożądania seksualnego10.  

 

4. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA ORAZ KRYTYKA IDEOLOGII GENDER 

Płeć jest zakorzeniona w naturze, psychice, kulturze i wychowaniu 
człowieka. Dualizm płci (podział ma kobiety i mężczyzn) stanowi funda-
ment człowieczeństwa. Płeć ma swoje odzwierciedlenie w większości 
płaszczyzn ludzkiej egzystencji. Płeć określa naszą tożsamość zaraz po 
urodzeniu na podstawie budowy zewnętrznych narządów płciowych.         
W związku z tym ma także specyficzne konotacje społeczne, które znajdują 
wyraz w podziale ról płciowych, tworzących ramy życia i funkcjonowania 
człowieka w społeczeństwie. Znajduje to swoje uzewnętrznienie, gdy mó-
wimy o sobie „jestem kobietą” lub „jestem mężczyzną”. Na podstawie tych 
deklaracji realizujemy nasze zadania życiowe, stajemy się odrębnymi jed-
                                                           

8
 Monique Wittig (ur. 1935, zm. 3 stycznia 2003) – francuska pisarka, teoretyk feminizmu. 

Zwolenniczka przekraczania różnicy płciowej. Jej druga powieść, „Les Guérillères” (1969), 
odegrała przełomową rolę w kształtowaniu się feminizmu lesbijskiego we Francji. Por. 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Monique_Wittig, (data wejścia: 27.05.2014). 

9
 J. Butler, Uwikłani w płeć, tłum. K. Krasuska, Warszawa 2008, s. 24. 

10
 Por. L. Scaraffia, Równość społeczna a ideologia „gender”…, art. cyt., s. 51. 
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nostkami społecznymi, z innymi prawami i obowiązkami. Od kobiet i od 
mężczyzn oczekuje się w życiu społecznym podejmowania różnych zadań. 
Kobiecość i męskość jest związana z każdą sferą życia ludzkiego. Na tej 
podstawie kobietom przypisuje się emocjonalność, opiekuńczość, delikat-
ność, uprzejmość, uległość. Męskość zaś kojarzona jest z pracą zawodową, 
władzą, działalnością publiczną, z większym zainteresowaniem światem 
rzeczy niż ludzi, niezależnością, dominacją, samodzielnością, racjonalnością 
i aktywnością. To oczywiście jedynie wybiórcze skojarzenia, wybrane dla 
przykładu w celu lepszego zobrazowania problemu11. 

Tymczasem obecna w genderyzmie „teoria queer12” zakłada, iż czło-
wiek nie rodzi się ani kobietą, ani mężczyzną w sensie kulturowym, ale jest 
na tę płeć performatywnie mianowany. W postulatach tych tkwi zarzut w 
stosunku do kultury o jej androcentryczny i fallocentryczny charakter. To 
dana kultura konstruuje określenia „kobieta” i „mężczyzna”. Wiele cech 
„kobiecych” i „męskich”, pochodzących z różnic biologicznych, teoria gen-
der uważa za mity społeczne. 

Teoria gender w istocie płci czyni dwa rozróżnienia. Pierwsze to biolo-
giczne różnice między kobietami a mężczyznami (pierwszo- i drugorzędne 
cechy płciowe). Drugie obejmuje zmieniający się w zależności od czasów      
i miejsca zespół norm i wartości przypisywanych kobiecości i męskości      
w różnych kulturach. W związku z tym według ideologów gender rodzimy 
się,  mając najczęściej określoną płeć biologiczną. Płci kulturowej „uczymy 
się” w procesie socjalizacji. Proces ten rozpoczyna się bardzo wcześnie         
i dotyczy niezwykle ważnego aspektu naszej tożsamości. Dlatego często nie 
uświadamiamy sobie, że to, co uważamy za „naturalne” czy „wrodzone”      
w naszym zachowaniu, sposobie patrzenia na świat, samopostrzeganiu, 
może w istocie być wytworem kultury, wychowania, instytucji społecz-
nych13. 

Wspomniana już Judith Butler tłumaczy, w jaki sposób zostały skon-
struowane pojęcia „kobieta” i „mężczyzna”. Według tej autorki pojęcie „ko-

                                                           
11

 Por. Płeć a tożsamość, http://gender.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?187719, (data 
wejścia: 18.05.2014). 

12
 Queer Theory („społeczna teoria różnicy”, „teoria odmienności”) - dziedzina badań spo-

łecznych, powstała na początku lat 90. ubiegłego wieku w ramach kulturoznawstwa. Stanowi 
obecnie ważny nurt studiów genderowych. Queer Theory zawdzięcza swoje narodziny głównie 
studiom gejowskim, lesbijskim, jak i feministycznym. Teoretycy queer poddają krytycznej analizie 
kategorie tożsamościowe związane z ludzką seksualnością oraz dyskutują o heteronormatywnym 
charakterze kultury. Por. A. Jodko, Tabu seksuologii. Wątpliwości, trudne tematy, dylematy w 
seksuologii i edukacji seksualnej, Warszawa 2008, s. 22-26. 

13
 Por. Płeć a tożsamość…, art. cyt. 
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bieta” konstruowane jest na podstawie negacji tego, co męskie. Tworzenie 
kategorii samo w sobie polega na odnalezieniu „Innego”, który nie będzie 
pasował do tej kategorii, a przez to wszystko inne będące w sprzeczności    
z Innym, będzie należało do tejże kategorii. Konstruowanie kategorii „ko-
biet” polega więc na wyparciu wszystkiego, co męskie, natomiast kategoria 
„mężczyzn” powstaje przez wykluczenie tego, co „niemęskie”, czyli nie tyl-
ko „kobiece”, ale także niemieszczące się w normatywnym, binarnym ukła-
dzie płciowym. Inny nie jest ani kobietą, ani mężczyzną. Kim więc jest? Inny 
to ktoś, kogo płeć kulturowa nie pokrywa się z biologiczną - to jednostka, 
której seksualność jest sprzeczna z płcią. To kobiety posiadające penisy, 
mężczyźni z piersiami, ciała w fazie przemian lub nakładające na siebie 
inną płeć, wszyscy przebrani, czyli mówiąc w skrócie transseksualiści, 
transwestyci, geje, lesbijki, biseksualiści i biseksualistki14. 

W ten właśnie sposób gender usprawiedliwia i sankcjonuje istnienie 
różnego rodzaju dewiacji contra naturam. Nie tylko usprawiedliwia, ale 
żąda nadania im takiego samego statusu, jak osobom heteroseksualnym. 
Stanowi to też podstawę do zrównania związków jednopłciowych z trady-
cyjnymi małżeństwami, do adopcji przez pary homoseksualne dzieci itd. 

Według gender polaryzacja społeczności na kobiety i mężczyzn pro-
wadzi do szowinizmu i mizoginii. W jego ocenie seksizm jest problemem 
większości współczesnych społeczeństw. Dla ludzi łamiących społeczne 
tabu związane ze stereotypowym postrzeganiem roli płciowej nie ma miej-
sca. Stąd genderyści występując w mediach najczęściej grają role ludzi 
prześladowanych, niezrozumianych, cierpiących na brak tolerancji ze stro-
ny heteroseksualnej większości. To z kolei umożliwia im propagowanie 
swojej idei właśnie w imię niewłaściwie rozumianej tolerancji i wolności 
słowa. 

Wydaje się, że samo rozróżnienie na „płeć biologiczną” (sex) i „płeć 
kulturową” (gender) o tyle można uznać za zasadne, iż z biologizmu czło-
wieka wynika jego płciowość, która czyni go kobietą lub mężczyzną i tym 
samym predestynuje go do pełnienia określonych funkcji społecznych jako 
ojca czy matki, itd. Za tym idą kształtowane przez wieki role społeczne, 
które w pewnych dziedzinach życia wyznaczają inne role kobiecie, a inne 
mężczyźnie. Z pewnością jakaś część z nich wynika nie tyle ze specyfiki 
danej płci, ile z istniejącego w danej społeczności zwyczaju, kultury. Stąd 
też taka, a nie inna rola społeczna przypisywana człowiekowi z racji na jego 
płeć, może być określana mianem płci kulturowej. Trzeba jednak pamiętać, 
że prawidłowe zrozumienie zagadnienia płci kulturowej suponuje najpierw 

                                                           
14

 Por. D. Gruntkowska, Płeć wymyślona, płeć skonstruowana, http://neurokultura.pl/gen-
der/700-plec-wymyslona-plec-skonstruowana.html, (data wejścia: 09.04.2010). 
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zrozumienie płci biologicznej. Nie można bowiem zapomnieć, że to właśnie 
płeć biologiczna uzdalnia człowieka do przekazywania życia. W akcie 
płciowym, służącym przekazywaniu życia, kobieta i mężczyzna wzajemnie 
siebie uzupełniają (komplementarność płci), a pomimo tej różnicy w swojej 
godności osobowej są sobie równi. Równość ta nie zachodzi jednak w przy-
padku równości biologicznej kobiety i mężczyzny względem potomstwa. To 
właśnie kobieta została tak stworzona, że może wydać na świat potom-
stwo, a nie mężczyzna. Tak więc od strony biologicznej, przynajmniej          
w pewnych aspektach, nierówność płci trzeba uznawać za fakt15.  

Z tego wypływa wniosek, że odrywanie płci kulturowej od płci biolo-
gicznej może przynieść w życiu społecznym więcej szkód niż pożytku. O ile 
bowiem pewne role tradycyjnie przypisywane mężczyznom czy kobietom 
należy uznać za wynik takich a nie innych uwarunkowań historycznych czy 
kulturowych, które z czasem ulegają zmianom, o tyle są pewne zadania, 
które ściślej są związane z jedną płcią niż z drugą. I dlatego „macierzyń-
stwo” mężczyzny, któremu jak kobiecie przyznaje się urlop z racji urodze-
nia dziecka, zawsze będzie tylko substytutem podstawowego, odnoszącego 
się wprost do uwarunkowanego płcią biologiczną macierzyństwa kobiety. 
O ile więc istnieje potrzeba uznania równości kobiet w tych sferach życia 
społecznego, w których naruszana jest ich godność osobowa, o tyle forso-
wanie płci kulturowej dla zanegowania naturalnej różnicy biologicznej 
mężczyzny i kobiety, trzeba uznać za aprioryzm, służący ideologii femini-
stycznej i homoseksualnemu lobby16. 

Na podstawie przedstawionej analizy należy stwierdzić, że teoria gen-
der jest ideologią o charakterze utopijnym, opartą w dużej mierze na wcze-
śniejszej ideologii socjalistyczno-komunistycznej i wraz z nią upadłej idei 
równości, która miała zagwarantować osiągnięcie szczęścia. 

W teorii tej można wyszczególnić trzy aspekty, wokół których koncen-
truje się cała ideologia gender. Pierwszy z nich to aspekt polityczny, który 
dąży do urzeczywistnienia równości i niczym nieograniczonych możliwości 
indywidualnego wyboru. Drugi to aspekt historyczno-społeczny, który sta-
ra się uzasadnić a posteriori koniec roli kobiecej w społeczeństwach za-
chodnich. Ostatni, bardziej ogólny aspekt filozoficzno-antropologiczny, 
zawiera definicję istoty ludzkiej i jej relacji do natury. Te aspekty i założe-
nia potwierdzają to, co zostało powiedziane wyżej, że ideologia gender jest 
jednym z odgałęzień utopijnej idei równości. Nie mniej jednak, choć jest 
ona utopijna i bezpodstawna, to niesie ona ze sobą niebezpieczną wizję 

                                                           
15

 Por. Gender, http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_content&view=category 
&layout=blog&id=1&Itemid=2, (data wejścia: 09.08.2014). 

16
 Por. tamże. 
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polityczną, która sugeruje, że różnica jest synonimem dyskryminacji17. Na 
tym fundamencie zrodziły się takie pojęcia, jak np. homofobia, transfobia 
itd. 

 

5. KSZTAŁTOWANIE PŁCI 

Powyżej wiele powiedziano na temat płci. Wydaje się zasadnym, aby 
pokrótce przedstawić jak kształtuje się płeć, która nie jest tylko, jak chcą 
genderyści, jakimś konstruktem społeczno-kulturowym kształtowanym    
w późniejszym życiu, ale otrzymuje ją człowiek w momencie swojego po-
częcia i jest ona niejako „wdrukowana” w całą jego strukturę psycho-
somatyczną. 

Bóg, stwarzając człowieka, stworzył go jako mężczyznę i kobietę 
(por. Rdz 1,27), którzy byli do Niego podobni (por. Rdz 5,1; Mdr 13,5). Lu-
dzie więc są powołani do odzwierciedlenia w swej komplementarności płci 
jedności wewnętrznej Stwórcy18. To zadanie wykonują szczególnie wtedy, 
gdy na mocy danej im różnicy płci oddają się sobie wzajemnie, stając się 
Jego współpracownikami w powoływaniu nowego życia19. Prawdziwy sens 
ludzkiej płciowości odczytujemy w podwójnym kluczu: ciążenia ku sobie 
dwóch przeciwnych płci (por. Rdz 2,18), gdzie kobieta i mężczyzna stają się 
dla siebie nawzajem darem, wymagającym przyjęcia oraz płodności i roz-
tropnej koegzystencji z przyrodą (por. Rdz 1,28), nad którą człowiek ma 
panować i korzystać z jej bogactw20. 

                                                           
17

 Por. L. Scaraffia, Równość społeczna…, art. cyt., s. 51-52. 
18

 S. Stefanek stwierdza, że „Bóg, który jest sam w Sobie absolutnie czysty i duchowy, objawił 
się przez ciało człowieka, którego stworzył na swój obraz. Objawił się przez Ciało Syna Człowie-
czego, jako Ciało całkowicie uduchowione i przebóstwione. Zostało ono konsekrowane w Duchu 
Świętym, aby stało się znakiem daru Nieskończonej Miłości. Skoro więc człowiek stworzony stał 
się znakiem i obrazem Boga, to na tej właśnie podstawie człowiek może być także znakiem sa-
mego siebie. Na tej też podstawie jest powołany, by przeżywać swoją cielesność jako symbol 
wpisany w sakramentalną rzeczywistość Kościoła – Ciała Chrystusowego”. S. Stefanek, Antropo-
logia centrum nauczania w Instytutach, www.lomza.opoka.org.pl/frame, (data wejścia: 
10.12.2002). 

19
 Por. Kongregacja Nauki Wiary, List o duszpasterstwie osób homoseksualnych. List do bi-

skupów Kościoła katolickiego, Watykan 1986, nr 6. Por. także Jan Paweł II, Adhortacja „Familiaris 
consortio”. O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym, Watykan 1981, nr 11; 
Powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, w: II Polski Synod Plenarny (1991-1999), Poznań 
2001, nr 4; P. Góralczyk, Wychowawcza etyka seksualna, Ząbki 2000, s. 101-104; J. Troska, Mo-
ralność życia płciowego, małżeńskiego i rodzinnego, Poznań 1998, s. 9; P. Chauchard, Życie sek-
sualne, tłum. K. Wróblewska, Warszawa 1972, s. 62. 

20
 Por. W. Fijałkowski, Ekologiczne spojrzenie na płeć człowieka, „W drodze” 7(2000), s. 25. 



22 ..   RR oo zz pp rr aa ww yy   ii   aa rr tt yy kk uu łł yy   96 

W Starym Testamencie na płciowość patrzy się przez pryzmat płodno-
ści, która jest synonimem błogosławieństwa Bożego (por. Ps 127,3-5; 
128,3-6), zaś bezdzietność odczytywana była jako kara Boża (por. Kpł 
20,20; 1Sm 1,1-20; Iz 49,9)21. 

Na tym tle rysuje się sens i znaczenie ludzkiej płci, którą człowiek 
otrzymuje już w momencie swego poczęcia.  
 

5.1. Płeć genetyczna 

Dojrzała komórka jajowa nosi w swoim garniturze genetycznym 
chromosomy żeńskie (X), zaś plemniki mogą mieć w swoim garniturze 
chromosomy żeńskie (X) lub męskie (Y). W zależności, który z plemników 
(X lub Y) wniknie podczas zapłodnienia do jądra komórki jajowej, taką płeć 
genetyczną (XX lub XY) otrzyma człowiek22.  
 

5.2. Płeć gonadalna 

W fazie rozwojowej płodu, około 9. tygodnia, w zależności od płci ge-
netycznej rozwijają się cechy somatyczne płci żeńskiej lub męskiej. W 3. 
miesiącu rozwoju wykształcone gonady (jądra/jajniki) zaczynają produ-
kować właściwe dla płci hormony, męski testosteron lub żeński estrogen, 
które dalej kierują właściwym rozwojem ludzkiego embrionu23. Ciekawym 
zjawiskiem na tym poziomie rozwoju jest mózg, który u ssaków jest żeński, 
a jego dalszy rozwój uzależniony jest od wytwarzanych przez gonady żeń-
skich bądź męskich hormonów. W wyniku działania tychże hormonów po-
wstają komórki, które warunkują męskie lub żeńskie zachowania danego 
osobnika24. 
 

5.3. Płeć hormonalna 

Kolejną fazą istotnych zmian w organizmie zarówno chłopca, jak 
i dziewczyny, jest okres dojrzewania. 

Dla dziewcząt okres dojrzewania rozpoczyna się między 9. a 14. ro-
kiem życia, zaś dla chłopców odpowiednio później 11. a 16. rokiem życia. 
W tym okresie kształtuje się płeć hormonalna, gdyż każdy organizm, żeński 

                                                           
21

 Por. P. Góralczyk, Wychowawcza..., dz. cyt., s. 102. 
22

 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros, natura, kultura, Warszawa 1973, s. 22. Por. także A. Cencini, 
Per amore. Libertŕ e maturitŕ affetiva nel celibato consacrato, Bologna 1995, s. 344. Por. A. Moir, 
D. Jessel, Płeć mózgu, O prawdziwej różnicy między mężczyzną a kobietą, tłum. N. Kancewicz-
Hoffman, Warszawa 1993, s. 35. 

23
 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros..., dz. cyt., s. 23. Por. także A. Cencini, dz. cyt, s. 344-345. 

24
 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros..., dz. cyt., s. 24. Por. także A. Moir, D. Jessel, dz. cyt., s. 42. 
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i męski, produkuje dwa rodzaje hormonów (testosteron i estrogen) i w za-
leżności od przewagi jednego z nich następują właściwe dla płci zmiany. 
 

5.4. Płeć socjalna 

W procesie wychowawczym kształtuje się w okresie przedpokwita-
niowym płeć socjalna, na której właściwy obraz ma obecność obojga rodzi-
ców w życiu młodego człowieka. W tym bowiem okresie dziecko, szukając 
autorytetów dla własnej płciowości, naśladuje zachowania dorosłych, i tak 
-  dla dziewczyny - wzorem będzie postawa przede wszystkim kobiety-
matki, zaś dla chłopaka - mężczyzny-ojca. Drugi etap procesu socjalizacji 
nosi nazwę upodabniania, kiedy bardzo ważną rolę w życiu młodego czło-
wieka odgrywają tzw. osoby znaczące   – idol, lider itp. Niejednokrotnie te 
wzorce mogą być bardzo złe, dlatego potrzeba czujności rodziców, by pod-
suwać młodemu pokoleniu właściwe wzorce i postawy do naśladowania25. 
 

5.5. Płeć kulturowa 

Kolejną fazą kształtowania się ludzkiej płciowości jest kultura, która 
wywiera ogromy wpływ także na rozumienie męskości i kobiecości wśród 
dorosłych. Analiza różnych kultur pokazuje, że mają one wpływ na całe 
życie jednostki, rozumienie przez nią seksualności, małżeństwa i rodziny. 
Taką formą wpływu kulturowego na płciowość jednostki może mieć religia, 
która poprzez normy moralne kształtuje postawę człowieka i jego poglądy 
na tę sferę życia ludzkiego26. 

      

6. GENDER ZAGROŻENIEM DLA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY 

Jak mogliśmy się przekonać, ideologia gender, która przejęła idee i za-
łożenia ruchu feministycznego, oddzieliła seksualność od prokreacji, a to    
w konsekwencji doprowadziło do oddzielenia prokreacji od małżeństwa. 
Jeżeli zostają odseparowane te dwie sfery, to staje otworem prosta droga 
do uznania „praw” osób homoseksualnych do małżeństwa i posiadania 
dzieci (np. przez adopcję lub sztuczne zapłodnienie) oraz do tworzenia tzw. 
„wolnych związków”, bez żadnych zobowiązań i odpowiedzialności. To 
wszystko stanowi realne zagrożenie dla tradycyjnie pojmowanego małżeń-
stwa i rodziny. 

Aby osiągnąć swoje cele, ideologia gender dąży do redefinicji małżeń-
stwa i rodziny, która obejmowałaby również pary tej samej płci, i to redefi-

                                                           
25

 Por. Z. Lew-Starowicz, Eros..., dz. cyt., s. 28-29. Por. także A. Cencini, dz. cyt., s. 345-346. 
26

 Por. tamże, s. 31. 
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nicji nie tylko na gruncie epistemologicznym, ale i na gruncie ontologicz-
nym, czyli prawnym. W ostatnich latach pojawiło się bardzo wiele tzw. na-
ukowych publikacji, w których dowodzi się, że nie istnieją żadne istotne 
różnice między dziećmi wychowywanymi przez pary tej samej płci,               
a dziećmi wychowywanymi przez rodziców naturalnych. Jednak ci, którzy 
podjęli się dogłębnej analizy tego typu badań, uznali je za niemiarodajne       
i nierzetelne z naukowego punktu widzenia. I tak np. w opinii prof. Lynna 
Wardle’a: „Większość badań dotyczących rodzicielstwa homoseksualistów 
opiera się na dokumentacji niedostatecznej z punktu widzenia ilościowego, 
wadliwej metodologicznie i analitycznie, a co za tym idzie, stanowi bardzo 
słabą bazę empiryczną, aby decydować o polityce społecznej”. Jako prze-
ciwstawne do tego typu badań przytacza się wiele innych, które jasno wy-
kazują, że obecność ojca i matki zwiększa dobre samopoczucie dziecka          
i jego proces socjalizacji. Dla przykładu Patrick Fagan z Heritage Founda-
tion zebrał pokaźną liczbę dowodów na to, jak wielkie znaczenie ma dla 
dzieci posiadanie matki i ojca, którzy żyją razem. Natomiast „dzieci wycho-
wywane przez samotną kobietę lub których rodzice się rozeszli, są wysta-
wione na większe ryzyko doświadczenia ubóstwa, nadużyć, problemów 
wychowawczych i uczuciowych”27.  

Kolejnym zagrożeniem ze strony ideologii gender jest to, że zaprzecza 
ona naturalnej, wpisanej w naturę kobiety miłości macierzyńskiej. Gende-
ryści twierdzą, że jest to jedynie odczucie powstałe w konkretnym kontek-
ście kulturowym i może zniknąć, jeśli np. kultura się zmieni. Najlepszym 
przykładem potwierdzającym ten zarzut, są słowa: „Aby osiągnąć skutecz-
ność w długiej perspektywie, programy planowania rodziny powinny sku-
piać się nie tylko na próbach ograniczenia płodności w obrębie istniejących 
ról płciowych (gender roles), ale raczej na zmianie ról płciowych po to, by 
zredukować płodność”. Cytat ten został wzięty z opracowania pt. „Perspek-
tywy płci w programach planowania rodziny”, przygotowanego na spotka-
nie w Bangalore (Indie) w 1992 r., zorganizowanego przy współpracy 
z ONZ. 

Kolejne zagrożenie czyha na dzieci i młodzież. Przypomnijmy, że ide-
ologia gender twierdzi, że ludzie, bez względu na to, jakiej faktycznie są 
płci, mogą wybrać sobie „płeć kulturową” (gender): mogą wybrać hetero-
seksualizm, homoseksualizm, biseksualizm mogą zdecydować się na trans-
seksualizm lub być metroseksualni itp. To rozdzielenie płci i płci kulturo-
wej, natury i kultury, stanowi realne zagrożenie wobec rodziny i młodych 
pokoleń – nową niebezpieczną rewolucję kulturową28. Rozpoczęcie owego 

                                                           
27

 Por. W. Rędzioch, Gender – nowa niebezpieczna ideologia…, art. cyt., s. 13. 
28

 Por. J. Burggraf, Ideologia gender: nowa rewolucja kulturowa, „Głos dla życia” 4/2001, s. 5. 
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„wybierania” płci propagatorzy gender proponują rozpocząć już w szkole, 
aby każde dziecko mogło wybrać: czy chce być chłopcem, czy chce być 
dziewczynką. I to nie tylko pod względem kulturowym, ale także biologicz-
nym. Wszystko zgodnie z teorią gender, że zachowania seksualne, jakie są 
przypisane chłopcu i dziewczynce, są zachowaniami wynikającymi z kultu-
ry. Człowiek, będąc wolnym, może zmieniać siebie w to, kim chce być. Jeśli 
do tego typu propagandy zamieszczanej w podręcznikach szkolnych (o 
czym była mowa na początku niniejszego artykułu) dodamy wszelkiego 
rodzaju filmy i programy, przedstawiające różnego typu dewiacje i rozpa-
sanie seksualne jako życie normalne (czytaj moralne), a tradycyjne małżeń-
stwo i rodzinę jako przeżytek i ciemnogród, to nie dziwmy się, że niszczeje 
egzystencjalna podstawa państwa demokratycznego, czyli prawe i wolne 
sumienie narodu. Zachowywanie przez wielu praw naturalnych, nie wspo-
minając już o Dekalogu, jest rzeczą zbyt trudną (nieludzką) do realizacji, tj., 
że przykazania są zbyt nieadekwatne na nasze współczesne czasy itp29. 

Indoktrynacja genderyczna, ze swoim postulatem równości płci, dotar-
ła już do polskich przedszkoli pod przykrywką finansowanego przez Unię 
Europejską programu „Równość od przedszkola”. Jak w praktyce wygląda 
realizacja tego programu? Otóż, coraz więcej polskich przedszkoli wycofuje 
spośród zabawek pistolety, żołnierzyki i czołgi. Zamiast tego chłopców 
zachęca się do opieki nad lalkami. A dziewczynki bawią się samochodami     
i grają w nogę – donosi „Metro” z 4 lutego 2009 r. „Panie w przedszkolach 
często zupełnie nieświadomie – mówi gazecie psycholog i pedagog Małgo-
rzata Jonczy-Adamska, pomysłodawczyni projektu – wpychają dzieci          
w określone role społeczne, stereotypy, które potem pokutują w dalszym 
życiu. (…) Chcieliśmy skończyć z dzieleniem zabaw w przedszkolach na 
chłopięce i dziewczęce, bo w wieku kilkunastu lat na edukację o równości 
płci może być już za późno. Pozwalając chłopcom bawić się pistoletami, też 
przyzwyczajamy ich do tego, że «po męsku» sprawy załatwia się siłą. Sku-
tek: potem to oni częściej są sprawcami przemocy w rodzinie, a ich ofiara-
mi – kobiety. Nasz program ma za zadanie zmienienie takich zjawisk”30. 

Jedno jest wszakże pewne – chłopcy, którym każe się w dzieciństwie 
bawić lalkami, nie wyrosną na mężczyzn w tradycyjnym tego słowa zna-
czeniu. Z całą pewnością nie będą oni w stanie podjąć w dorosłym życiu 
istotnych i odpowiedzialnych obowiązków, jako mężowie i ojcowie, ale 
przecież właśnie o to chodzi genderystom. Płynie stąd wniosek dla rodzi-
ców posyłających swoje pociechy do przedszkola, aby zainteresowali się, 
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 Por. G. Kuby, Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności, Kraków 2007, s. 36. 
30

 M. Stangret, Czołgi wyjeżdżają z przedszkoli, http://www.emetro.pl/emetro/1,82493, 
6237292.html, (data wejścia: 04.02.2009). 
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jakie zabawy tam dla nich przygotowano. Mają do tego konstytucyjne pra-
wo. 

 

7. GENDER STUDIES I GENDER MAINSTREAMING 

Na podstawie przytoczonych wyżej przykładów, można się przekonać, 
że teoretykom gender nie wystarcza już głoszenie samych utopijnych haseł 
równości, ale chcą oni mieć realne wpływy na kształcenie młodych poko-
leń, na kształtowanie ich myślenia oraz na politykę. Pragną zdobyć władzę, 
aby ostatecznie decydować o prawdzie i jej wartości, aby w ten sposób rzą-
dzić niepodzielnie. Toteż cały swój impet ideologia ta skoncentrowała na 
podboju uniwersytetów i wyższych uczelni oraz instytucji społecznych31. 

W chwili obecnej na wielu uniwersytetach i uczelniach prowadzi się 
studia i badania nad płcią kulturową na kierunku gender studies. Ten kie-
runek narodził się w latach 80. minionego wieku w USA. Można go studio-
wać na wielu wyższych uczelniach, także i w Polsce. Gender studies, jako 
„interdyscyplinarna refleksja nad socjo-kulturowymi uwarunkowaniami 
płci" zakłada, że funkcjonujące pojęcia i stereotypy związane z płcią, są 
wytworem kultury, zaś determinanty biologiczne traktuje dość swobodnie. 
Już samo powoływanie się na nie (determinanty) na ogół spotyka się 
z wrogością ze strony genderystów, stąd też wielu uważa, że są to kierunki, 
na których dokonuje się indoktrynacji młodych pokoleń.  

Trafniej byłoby uznać, że gender studies są nie tyle „refleksją nad so-
cjokulturowymi uwarunkowaniami płci”, co feministyczno-
postmodernistyczny punktem widzenia płci. Dla przykładu: w ośrodku 
krakowskim, na 18. wykładowców, jest jedynie trzech mężczyzn, czy więc 
jest to miarodajne studium nad męską płcią? Przeglądając stronę interne-
tową dotyczącą gender studies (http://genderstudies.w.interia.pl), można 
dostrzec, że eksponuje się tam ujęcia kobiet, które chcą być bardzo męskie 
(np. Tomb Raider), a następnie przedstawia się im wizerunki zniewieścia-
łych mężczyzn. W bardzo ubogim dziale dotyczącym mężczyzny, zatytuło-
wanym „Nowa męskość", spotykamy taki tekst: „Jak Ricky Martin zmienił 
moje życie?”. Według twórców tej strony (genderystów) Ricky Martin, któ-
ry notabene jest homoseksualistą, powinien być wzorcem Nowej Męskości. 
Powiedział on o sobie: „…mam kobiecą naturę. Kiedy nie rozmawiam 
z mamą, albo nie oglądam jakiegoś wyciskacza łez — to siedzę w kuchni 
i coś gotuję”. New Man, pojęcie z filozofii nietzscheańskiej, adaptowane 
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 Por. S. Biały, Wolne związki a ideologia „gender”: zagrożenia relatywizmem etycznym na 
polu seksualności ludzkiej w świetle dokumentu Papieskiej Rady ds. Rodziny: «Rodzina, małżeń-
stwo i „wolne związki”»,  „Studia Ełckie”, 11(2009), s. 305-306. 
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przez feministki i ideologię gender, szerzy propagandę męskości niemę-
skiej32. Mężczyzna może być wrażliwy i delikatny z natury, co zresztą nale-
ży do pozytywnych cech mężczyzny i wcale nie przeczy jego męskości. Jed-
nak New Man powinien być wrażliwy z „kulturowego postanowienia"- był-
by ideałem, gdyby był metroseksualny33. 

Można sobie już dziś wyobrazić, jaki wpływ na społeczeństwo będą 
miały tak wykształcone studentki i tak wykształceni studenci. Jakimi będą 
żonami-matkami, mężami-ojcami? Co zrobią oni z «myślącymi i żyjącymi 
inaczej» (zgodnie z prawami natury), jeśli zwolennicy gender zastosują 
swoją ideologie i przekonania w praktyce? 

Innym polem ekspansji gender jest polityka. Działania te otrzymały 
osobną nazwę gender mainstreaming – strategia  włączenia polityki płci do 
działań z zakresu polityki, ekonomii itp. W praktyce – w opinii teoretyków 
gender – oznacza to ocenę prawa, działań i programów pod kątem ich 
wpływu na pozycję kobiet i mężczyzn. Jako jedna z wytycznych Unii Euro-
pejskiej, obowiązuje również w Polsce. Gender mainstreaming to strategia 
stałego uwzględniania różnych pozycji wyjściowych kobiet i mężczyzn       
w różnych dziedzinach życia, mająca na celu dobór odpowiednich środków 
politycznego działania w tych dziedzinach. Jeśli w trakcie tego postępowa-
nia stwierdzi się istnienie zjawisk dyskryminacyjnych, można zastosować 
elementy polityki wspierania kobiet czy też polityki wspierania męż-
czyzn34.  

Idea tego typu działań wydaje się być godną pochwały. Z pozoru cho-
dzi przecież o zapewnienie równych praw dla kobiet i mężczyzn w dziedzi-
nie polityki, ekonomi itp. Jednak, co kryje się pod terminem „zjawiska dys-
kryminacyjne”? Przypomnę, że ideologia gender sugeruje, że różnica jest 
synonimem dyskryminacji. W tym właśnie sformułowaniu „zjawiska dys-
kryminacyjne” tkwi pułapka, gdyż stanowi ono podstawę dla roszczeń wy-
suwanych przez środowiska homoseksualne i feministki, które czują się 
dyskryminowane. To na tej podstawie np. nauczyciel będący czynnym ho-
moseksualistą (lub lesbijką), niekryjącym swoich preferencji seksualnych, 
może czuć się dyskryminowany, a nawet złożyć pozew w sądzie, gdy rodzi-
ce dzieci, które uczy, uznają, że nie chcą dla nich takiego pedagoga. Po pro-
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 Por. M. Agnosiewicz, Płeć, socjobiologia i gender studies [1], http://www.racjonalista.pl/ 
kk.php/s,2548, (data wejścia: 17.07.2003) 
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 Metroseksualizm, styl życia mężczyzny polegający na dbaniu o swój wygląd i ukazywaniu, 

rozwijaniu cech charakteru charakterystycznych dla kobiet. Por. Słownik języka polskiego, 
http://www.sjp.pl/metroseksualizm (data wejścia: 25.03.2014). 

34
 Por. http://www.gender-info.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=12& 

Itemid=10, (data wejścia: 09.09.2011). 
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stu posądzi ich o homofobię, którą Parlament Europejski w rezolucji B6-
025/2006 postawił na równi z rasizmem i antysemityzmem35. To w opar-
ciu o gender mainstreaming pary homoseksualne czują się w Polsce dys-
kryminowane, bo nie pozwala się im zawierać „małżeństw” i adoptować 
dzieci. Chodzi więc o brak dyskryminacji i równość rozumianą według gen-
der. 

 

8. STOSUNEK KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO DO IDEOLOGII GENDER 

Kończąc naszą refleksje nad ideologią gender i zagrożeniami, jakie nie-
sie ona ze sobą dla małżeństwa i rodziny, wydaje się właściwym postawie-
nie pytania o stosunek Kościoła katolickiego do tej ideologii. Oczywistym 
jest, że Kościół katolicki nie może stanąć na neutralnej pozycji, gdy dla „do-
bra” kobiet atakuje się rodzinę, małżeństwo, macierzyństwo, ojcostwo, 
moralność w pożyciu płciowym i nienarodzone życie. Kościół potępia dys-
kryminację kobiet w życiu rodzinnym, ale odpowiedzią na to nie może być 
zwalczanie małżeństwa i rodziny jako takiej! Stąd też Kościół, nie mając 
innego wyboru, stanowczo sprzeciwia się i jednoznacznie uznaje za moral-
nie niedopuszczalną ideologię gender, jako szkodliwą i niebezpieczną nie 
tylko dla małżeństwa i rodziny, ale całej społeczności ludzkiej. 

Kościół nie może bowiem być obojętny, - jak napisali autorzy doku-
mentu KEP „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie” – na „mnożące się 
naciski zarówno na płaszczyźnie ideologicznej, jak i w sferze prawodaw-
stwa, których celem jest zniszczyć tradycyjne małżeństwo i rodzinę, na 
których opiera się nasza cywilizacja, oraz promować rozwiązłość”36. Gdy 
wydaje się „rozporządzenie usuwające z publicznego języka pojęcia «oj-
ciec» i «matka», aby nie «dyskryminować» «związków mniejszości» po-
przez «narzucanie» heteroseksualnego charakteru rodziny. [Gdy] rosną 
naciski na zrównanie tzw. wolnych związków z rodziną”37. 

Biskupi polscy we wspomnianym dokumencie, odnosząc się bezpo-
średnio do ideologii gender, przypomnieli, że „Bóg stworzył człowieka jako 
mężczyznę i kobietę, zatem odmienność płci nie jest ani przypadkowa, ani 
nieistotna, lecz stanowi element pierwotnego zamysłu Stwórcy. Wobec 
tego, zarówno «być mężczyzną», jak «być kobietą» stanowi równocześnie 
dar, który trzeba każdego dnia przyjmować z wielkim szacunkiem                  
i wdzięcznością, oraz zadanie, którego wypełnienie stanowi najbardziej 
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 Por. S. Biały, Wolne związki a ideologia „gender”…, art. cyt., s. 306. 
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 KEP Rada ds. Rodziny, Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie (dalej jako SPMR), Łomża 
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pierwotny kształt powołania. (…). Elementarnym wyrazem wdzięczności 
Bogu za to, że nas stworzył kobietami i mężczyznami, jest unikanie wszyst-
kiego, co zaciera różnice płci”38. Jednocześnie z naciskiem podkreślili, że 
„zamierzona przez Stwórcę odrębność płci w żadnej mierze nie stoi             
w sprzeczności z całkowitą równością mężczyzny i  kobiety. Nie można 
jednak tej równości pojmować w sposób uniformistyczny. Jest to równość 
w różnorodności zadań i funkcji”39. 

W pierwszym dniu VI Światowego Spotkania Rodzin, które odbyło się 
w 2009 r. w Meksyku, metropolita Montrealu kard. Marc Quellet  –  wska-
zując na przyczyny kryzysu, który w obecnych czasach przeżywa małżeń-
stwo i rodzina, powiedział, że „aktualna sytuacja rodziny jest konsekwencją 
poważnej wojny kultur, ścierania się realizmu antropologicznego z ideolo-
gią „gender”, która odwodzi człowieka od tego, co jest rzeczywistym fun-
damentem jego życia i każe mu wierzyć, że świat międzyludzkich relacji 
można tworzyć w oparciu o indywidualne żądze”40. Wypowiedź ta stanowi 
potwierdzenie wcześniejszej tezy, którą sformułował kard. J. Ratzinger, 
mówiąc, że „tworzy się nowa dyktatura relatywizmu, który niczego nie 
uznaje za ostateczne, a jako jedyną miarą rzeczy dopuszcza tylko własne 
zachcianki”41. Owe „żądze” i „zachcianki”, które propaguje gender w formie 
niczym nieskrępowanej „wolności” i „równości”, dzięki którym można „uza-
sadnić każde zachowanie seksualne, także homoseksualizm, a zmienić na-
leży społeczeństwo, by w porządku życia społecznego zrobić miejsce dla 
osób innych rodzajów prócz męskiego i żeńskiego – i na takiej drodze 
kształtować życie społeczne”42, powoduje to, że już nie tylko małżeństwo      
i rodzina, ale cała nasza kultura popada w realny kryzys moralny i cywili-
zacyjny. 

Na temat gender wypowiedziała się już wcześniej Papieska Rada ds. 
Rodziny w 2000 r., przedstawiając chrześcijańską naukę o małżeństwie 
i rodzinie w przywołanym już wcześniej dokumencie „Rodzina, małżeń-
stwo i «wolne związki»”. W punkcie 8. tego dokumentu Rada odniosła się 
do ideologii gender, która „atakuje podstawy rodziny i relacje międzyoso-
bowe”. W dokumencie tym Kościół przypomniał, że „domaganie się analo-
gicznego statusu dla małżeństwa i dla wolnych związków (w tym także 
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 Tamże, nr 66. 
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 Tamże, nr 67. 
40

 Ł. Godzwoń, Kościół o ideologii gender i rodzinie, http://www.kosciol.pl/article.php/20090 
116031242713, (data wejścia: 16.01.2009). 

41
 Cyt. za G. Kuby,  Rewolucja genderowa. Nowa ideologia seksualności,.. dz. cyt., s. 18. 

42
 Papieska Rada ds. Rodziny, Rodzina, małżeństwo i „wolne związki”, Watykan 2000, nr 8. 
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homoseksualnych) jest dzisiaj na ogół uzasadniane na gruncie kategorii        
i pojęć pochodzących z ideologii gender”. W dalszej części tego punktu au-
torzy dokumentu zwracają uwagę, że ideologia gender mianem „rodzina” 
chce określać „wszelkie typy związków umownych”, ignorując tym samym 
naturalną skłonność kobiety i mężczyzny do wzajemnego oddania się          
w pełnej wolności oraz te cechy, które stanowią podstawę „tego dobra 
wspólnego ludzkości, jakim jest instytucja małżeńska”.  

W takiej sytuacji nie dziwi fakt, że Kościół (rozumiany jako ogół wier-
nych, a nie tylko hierarchia) musi zdecydowanie występować przeciw tego 
typu ideologiom i nurtom kulturowym. Aby jednak mógł tej walce sprostać, 
musi odkryć na nowo wizję małżeństwa i rodziny, którą przedstawił Jan 
Paweł II w Adhortacji Familiaris Consortio. Dokument ten pokazuje, jak nie 
godzić się na ustępstwa względem współczesnych ideologii, a zarazem 
oprzeć swe życie na solidnym fundamencie rzeczywistości, jakim jest mi-
łość w małżeństwie i rodzinie43. 

Kościół przypomina również politykom, parlamentarzystom i rządzą-
cym, czyli wszystkim tym, którzy są odpowiedzialni za ustawodawstwo, że 
wspólnota małżeńsko-rodzinna, zbudowana na związku kobiety i mężczy-
zny, jest instytucją uprzednią wobec wszelkich ideologii i praw stanowio-
nych, bo posiada swoje zakorzenienie w ludzkiej naturze i prawie Bożym. 
To na nich ciąży szczególna odpowiedzialność, aby nie dopuścić do uchwa-
lenia takich ustaw, które zrównałyby z małżeństwem i rodziną tzw. wolne 
związki, w tym także homoseksualne. „Ustawodawcy, a w szczególności 
parlamentarzyści katoliccy, nie powinni popierać swoimi głosami tego typu 
ustawodawstwa, ponieważ jest ono przeciwne dobru wspólnemu i praw-
dzie o człowieku, i tym samym naprawdę niegodziwe”44.     

 

 

   

 

Zakończeniem naszej refleksji nad szkodliwością ideologii gender dla 
małżeństwa i rodziny niech będą słowa biskupów polskich zawarte w cy-
towanym już dokumencie „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”. Czy-
tamy w nim:  „Prawda o małżeństwie i rodzinie istnieje. Wiadomo, co to jest 
miłość, małżeństwo, rodzina. Ta prawda została objawiona przez Boga         
i zapisana w głębi ludzkiego serca jako prawo naturalne. Jest to prawda 
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 Por. Ł. Godzwoń, Kościół o ideologii gender i rodzinie…, art. cyt. 
44

 Tenże, Deklaracja w sprawie decyzji Parlamentu Europejskiego, która zrównuje z rodziną 
„wolne związki, w tym także homoseksualne, Watykan 2000. 

http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/prawda.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/rodzina.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/mi%C5%82o%C5%9B%C4%87.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwo.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/rodzina.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/prawda.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/b%C3%B3g.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/g%C5%82%C4%99bia.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/ludzie.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/serce.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/prawem.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/naturalne.html
http://www.sluzycprawdzie.pl/tag/prawda.html


 
15-16   2014/2015

  
105 

obiektywna. Człowiek nie jest Stwórcą, ale stworzeniem. Nie może więc 
przedefiniowywać według własnej woli tych podstawowych pojęć. Obiek-
tywną prawdę o małżeństwie i rodzinie trzeba pokornie, a zarazem od-
ważnie odkrywać, przyjmować, pogłębiać i żyć nią bez kompromisów. Po 
prostu trzeba jej służyć. Nikt bowiem nie panuje nad Prawdą – Prawdzie się 
służy”45. 

 

ABSTRACT 

'Gender' is one of those dangerous and widespread ideologies today which 
fights against traditional family and maternity. According to this ideology, materni-
ty and bringing up children are nothing else but a form of oppressing women. That 
is why contraception, abortion on demand and sexual debauchery are necessary 
conditions leading to women liberation. 

This ideology assumes that a human being is not born a man or a woman in     
a cultural sense. It is a given culture that creates labels ‘man’ and ‘woman’, thus 
determining human beings. The theory of gender views as social myths many fem-
inine and masculine qualities stemming from biological differences. According to 
gender, polarization of the society between men and women leads up to chauvin-
ism and misogyny. 

Gender; which has adopted ideas and assumptions of the feminist movement, 
has separated sexuality from procreation and this as a consequence has led to sep-
arating procreation and marriage. If those two spheres are separated, a straight 
way will be open to acknowledging the 'rights' of homosexuals to be married and 
have children (either through adoption or artificial insemination) and to establish-
ing the so called 'free relationships' with no commitments or responsibilities. All 
these constitute a real threat to marriage and family in a traditional sense of the 
word. 

 

SŁOWA KLUCZE: feminizm, gender studies, homoseksualizm, macierzyństwo, 
małżeństwo, płeć społeczno-kulturowa, rodzinne, Simone de Beauvoir, wolne 
związki 

KEYWORDS: feminism, gender studies, homosexuality, maternity, marriage, 
social and cultural sex, family, Simone de Beauvoir, free relationships 
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KAROLINA MALINOWSKA
* 

PIŁA 

P r a w o  w  Ko ś c ie le  p ie r w ot n y m  
 

 

     Życie Kościoła pierwotnego zostało ukazane w Nowym Testamencie. 
Była to wspólnota żyjąca wiarą i szczerze przejęta swoim zadaniem wobec 
świata: Kościół ma bowiem zanieść Dobrą Nowinę o zbawieniu po jego 
krańce (por. Mk 16, 15-16). Ten cel przyświecał także prawu, które było 
obecne w życiu pierwszych chrześcijan. Pomimo tego, że początkowo nie 
było w żaden sposób kodyfikowane, prawo było naturalnym elementem 
przekazu wiary przez Kościół. Było zatem ściśle złączone z wiarą i jej 
wyznawaniem, dlatego też prawo wynika z natury Kościoła.  

     Należy pamiętać, że Kościołowi nigdy nie chodziło, nie chodzi i nie może 
chodzić o samo prawo w jego państwowym ujęciu, ale zawsze o Chrystusa. 
To On jest najważniejszy, a więc i prawda, której autorem jest Duch Święty 
- Przewodnik Kościoła. „Choć wspólnota pierwotna nie przekazała nam 
nowego kodeksu praw, który zająłby miejsce kodeksu Starego Testamentu, 
to jednak była świadoma obecności Ducha Świętego oraz zdawała sobie 
sprawę, że prawa pozytywne wyrażają wolę Boga”1. 

 

1. DOKTRYNALNY I DYSCYPLINARNY PRZEKAZ WIARY 

     Polecenia wydawane przez pasterzy młodego Kościoła nie były dzielone 
na doktrynalne i dyscyplinarne. Wydawanie wytycznych było wymuszone 
koniecznością zaznaczenia tych fragmentów Ewangelii, których rozumienie 
lub przestrzeganie niosło ze sobą utrudnienia. Dotyczyły one tak doktryny, 
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 KAROLINA MALINOWSKA (ur. 11.10. 1988). Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego na 

Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, członek Stowarzyszenia Kanonistów Polskich. 
1
 G. Ghirlanda, Wprowadzenie do prawa kościelnego, tłum. S. Kobiałka, Kraków 1996, s. 31. 
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jak i dyscypliny, stanowiąc tym samym najwcześniejsze źródła prawa, 
które ustanowił Kościół2.  

     W Nowym Testamencie zostały podane zasady dotyczące wiary, 
dyscypliny i praktyk religijnych. Św. Paweł upominał Koryntian, aby nie 
zbierali się na uczcie, ale na Wieczerzy Pańskiej. Jego uwagi miały 
charakter dyscyplinujący, a następnie były wykładem o Eucharystii (por.    
1 Kor 11, 17-34). Przepowiadanie przekształciło się w działania 
prawodawcze, ze względu na geograficzne rozprzestrzenianie się 
chrześcijaństwa, a więc i różnorodność pojawiających się problemów. 
Miały one charakter okazjonalny oraz mieszany: normy dogmatyczne            
i dyscyplinarne były wydawane razem i były wewnętrznie powiązane ze 
sobą, ponieważ także dyscyplina kościelna jest wyrazem wiary                         
i świadectwem czynów3.  

     Dokumenty Soboru Nicejskiego (325 r.) odnosiły się zarówno do kwestii 
wiary, jak i dyscypliny4. Mają one jednak charakter incydentalny, 
sprowokowany poglądami Ariusza, a zatem były wydane z konieczności 
wykładu kanonu wiary oraz uregulowania spraw dotyczących dyscypliny 
wiernych wszystkich stanów. Uchwały Soboru Nicejskiego określają 
bowiem zakres władzy i sposób wyboru biskupów, organizację życia 
prezbiterów i diakonów, a także chrztu, postawy na niedzielnej modlitwie 
oraz traktowania upadłych chrześcijan. Ten fakt świadczy o jedności 
praktyki wiary oraz o znaczeniu dyscypliny kościelnej dla jedności 
Kościoła5. 

     Młode prawo kościelne było zatem odpowiedzią na bieżące problemy, 
wynikające z interpretacji doktryny wiary, moralności życia oraz 
dyscypliny kultu Bożego. 

 

1.1. Wiara i łaska jako fundament wspólnoty 

     Przez sakrament chrztu człowiek zostaje uzdolniony do życia w jedności 
z Bogiem, co jest możliwe tylko ze względu na Jezusa Chrystusa. 

                                                           
2
 Por. R. Sobański, O procesach prawotwórczych w Kościele, w: „Śląskie Studia Historyczno-

Teologiczne” 19-20(1986-1987), s. 96-97. 
3
 Por. R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria prawa kościelnego, t. 1, 

Warszawa 2001, s. 25-26. 
4
 Zostały jednak wydane dwa odrębne dokumenty: dogmatyczny (wyznanie wiary) i kano-

niczny. 
5
 Por. R. Sobański, O procesach prawotwórczych..., dz. cyt., s. 95-97. Por. także R. Sobański, 

Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria..., dz. cyt., s. 26-27. 
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Chrześcijanin zostaje obdarowany przez rzeczywistość zbawienia łaską 
wiary i miłości, która daje życie w Bogu. To zupełnie nowe prawo 
usprawiedliwienia, którego przestrzeganie wynika z przyjęcia chrztu oraz z 
życia wiarą i miłością6.  

     Doświadczenie usprawiedliwiającej dobroci Boga jest zależne od Jego 
łaski i od dyspozycyjności wewnętrznej człowieka. Jest to prawo łaski, 
które działa na podstawie decyzji otwarcia się człowieka na Boga, 
niezależnie od ustanowionych praw „tego świata”7.  

     Zbawienie jest możliwe tylko dzięki łasce Bożej, a Kościół jest jej 
oficjalnym przekazicielem. By łaska i wiara zostały przekazane, Kościół 
pierwotny posługiwał się najprostszymi narzędziami, słowem i znakiem.  
W rzeczywistości nadprzyrodzonej jest mowa o słowie Bożym i o sakra-
mentach. Łaska płynąca z sakramentów jest przekazywana na ziemię za 
pośrednictwem kapłana, który działa in persona Christi (o ile działa ważnie 
i zgodnie z wolą Kościoła). Dary Boże są przekazywane według ściśle 
określonych zasad, co jest gwarancją obdarowania podmiotu przez Boga. 
Zasady przekazywania łaski, czyli określona materia i forma, tworzą 
struktury komunikacji łaski i wiary8, ponieważ to od wiary i dyspozycji 
przyjmującego zależy ilość i jakość łaski. Stąd powaga posłannictwa 
Kościoła w głoszeniu słowa Bożego, ponieważ „wiara rodzi się z tego, co się 
słyszy, tym zaś, co się słyszy, jest słowo Chrystusa” (Rz 10, 17).  

     Formę chrztu podaje już św. Mateusz: „udzielając im chrztu w imię Ojca i 
Syna, i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Dla pierwotnego Kościoła, wyrosłego 
na żydowskich obmyciach, nie było wątpliwości, że materią jest woda. 
Natomiast w „Didache”9 materia jest już ściśle określona10. 

     Uczestnictwo w komunikacji wiary i łaski Boga jest dla Kościoła 
największym darem i zarazem zadaniem, do którego został powołany. 
Prawo łaski zasadza się zaś na prawie miłości, które może być przyjęte 
jedynie dzięki pomocy Ducha Świętego. 

                                                           
6
 „Przez wiarę i miłość chrześcijanin staje się sprawiedliwy”. Por. R. Sobański, Nauki 

podstawowe prawa kanonicznego. Teologia prawa kościelnego, t. 2, Warszawa 2001, s. 39. 
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 Por. tamże, s. 38-40. 

8
 Por. tamże, s. 40. 

9
 Didache, Nauka Dwunastu, powstała w Syrii lub w Palestynie pod koniec I lub w II w. 

10
 „Chrzcijcie w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego w wodzie żywej. Jeśli nie masz wody 

żywej, chrzcij w innej, jeśli nie możesz w zimnej, chrzcij w ciepłej. Jeśli brak ci jednej i drugiej, 
polej głowę trzy razy wodą w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”. Didache VII, 1-3, w: Pierwsi 
świadkowie. Pisma Ojców Apostolskich, M. Starowieyski (red.), Kraków 1998, s. 36. 
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Duch Święty sprawia, że chrześcijanie są zdolni odpowiadać na wymogi 
wiary oraz na powołanie człowieka do świętości, a także do budowania 
relacji z Trójcą Świętą i ze wspólnotą wierzących. Ta odpowiedź, dana 
Bogu, ma charakter konstytutywny i normatywny, gdyż sam Bóg jest 
odbierany jako Ten, który wymaga i nakazuje, którego prawa – nowego 
prawa – należy przestrzegać, by móc dostąpić zbawienia. W konsekwencji 
to Bóg jest prawodawcą, podobnie jak w Starym Testamencie dla narodu 
wybranego. Jeśli Bóg jest prawodawcą, to także normatywnego charakteru 
nabiera Nowy Testament, jak i życie Kościoła apostolskiego. „Prawda 
Chrystusa nie jest więc normą zewnętrzną, lecz jest rzeczywistością, która - 
poprzez działanie Ducha - staje się dzięki wierze wewnętrznym i podsta-
wowym kryterium działania wierzącego. Przykazanie miłości, jakie 
Chrystus dał swoim uczniom, jest darem zbawienia”11. Bóg wpisuje w serca 
wiernych nowe prawo, a Duch Święty prowadzi do wolności (por. Jr 31, 31-
34). Jest to prawo miłości12. Miłość, która ma być realizowana wobec braci, 
jest miłością płynącą z Boga, to „Bóg jest Miłością” (1 J 4, 8. 16), a Chrystus 
jest pełnym objawieniem tej miłości13.  

     Duch Święty nie tylko prowadzi chrześcijan ku zbawczej wolności, w wy-
miarze wertykalnym, które to prowadzenie urzeczywistnia się w ontycznej 
więzi z Chrystusem, ale także w wymiarze horyzontalnym–wspólnotowym. 
Działanie Parakleta ma charakter eklezjotwórczy w całej historii 
stworzenia14. 

     Budowanie wspólnoty było zatem podyktowane przez Ducha Świętego    
i łaskę wiary. Kościół i wspólnota są dla siebie darem, ponieważ wspólnota 
wyraża się w doświadczeniu łaski udzielanej przez Kościół i w Kościele. 
Łaska jednoczy wiernych i uzdalnia do autentycznego przeżywania wiary    
i życia w prawdzie. Więzy, jakie powstają między Kościołem lokalnym          
a wiernymi, dają prawa do korzystania z duchowych bogactw Kościoła oraz 
niosą ze sobą obowiązek uczestnictwa w tych bogactwach i obowiązek 
dawania świadectwa wiary15. Wierni mają obowiązek przekazywania 
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 G. Ghirlanda, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 29. 
12

 Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym „Gaudium et spes”,     
w: Sobór Watykański II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 2002, nr 16. 

13
 Por. G. Ghirlanda, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 30-31. Por. także R. Sobański, O pro-

cesach…, dz. cyt., s. 94. 
14

 „Początki Kościoła związano z dziełem stworzenia świata, a jego zamysł z odwieczną wolą 
Boga”. A. Czaja, Dogmatyka. Traktat o Kościele, t. 2, Warszawa 2006, s. 367-377.  

15
 Por. M. Żurowski, Współuczestnictwo kościelne „Ius ad Communionem”, Kraków 1984,       

s. 17-18. 
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braciom - niezależnie od stanu istniejących między nimi relacji - dobra, 
które otrzymali od Boga (por. Mt 5, 43-44). 

 

1.2. Obowiązek dawania świadectwa 

     Obowiązek dawania wiarygodnego świadectwa, czyli przyznania się do 
Boga oraz przekazania radości o zbawieniu innym ludziom, dotyczy 
wszystkich wiernych. Pozycja chrześcijanina ma więc „podwójny wymiar: 
wertykalny – obdarowanie przez Boga i zobowiązanie wobec Niego, oraz 
horyzontalny – przekaz tego, co otrzymali z dobroci i łaski Bożej”16. 
Powinności również mają wymiar wertykalny i horyzontalny, bo chociaż 
„prawo dotyczy człowieka w odniesieniu do drugich, które jednak opiera 
się na podstawowym odniesieniu do «zbawienia i sądu Bożego»”17. 
Dawanie świadectwa jest zatem weryfikacją wierności Bogu i Jego łasce. 
Łaska uzdalnia bowiem do wierności oraz jest sprawdzeniem stabilności 
wiary i przekonania, że warto naśladować Jezusa. Świadectwo wiary i mi-
łości jest powinnością wobec Boga, co również świadczy o świadomości 
prawa. Powinność ta jest różna w zależności od stanu życia18. 

Życie zgodne z wymogami wiary obowiązuje wszystkich wiernych, co samo 
w sobie jest świadectwem. Św. Jakub zaleca wytrwałość w próbach (por. Jk 
1,3), stałość wiary w prośbach (por. Jk 1, 6-7.) oraz opieranie się pokusom 
(por. Jk 1,12). Jednak szczególny nacisk kładzie na czyny zewnętrzne, które 
są wyrazem wiary (por Jk 2, 18), gdyż wiara bez uczynków jest martwa 
(por. Jk 2,17). Apostoł zaleca konkretną pomoc potrzebującym: w pierwszej 
kolejności zadbanie o ich podstawowe potrzeby doczesne, takie jak 
żywność i odzienie (por. Jk 2, 15-16), aby następnie głosić im Dobrą 
Nowinę o Chrystusie Zmartwychwstałym i dzielić się dobrami duchowymi 
(por. Jk 5,14). Uczynki płynące z miłości mają większe znaczenie przed 
Bogiem niż sama tylko wiara (por. Jk 2, 24-26).  

     Natomiast Apostołowie, nauczyciele i starsi mieli szczególny obowiązek 
dawania świadectwa, nie tylko swoim życiem, ale także byli powołani do 
przekazywania wiary poprzez nauczanie i uświęcanie. Zadanie to spełniali 
przez całą swoją działalność apostolską na Bliskim Wschodzie, w Azji 
Mniejszej czy w samym Rzymie. Św. Paweł wraz z Barnabą dawali 
świadectwo Prawdzie, umacniali uczniów w wierze oraz sprawowali 
sakramenty w Azji Mniejszej (por. Dz 14, 21-26). Dzięki świadectwu św. 

                                                           
16

 R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia…, dz. cyt., s. 38. 
17

 Tamże, s. 40. 
18

 Por. tamże, s. 39-40. 
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Piotra (por. Dz 2,14-36; 3, 12-26)19 w Jerozolimie nawróciło się osiem 
tysięcy mężczyzn (por. Dz 2, 41; 4, 4)20, którzy pochodzili nie tylko z Jero-
zolimy21.  

     Świadectwo wiernych świeckich oraz pasterzy Kościoła jest silnie ze 
sobą powiązane. Ludzie nawróceni, dzięki mowie Piotra, dali początek 
Kościołom lokalnym w swoich rodzinnych stronach. Podobnie pierwszą 
gminę w Antiochii założyli chrześcijanie uciekający przed prześla-
dowaniem w Jerozolimie (por. Dz 11, 19-21). 

 

1.3. Nowy Lud Boży 

     Dobra Nowina była skierowana w pierwszej kolejności do Żydów (por. 
Mt 15,24). Jezus najpierw polecił głosić słowo Boże „zaginionym owcom 
Izraela” (Mt 15, 5-6. 24), by je zgromadzić, „tak, by wszystkie narody 
powołane do zgromadzenia się w jedności z Panem, mogły zobaczyć i uwie-
rzyć”22. Wielu Żydów uwierzyło w Zbawiciela oczekiwanego od wieków, ale 
wielu też Go odrzuciło, co jednak nie przeszkodziło, by Prawda o Bożej 
miłości dotarła do innych narodów.  

     Chrześcijanie stali się w ten sposób nowym Ludem Bożym. Wierni 
pierwotnego Kościoła byli przekonani, że to Bóg zgromadził ich w jeden lud 
(por. 1 P 2, 9nn), który jest znakiem jedności i początkiem zjednoczenia 
wszystkich ludzi w Bogu. Widzieli oni siebie w urzeczywistnieniu się planu 
zbawienia, który ma swoje źródło w miłości Boga Ojca23. Miłość Boga do 
człowieka, która daje zbawienie, jest najważniejszym przesłaniem, jakie 
chrześcijanie mają przekazać całej ludzkości.  

     Jezus ustanawia w ten sposób zupełnie nowy porządek prawny dla 
Nowego Ludu Bożego w miejsce starego systemu, na zasadzie wypełnienia 
Starego Prawa, a nie zniesienia go. Nowy Izrael jest prawdziwym Izraelem, 
którego dzieci przejęły naukę proroków, jednak w nowej, wypełnionej 
przez Chrystusa interpretacji, oraz w oderwaniu od jedności religijno-

                                                           
19

 Pierwsza i druga mowa św. Piotra. 
20

 3 tysiące i 5 tysięcy. 
21

 Dzieje Apostolskie wymieniają ich, poczynając od Partów, Medów i Elamitów, przez miesz-
kańców Mezopotamii, Kapadocji, Pontu, Azji Mniejszej, Judei, Frygii, Pamfilii, Egiptu i części Libii, 
aż do przybyszów z Rzymu, Kreteńczyków i Arabów”. M. Banaszak, Historia Kościoła Katolickiego. 
Starożytność, t. 1, Warszawa 1986, s. 20. 

22
 Benedykt XVI, Świadkowie Chrystusa. Apostołowie i uczniowie, Warszawa 2007, s. 22. 

23
 Por. R. Sobański, Podstawy prawa kościelnego, w: „Prawo Kanoniczne” 34(1991) nr 1-2,     

s. 19 
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politycznej. „Oznacza to dla chrześcijan podleganie prawu, ale zarazem też 
konieczność różnicowania między starym i nowym. Jako spadkobiercy 
obietnic Starego Przymierza, wiedzą chrześcijanie o jego roli, ale i sła-
bości”24. To Chrystus nadaje nowy sens przestrzeganiu prawa, które On 
sam wypełnia podczas całej historii Kościoła (por. Mt 5, 17-18). Porządek 
ten jest oparty na Chrystusie, a prawo miłości jest wypełnieniem prawa 
Starego Testamentu. Nowe prawo ma bowiem służyć wspólnocie i zba-
wieniu człowieka, przy czym należy pamiętać, że zbawia usprawie-
dliwiający Jezus Chrystus, a nie prawo. Miłość staje się więc prawem, na 
którym oparty jest nowy porządek, tak w wymiarze wertykalnym, jak           
i horyzontalnym, również w stosunku do nieprzyjaciół (por. Mt 5, 21-26. 
43-48; Łk 6, 27-28. 32-36)25. 

 

2. PRAWO W SŁUŻBIE JEDNOŚCI PIERWOTNEJ WSPÓLNOTY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ 

     Szczególną troską Kościoła pierwszych wieków było utrzymanie 
jedności, o którą prosił Ojca Jezus Chrystus, w modlitwie arcykapłańskiej 
podczas Ostatniej Wieczerzy (por. J 17, 21-23). Nic więc dziwnego, że 
prośba ta jest powtarzana po dziś dzień podczas każdej Eucharystii26, która 
jest szczególnym wyrazem jedności wspólnoty, a zarazem szczytem łaski. 
Jak chleb staje się Ciałem, tak podobnie wspólnota Kościoła staje się 
jednością, a wierni gałązkami tego samego winnego krzewu (por. J 15, 1-8).  

 

2.1. Konfrontacja z prawem Starego Testamentu 

     Nie ulega wątpliwości, że przestrzeganie prawa Mojżeszowego musiało 
być dla nawróconych Żydów doświadczeniem trudnym27.  

     Z jednej strony, wśród Żydów była obecna pewna niechęć w stosunku do 
Prawa. Uczeni w Piśmie i faryzeusze28 nie tylko nakładali na Żydów prawo 
                                                           

24
 R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia…, dz. cyt., s. 39. 

25
 Por. G. Ghirlanda, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 30-31. 

26
 Por. „Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących Ciało     

i Krew Chrystusa”. II modlitwa Eucharystyczna. Mszał Rzymski dla diecezji polskich, Poznań 2009. 
27

 R. Sobański, Podstawy…, dz. cyt., s. 21. 
28

 „hebr: peruszim - odłączeni, separatyści; wyłonili się z liberalnego kierunku w chasydyzmie 
(posłuszeństwo prawu z gotowością na śmierć); głosili zasadę kształtowania życia ściśle według 
prawa. W jego wyjaśnianiu powoływali się na tradycję ojców, w świetle której określali normy 
postępowania w każdej sytuacji życiowej. Uprawiali więc kazuistykę, a swoje amplifikacje Prawa 
podawali długo w ustnym nauczaniu i dopiero później […] spisali je w Misznie i Talmudzie. Za 
wierność Prawu mieli u ludzi poważanie, co umacniało ich przekonanie, że są wybitnie pobożni    
i świetnie znają Prawo. Chętnie przyjmowali tytuł rabbi (mój nauczycielu), zajmowali pierwsze 
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Boże, ale również swoje rytualne reguły, często przekraczające możliwości 
wyznawców (por. Mt 23, 2-4). Nadto, kierując się tym samym prawem, w 
jego majestacie dokonali zabójstwa Jezusa Chrystusa – swojego Zbawiciela 
(por. Dz 2,23). Prawo Mojżeszowe było zatem dla faryzeuszów i uczonych 
w Piśmie priorytetem przed religijnością i moralnością. „Wierność Prawu    
i jego amplifikacjom, ustalonym przez uczonych w Piśmie, stała się 
naczelnym kryterium przynależności do Jahwe i Jego ludu wybranego. 
Mesjanizm polityczny i Prawo uznawali Żydzi za najbardziej istotne 
elementy swej narodowej tożsamości”29. Sytuację polityczną w Izraelu 
komplikował fakt, że nieustannie rosły nadzieje Żydów na wyzwolenie się 
spod panowania rzymskiego30, a związany z nimi nacjonalizm rozprze-
strzeniał się31.  

     Z drugiej jednak strony, prawo było nadane przez Boga, a jego 
przestrzeganie było najważniejszym obowiązkiem Żydów (por. Pwt 4,1)32. 
Z powodu tego, iż prawodawcą był sam Bóg, było to prawo słuszne, 
sprawiedliwe i mądre (por. Pwt 4, 6. 8)33. Żydzi obawiali się niewierności 
nakazowi Boga, który polecił nie dodawać nic do Prawa (por. Mt 5, 18), aby 
nie zatraciło ono swojego ducha (por. Pwt 4,2)34, który powinien być 
skierowany na zachowanie woli Boga.  

     W takim kontekście nowe prawo, mimo że jest prawem miłości, 
prowokowało do stawiania pytań o jego sens oraz o obowiązywalność, tym 
bardziej, że przyjęcie nowego prawa było jednoznaczne ze zniesieniem 
Starego Przymierza35.  

                                                                                                                                              
miejsca w synagogach, patrzyli z lekceważeniem na lud, bo mało wiedział o Prawie, pilnowali 
podziału na «czystych i nieczystych» (tj. nieobrzezanych)”. M. Banaszak, Historia Kościoła…, dz. 
cyt., s. 21-22. 

29
 Tamże, s. 21. 

30
 Tzw. mesjanizm polityczny. 

31
 Była to także reakcja na coraz większe zagrożenia polityczne, a w końcu na fakt upadku Je-

rozolimy w 70 r. 
32

 „A teraz, Izraelu, słuchaj praw i nakazów, które uczę was wypełniać, abyście żyli i doszli do 
posiadania ziemi, którą wam daje Pan, Bóg waszych ojców”. 

33
 „Strzeżcie ich i wypełniajcie je, bo one są waszą mądrością i umiejętnością w oczach 

narodów, które usłyszawszy o tych prawach, powiedzą: «Z pewnością ten wielki naród to lud 
mądry i rozumny»”. „Któryż naród wielki ma prawa i nakazy tak sprawiedliwe, jak całe to Prawo, 
które ja wam dziś daję?”. 

34
 „Nic nie dodacie do tego, co ja wam nakazuję, i nic z tego nie odejmiecie, zachowując 

nakazy Pana, Boga waszego, które na was nakładam.” 
35

 Na przykład - z jednej strony - zakaz przebywania Żydów z nieczystymi, a z drugiej - jedność 
wspólnoty Kościoła, który stanowią wszyscy ochrzczeni. 
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     Ważność Starego Prawa prowokowała więc pasterzy Kościoła do 
dyskusji i poszukiwania wspólnych rozwiązań, zgodnych z wolą Boga. Dla 
Kościoła pierwotnego wierność Staremu Prawu była sprawą przewodnią, 
która generowała wątpliwości szczegółowe. Głównymi problemami były: 
kwestia podlegania nowoochrzczonych pogan Prawu Starego Testamentu 
oraz zakaz przebywania Żydów z ochrzczonymi poganami jako ludźmi 
„nieczystymi” i zakaz spożywania „nieczystych” mięs. Należy podkreślić, że 
już wtedy młody Kościół zwracał się do Apostołów o rozstrzygnięcie 
kwestii spornych. Zazwyczaj rozwiązanie podawał św. Piotr, mocą swojej 
pozycji wśród chrześcijan. To św. Piotr postanowił, że o przynależności do 
wspólnoty decyduje chrzest oraz, że należy go udzielać - zarówno Żydom, 
jak i poganom (por. Dz 10, 44-48)36. Również polecenie św. Piotra, że 
wszystkie potrawy są czyste, co jest równoznaczne z tym, że Stare Prawo 
przestaje obowiązywać, stało się praktyką (por. Mt 15,11; Dz 10,15; Kpł 11, 
Kpł 22). Św. Piotr odszedł od Prawa Mojżeszowego w imię wierności Bogu   
i ogłosił, że nie ma już podziału na ludzi skażonych i czystych, i że 
zbawienie dotyczy każdego człowieka (por. Dz 10, 28nn). Żydzi więc mogli 
przebywać ze wszystkimi, chociaż ta prawda ewangeliczna będzie musiała 
być raz jeszcze potwierdzona przez postawę Piotra. Otóż, św. Paweł 
publicznie zarzucił Piotrowi różnicowanie chrześcijan na judeochrześcijan  
i hellenistów, i chciał, by stało się praktyką niedzielenie członków gmin 
chrześcijańskich, wywodzących się z różnych środowisk (por. Ga 2, 11-16). 

Wraz z tym problemem, pojawił się spór powstały w Antiochii (por. Dz 
15,2), który dotyczył problemu chrztu pogan. Kwestią sporną była sprawa: 
czy pogan poddawać najpierw obrzezaniu, czy udzielać im od razu 
Sakramentu Chrztu (por. Dz 15,1). Było to bezpośrednią przyczyną 
zebrania się pierwszego w dziejach Kościoła tak zwanego soboru 
apostolskiego37. Ostatecznie, w dekrecie soborowym (49 r.) wysłanym do 
Antiochii, zostało przyjęte - pod natchnieniem Ducha Świętego (por. Dz 15, 

                                                           
36

 Sprawę chrztu pogan św. Piotr rozstrzygnął, opierając się na widzeniu i doświadczeniu 
działania Ducha Świętego. Chrzest był udzielany wszystkim, bez względu na narodowość. „Kiedy 
Piotr jeszcze mówił o tym [do Antiocheńczyków o Jezusie Chrystusie], Duch Święty zstąpił na 
wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli  
z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią 
językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr: «Któż może odmówić chrztu tym, którzy 
otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my?» I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa”. 
(Dz 10, 44-48). „Jeżeli Bóg udzielił im [poganom] tego samego daru co nam, którzy uwierzyliśmy 
w Pana Jezusa Chrystusa, to jakżeż ja mogłem sprzeciwiać się Bogu?”. (Dz 11,17). 

37
 Apostołowie: Piotr, Jakub i Jan zebrali się w 49 r. w Jerozolimie wraz z prezbiterami 

Kościoła jerozolimskiego. 
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28) - stanowisko Piotra38, że zbawia łaska i wiara w Jezusa Chrystusa, nie 
zaś przestrzeganie Starego Prawa (por. Dz 15, 23-29). Decyzja ta miała dla 
Kościoła „najdonioślejsze znaczenie. Obalała bowiem mur, który byłby go 
zamknął w prawie Mojżeszowym i kulturze żydowskiej”39. 

     Św. Paweł – apostoł pogan, a wcześniej faryzeusz, znawca Tory – 
wyraźnie oddziela Stare i Nowe Prawo, a nawet przeciwstawia je sobie 
(por. Ga 5, 2-6). Nowe Prawo jest nieodłączne od misterium Paschalnego. 
Św. Paweł głosił wolność od Starego Prawa, które chociaż trzymało             
w ryzach, a więc wychowywało (por. Ga 3, 24), to nie niosło ze sobą łaski, 
dzięki której człowiek byłby w stanie je wypełnić (por. Ga 3,22), a tym 
samym nie dawało życia40. Św. Paweł oddziela zatem Stare Prawo od prawa 
Chrystusowego – prawa miłości, nowego prawa, prawa Ducha (por. Ga 5, 
13-19).  

     Problem rozdzielenia Nowego porządku od ładu Mojżeszowego pojawił 
się jeszcze w II w., ponieważ „Didascalia Apostolarum” ostro piętnują tych, 
którzy uważają za nadal obowiązujące obrzędowe prawo żydowskie. 
Krytyka ta zyskuje na wartości przez prawdopodobieństwo, że autorem 
dzieła był Żyd z urodzenia, a zarazem biskup i lekarz41. 

     Przemieniona przez Chrystusa rzeczywistość, czyli wypełnienie przez 
Niego Starego Testamentu (por. Mt 5, 17) i powołanie Nowego Izraela 
wymogło na judeochrześcijanach kolejne przewartościowania – zmiany ich 
stosunku do prawa Starego Testamentu i do pogan42. 

 

                                                           
38

 Można przypuszczać, że jego pierwotne prywatne zdanie było przeciwne, skorygowane 
później doświadczeniem działania Boga wśród pogan (por. Dz 15,8). 

39
 M. Banaszak, Historia Kościoła…, dz. cyt., s. 36. 

40
 Por. M. Żurowski, Wprowadzenie do teologii prawa kanonicznego, w: „Prawo Kanoniczne” 

10(1967) nr 1-2, s. 23.  
41

 Inne nazwy to „Katolicka nauka dwunastu Apostołów i świętych uczniów naszego Zbawi-
ciela” lub „Urządzenia Apostolskie”. Powstały około połowy II w. w Syrii lub Palestynie, autorem 
był prawdopodobnie Żyd z urodzenia, biskup i lekarz. „Didascalia Apostolorum” zdecydowanie 
piętnowały tych, którzy uważali obrzędowe prawo żydowskie za wiążące. Zbiór ten jest trakto-
wany jako kodyfikacja prawa kanonicznego, ze względu na podane rozwiązania wielu problemów 
Kościoła w Syrii i Palestynie. Por. I. Subera, Historia źródeł i nauki prawa kanonicznego, Warsza-
wa 1977, s. 32.  

42
 Otwarcie się na pogan było dla Żydów dosyć trudne, gdyż byli oni zamknięci i uważali, że 

Dobra Nowina jest tylko dla Narodu Wybranego. Por. M. Żurowski, Współuczestnictwo…, dz. cyt., 
s. 83-85. Por. także „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, 
nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” 
(Ga 3,28). 
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2.2. Świadomość prawna 

     Doświadczenie prawa przez chrześcijan nie było żadnym novum, 
ponieważ żyli oni w spójnym systemie prawa rzymskiego, któremu 
podlegali jako obywatele rzymscy lub mieszkańcy rzymskich prowincji. 
Doświadczenie to bywało niekiedy bardzo trudne. W czasach prześladowań 
chrześcijan, nieprzestrzeganie prawa, które nakazywało oddawanie czci 
boskiej cesarzowi, oznaczało poddanie się torturom, a w ich konsekwencji 
śmierć. Natomiast dla chrześcijan wywodzących się z judaizmu, których      
w pierwotnym Kościele była znacząca liczba, prawo oznaczało wolę Bożą, 
ponieważ Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba był ich prawodawcą.  

     Chrześcijanie zatem żyli nie obok świata lub pomimo niego, lecz żyjąc w 
świecie, kreowali nową rzeczywistość – Kościół Chrystusowy. Nowy układ 
społeczny był silniejszy od wszelkich podziałów i odrębny od porządku 
świeckiego, gdyż jego autorem jest Duch Święty. Wierni mieli świadomość, 
że tworzą nowy Lud Boży, mimo że nadal w pełni uczestniczyli w porządku 
świeckim. Chrześcijanie doświadczają zatem połączenia życia wiarą oraz 
egzystencji w świecie43.  

     Ten nowy porządek opisują, a z biegiem czasu regulują terminami i roz-
wiązaniami czerpanymi z codzienności, nadając im jednak nowy wymiar. 
Ekklesia – jak nazywają swoje spotkania, są niczym innym, jak analogią 
zebrania pod przewodnictwem suwerena danej polis, który miał pełną 
władzę decydowania o kształtowaniu polityki i podejmowania decyzji 
prawnych44. W Starym Testamencie zaś, ekklesia oznaczała zgromadzenie 
w celu przyjęcia Bożych postanowień45. „Chrześcijanie używają tego 
terminu dla samookreślenia się obok innych, jako ciało Chrystusa, jako 
bracia, Lud Boży, dom Boga. Ich wspólny sens polega na tym, że ta 
wspólnota powstała ze zbawczej inicjatywy Boga”46. W prawie rzymskim      
i w rzeczywistości żydowskiej synagogi, ci, którzy przewodniczyli 
zgromadzeniom, nazywani byli starszymi. Te „terminy przejęte nabierają 
na gruncie kościelnym nowej treści, ale ich stosowanie było możliwe 
właśnie dzięki przekonaniu, że chrześcijanie tworzą zgromadzenie, że są 
wśród nich prawdziwie starsi, przełożeni, nauczyciele”47.  

                                                           
43

 Por. R. Sobański, Podstawy prawa..., dz. cyt., s. 19-20.  
44

 Por. H. J. Klauck, Wczesnochrześcijańska wspólnota kościelna, tłum. S. Jopek, Kraków 1995, 
s. 38-41. 

45
 Por. R. Sobański, Podstawy prawa…, dz. cyt., s. 20. 

46
 Tamże. 

47
 Tamże. 
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     Powyższej wymienione doświadczenia nie pozostawiają wątpliwości, że 
pierwsi chrześcijanie mieli świadomość powagi prawa i z niego czerpali 
wzorce organizowania się struktur Kościoła; jeśli chcieli być wiernymi 
nauczaniu Chrystusa, musieli precyzować zasady postępowania. 

     Jest to nowy ład, odrębny od innych systemów prawnych, bo oparty na 
łasce i dobroci Boga, co nie oznacza bynajmniej, że nie ma nic wspólnego    
z codziennością. Chrześcijanin bowiem nadal uczestniczy w porządku 
doczesnym i społecznym, z tą różnicą, że świadectwem swojej postawy 
wpływa na całokształt życia, stając się niejako zaczynem (por. Mt 13,33; Łk 
13, 20-21), który przemienia świat od wewnątrz. „Porządek nie jest tu 
celem w sobie, lecz chodzi o dawanie świadectwa wielkoduszności Pana 
«który pragnie by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do prawdy» (1 
Tym 2,4). On właśnie jest kresem prawa (por. Rz 10,4), ale też jego 
początkiem”48. 

 

2.3. Charakter prawa 

     Prawo w pierwotnym Kościele było tożsame z normami moralnymi, 
ponieważ zostało ono zapisane w Ewangeliach, Tradycji i pismach Ojców 
Kościoła. Wierni zgodnie widzieli ich źródło w Jezusie Chrystusie jako 
prawodawcy Nowego Przymierza, tak jak Bóg Ojciec w Starym Testamencie 
był najwyższym prawodawcą dla wyznawców judaizmu.  

Młody Kościół nie posiadał systemu prawnego. Co więcej, zarządzenia 
rzadko były wydawane na piśmie, bo Kościół żył Ewangelią i żywą 
Tradycją. Polecenia Apostołów były przyjmowane przez wspólnotę jako 
podstawowe zasady, którym należało się podporządkować. Praktyka ta 
była też podyktowana zagrożeniem, jakie niosły ze sobą prześladowania. 
Początkowo życie społeczności chrześcijan regulowało prawo zwyczajowe, 
oparte na Nowym Testamencie i na Tradycji przekazanej przez Apostołów 
oraz Ojców Apostolskich. Jednak oddalanie się epoki apostolskiej oraz 
terytorialny rozwój chrześcijaństwa wymagały precyzowania wymogów 
Ewangelii. Stąd od II w. prawo kościelne stopniowo było przekazywane na 
piśmie w uchwałach synodów, soborów powszechnych oraz w dekretałach 
Biskupa Rzymu49.  

     Przepisy uchwalane na synodach zazwyczaj rozstrzygały konkretne 
sprawy poprzez narzucenie określonego zachowania, czerpiąc „z tradycji 

                                                           
48

 R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teologia…, dz. cyt., s. 40. 
49

 Por. M. Żurowski, Wprowadzenie…, dz. cyt., s. 8. Por. także W. Góralski, Miejsce prawa ka-
nonicznego w kulturze prawnej Europy, w: „Forum Iuridicum” 2(2003), s. 22. 
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utrwalonej w kanonie Pisma świętego czy w pismach Ojców Kościoła. 
Formalnie miały one zazwyczaj zasięg lokalny, oddawały zwyczaje Kościoła 
lokalnego, budziły jednak zainteresowanie także innych Kościołów, którym 
przekazywano je tzw. listami synodalnymi. Poszczególne Kościoły 
wykazywały dużą skłonność do recepcji uchwał, zwłaszcza Kościołów         
o szczególnym autorytecie”50. 

 

2.4. Ochrona jedności  

     Z Listów Nowego Testamentu, szczególnie zaś z Listów św. Pawła, 
wynika, że utrzymanie komunii eklezjalnej było oparte na nauce 
Apostołów, wspólnocie i modlitwie, której centralnym wydarzeniem była 
Eucharystia. Apostołowie służą Kościołowi w prawdzie i miłości. Dar 
wspólnoty był wyrażany i umacniany w jedności Apostołów jako dar dla 
całego Kościoła51. Jedność polega bowiem na solidarnym działaniu 
wiernych pod przewodnictwem pasterzy.  

     Ochrona jedności rodzącego się Kościoła oparta jest zatem na nauce         
i służbie Apostołów, których jednomyślność jest darem dla całej wspólnoty 
zebranej na modlitwie i Łamaniu Chleba. Fundamentem jedności 
wspólnoty jest prawda, którą przenika Duch Święty. „Święty Ireneusz           
z Lyonu, męczennik i wielki teolog z końca II w. […] zaznacza «Gdzie jest 
Kościół tam również  jest Duch Boży; a gdzie jest Duch Boży, tam jest 
Kościół i wszelka łaska, ponieważ Duch jest prawdą» […]. A zatem, istnieje 
ścisła więź między Duchem Świętym i Kościołem. Duch Święty buduje 
Kościół i obdarza go prawdą”52. Wobec tego troska, z jaką podchodzono do 
budowania wspólnoty, była dalszą odpowiedzią na dar wiary, przy stałej 
asystencji Ducha Świętego53.  

     Zachowaniu jedności coraz lepiej służyło krystalizujące się wraz z rosną-
cymi potrzebami dyscyplinarnymi młode prawo kanoniczne. Prawo 
kościelne już od początku było skierowane na dobro wspólnoty i wyzna-
czało coraz wyraźniejsze granice zachowań, a tym samym wskazywało 
kierunek rozwoju Kościoła54. Dlatego tak ważne jest, by prawo kanoniczne 
było odzwierciedleniem woli Bożej.  

                                                           
50

 R. Sobański, O procesach…, dz. cyt., s. 100. 
51

 Por. Benedykt XVI, Świadkowie…, dz. cyt., s. 34. 
52

 Tamże, s. 33. 
53

 Por. tamże, s. 33-34.  
54

 Por. R. Sobański, Zarys teologii prawa kościelnego, Warszawa 1973, s. 125. 
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     „Orygenes nazwał [jedność] consonantiae disciplina. Stąd też znaczenie 
kanonów dla zachowania jedności oraz wykształtowanych już we 
wczesnym Kościele form jej wyrażania i utrwalania. Wśród nich dużą rolę 
odgrywała wymiana listów, służąca wsparciu w wierze, wymianie 
informacji, wzajemnemu przekazywaniu uchwał synodalnych. W miarę 
rozprzestrzeniania się Kościoła rosło znaczenie listów papieskich, 
pomocnych w znalezieniu wspólnych rozwiązań”55. Żyć we wspólnocie 
oznacza żyć w prawdzie.  

 

2.4.1. Listy pokoju 

     Niezwykle pozytywną i trwałą formą odpowiedzialności oraz wspierania 
jedności i czystości wiary były tzw. „listy pokoju” (w kościołach nazywały 
się różnie: litterae pacis, communicatoriae, formatae, canonicae, dominicae). 
Jak ogromne miały znaczenie, wskazuje ich stosowanie od początków 
Kościoła. Były one wydawane przez biskupów dla wiernych udających się 
w podróż. Ważniejsi biskupi – najczęściej metropolici – prowadzili coraz 
sprawniej wykazy zbiorcze Kościołów utrzymujących łączność, wzajemnie 
się informując o powrotach i odejściach z Kościoła gmin i ich biskupów. 
Sprawa była na tyle ważna, że Synod Antiocheński (341 r.) zarządził zakaz 
przyjmowania pielgrzymów bez listów. Uregulował także kwestię 
podmiotu czynnego (wydającego), którym byli biskupi i chorepiscopi 
większych miast dla całego Kościoła, zaś prezbiterzy mogli jedynie 
wydawać „listy pokoju”, gdy wierny udawał się do sąsiedniej gminy. Miały 
one funkcje nie tylko uwiarygodniające dla podróżujących chrześcijan czy 
informacyjne dla gmin, do której podróżnik przybywał, ale stanowią 
również świadectwo, że gminy chrześcijańskie pierwszych wieków miały 
głęboką świadomość komunii w Jezusie Chrystusie, mimo wysokiego 
stopnia autonomii poszczególnych Kościołów56. Listy te chroniły również 
wspólnoty lokalne przed fałszywymi braćmi57, szczególnie przed 
heretykami, a podczas prześladowań przed wpuszczaniem do miejsc 
zgromadzeń donosicieli. Dla wiernego miały podwójną wartość: po 
pierwsze - był przyjmowany przez wspólnotę, do której przybywał; po 

                                                           
55

 R. Sobański, O procesach…, dz. cyt., s. 95. 
56

 „Jeśli chodzi o samą strukturę Kościoła, to nie miał on jednego - centralnego, scalonego 
systemu rządów. Co więcej, istnieją pomiędzy poszczególnymi gminami poważne różnice w 
sprawowaniu liturgii, w datach obchodzenia świąt, i to także tych najważniejszych, jak 
Wielkanoc, w systemie zarządzania, a nawet w sprawie tak istotnej, jaką jest kanon Ksiąg 
Świętych”. Pierwsi świadkowie…dz. cyt.,. Wstęp, s. 12. Didache VII, 1-3…, dz. cyt., s. 36. 

57
 Chodzi o ludzi, którzy mogą jedność wiary zakłócić; ludzi nieuczciwych, chcących 

wykorzystać gościnność braci dla prywatnych celów. 
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drugie - miał zagwarantowaną gościnę i konieczną pomoc w nieznanym dla 
niego miejscu. Ich znaczenie wzrastało ze względu na liczebny wzrost 
wiernych, którzy dla siebie, w sposób zrozumiały, stawali się coraz bardziej 
anonimowi58.  

     Wraz z rozwojem rozumienia, że wspólnota kościelna ma charakter 
duchowo–instytucjonalny, listy te stały się niejako instytucją prawną. Otóż 
do II w. centra lokalnych Kościołów – Rzym, Kartagina, Aleksandria i Antio-
chia – prowadziły żywą korespondencję, wśród której szczególne znacze-
nie w rozwiązywaniu konfliktów i wątpliwości miały listy papieskie. Formę 
tę od III w. zastąpiły synody, które miały władzę na danym terytorium 
kościelnym w sprawach wiary, obyczajów, dyscypliny. Uchwały synodów 
były wysyłane do sąsiednich prowincji kościelnych w celu recepcji ich 
przez hierarchię, co było równoznaczne z nakazem zachowywania tych 
ustaw w danym Kościele i zarazem potwierdzeniem ich autentyczności59.  

 

2.4.2. Ochrona małżeństwa  

     Zalecenia dotyczące zawierania małżeństw mieszanych były od początku 
jednoznaczne, jednak czasami przewidywano wyjątki. O zakazie mówi już 
św. Paweł, który pozwala wdowie zawrzeć nowe małżeństwo, „byleby         
w Panu” (1 Kor 7, 39), co w praktyce oznaczało, że mogła poślubić tylko 
chrześcijanina trwającego w łączności z Kościołem. Przed małżeństwami 
mieszanymi przestrzegali także Ojcowie Kościoła60 oraz zakazywały ich 
synody. Synod w Elwirze (295–303 r.) zakazywał zawierania małżeństwa    
z poganinem oraz zawierania małżeństw kobietom z Żydami i heretykami, 
za co groził rodzicom dziewczyny pięcioletnim zakazem przyjmowania 
Komunii świętej. Pół wieku później, na Synodzie w Laodycei (343–381 r.), 
został potwierdzony zakaz zawierania małżeństw z heretykami, chyba że 
zobowiązaliby się przyjąć wiarę chrześcijańską61.  

 

2.4.3. Communio a ekskomunika 

     Ostatecznym sposobem ochrony wspólnoty przed rozbiciem i zamie-
szaniem było wyłączenie ze wspólnoty Kościoła osób niegodnych. Praktyka 
ta była już znana w Starym Testamencie. W Księdze Kapłańskiej została 

                                                           
58

 Por. M. Żurowski, Współuczestnictwo…, dz. cyt., s. 110-113. 
59

 Por. R. Sobański, Nauki podstawowe prawa kanonicznego. Teoria…, dz. cyt., s. 26-27. Por. 
także R. Sobański, O procesach…, dz. cyt., s. 95. 

60
 Np. Cyprian zm. 258, Tertulian zm. 240. 

61
 Por. W. Góralski, Kościelne prawo małżeńskie, Warszawa 2006, s. 210-213.  
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zapisana dyspozycja, mówiąca o przestrzeganiu postu, sankcją zaś za 
nieprzestrzeganie tej dyspozycji było wyłączenie z Narodu Wybranego 
(por. Kpł 23, 26-32). 

     Św. Piotr (por. Dz 3, 22-23) w drugiej mowie ostrzega, że niesłuchanie 
Jezusa Chrystusa – Proroka, którego zapowiada Stary Testament (por. Pwt 
18, 15-19) jest jednoznaczne z usunięciem z ludu. Również w przypadku 
Szymona - cudotwórcy, który chciał kupić władzę udzielania daru Ducha 
Świętego, św. Piotr zareagował zdecydowanym wykluczeniem go ze 
wspólnoty kościelnej (por. Dz 8, 18-23)62. 

      Św. Paweł natomiast nakazuje ekskomunikę w sposób bezpośredni, 
zwracając się do gminy korynckiej oraz do Tytusa. Apostoł Narodów 
wydaje polecenie, by Koryntianie zebrali się w imieniu Jezusa Chrystusa      
i „wydali szatanowi” grzesznika (por. 1 Kor 5, 3-5), co jest równoznaczne    
z nałożeniem ekskomuniki na osobę winną. Na karę należy spojrzeć – jak 
zaznacza św. Paweł  i jak jest obecnie – w podwójnym kluczu: jej celem jest 
ochrona wspólnoty oraz nakłonienie ukaranego do poprawy, „ku 
ratunkowi jego ducha w dzień Pana” (1 Kor 5, 5). Natomiast w Liście do 
Tytusa św. Paweł ustala sposób postępowania wobec heretyków, który 
bardzo przypomina obecną drogę postępowania karnego. Otóż, św. Paweł 
nakazuje odsunąć taką osobę „po jednym lub dwóch upomnieniach” (Tt 3, 
10). 

Wyłączenie ze wspólnoty – w przeciwieństwie do współczesnych 
posoborowych rozwiązań – było główną karą pierwotnego Kościoła, którą 
charakteryzowało zróżnicowanie pod względem czasowym, jak i jako-
ściowym. Wykluczenie bowiem mogło mieć charakter czasowy lub trwały 
oraz częściowy lub całkowity. Najcięższą karą była uroczysta eksko-
munika63. 

 

2.4.4. Rola świeckich 

     Szczególną rolę we wzmacnianiu jedności odgrywało silne poczucie 
odpowiedzialności za siebie nawzajem i za całą wspólnotę Kościoła. Poza 
rozwiązaniami o charakterze prawno-administracyjnym, które ustalała 

                                                           
62

 „Kiedy Szymon ujrzał, że Apostołowie przez wkładanie rąk udzielali Ducha Świętego, przy-
niósł im pieniądze. «Dajcie i mnie tę władzę - powiedział - aby każdy, na kogo włożę ręce, otrzy-
mał Ducha Świętego». «Niech pieniądze twoje przepadną razem z tobą - odpowiedział mu Piotr - 
gdyż sądziłeś, że dar Boży można nabyć za pieniądze. Nie masz żadnego udziału w tym dziele, bo 
serce twoje nie jest prawe wobec Boga. Odwróć się więc od swego grzechu i proś Pana, a może 
ci odpuści twój zamiar. Bo widzę, że jesteś żółcią gorzką i wiązką nieprawości»”. 

63
 Por. M. Żurowski, Współuczestnictwo…, dz. cyt., s. 114. 
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hierarchia, swój wkład w utrzymanie prawowierności mieli także wierni 
świeccy. Bronili oni swoich prawowitych pasterzy przed uzurpatorami 
poprzez bojkot tych, którzy tę prawowitość naruszali. „Dali temu dowód na 
przykład wierni Aleksandrii podczas wygnania Atanazego. Powstrzymali 
się oni od przyjmowania Eucharystii z rąk uzurpatora Grzegorza […]. 
Podobnie postąpili wierni w stosunku do Mecedoniusza, który siłą starał 
się zmusić ich do przyjęcia Eucharystii z jego rąk”64. „O podobnym 
wydarzeniu obrony uprawnień wspólnoty wspomina również święty Cyryl 
Aleksandryjski w II Liście do Celestyna papieża. Opisuje, jak wzburzony lud 
odstępował od Doroteusza, który przeczył macierzyństwu Matki 
Najświętszej. Na znak protestu odmówił przyjmowania Eucharystii”65. 

     Obok troski wiernych o sprawy duchowo-organizacyjne młodego 
Kościoła, chrześcijanie dbali także o siebie nawzajem w wymiarze 
doczesnym. Św. Łukasz w Dziejach Apostolskich opisuje, że „ci wszyscy, 
którzy uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Sprzedawali 
majątki i dobra, i rozdzielali je każdemu według potrzeby” (Dz 2, 44-45). 
Gromadzone dobra pozwalały na pomoc ubogim i potrzebującym braciom. 
Zarządzanie dobrami polegało przede wszystkim na wsparciu 
biedniejszych gmin chrześcijańskich – głównie Jerozolimy – oraz na opiece 
nad potrzebującymi, szczególnie wdowami. Tą posługą zajmowali się 
diakoni. Postawy te wzmacniały więź we wspólnocie lokalnej, jak i między 
Kościołami, ale - przez wzgląd na ludzką naturę - wymagały zabezpieczenia 
prawnego w przypadku nadużyć. O postępowaniu wobec osób 
nieuczciwych pisze św. Paweł w Liście do Tesaloniczan (por. 2 Tes 3, 6-15), 
w którym nakazuje nieutrzymywanie kontaktów z osobami, które nic 
pożytecznego nie robią.  

 

3. PODSUMOWANIE 

     Pierwsi chrześcijanie mieli świadomość prawną, tym bardziej, że 
doświadczali prawa zewnętrznego. Prawo materialne Kościoła 
pierwotnego wynikało z jego potrzeb życia wewnętrznego, nie zaś                 
z wpływów zewnętrznych, ponieważ Kościół nie naśladował porządku 
państwowego, ale czerpał z niego wzorce, zależnie od swoich potrzeb. 
Kościół pierwotny nie miał prawa formalnego, przede wszystkim ze 
względu na brak takiej konieczności oraz ze względu na prześladowania. 
Zalecenia były przekazywane przez Apostołów, szczególnie w Listach 
Nowego Testamentu, a do ich wydawania prowokowały problemy 

                                                           
64

 Tamże, s. 108. 
65

 Tamże, s. 109. 
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wewnątrz wspólnoty (sakramenty, jedność, np. porządek na Eucharystii),    
a także kontrowersje związane z prawem Starego Testamentu. Normy 
prawne istniały zatem w Kościele pierwotnym i także wtedy wyraźnie 
służyły słowu, sakramentom i wspólnocie, przekazowi wiary i dyscypliny. 
Prawo i wiara „współdziałają” ze sobą. Życie wiarą szczególnie widać          
w Kościele pierwotnym, a spełnienie jej wymogów - czyli również dawanie 
świadectwa - jest możliwe tylko dzięki darom Ducha Świętego. 

 

ABSTRACT 

This article is an attempt at an analysis of law existence in Early Church. The 
new testimonial community is the main subject of our interest, which existence 
was focused on preaching the Gospel to the whole world. Due to such an important 
task, protective and stabilizing function for growing community were fulfilled by 
Apostle’s and their successor’s orders, which had legal nature. It was inevitable for 
Early Church to face public law and Old Testimony concerning Jewish Christians 
and newly converted pagans – which definitely affected Christians’ law conscious-
ness. The attitude towards existing reality had to be settled by the Early Church, 
because of which it was created, and in front of which it had to protect integrity  

 

SŁOWA KLUCZE: prawo, Kościół, chrześcijaństwo. 

KEYWORDS: law, Church, christnianity.  
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PRZEMYSŁAW ZAPART
* 

ŁODŹ 

 

M ię d z y es t e ty k ą a  et y k ą  –   

F io d or  D os to je w s k i  i  je g o  lit e r ac k a r o zp r a w a   

z  „ pr ze k lę ty m i p r o b l e m a m i”  
 

 

Niezwykła popularność powieści F. Dostojewskiego wyrosła na 
doskonałym połączeniu wciągającej, kryminalnej i obyczajowej intrygi         
z unikalną formą oraz głębią psychologicznej analizy. Rosyjski pisarz, jak 
nikt inny, łączył prasowe sensacje, najbardziej jaskrawe przykłady życia       
i śmierci biednych ludzi1 z próbą zrozumienia i rozwiązania problemów,     
z którymi różne szkoły filozoficzne mierzyły się ze zmiennym powo-
dzeniem od wieków.  

Sięgając do źródeł światopoglądu i twórczości pisarza, w sposób 
nieunikniony trafiamy na plątaninę „przeklętych problemów”, 
powtarzanych regularnie pytań i licznych rozczarowań związanych z częś-
ciowo tylko satysfakcjonującymi odpowiedziami. Dlaczego Bóg pozwala na 
zło? Czy człowiek może wszystko? Gdzie są granice naszej woli? Jaka jest 
rola estetyki w naszym życiu? Podejmując próbę znalezienia odpowiedzi na 
te i inne pytania, powodowany okolicznościami, w jakich przyszło mu 
tworzyć, F. Dostojewski sięga po metodę literacką2.  

                                                           
*
 PRZEMYSŁAW ZAPART – (ur. 28.12. 1985). Absolwent Wydziału Filozoficzno–Historycznego 

Uniwersytetu Łódzkiego. 
1
 „Biedni ludzie”, powieść z 1846 r. Debiut pisarza, który w jednej chwili wyniósł F. Dosto-

jewskiego na wyżyny rosyjskiej literatury.  
2 

Przed 1905 r. (a i później, choć w mniejszym stopniu), w Rosji trzeba było uważać na 
prawomyślność wypowiadanych słów. Carska cenzura działała bardzo prężnie, a często 
nadgorliwie. Przeszkody na drodze ekspresji filozoficznej pokonywano, przenosząc ją do 
dziedziny sztuki, głównie literatury. W Rosji mniejszą niż na Zachodzie rolę odgrywały 
uniwersytety. Rolę ośrodków myśli przejmowały raczej bardzo liczne czasopisma. 
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Pytanie o to, czy powieść, której fabuła rozwija się wokół brutalnego 
morderstwa  bezbronnej staruszki3 stanowi pełnoprawną metodę badań 
filozoficznych, jest oczywiście zasadne. Trafnej odpowiedzi na tak 
postawiony problem udziela L. Grossman, który twórczość F. Dosto-
jewskiego nazywa „dramatem filozoficznym, zaś jego powieści określa jako 
proces poszukiwania filozofii”4. Na szczególną uwagę zasługuje jednak 
metoda, za pomocą której pisarz poszukuje odpowiedzi na jedno z podsta-
wowych zagadnień filozoficznych. M. Bachtin twierdzi, że „świat 
Dostojewskiego jest gruntownie personalistyczny, każdą myśl pisarz 
ujmuje i przedstawia jako postawę jednostki”5. Z kolei M. Bierdiajew 
metodę tę określił jako dialektykę idei6. 

Bohaterowie F. Dostojewskiego to nic innego jak idee w działaniu. Pisarz 
stawia je w określonych warunkach, nadaje im dynamikę i obserwuje, jakie 
następstwa będzie miało ich wprowadzenie w życie. 

Debiut literacki F. Dostojewskiego, powieść „Biedni ludzie” (1846) oraz 
utwór „Skrzywdzeni i poniżeni” (1861), stanowią początkowy etap jego 
twórczości. Poglądy pisarza w tamtym czasie inspirowane są jeszcze 
wpływami romantyków i owocują utworami przepełnionymi 
współczuciem. Rażąca niesprawiedliwość społeczna i obecność zła w ludz-
kim życiu już wtedy stanowiły podstawę wszystkich „przeklętych 
problemów”, które przyjdzie pisarzowi rozwijać w całej późniejszej 
twórczości. Dominantą całego tego okresu w życiu autora są takie 
wydarzenia, jak wspomniany debiut, uczestnictwo w zebraniach koła 
Pietraszewców7, a później aresztowanie oraz wyrok skazujący na karę 
śmierci, który w ostatniej chwili zamieniono na cztery lata katorgi i sześć 
zesłania. 

W 1864 r. F. Dostojewski publikuje „Notatki z podziemia”. Jest to 
moment przełomowy dla jego twórczości. Pojawienie się takiego utworu    
w latach sześćdziesiątych XIX w. musiało wzbudzić niejakie zdziwienie           
w Rosji, o czym świadczą liczne, krytyczne komentarze pod adresem 

                                                           
3
 „Zbrodnia i kara”. 

4
 L. Grossman, w: R. Przybylski, Dostojewski i przeklęte problemy, Warszawa 1964, s. 22. 

5 
M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, Warszawa 1970, s. 15.  

6 
Por. N. Bierdiajew, Światopogląd Dostojewskiego, Kęty 2004, s. 7.  

7
 „Kołem Pietraszewskiego” nazywano grupę, uczestniczącą w spotkaniach, które 

organizował M. Wasiljewicz Butaszewicz-Pietraszewski w latach 1844-1849. Zajmowano się tam 
czytaniem zakazanych dzieł francuskich utopistów i dyskutowano nad możliwościami 
przeprowadzenia reform w Rosji. Członkowie koła zostali aresztowani przez carską policję           
w 1849 r.  
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pisarza. Poza nimi dzieło nie cieszyło się dużą popularnością. Jest to utwór 
zupełnie odstający treścią od wcześniejszych prób F. Dostojewskiego, 
pozbawiony poprzedniego współczucia i ideowego pokrewieństwa z F.W.J. 
von Schellingiem, F. Schillerem czy G. Sand. Co więcej, „Notatki z pod-
ziemia” znajdują się gdzieś na antypodach idealistycznych i romantycznych 
uniesień, a chwilami zupełnie je dezawuują. 

Problemy nurtujące pisarza i nadzieja na ich rozwiązanie pozostają cały 
czas te same: Dlaczego ludzie cierpią? Czy i jak możemy to zmienić? 
Kierunek poszukiwań jest już jednak inny. Po doświadczeniach katorgi        
F. Dostojewski zrywa kontakty z socjalistami. Kilku późniejszych 
interpretatorów skłonnych było sądzić, że w „Notatkach…” autor, ustami 
swego bohatera, wypowiada nihilistyczny manifest i dokonuje 
światopoglądowej wolty. Swój udział w rozpowszechnianiu takiej tezy 
mieli: F. Nietzsche a później L. Szestow. Warto jednak zauważyć, że sam 
autor, pisząc do brata zaraz po wydaniu pierwszej części powieści, obarcza 
odpowiedzialnością za wydźwięk dzieła cenzurę: „Wyżalę Ci się z powodu 
mego utworu. Straszliwe by było w ogóle nie drukować przedstawionego 
rozdziału (najważniejszego, gdzie przedstawiona jest główna myśl), niż 
drukować go w takim stanie jak teraz, to znaczy z okaleczonymi zdaniami 
wykluczającymi się wzajemnie. Cóż robić! Świnie cenzorzy, fragmenty, 
gdzie szydziłem ze wszystkiego, a nawet dla pozoru bluźniłem, przepuścili, 
natomiast tamte, gdzie wskazałem potrzebę wiary w Chrystusa – zdjęli 
(…)”8.  

Wiele wyjątkowo cennych oraz stale aktualnych uwag poczynił R. Przy-
bylski w  książce pt. „Dostojewski i przeklęte problemy”. Według niego, 
główną intencją F. Dostojewskiego jest tu ostra krytyka socjalistów lat 60., 
na których czele stał N. Czernyszewski9, autor powieści „Co robić?” oraz 
determinizmu statystycznego brytyjskiego historyka i socjologa                     
T. Buckle’a10. Obydwaj panowie są zresztą wymienieni przez F. Dosto-
jewskiego na kartach powieści. Miałoby się to odbywać przy jednoczesnej 
obronie prawa jednostki do czynów samowolnych, pozbawionych 
racjonalnych przesłanek, nawet jeśli sprzeciwiają się one dobru tej 
jednostki. Według R. Przybylskiego, „Notatki z podziemia” antycypują 
koncepcję czynu bezinteresownego (pojmowanego negatywnie) A. Gide’a11. 
J. Frank natomiast pisze, że „Notatki…” są nie tyle jawną krytyką socjalizmu 

                                                           
8
 F. Dostojewski, Listy, Warszawa 1979, s. 178.  

9
 N. Gawriłowicz Czernyszewski (1828-1889), rosyjski socjalista i utopista, lider 

rewolucyjnego demokratycznego ruchu w latach 60-tych. 
10

 Por. R. Przybylski, Dostojewski i przeklęte problemy, Warszawa 1964, s. 188.  
11

 Tamże, s. 197.  
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utopijnego, co subtelną satyrą na jego temat, przeprowadzoną na zasadzie 
reductio ad absurdum. Można spierać się, co do terminu satyryczna 
parodia12, który obarczony jest, jak się zdaje, skojarzeniami z konwencją, 
mającą wywoływać u odbiorcy wesołość, tymczasem atmosfera „Notatek…” 
jest od niej daleka. 

Tak więc F. Dostojewski podejmuje próbę zdyskredytowania 
zafałszowanego, jego zdaniem, w socjalizmie utopijnym lat 
sześćdziesiątych romantyzmu lat czterdziestych (czyli swojej młodości      
w kręgach socjalistycznych). Utopię N. Czernyszewskiego człowiek z pod-
ziemia nazywa pogardliwie „mrowiskiem”, w którym w imię zasady 
użyteczności, poświęcona zostaje indywidualność jednostki. Jest to 
poświęcenie dla zasady oraz dla dobra ogółu, jednak narzucone i przy-
musowe. Tymczasem F. Dostojewski niedługo wcześniej w „Zimowych 
notatkach o wrażeniach z lata” pisał: „Zrozumcie mnie: dobrowolne, 
absolutnie świadome i niewymuszone poświęcenie się na rzecz wszystkich 
jest moim zdaniem oznaką najwyższego rozwoju osobowości, jej 
najwyższej potęgi, najwyższego panowania nad sobą, najwyższej wolności 
własnej woli. Dobrowolnie ofiarować swoje życie dla ogółu na krzyżu, na 
stosie można tylko pod warunkiem największego rozwoju 
indywidualności”13. 

Bohaterem „Notatek...” jest „człowiek z podziemia”, paradoksista, 
cierpiący z powodu prawdziwych i wyimaginowanych urazów oraz 
zniewag. Jest to człowiek bardzo rozumny i wykształcony. Cechą 
charakterystyczną jego postawy, jego obsesją jest przywiązanie do pustych 
form tego, co piękne i wzniosłe. Na każdym kroku deklaruje swoją 
gotowość do wspaniałych czynów, do wielkoduszności i bezinte-
resowności, by za chwilę się z tych deklaracji wycofać. W podziemiu, nawet 
znoszony kołnierz, będący w istocie kwestią estetyki, staje się kwestią 
etyczną. W takim kołnierzu nie sposób postępować szlachetnie. Ważny 
wniosek dla zrozumienia tej postawy bohatera przedstawił K. Mochulsky: 
„W świadomości pojawia się zastąpienie estetyczną płaszczyzną 
płaszczyzny etycznej. Poniżenie jest torturą, ale «zbyt jasna świadomość» 
poniżenia może powodować przyjemność”14. 

                                                           
12 

Por. J. Frank, Dostoewsky. The Stir of Liberation, 1860-1865, s. 315.  
13

 F. Dostojewski, Zimowe notatki o wspomnieniach z lata, w: O literaturze i sztuce, Kraków 
1976, s. 176.  

14 
“In consciousness there occurs a substitution of the aesthetic plane for the ethical plane. 

Degradation is a torture, but «too clear awareness» of degradation can afford pleasure”. K. 
Mochulsky, Dostoevsky: His Life and Work, Princeton University Press 1967, s. 249. 
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Wszelkie działania bohatera z podziemia w istocie nie służą poprawie 
jego sytuacji. Przebiegać mają na modłę literackich wzorców piękna, choć 
jednocześnie trzeba tych wzorców unikać, by nie wyjść na błazna. Człowiek 
z podziemia staje się aktorem i widzem we własnym teatrze. Forma i treść 
jego zachowań zostają od siebie oddzielone. Nie ma w nich spontanicznej 
oczywistości gestów, wszystko podlega kalkulacji pod kątem wrażenia 
estetycznego. Rzeczywista łączność treści i formy zachowania zastąpiona 
zostaje dbałością o pozory ich adekwatności. Konflikt świadomości opartej 
na rozumie oraz książkowym romantyzmie z uczuciami i żywym życiem 
jest wątkiem bardzo często podkreślanym przez interpretatorów F. Dosto-
jewskiego. Absurdalne konsekwencje dialektyki próżności15 dyskredytują 
prawdy rozumowe i pozostawiają bohatera z pustymi rękoma. 

F. Dostojewski wierzy w poświęcenie bezinteresowne, człowiek z pod-
ziemia zaś w poświęcenie – dla jego estetycznych, teatralnych walorów, 
służących wywołaniu pewnego, choćby ulotnego, wrażenia. Docenia rolę 
poświęcenia literackiego ze względu na jego atrakcyjną i przysparzającą 
uznanie w oczach innych wzniosłość. W końcu należy podkreślić, że wizje 
człowieka z podziemia są zaledwie rodzajem symulacji, grą, a nie 
rzeczywistością, na co zwraca uwagę K. Mochulsky16: „Życie w podziemiu 
staje się wymysłem; jest grą przed lustrem (…) Podziemny człowiek mami 
prostytutkę szlachetną przemową; mówi gorąco, serdecznie, aż do skurczu 
gardła i w tym samym czasie, tylko na chwilę, zdaje się zapominać, że 
wszystko to jest grą. Daje Lizie swój adres, obawia się jednak panicznie, że 
ona do niego przyjdzie”17. 

Może on doceniać piękno i wzniosłość poświęcenia bądź innych czynów, 
może o nich marzyć, jednak wprowadzenie ich w życie napełnia go 
obawami. Jest to ten stan, który F. Dostojewski nazywa oderwaniem od 
żywego życia (choć jest to dla niego określenie o wiele pojemniejsze). 

Różnica między motywami pisarza i jego bohatera, to różnica między 
poświęceniem dobrowolnym a wymuszonym. To drugie bowiem, podobnie 
jak w przypadku pobudek człowieka z podziemia, dokonuje się ze względu 
na coś innego niż ono samo. W każdym wypadku bohater szuka 

                                                           
15

 Por. J. Frank, Dostoewsky. The Stir of Liberation, 1860-1865, s. 315.  
16

 “The underground existence becomes fantasy; this is a game in front of the mirror (…) The 
underground man turns a prostitute’s with noble speeches; he talks ardently, sincerely, goes as 
far as a «throat-spasm», and at the same time not for a minute does he forget that all this is a 
game. He gives Liza his address, but is terribly afraid that she will come”. K. Mochulsky, Dostoev-
sky: His Life and Work, Princeton University Press 1967, s. 248. 

17
 Bohater, spotykając młodą prostytutkę Lizę, roztacza przed nią wizję tragicznego losu, jaki 

ją czeka i zapewnia, że jest jeszcze szansa na odmianę. Obiecuje pomoc, wręczając jej swój adres.  
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zewnętrznych racji. Takiego poświęcenia dla sprawy (najczęściej od 
innych) wymagać będą również socjaliści. Wpisuje się to w jeden z zasa-
dniczych celów powieści. Dla pisarza jest to całkowite wypaczenie jego 
głównej idei, negujące wolność wyboru, która stanowi element tożsamości 
każdego człowieka. Czynniki zewnętrzne w postaci przymusu (np. 
ideologicznego, wyrozumowanej idei), bądź innych pobudek są 
ograniczeniem wolności. Ta sama racjonalność, która prowadzi do 
wyartykułowania tego rodzaju zewnętrznej motywacji zupełnie zawodzi    
w przedstawieniu jednostce przekonujących racji wewnętrznych. Pojawia 
się tu jawna sprzeczność w rozumowaniu. W konsekwencji (i desperacji) 
bohater powie: „Ach, za to, żeby mi nie przeszkadzano, gotów jestem cały 
świat sprzedać za kopiejkę. Czy świat ma zginąć, czy też, ot, ja mam się 
napić herbaty? Odpowiem: niech ginie świat, bylebym tylko zawsze pił 
sobie herbatę”18. 

W „Notatkach...” co kilka stron, a czasem nawet wielokrotnie na jednej    
z nich, bohater wspomina o pięknie i wzniosłości. Wydawca polskiego 
wydania „Notatek z podziemia”19 w przypisach wyjaśnia, że zwrot autor 
zaczerpnął z kantowskich „Rozważań o uczuciu piękna i wzniosłości”, które 
w latach 30. i 40. XIX w. były bardzo popularne w rosyjskiej krytyce. 

Kantowskie „Rozważania…” należą do pism przedkrytycznych i jedynie 
zarysowują rozwinięte później w pierwszej części „Krytyki władzy 
sądzenia” problemy. I. Kant dokonuje rozróżnienia na dwa uczucia 
zmysłowe: piękna i wzniosłości, których percepcja dostępna jest wszystkim 
ludziom, bez względu na zalety ich umysłów. Później zaś dokonuje 
charakterystyki obydwu uczuć na podstawie obserwacji oraz czyni 
rozróżnienia dotyczące ich własności. Tak więc, piękno jest uczuciem 
radosnym, któremu towarzyszy wesołość, przedmiot postrzegany jako 
piękny może być mały, strojny czy przyozdobiony. Piękno wabi, a przy tym 
wywołuje wrażenia słabsze niż wzniosłość20. Bohater F. Dostojewskiego 
powiada: „Im lepiej rozumiałem dobro i owo «wszystko, co piękne i wznio-
słe», tym głębiej zapadałem w to swoje bagno i tym bardziej byłem skłonny 
w nim grzęznąć”21.  

Trudno sobie jednak wyobrazić, zapoznawszy się z całą treścią „Notatek 
z podziemia”, by bohater kiedykolwiek mógł odczuwać uczucie 

                                                           
18

 F. Dostojewski, Notatki z podziemia, London 1992, s. 99. 
19

 Por. Tamże.  
20

 Por. I. Kant, Rozważania o uczuciu piękna i wzniosłości, w: Pisma Przedkrytyczne, Toruń 
1999, s. 6-7. 

21
 F. Dostojewski…, Notatki…, dz. cyt., s. 10-11. 
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autentycznie radosne. Cała ironiczna treść zapisków tego paradoksisty 
pozbawiona jest jakichkolwiek relacji dotyczących piękna czy wzniosłości, 
są tam jedynie jego deklaracje o tym, że w innych okolicznościach, poza 
podziemiem, byłby z całą pewnością piewcą wszelkiego piękna i wznio-
słości22. Bardzo charakterystyczne i nieprzypadkowe jest sformułowanie, 
jakiego używa bohater: „im lepiej rozumiałem…”. Zarysowuje się tu 
wyraźna różnica między nim, a choćby Lizą – prostytutką, którą bohater 
spotyka na swojej drodze. Ona wykonuje piękny i wzniosły gest z uwagi na 
uczucia, które nią kierują, bohater zaś ponosi całkowitą klęskę, cały czas 
próbując zrozumieć. Co więcej, próby te kończą się skutkiem przeciwnym 
do pożądanego: „…tym głębiej zapadałem w swoje bagno…”. Rozróżnienie 
między rozumieniem a poznaniem za pomocą serca ma dla pisarza 
doniosłe znaczenie, czemu da wyraz, tworząc postać Sonii ze „Zbrodni          
i kary”. W tym miejscu zgadza się to jeszcze z założeniami I. Kanta                  
z „Rozważań…”. Te, bowiem traktują o uczuciu piękna i wzniosłości. I. Kant 
ma na myśli uczucia zmysłowe, które w żadnym wypadku nie zależą od 
wysiłku umysłowego: „Uczucia zmysłowe dostępne umysłom 
pospolitym”23. Czyli u F. Dostojewskiego na przykład Lizie, ale już nie 
człowiekowi z podziemia o wysoce rozwiniętej świadomości, mądremu         
i rozumnemu. Jego bohater jest negatywnym przykładem niemożliwości 
rozpoznania tego, co piękne i wzniosłe, nie dysponuje bowiem 
odpowiednimi uczuciami. Brak ten uzupełnia wiedzą książkową, opisem 
literackim, które dalekie są od autentyzmu uczuć.  

To, w czym F. Dostojewski zgadza się z I. Kantem na planie 
„Rozważań…”,  to zasadnicze wnioski na temat piękna i wzniosłości, 
mówiące o niezależności tych pojęć od oceny rozumu (człowiek z pod-
ziemia pokazuje, jak destrukcyjne skutki ma takie powiązanie). Zgadza się 
również w tym, że stanowić mogą motywację do działania etycznego.         
W kolejnych dziełach pisarz rozwija tę myśl, jednak w zupełnie innym niż   
I. Kant kierunku.  

Poważne różnice między nimi ujawniają się nie na poziomie estetyki (w 
przypadku tych tylko dwóch tekstów), a samej etyki. Już bowiem                   
w „Rozważaniach…” I. Kant wspomina o działaniu etycznym, którego 
jedynym kryterium jest obowiązek, inne zaś czyny - wynikające z litości czy 
uprzejmości - są „cnotami adoptowanymi”24. Związek estetyki i etyki już      
u samego I. Kanta ulega komplikacji, bowiem piękno jest według niego 
uczuciem całkowicie subiektywnym, zaś etyka domaga się reguł 

                                                           
22

 Por. Tamże, s. 21-22. 
23

 I. Kant, Rozważania o…,  dz. cyt., s. 6. 
24

 Tamże, s. 15. 
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powszechnych dla całej ludzkości25. Stoi to w sprzeczności z postulatem 
irracjonalnej woli, jaki artykułuje człowiek z podziemia. Nie znajduje on 
racjonalnego argumentu przeciwko temu, żeby miał popijać swoją herbatę 
nawet wobec zagłady reszty świata. Wygląda na to, że mimo iż etyka            
I. Kanta nawet w tak skromnym zarysie stała w opozycji do utylitarnej 
zasady N. Czernyszewskiego, F. Dostojewski jednak wcale nie widział          
w I. Kancie sojusznika w walce przeciwko poglądom utopijnych socjalistów. 
Jest tak dlatego, że etyka I. Kanta, tak jak utopia N. Czernyszewskiego, stoi 
w sprzeczności z dowolnością czynu bezinteresownego, zastępuje ją 
tabliczką i retortą, nieodwołalnym murem praw matematycznych. F. Dosto-
jewski nie godzi się na takie ograniczenie ludzkiej natury, podobnie jak nie 
godzi się na nihilistyczną, wynikającą z urazów, małą, zawistną i złośliwą,    
a przede wszystkim autodestrukcyjną samowolę człowieka z podziemia. 
Wolność woli pojmuje w kategoriach przekraczających autonomię (I. Kant) 
czy heteronomię (N. Czernyszewski), zmierzając w kierunku teonomii. 
Ponadto system etyczny I. Kanta można interpretować podobnie jak 
utylitaryzm, jako wariant intelektualizmu etycznego. Samo sformułowanie 
imperatywu kategorycznego nie wystarcza do tego, by człowiek, choćby 
najrozumniejszy, postępował zawsze zgodnie z jego zaleceniami. Różnice 
między poglądem swoim a I. Kanta F. Dostojewski przedstawił dokładniej 
w „Zbrodni i karze”. 

W „Notatkach…” nie ma Piękna, nie ma Chrystusa i nie ma Zbawienia. 
Bardzo charakterystyczne, że zaraz po tej zupełnie fatalistycznej w wymo-
wie książce, F. Dostojewski napisał pierwszą w swoim dorobku powieść, 
zakończoną wstąpieniem bohatera na drogę moralnej odnowy. Następująca 
po „Notatkach z podziemia” „Zbrodnia i kara”, a szczególnie jej 
zakończenie, może uchodzić za próbę rehabilitacji ludzkiej natury po 
sceptycznym obrazie człowieka podziemnego. 

Wyraźnie jednak zarysowuje się już pewna tendencja. Brak 
pozytywnych wartości, antyestetyzm przejawiający się w upatrywaniu 
satysfakcji w tym, co szpetne i upokarzające26, wiąże tu F. Dostojewski          
z moralną degeneracją. Z kolei zastąpienie etyki estetyką, a co gorsza 
pustymi formami, prowadzi tutaj do moralnej niewydolności związanej        
z brakiem obiektywnych kryteriów oceny działań. Z problemem tym pisarz 
zmierzy się w powieści „Idiota”. 

                                                           
25

 Por. D.A. Goldfarb, Kant's Aesthetics in Dostoevsky's Notes from Underground, 
http://www.echonyc.com/~goldfarb/u-ground.htm (data wejścia: 21.04.2015). 

26 
Mieszkanie bohatera, jego wycieczki do najpodlejszych miejsc, w końcu kompulsywne 

angażowanie się w kompromitujące sytuacje. 
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ESTETYCZNA WESZ 

Kolejna chronologicznie powieść pisarza to „Zbrodnia i kara”. Sam autor 
określa ją jako „relację z psychologii pewnego przestępstwa”27. F. Dosto-
jewski puszcza w ruch kolejną ideę. Czy dla poprawy losu wielu ludzi 
można usunąć jednego, mniej wartościowego człowieka? Kto może podjąć 
taką decyzję?  

Motywem zasadniczym są tu teoretyczne podstawy „filozoficznej 
zbrodni”28. Stanowią one kontynuację zawartej w „Notatkach z podziemia” 
krytyki zachodniej tradycji racjonalistycznej w postaci moralnej teorii          
I. Kanta, utylitaryzmu (wersji propagowanej w Rosji przez N. Czerny-
szewskiego) czy wybranych wątków heglizmu. Te ostatnie, zaczerpnięte      
z „Wykładów z filozofii dziejów” miały stanowić podstawę artykułu 
Raskolnikowa29, w którym bohater wykłada teoretyczne podstawy swojej 
zbrodni.  

Jedną z trudności w precyzyjnym wyznaczeniu udziału ideowych źródeł 
w kolejnych wydarzeniach powieści jest wzajemna przenikalność tych 
pierwszych. Można wskazać poszczególne wątki, należące do różnych 
koncepcji filozoficznych, trudno jednak odseparować je w dziele pisarza. 
Raskolnikow nie jest reprezentantem tylko jednej z nich, ale całego 
zachodniego racjonalizmu, w różnych jego wariantach: osiągającego 
najgorszą w oczach pisarza postać w intelektualizmie etycznym (I. Kant, 
utylitaryści). Biorą się stąd wątpliwości, dotyczące ważności i doniosłości 
poszczególnych kierunków filozoficznych w jego motywacji. Zdaniem 
niektórych, motywacja utylitarystyczna i wynikający z niej rachunek 
Raskolnikowa30 – „tysiąc żywotów uratowanych od nędzy i upadku              
w zamian za jedno mało wartościowe” - będzie mniej istotna wobec 
zadania i nowego słowa, czyli teorii o dwóch rodzajach ludzi31. Do takiej 
interpretacji przyłącza się P. Evdokimov, wskazując, że jedyną pobudką 
Raskolnikowa jest pytanie o jego własną moc: miał czelność to zrobić czy 
też nie? Był „Napoleonem, człowiekiem-bogiem, czy też jakąś tchórzliwą 

                                                           
27 

Z listu z 1865 r. do R. Katkowa, redaktora „Ruskiego Wiestnika”, w którym miała być 
drukowana nowa powieść pisarza. Por. R. Przybylski, Dostojewski i przeklęte problemy, 
Warszawa 1964, s. 247. 

28
 Tamże, s. 254. 

29
 Por. Tamże, s. 262-263. 

30
 Por. B. Urbankowski, Dostojewski – dramat humanizmów, Warszawa 1978, s. 253. 

31
 Por. M. Jovanović, Wybrane problemy poetyki „powieści tajemnicy” w twórczości Fiodora 

Dostojewskiego, „Literatura na Świecie” 1983, nr 3 (140), s. 127.  
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kreaturą?”32. Przyjmując, że tak jest w istocie, należy wyjaśnić, z czego 
wynika taki, a nie inny wybór motywów popełnienia zbrodni. Argument 
ideowy, wynikający z samodzielnie wzniesionej koncepcji, stanowi 
motywację czysto wewnętrzną – jestem człowiekiem czy wszą? Ta właśnie 
teoria potrzebowała weryfikacji. Z drugiej strony, racje wynikające z sytu-
acji osobistej czy społecznej niesprawiedliwości, stanowią argumentację 
zewnętrzną. Taki podział przywodzi na myśl kantowską dystynkcję na 
autonomię i heteronomię woli, zawartą w drugim rozdziale „Uzasadnienia 
metafizyki moralności”. Raskolnikow chce, by czyn jego wynikał z auto-
nomicznej woli, jako najwyższej zasady moralności, bowiem tylko taka 
wola może dyktować sobie prawa, którym podlega. Tylko ten rodzaj woli 
może odpowiadać owej mniej licznej kategorii ludzi, która ma możliwość     
i prawo do usuwania przeszkód na drodze idei. Aż w końcu, pisarz 
dochodzi do próby wykazania, że to z autonomii woli wynikać może prawo 
do zbrodni zgodnej z moralnością. Argumenty, odpowiadające woli 
heteronomicznej nie generują takiego prawa, a w teorii Raskolnikowa są 
one udziałem ludzi pospolitych33. Wydaje się, że w ten właśnie sposób          
F. Dostojewski próbuje właściwej sobie metody doprowadzania wybranych 
idei do ich najbardziej karykaturalnych, ale nieuprawnionych 
konsekwencji. I. Kant zdawał sobie sprawę z takiej możliwości, stąd 
sformułowanie imperatywu praktycznego, mówiące: „postępuj tak, byś 
człowieczeństwa tak w twej osobie, jak też w osobie każdego innego 
używał zawsze jako celu, nigdy jako środka”34. F. Dostojewski zupełnie 
pomija tę kwestię, stąd jego interpretacja systemu etycznego I. Kanta jest 
niepełna i błędna, by nie powiedzieć: złośliwa, gdyż pisarz 
najprawdopodobniej znał treść „Uzasadnienia metafizyki moralności”. 
Kluczem do zbrodni Raskolnikowa jest jego autonomiczna wola. Jego 
prawo „moralne we mnie…” prowadzi do skutków biegunowo przeciwnych 
kantowskim założeniom. W.I. Etow czyni słuszne spostrzeżenie: „Jest to 
raczej wciąż ten sam anarchistyczny protest Człowieka-z-Podziemia «w 
obliczu niemożności, muru praw przyrody, wniosków nauk 
przyrodniczych. Tyle że Raskolnikow w odróżnieniu od Człowieka-z-
Podziemia sam wzniósł wokół siebie mur praw przyrody i dlatego jego 

                                                           
32

 P. Evdokimov, Gogol i Dostojewski, Bydgoszcz 2002, s. 249.  
33 

Z całą pewnością należałoby wyłączyć z tego założenia grupę socjalistów rewolucyjnych.   
F. Dostojewski zdaje się jednak nie podejmować tego problemu w „Zbrodni i karze”. Tu socjaliści, 
jak np. Lebieziatnikow, są naiwnymi kopistami zasłyszanych teorii, a ich słowa to frazesy. Pora na 
rozprawę z radykalnymi konsekwencjami socjalistycznej utopii przyjdzie w „Biesach”. 

34
 I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, s. 62. 
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przestępstwo to samozaprzeczenie: jest ono nie tylko wnioskiem 
matematycznie wyprowadzonym z prawa, ale i jego negacją»” 35.  

Jedyne zastrzeżenie, które można takiej konstatacji postawić, dotyczy 
wspomnianych praw. U Raskolnikowa nie chodzi bowiem o prawa 
przyrody rozumiane jako osiągnięcia nauki, w postaci np. darwinizmu, a o 
powszechne prawa moralne, których źródłem jest kantowski rozum 
praktyczny, determinujący autonomiczną wolę36. Najistotniejszą uwagą 
W.I. Etowa jest ta, mówiąca o samodzielnym wznoszeniu murów, które tu 
rozumieć trzeba jako prawa moralne praktycznego rozumu. Samo, 
konsekwentnie wywiedzione, usunięcie przeszkody nie zgadza się jednak 
ze swoimi teoretycznymi podstawami. Dokonanie morderstwa nie jest 
tożsame z moralnym na nie przyzwoleniem, ten aspekt okazuje się 
wymykać prawom autonomicznej woli, mimo że bohater zapewnia o czys-
tości sumienia. Ciężki eksperyment Raskolnikowa kończy się katastrofą 
sprzeczności czynu z jego założeniami. Morderca nie jest dobroczyńcą 
ludzkości ani nowym Napoleonem. Najgorsza, bo najbardziej upokarzająca 
dla niego, jest niespodziewana słabość matematycznie wywiedzionego 
prawa, która zrzuca go z piedestału człowieczeństwa pomiędzy wszy: 
„Musiałem się dowiedzieć wtedy, dowiedzieć czym prędzej, czy jestem 
wszą jak wszyscy, czy też człowiekiem. Czy potrafię przeskoczyć zasady 
moralne, czy też nie potrafię? Ośmielę się schylić po władzę czy też nie? Czy 
jestem drżącą kreaturą, czy też mam prawo…”37. Ciężar popełnionego 
czynu, owo piętno zbrodni nie jest bohaterowi obojętne: gubi się, choruje, 
nie wie, co począć z łupem – nawet go nie ogląda. Co więcej, niezrozumiała 
rozbieżność między racjonalnym i rozumnym działaniem, a jego 
irracjonalnymi konsekwencjami w postaci zachowania bohatera w ciągu 
kilku dni po dokonaniu zabójstwa, jeszcze bardziej separują Raskolnikowa 
od całej reszty ludzkości. F. Dostojewski miał zwyczaj nadawania swoim 
bohaterom imion określających ich charakter. Raskoł to schizma cerkwi 
prawosławnej, w trakcie której doszło do oddzielenia kościoła 
staroobrzędowców. Wydarzenie to miało miejsce w połowie XVII w. w cza-
sie, kiedy patriarcha Nikon wprowadził drobne, jak się może wydawać, 
zmiany do tekstów liturgicznych, tak by zbliżyć je do greckich oryginałów. 
Część wierzących sprzeciwiła się jednak ingerencji w święte teksty, których 
sama forma winna być nienaruszalna. Raskoł jest zatem symbolem 
oddzielenia i podziału. Motyw separacji bohatera od społeczeństwa, za 
sprawą autonomii woli i popełnionej zbrodni, ma doniosłe znaczenie. 
                                                           

35
 Cytuję za: D. Kułakowska, Dostojewski, dialektyka niewiary, Warszawa 1981, s. 101. 

36
 Por. J. Krajczok, Źródło wolności w filozofii krytycznej Kanta, „Czasopismo Filozoficzne”, nr 

4/5 2009 ISSN 1896-5059, s. 88.  
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 F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, London 1992, s. 284.  
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Między nim a innymi rozpościera się przepaść uniemożliwiająca 
zrozumienie. R. Przybylski precyzyjnie wskazuje czynnik, który oddziela 
bohatera. Otóż, Raskolnikow to człowiek już po „przewrocie 
kopernikańskim”, zaś reszta ludzi to zbłąkani filozofowie. Oni poszukują 
przedmiotu woli, by uczynić go podstawą prawa (Bóg, Chrystus, matka-
ziemia), on zaś poszukuje prawa wyznaczającego kierunek woli, a później 
dopiero zgodny z tą wolą przedmiot38. Ten sam autor wskazuje również 
punkt, który ma różnić stanowiska Raskolnikowa i I. Kanta. Dla tego 
ostatniego zasada powszechnego prawodawstwa związana była ściśle z do-
brem powszechnym. Miała określone treści etyczne. Raskolnikow 
natomiast, był przekonany, że prawo czystego, praktycznego rozumu 
obraca się jedynie w sferze słuszności i nie ma z moralnością nic 
wspólnego39. Rozbieżność ta ma prowadzić do zniszczenia istoty etyki 
kantowskiej. Należy jednak pamiętać o tym, że Raskolnikow nie jest 
obojętny na dobro powszechne, to ono wszakże jest celem na drodze,           
z której trzeba usunąć przeszkody. Przejście od motywacji hetero-
nomicznej do autonomicznej odbywa się stopniowo, dopiero kiedy górę 
bierze ta druga, istotnie chodzi już o słuszność (a nie moralność). Jest to 
jednak tylko słuszność prawa do przekroczenia norm, które to 
przekroczenie ma być pierwszym krokiem na drodze do dobra 
powszechnego. U Raskolnikowa są to dwa etapy, pierwszy – słuszny krok 
ma pociągnąć za sobą następne, służące zapobieżeniu nędzy i jej 
konsekwencji, czyli moralnemu upadkowi wielu ludzi. Nie można zatem 
jednoznacznie stwierdzić, że Raskolnikowowi idzie jedynie o słuszność, 
może poza samą próbą – „jestem człowiekiem czy wszą?”. Jeżeli 
człowiekiem, to słusznie zabijam lichwiarkę, pora teraz na moralność i do-
bro powszechne, jeżeli zaś wszą, to postępuję niesłusznie, jednak moja 
teoria pozostaje nienaruszona. Raskolnikow sam generuje sprzeczność       
w swoim rozumowaniu. Jeżeli bowiem teoria nie sprawdziła się w jego 
przypadku, to znaczy, że rzekomo jedyna jego pobudka - udowodnienie 
przynależenia do wyższej kategorii ludzi - nie była w istocie jedyną. Skoro 
zabił i jest to dla niego ciężarem, to znaczy., że należy do grupy niższej, a tej 
z kolei przysługują inne, heteronomiczne pobudki. Stąd wiosek, że jego 
wyjściowa motywacja była czysta40. 

Intencją F. Dostojewskiego było doprowadzenie racjonalnej etyki do 
kompromitujących ją rezultatów. Zastąpienie moralności słusznością 

                                                           
38

 Por. R. Przybylski, Dostojewski i przeklęte…, dz. cyt., s. 273. 
39

 Por. Tamże, s. 274. 
40

 Por. I. Ziemiński, Czy można uzasadnić zbrodnię?, „Ethos” nr 90-91, kwiecień – wrzesień 
2010, s. 173. 
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mogłoby temu celowi służyć, jednak tak samo dobrze, a nawet z większą, 
jak się zdaje ironią, służy mu zachowanie na horyzoncie Raskolnikowa 
moralności oraz powszechnego dobra i jednoczesne wykolejenie moralne 
drogi do nich (czyli popełnienie tego samego błędu, co racjonalny 
utylitarysta i socjalista rewolucyjny). Niemniej, trzeba pamiętać, że              
F. Dostojewski jest w swojej ocenie systemu etycznego I. Kanta wybiórczy, 
pomija nakaz imperatywu praktycznego i wiąże autonomiczną wolę z pro-
je-ktem cezaryzmu. Wyjątki z I. Kanta, G.W.F. Hegla i M. Stirnera składają 
się na zgubny zamysł Raskolnikowa. Pisarz był zaciekłym krytykiem myśli 
zachodniej, jednak postrzegał ją zbiorczo, jako przesiąkniętą ideą 
zawładnięcia nad człowiekiem i światem przy pomocy dyskursywnego 
rozumu. 

Obok Raskolnikowa, który - nie bez nadmiernej miłości własnej - 
postawił swoje „ja” jako ośrodek prawa moralnego, F. Dostojewski stawia 
Sonię Marmieładow, która ze swojego „ja” nic sobie nie robi, poświęcając 
siebie w najbardziej upokarzający sposób dla ratowania innych. 
Raskolnikow to ateista przeświadczony o powołaniu do wielkości, Sonii zaś 
przypada w udziale pokorne cierpienie, na które odpowiada jedynie 
bezgranicznym zaufaniem do Bożej łaski. Te dwie postaci reprezentują dwa 
przeciwstawne spojrzenia na ten sam problem: społecznej niespra-
wiedliwości, nędzy i niezawinionego cierpienia. Spotkanie Raskolnikowa     
i Sonii to spotkanie dwóch różnych języków: matematycznej, immoralnej  
w swej istocie racjonalności, i ufnej irracjonalności. Ich rozmowy to w zasa-
dzie monologi Rodiona Romanowicza, nieustannie argumentującego – 
głównie przed samym sobą - na rzecz własnej słuszności, a nawet 
wyższości. Obok wyniszczającego Raskolnikowa, sporu matematyki 
rozumu z oczywistością sumienia, siedzi Sonia ze swoją pokorą i stateczną 
pewnością, pochodzącą z ewangelicznej przypowieści  o żebrzącym u drzwi 
bogacza, Łazarza (por. Łk 10,20nn). Jest ona w powieści „ucieleśnieniem 
świadomości religijnej”41. Tym samym, Sonia nieskażona racjonalistyczną 
pychą, nie poszukuje logicznej racji dla każdego działania, a mimo to 
odznacza się wysoko rozwiniętym zmysłem moralnym, którego 
Raskolnikow w żaden sposób nie może zanegować. Współczucie i szczera 
troska, odbijające się w oczach nierządnicy, nie obalają jeszcze teorii 
głównego bohatera. F. Dostojewski nie popada w naiwny sentymentalizm. 
Tym, co przyciąga do niej racjonalistę, jest wywracająca racjonalizm do 
góry nogami sprzeczność: oto on, postępując zgodnie z rozumem, popada  
w konflikt z całym światem, z sobą samym, izoluje się i nie jest w stanie żyć 
z konsekwencjami własnego czynu. Tymczasem Sonia, która z pozoru 
prowadzi życie niemoralne, zawstydza jego rozum głębokim poczuciem 
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moralności; godzi te skrajności, nie popadając w konflikt ze sobą i światem. 
Raskolnikow, szukając wyjścia ze swojej nieznośnej sytuacji, znajduje tylko 
jedno wyjście, pozornie zgodne z rozumem: samobójstwo, Sonia zaś 
przynosi obietnicę wskrzeszenia i powrotu do prawdziwego życia. By 
zmartwychwstać, Raskolnikow musi najpierw umrzeć. Śmierć „Kainowego 
ja”42 jest warunkiem koniecznym. Docieramy w ten sposób do punktu 
zasadniczego dla krytyki racjonalnej etyki w duchu I. Kanta. Dla F. Do-
stojewskiego żadne autonomiczne ja wraz ze swoją wolą nie może być 
źródłem jakiejkolwiek jednostkowej, a tym bardziej powszechnej 
moralności. Pisarz, zgodnie z tradycją prawosławną, odrzuca taką 
możliwość. W postaciach Raskolnikowa i Sonii zderzają się dwie wizje 
antropologiczne. Kantowska, która w interpretacji F. Dostojewskiego 
odrywa człowieka od transcendencji, i prawosławna, która sytuuje ludzką 
naturę w łączności z tym, co transcendentne. Terminy heteronomii i auto-
nomii woli człowieka są w świetle tradycji prawosławnej nieadekwatne do 
jego prawdziwej natury. To, co transcendentne, I. Kant określiłby 
terminami heteronomii, tymczasem antropologia wschodnia wręcz 
przeciwnie: nie pozbawia człowieka łączności z tym, co zewnętrzne. Św. 
Antoni Opat określa: „trzy wole, które się ścierają w człowieku: jedna 
pochodzi od Boga, jest zbawcza i działa od wewnątrz, tworząc teonomię, na 
którą człowiek przystaje dobrowolnie w doskonałym synergizmie, czyniąc 
ją swoją; druga pochodzi od człowieka, przeto nie będąc z konieczności zła, 
jest niestała i problematyczna, i tworzy jego autonomię; i wreszcie trzecia 
wola jest demoniczna, obca człowiekowi i stanowi jego heteronomię”43.  

Jasnym jest, która wola bierze górę w Raskolnikowie. Całkowity prymat 
teonomii nie jest oczywiście możliwy w przypadku Sonii, jednak proporcje 
są tu już wyraźnie inne. Autonomia ma w jej przypadku najmniejsze 
znaczenie. Tymczasem, u Raskolnikowa autonomia nieustannie walczy        
z heteronomią. Dlatego też Raskolnikow raz szuka racji zewnętrznych 
swojego uczynku, by po chwili odrzucać je na rzecz racji wewnętrznej 
(bycia człowiekiem, nie wszą). Dlatego też sam zauważa: „…wtedy powlókł 
mnie tam diabeł, a dopiero później mi wyjaśnił, że nie miałem prawa tam 
iść, ponieważ jestem taką samą wszą jak inni! (…) Czyż ja zabiłem staruchę? 
Siebie zabiłem, a nie staruchę. Ot tak, od razu, zakatrupiłem siebie na 
wieki!... Tę zaś starą zabił diabeł, nie ja…”44. 

Tradycja prawosławna rzuca również światło na pomyłkę 
Raskolnikowa. Już na katordze wyznaje, że sumienie ma czyste, że jedyną 
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jego winą jest, co prawda przestępstwo kryminalne, ale przede wszystkim 
przyznanie się do winy, porzucenie idei. Raskolnikow nie rozumie działania 
sumienia, a innego sposobu pojmowania niż rozumienie nie zna. Jego 
deklaracji wewnętrznego spokoju nie można brać całkiem poważnie. Sam 
bowiem deklarował w swoim artykule możliwość przekroczenia norm 
moralnych. Tym samym porażka jego założenia może być interpretowana 
jako konflikt sumienia. W tradycji prawosławnej człowiek „tworzy całość     
z Chrystusem, co jasno wskazuje, że natura ludzkiego sumienia nie jest 
indywidualna, schizmatycko izolowana, lecz «kolegialna»…”45. Tym samym 
sumienie Raskolnikowa nie może być spokojne i żadne z jego zachowań nie 
wskazuje na to, by tak być mogło. 

W powieści dominacja warstwy etycznej nad estetyczną jest znacząca. 
Niemniej jednak, można znaleźć takie fragmenty tekstu, w których autor 
sugeruje istnienie wspomnianego już wcześniej związku etyki i estetyki46. 
Związek ten można zarysować w stwierdzeniu, że ludzie gotowi są 
zaniechać popełnienia jakiegoś czynu, wcale nie dlatego, że jest on zły, a 
dlatego, że jest nieestetyczny (brzydki, szpetny). Postępowanie takie jest 
irracjonalne, bo pozbawione jakichkolwiek racji poza względami 
estetycznymi. Wydaje się jednak, że postawa taka może być powszechna. 
Podczas gdy wybór etyczny wymaga pewnych predyspozycji, wyboru 
estetycznego może dokonać każdy bez zastanowienia, jest on bowiem 
intuicyjny i nie wymaga refleksji (albo coś się podoba, albo nie). Zarzut 
estetycznego uproszczenia etyki Raskolnikow będzie wielokrotnie stawiał 
wszystkim ludziom, należącym do kategorii tych zwyczajnych, w tym 
również sobie (w chwilach zwątpienia): „Napoleon, piramidy, Waterloo…    
i chuda, plugawa wdowa po regestratorze, babsztyl, lichwiarka z czer-
wonym kuferkiem pod łóżkiem. Przebóg, jakże taki Porfiry Pietrowicz ma 
to strawić!... To dla niego nie do strawienia!”.  

 

NA PRZESZKODZIE STOJĄ TU WZGLĘDY ESTETYCZNE 

„Czyż Napoleon wlazłby pod łóżko staruchy! Tfu, do licha!... (…) Ja sam 
pragnę żyć, inaczej wolę już nie żyć wcale. Cóż? Po prostu nie chciałem 
mijać głodnej matki, zaciskając w kieszeni własnego rubla w oczekiwaniu 
na powszechną szczęśliwość. Że to niby: Niosę swoją cegiełkę na 
szczęśliwość powszechną i dlatego mam spokojne sumienie. Cha-cha! Więc 
czemuż pominęliście mnie? Toć ja tylko raz żyję, toć ja także chcę… Et, 
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estetyczna ze mnie wesz i basta!”47. I znacznie później: „To przecie nie to, 
wcale nie to! Rodia, co ty mówisz! [Dunia] - Aha! To nie ta forma, nie dość 
estetyczna, nie dość ładna forma! Otóż stanowczo nie rozumiem: Dlaczego 
walić w ludzi pociskami, morzyć ich regularnym oblężeniem, to ma być 
szacowniejsza forma? Lęk przed estetyką jest pierwszą oznaką bezsilności. 
Nigdy, nigdy jaśniej nie zdawałam sobie z tego sprawy niż teraz, mniej niż 
kiedykolwiek rozumiem tę moją zbrodnię! Nigdy, nigdy nie byłem 
silniejszy ani bardziej przekonany niż teraz”48. 

Z powyższych fragmentów jasno wynika, komu bohater przypisuje 
estetyczne pobudki. Żadna ocena, której racjonalności nie poprzedza 
matematyczny dowód, nie może znaleźć u Raskolnikowa poklasku. Stąd 
przypisanie tego rodzaju motywów wszom. Tymczasem, sam dokonując 
zbrodni, upada rażony jej odrażającą formą: „…porzuciłby wszystko i na-
tychmiast sam poszedł się oskarżyć, i to nawet nie ze strachu o własną 
osobę, lecz z samej grozy i obrzydzenia do tego, co uczynił. Zwłaszcza 
obrzydzenie wzbierało w nim i rosło z minuty na minutę…”49. W tej 
niezdolności do przezwyciężenia estetycznego wstrętu upatruje 
Raskolnikow błędu, który sprowadził go do kategorii wesz estetycznych. 
Błąd w rozumowaniu nie obciąża sumienia. Innego zdania będzie, 
pojmująca wszystko sercem Sonia. Dla niej kryterium etycznym są uczucia, 
a jednym z podstawowych ich źródeł jest właśnie estetyka. Ta 
prostoduszna etyka oczywistości wrażeń wychodzi w powieści zwycięsko  
z konfrontacji z etyką czysto praktycznego rozumu i autonomicznej woli.      
F. Dostojewski stawia ją wyżej. Nie zostają tu jednak wyartykułowane 
problemy, które generuje taki punkt widzenia. Dla pisarza racjonalny 
rozum jest bardziej skorumpowany niż wrażenie estetyczne. On ludzi 
separuje, podczas gdy uczucie posiada moc integrującą. Ten właśnie pogląd 
stanowi jedną z fundamentalnych różnic, między zakorzenionym w tradycji 
wschodniej światopoglądem pisarza a nieustannie krytykowaną przez 
niego zachodnią tradycją racjonalistyczną. Nie oznacza to, że F. Dostojewski 
zupełnie nie zdawał sobie sprawy z subiektywności wrażeń i ocen 
estetycznych. Wiedział o niej i w swojej twórczości próbował przedstawić 
rozwiązanie tej kwestii. Stąd nadchodząca w kolejnej powieści próba 
przedstawienia obiektywnego piękna, uosabianego w osobowym ideale. 
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POWIEŚĆ O IDEALE PIĘKNA 

Prace nad nadaniem powieści „Idiota” ostatecznych kształtów F. Dosto-
jewski rozpoczął w 1868 r. Całość wydawana była na bieżąco w kolejnych 
numerach czasopisma „Russkij Wiestnik”, aż do przełomu stycznia i lutego 
1869 r. Pisarz wiązał z nowym dziełem  nadzieje, ale i obawy. Jednym z 
kluczy do rozumienia „Idioty” jest list, który F. Dostojewski napisał w 1868 
r. do Zofii Iwanowej50: „Myśl przewodnia powieści – to przedstawienie 
człowieka doskonałego. Nie ma nic trudniejszego na świecie, zwłaszcza 
obecnie. Wszyscy pisarze, nie tylko zresztą nasi, lecz również europejscy, 
którzy próbowali przedstawić piękno doskonałe, zawsze ponosili klęskę ze 
względu na bezmiar tego zadania. Piękno jest ideałem, a ideał zarówno 
nasz, jak i cywilizowanej Europy, nie został jeszcze wypracowany. Na 
świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać – to Chrystus – i już 
pojawienie się tej niezmiernie, nieskończenie pięknej postaci samo w sobie 
jest cudem niepojętym (cały sens Ewangelii Janowej polega właśnie na tym, 
że dopatrzył się on cudu w samym wcieleniu, w samym objawieniu się 
piękna). Chyba jednak trochę za daleko się posunąłem...” 51. 

Pisarzowi zawsze zależało na tym, by być dobrze zrozumianym. Kiedy 
jednak „Idiota” został przyjęty bez większego entuzjazmu, uznał to za 
niepowodzenie, polegające między innymi na niemożności właściwego 
przedstawienia owego ideału piękna. Obawy takie pojawiają się również na 
kartach powieści i stanowią ważną wskazówkę, co do intencji pisarza. 
Najlepiej chyba traktować ją jako próbę sprawdzenia, do jakiego stopnia 
wyrażalny jest ów ideał. Mimo że sukces nie został osiągnięty, same wyniki 
pracy, wykonanej przez autora, stanowią wartość bardzo znaczącą. Tym 
razem próba F. Dostojewskiego polega na wprowadzeniu do świata 
petersburskich znakomitych rodzin i uwijających się wokół nich doro-
bkiewiczów oraz prostaczków człowieka przychodzącego z zewnątrz. Po 
długiej zagranicznej rehabilitacji, która skutecznie separowała go od świata 
do Petersburga, przybywa książę Lew Nikołajewicz Myszkin. Jest to postać, 
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którą autor zabezpieczył przed zepsuciem na różne sposoby. Wymagała 
tego próba przedstawienia ideału piękna – człowieka dobrego, jak sam Bóg. 
Dlatego właśnie F. Dostojewski chroni księcia na tyle, na ile jest to możliwe 
od skaz powodowanych wykształceniem, wychowaniem czy sytuacją 
materialną i społeczną. Próbuje uczynić go możliwie najczystszym od 
ludzkich ułomności, spowodowanych siecią uwarunkowań, w które wikłają 
się pozostali zdrowi bohaterowie. Myszkin jest piękny swoją prostotą i bra-
kiem jawnych oraz skrywanych zależności. Obdarzając swojego bohatera 
takimi cechami, pisarz próbuje upodobnić go do Chrystusa.  

Zasadnicza część akcji toczy się wokół relacji, jakie panują pomiędzy 
czwórką bohaterów: księciem Myszkinem, Parfienem Rogożynem, Nastazją 
Filipowną oraz Agłają Iwanowną. Każdy z bohaterów, oprócz samego 
księcia, obarczony jest ciężarem przeszłości i teraźniejszości. Rogożyn to 
zakochany w Nastazji Filipownej kupiec, człowiek nieobliczalny i szalony.  
Z kolei Nastazja Filipowna jest utrzymanką pewnego szlachcica, który wziął 
ją na wychowanie, kiedy była jeszcze dzieckiem. Z czasem jej nieprzeciętna 
uroda zwróciła jego uwagę. Nastazja została skrzywdzona, jednak całą 
winą za swoje poniżenie obarcza samą siebie. W swoich poczynaniach nie 
kieruje się racjonalnymi przesłankami ani nawet celem. Jest jak zranione 
zwierzę w pułapce, które miota się, to w jedną, to w drugą stronę: „Była     
w tej twarzy jakaś ogromna duma i pogarda, prawie nienawiść, a zarazem 
jakaś ufność, jakaś niezwykła dobroć; gdy się patrzyło na jej rysy, ów 
kontrast budził nawet jakby litość. Ta oślepiająca uroda była nie do 
zniesienia; uroda bladej twarzy, z lekka zapadniętych policzków i pło-
miennych oczu; dziwna uroda!”52. Agłaja Iwanowna jest córką generała 
Jepanczyna. Najmłodsza i najpiękniejsza córka wysoko postawionego 
urzędnika okazuje się postacią o horyzontach wykraczających poza ciasny 
kaftan konwenansu, właściwy jej otoczeniu. Podobnie jak Nastazja, Agłaja 
jest kobietą o niezwykłej urodzie. Próbując odpowiedzieć na pytanie 
generałowej o urodę jej córki, książę wygłasza bardzo zagadkowe zdanie:  
„- Nic nie mogę powiedzieć; powiem później. - Dlaczego? Zdaje się, że 
jestem godna uwagi. - O tak, godna uwagi; pani jest niezwykle piękna, 
Agłajo Iwanowno. Pani jest tak piękna, że strach na panią patrzeć. - Tylko 
tyle?      A cechy charakteru? – nalegała generałowa. - Trudno jest sądzić      
o pięknie; nie czuję się jeszcze przygotowany. Piękno to zagadka. - To 
znaczy, że pan dał Agłai do rozwiązania zagadkę – powiedziała Adelajda – 
zgadnijże Agłajo. Ale piękna jest Agłaja, prawda, że piękna? - Nad wszelki 
wyraz! – odpowiedział książę z zapałem, spojrzawszy zachwyconym 
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wzrokiem na Agłaję. – Prawie jak Nastazja Filipowna, choć twarz ma 
zupełnie inną!...”53. 

Książę Myszkin widzi więcej niż inni, sięga spojrzeniem poza prostą 
zależność między majątkiem, urzędem, godnością i pochodzeniem. Dla 
dobrego towarzystwa, w którym przebywa, piękno to konwenans. Tam, 
gdzie oni widzą kaprysy generalskiej córki – on widzi niebezpieczeństwo 
moralnego upadku, gdzie oni dostrzegają szaleństwo i skandal, książę 
spostrzega cierpienie skrzywdzonej kobiety. Jego wypowiedzi są 
niezrozumiałe i antycypują nadchodzącą katastrofę, której ofiarami będą 
Agłaja, Nastazja i Rogożyn.  

 Imiona swoich bohaterek F. Dostojewski wybrał z rozmysłem. Wedle 
interpretacji proponowanej przez wydawcę polskiego przekładu54, imię 
Agłaja pisarz utworzył od greckiego słowa agalos, które oznacza 
„świetlistość”. Może to też być odniesienie do jednej z greckich Charyt, 
bogiń wdzięku i piękna (ich rzymskim odpowiednikiem są gracje). Jedna     
z nich miała na imię Aglaia (jaśniejąca, promienna)55. Ta druga droga 
wydaje się prawdopodobniejsza. Nastazja pochodzi od greckiego anastasis, 
czyli zmartwychwstanie. Można sądzić, że pisarz zaczerpnął ten motyw ze 
znanej mu dobrze ikony „Zstąpienia do otchłani”, co znajduje swoje 
odzwierciedlenie w powieści. „Anastasis” to światło zstępujące do otchłani. 
Chrystus na tej ikonie jest zazwyczaj otoczony promieniejącym nimbem, 
symbolizującym światłość i łaskę Bożą, kontrastuje ona z czernią, która 
wypełnia przestrzeń otchłani. Zstępuje w ciemność i wydobywa z niej 
Adama oraz Ewę. Książę zaś powiada do Nastazji: „Nie cierpiałem, lecz pani 
cierpiała i wyszła z takiego piekła czysta; to bardzo wiele”56, Symbolika 
imion wyraźnie teraz sytuuje obydwie kobiety: Nastazja to światłość            
z otchłani – w jej wypadku otchłanią jest nikczemność jej opiekuna - 
Tockiego i ciężar poczucia winy. Agłaja zaś, to światłość, która do otchłani 
jeszcze nie zstąpiła. Myszkin, jako ideał, ma je uratować, zbawić, jednak - 
zgodnie ze słowami F. Dostojewskiego z listu do Zofii Iwanownej - piękno 
jest ideałem, a na świecie jest tylko jedna doskonale piękna postać – 
Chrystus. Powieściowy bohater to tylko człowiek, może próbować pomóc, 
może próbować wybawić od i z upadku, jednak jego jednostronne wysiłki 
zawsze będą nieskuteczne. Na tym polega fiasko eksperymentu F. Dosto-
jewskiego z próbą przedstawienia człowieka prawdziwie dobrego. Fiasko 
to jest zamierzone, z uwagi na zakładaną już wcześniej przez pisarza 
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różnicę między Bogiem-człowiekiem, czyli Chrystusem a zaledwie 
człowiekiem – Lwem Myszkinem. Pisarz nigdzie nie mówi tego wprost, 
jednak wciąż krąży wokół problemu piękna i stara się wydobyć jego istotę. 
Możemy wyróżnić co najmniej kilka różnych poziomów, na których sytuuje 
to pojęcie. Jedną z pierwszych manifestacji piękna są piękne formy, głównie 
towarzyskie, o których F. Dostojewski mówi nie bez ironii. Dalej mamy do 
czynienia z fizycznym pięknem ludzi. Tu oczywiście na pierwszy plan 
wysuwają się Agłaja i Nastazja. Pisarz zdaje się jednak cały czas odczuwać, 
że nie może dać właściwego wyrazu pięknu. Stąd wplata w powieść, 
pochodzące z własnego doświadczenia, opisy stanów z pogranicza mistyki, 
które zdarzały mu się tuż przed atakiem epileptycznym. W doświadczeniu 
takiego stanu widzi najpełniejszy sposób poznania piękna – przez jego 
bezpośrednie odczuwanie. Niestety, opis taki nie jest już samym 
doświadczeniem, stan mistyczny nie spełnia warunków intersubiektywnej 
poznawalności i komunikowalności57. Najczęściej chyba cytowanym 
zdaniem F. Dostojewskiego jest to mówiące, że „Piękno zbawi świat”. 
Można niejednokrotnie odnieść wrażenie, że pisarz faktycznie takie zdanie 
wygłosił – tak często jest spotykane. Tymczasem pada ono w powieści 
„Idiota” dwukrotnie. Po raz pierwszy, gdy Hipolit pyta księcia „jakież to 
piękno zbawi świat?”58. I po raz drugi, gdy wypowiedź tą cytuje Agłaja, 
prosząc, by książę nie poruszał takich tematów na spotkaniu w 
towarzystwie59. W istocie sam książę nigdy tego nie mówi, nie zaprzecza 
też, słysząc te wypowiedzi. Pytanie Hipolita jest dla samego F. Dosto-
jewskiego bardzo zasadne. Skoro piękno jest tak powszechne, a jedno-
cześnie tak zróżnicowane jakościowo, bo mieści się w zakresie 
obejmującym ludzi upadłych, poprzez puste formy, aż po najwznioślejsze 
odruchy dobrego serca i mistyczne wizje, to w jakim sensie można mówić, 
że zbawi? F. Dostojewski bardzo wiele czerpie z Ewangelii, tam piękno 
doskonałe również trafia do otchłani, przebywa wśród nierozumiejących 
go i przyciąga ludzi dobrego serca. Takie piękno istotnie dociera wszędzie. 
W „Idiocie” autor próbuje uchwycić tę jego wszechobecność, a jednocześnie 
pokazuje, że tylko prawdziwy ideał piękna, jakim jest Chrystus, może 
wypełnić swoją zbawczą rolę. Książę Myszkin zaś, to zaledwie człowiek, 
dobry i przez to piękny, nie może jednak spełnić roli, która go przewyższa. 
Różnica jest ontologiczna. Nie udaje mu się uratować ani Nastazji, która 
ginie z ręki Rogożyna, ani Agłai, która rzuca się w szaleńcze, jak na warunki 
środowiska, z którego pochodzi, projekty. Sam Lew Myszkin odchodzi tam, 
skąd przyszedł, wraca do szwajcarskiej kliniki w stanie kompletnego 
                                                           

57
 Tamże, s. 238. 

58
 Tamże, s. 402.  

59
 Tamże, s. 554.  



22 ..   RR oo zz pp rr aa ww yy   ii   aa rr tt yy kk uu łł yy   144 

rozstroju umysłowego. Roli zbawczej nie wypełni ani on, ani piękno 
fizyczne, czy piękno jakichkolwiek form i przyrody – te są jedynie 
cząstkowym pięknem, może nawet śladowym, są wskaźnikami, drogo-
wskazami na drodze do piękna właściwego, do źródła, przez które rozumie 
pisarz Chrystusa. Należy jeszcze zwrócić uwagę na związek piękna i dobra 
w „Idiocie”. Staje się wyraźny, kiedy przyjmiemy ontologiczną równość 
między Bogiem a Pięknem, na którą wskazują powyższe refleksje o zba-
wczej roli Piękna i Chrystusa. Trzeba w tym celu powrócić do postaci Agłai  
i Nastazji. Lew Nikołajewicz wypowiada pod ich adresem dwie ważne 
sentencje w zupełnie oddalonych od siebie miejscach powieści, 
podobieństwo ich jest jednak bardzo wyraźne. Książę, oglądając zdjęcie 
Nastazji, zgadza się, co do jej nieprzeciętnej urody, wypowiada jednak 
pogląd dość enigmatyczny: „Ta twarz jest dumna, straszliwie dumna, ale 
doprawdy nie wiem, czy ona jest dobra. Ach, gdyby była dobra! Wszystko 
byłoby uratowane!”60, Zaś dużo później mówi Agłai: „Strasznie mi się to 
podoba, że pani jest takim dzieckiem, takim dobrym i miłym dzieckiem! 
Ach, jaka pani może być piękna Agłajo”61. Zarówno u jednej, jak i u drugiej, 
wskazuje na pewien brak. W obydwu przypadkach wyraża pogląd, że 
najwłaściwszy porządek polegałby na połączeniu dobra i piękna. Jedno bez 
drugiego jest niepełne. Główny bohater poszukuje tych przymiotów w ca-
łym społeczeństwie. W przypływie entuzjazmu głosi piękno i dobro na 
spotkaniu najznakomitszego towarzystwa, przypisując je ludziom jawnie 
nieodznaczającym się nadmiarem cech pozytywnych. Nie znajduje jednak 
oczekiwanego odzewu, zostaje niezrozumiany. Niemal wszyscy ludzie, na 
których trafia główny bohater, wykazują w rzeczywistości braki pod 
względem autentycznego piękna moralnego i dobra wobec innych62. Tu     
F. Dostojewski wraca do tezy zawartej w założeniu powieści. Ideał łączący 
piękno i dobro jest jeden - jest nim Chrystus. Nie jest to pogląd, który autor 
stara się racjonalnie uargumentować, nie mamy tu właściwego dowodu. 
Jest jedynie założenie początkowe, które przypisuje Chrystusowi najwyższą 
syntezę dobra i piękna, na tej podstawie autor buduje powieść, sprawdza 
czy taka synteza jest wśród ludzi możliwa. Wynik negatywny nie wpływa 
na założenie o Chrystusie, nie udowadnia go ani nie obala, sądzić jednak 
można, że F. Dostojewski wraca do niego na zasadzie wykluczenia innych 
możliwości. Synteza taka musi istnieć, wśród ludzi jest nieosiągalna, zatem 
wcielony Bóg jest jedyną jej możliwością. Powieść „Idiota” roztacza przed 
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czytelnikiem cały wachlarz możliwości pojmowania piękna. Co więcej, 
pojawia się tu hierarchia, w jakiej to piękno występuje. Charakterystyczny 
dla niej jest ruch wznoszący. Na samym dole jest piękno estetyczne, 
uwikłane w moralną przepaść bądź niejednoznaczność, później piękno 
estetyczne w ogóle: przyrody, ludzkich twarzy i form uchodzących za 
piękne, ostatecznie estetyczne piękno manifestuje się najdoskonalej            
w przeżyciu mistycznym. Później przekracza ramy estetyki i wkracza          
w dziedzinę moralności, gdzie najwyższą syntezą dobra i piękna jest 
Chrystus. Pisarz zarysowuje w powieści jeszcze jedną, towarzyszącą 
pięknu, właściwość. Myśl tę rozwinie później w „Biesach”. Zwraca uwagę na 
możliwość zgubnego działania piękna, na sprzeczną z powyższą hierarchią 
interpretację. Piękno Agłai i Nastazji jest tak porażające, że książę nie może 
na nie patrzeć, przeraża go nawet - jest to podkreślone co najmniej 
dwukrotnie. W wypadku Nastazji to właśnie ono, wbrew swemu 
powołaniu, stało się jednym z powodów upadku. Było pokusą dla złych 
intencji. Cechą właściwą pisarstwu F. Dostojewskiego jest doprowadzanie 
pojęć i koncepcji do ich biegunowo odległych, a jeszcze możliwych 
interpretacji. W „Idiocie” myśli tej nie rozwija, przeważa tu optymizm 
związany z potencjałem, tkwiącym w pięknie. Potencjałem do wznoszenia 
swojego otoczenia ku ideałowi. 

 

BIESY ATEIZMU 

Z zapisków F. Dostojewskiego oraz jego korespondencji wynika, że miał 
pełną świadomość niejednoznaczności, w jakie popadają jego bohaterowie 
– idee. W 1869 r. donosił o pomyśle na kolejną powieść, w której miał 
nadzieję „jeszcze przed śmiercią wypowiedzieć się (...) w sposób możliwie 
najpełniejszy”63. Projekt, nad którym F. Dostojewski rozmyślał, przyjął 
tytuł „Żywot wielkiego grzesznika” i miał dotyczyć ateizmu. Tymczasem 
okoliczności uległy zmianie. Do Drezna, w którym przebywał pisarz, 
dotarły wieści o morderstwie na tle politycznym. Zamordowano studenta 
podmoskiewskiej akademii rolniczej Iwanowa, a zabójcami okazali się jego 
koledzy z tajnego koła rewolucyjnego. Iwanow został zwabiony do parku      
i zamordowany przez kolegów z inspiracji przywódcy koła, S. Nieczajewa. 
Pretekstem miała być chęć wystąpienia Iwanowa z kółka, którą pozostali 
wzięli za zdradę. Ustalono również, że Nieczajew działał na polecenie 
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znanego, a przebywającego na emigracji, propagatora idei rewolucyjnej    
M. Aleksandrowicza Bakunina64.  

Monumentalny „Żywot wielkiego grzesznika” musiał zaczekać. Dodajmy, 
że nigdy nie doczekał się pełnej realizacji, mimo to, trzy ostatnie duże 
powieści F. Dostojewskiego: „Biesy”, „Młodzik” i „Bracia Karamazow” są 
nieodłącznie związane z myślą o tym wielkim projekcie, choć żadna z nich 
nie realizuje go w pełni.  

W literaturze przedmiotu dominują (ze zmiennym powodzeniem) dwie 
koncepcje interpretacyjne: pierwsza, pochodząca od L. Grossmana, zakłada, 
że  „Biesy” to powieść-pamflet wymierzony w pustkę i pozór 
rewolucyjnego frazesu. Drugiemu z paradygmatów interpretacyjnych 
wyraz daje P. Evdokimov: „Biesy” nie jako krytyka nihilizmu a analiza jego 
„formuły społecznej”65 z pozycji żarliwego apologety wiary. Można jednak 
mieć wątpliwości, co do tego, czy obydwa klucze interpretacyjne stoją        
w opozycji, można raczej założyć pewną ich komplementarność. Bardzo 
prawdopodobne wydaje się, że metodologiczne odrzucenie któregoś z nich 
wpłynie negatywnie na obiektywizm interpretacji. P. Evdokimov określa, 
za M. Bachtinem, metodę literacką F. Dostojewskiego mianem 
„polifonicznej”66. W istocie to ten właśnie aspekt twórczości pisarza 
pozwala mu pogodzić w jednym dziele pamflet i wyznanie wiary. W konte-
kście jego prac to samo określenie bywa zestawiane również z innymi, jak 
„niejasny i zagmatwany”67. Wrażenia te są jak najbardziej na miejscu, 
bowiem pisarz nie jest ani naiwnym w swojej prostocie karykaturzystą      
w służbie zinternalizowanych, choć niepojętych idei, ani też kimś na kształt 
doktora kościoła. Dzieła F. Dostojewskiego są świadectwem pragnienia 
wiary, które zostało wypróbowane w ogniu najniebezpieczniejszych dla 
niej zjawisk, jakie pojawiły się w XIX w.  

„Biesy” nie są pierwszym w dorobku F. Dostojewskiego dowodem nie 
wprost; wystawiają bowiem na próbę raczej brak wiary niż samą wiarę. 
Ten sam duch towarzyszył już „Notatkom z podziemia” oraz „Zbrodni i ka-
rze”. W przypadku omawianej powieści konfrontacja z biesami ateistycznej 
w swojej istocie rewolucji, jest najwyraźniejsza w całej twórczości pisarza. 
Powieść jest najbardziej zjadliwą i otwartą krytyką porządków, jakie niósł 
ze sobą socjalizm rewolucyjny. Z drugiej zaś strony, F. Dostojewski tylko 
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wyciąga wnioski z proponowanych założeń i racjonalnych kalkulacji, 
sugerując czytelnikowi, że ich bestialska groteskowość jest nieuniknioną 
konsekwencją pominięcia ludzkiej natury – pozostającej w nierozłącznym 
związku z Bogiem. Ludzka natura ma dla niego wymiar duchowy, a jej 
rozumienie pochodzi z tradycji rosyjskiego prawosławia. 

Centralną postacią powieści jest Mikołaj Wsiewołodowicz Stawrogin. 
Stanowi, wśród bohaterów stworzonych przez F. Dostojewskiego, 
charakter najbardziej zagadkowy. Otóż, młody dziedzic majątku 
Stawroginów ma wszystko, co predysponuje go do osiągnięcia niebywałego 
życiowego sukcesu, a nawet do niekłamanej wielkości i ogromnych 
zaszczytów. Jest majętny, niezwykle przystojny, nad podziw silny, a swoją 
postawą dominuje nad każdym niemal spotkanym człowiekiem, budząc 
respekt - w przypadku słabych charakterów zaś - natychmiastową 
uniżoność. Pisarz stworzył go zdolnym do absolutnie wszystkiego, jednak 
zupełnie obojętnym na celowe podjęcie jakiegokolwiek działania, służącego 
realizacji jego możliwości. Stawrogin to człowiek, który w życiu spróbował 
już każdej przyjemności, jest zatem niemal na wszystko obojętny i wszy-
stkim znudzony. Głównie zaś obojętność jego dotyczy dziedziny 
moralności, z której nie potrafi z przekonaniem wybrać ani dobra, ani zła. 
Czytelnik rychło dowiaduje się, że Mikołaj Wsiewołodowicz ma na 
sumieniu postępki najbardziej odrażające ze wszystkich tych, jakie 
kiedykolwiek opisał F. Dostojewski; z drugiej zaś strony, nie brakowało w 
jego życiu kaprysu, który stawał się impulsem do czynienia rzeczy dobrych. 
Stawrogin jest punktem ciążenia, wokół którego krążą ludzie – idee, 
upatrujący w nim swego ojca i stworzyciela. Już z tej zależności można 
wyciągnąć wniosek na temat prezentowanych przez pisarza idei: będą one 
miały swoje źródło w moralnej obojętności. Stawroginowi nieustannie 
towarzyszy Piotr Wierchowieński - młody, energiczny, zdolny do każdej 
podłości rewolucjonista, próbujący przekonać go do przewodzenia sprawie 
rewolucyjnej. Dalej Kiryłow – twórca idei człowieka-boga, który zamierza 
popełnić samobójstwo motywowane jedynie własną wolą - bez 
jakichkolwiek innych przyczyn, i w ten sposób zbawić ludzkość. Zaś były 
student, Szatow, jest odpryskiem charakteru Stawrogina, poświęconym idei 
rosyjskiej związanej z prawdziwą wiarą, przechowywaną przez prosty 
rosyjski lud. Jednocześnie Szatow jest zawziętym krytykiem zachodniego, 
naukowego racjonalizmu. 

Akt deifikacji człowieka, jakiego chce dokonać Kiryłow, staje się parodią 
zbawczej męki Chrystusa68. Samowola bohatera kończy się w momencie     
z góry określonym, wyznaczonym zgodnie z dawną umową przez Piotra 
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Wierchowieńskiego, po to, by móc wykorzystać samobójstwo do celów 
organizacji rewolucyjnej. W przedśmiertnym liście Kiryłow bierze na siebie 
odpowiedzialność za zabójstwo Szatowa i wszystkie rewolucyjne sprawki 
Wierchowieńskiego. W ciemnym pokoju, w karykaturalnej pozie, 
poprzedzającej nadchodzący atak epileptyczny, Aleksy Niłycz popełnia 
samobójstwo, które - zaplanowane jako najwyższy wyraz samowoli - w 
niczym nie przypomina aktu wolności. Niedługo przed śmiercią powiada: 
„Ale objawię samowolę. Mam obowiązek wierzyć, że nie wierzę”69. Termin 
naznaczony przez mordercę, czyn, którego nie można uniknąć, z uwagi na 
obowiązek wymyślonej koncepcji, aż w końcu groteskowość samego aktu, 
czynią całe wydarzenie godnym pożałowania i szaleńczym. Tak ginie 
inżynier, który nie wierząc w Boga, uwierzył, że Jego wyobrażenie jest 
ograniczeniem wolności. Jest to, być może, najbardziej bluźniercza z postaci 
wykreowanych przez F. Dostojewskiego. Jednak pisarz, swoim zwyczajem, 
łączy w nim sprzeczności. Gdyby nie obsesja, mógłby to być człowiek 
dobry, nawet bardzo dobry, bo potrafiący poświęcić się dla dobra bliźnich, 
współczujący, odróżniający dobro od zła. N. Bierdiajew i P. Evdokimov 
twierdzą nawet, że nosi znamiona świętości. Natarczywa myśl o nie-
istnieniu Boga staje się jednak przeszkodą nie do pokonania. 

Mottem powieści F. Dostojewskiego (jednym z dwóch) jest fragment 
Ewangelii: Łk 8,32-35, w którym złe duchy, nawiedzające pewnego 
człowieka, proszą Jezusa, by nie posyłał ich do czeluści. Jezus pozwala im 
wejść w stado świń. Nawiedzone przez złe duchy świnie, ruszają pędem        
i rzucają się z urwiska do jeziora. W tradycji chrześcijańskiej nawiedzenie 
nigdy nie jest pojedyncze, człowieka dręczy wiele złych duchów naraz. Tak 
też F. Dostojewski rysuje bohaterów powieści. Stawrogin, Kiryłow, Piotr 
Wierchowieński, a nawet bardzo chcący wierzyć Szatow, to różne oblicza 
tego samego opętania – niewiary w Boga. Widać tu bardzo wyraźnie, że 
praca nad tematem ateizmu została już podjęta. Powieść-pamflet osiąga 
swój szczyt w obrzydzeniu, jakie budzi Piotr Wierchowieński, stosowanymi 
metodami, oraz w wykładzie systemu rewolucjonisty Szygalewa, 
przedstawionym na zebraniu organizacji, który sprowadza się do tego, że 
„Zaczynam od nieograniczonej wolności, lecz kończę na nieograniczonym 
despotyzmie”70. Irracjonalność i tragiczna śmieszność teorii, jakie głosi 
Szygalew, jest jasna dla niego samego oraz towarzyszy z organizacji. Nie 
przeszkadza im to jednak w uznaniu takich rozwiązań za nieuniknione. Jest 
to wątek silnie związany z poglądami F. Dostojewskiego na porządek 
polityczny w Rosji; poglądami, którym wyraz daje ustami Szatowa. Jeśli 
pominąć wątek polityczny i skupić się na interesującej nas kwestii piękna, 
                                                           

69
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okaże się, że Szatow – jedna z postaci najbliższych samemu autorowi - 
podsumowuje ten temat jednym zdaniem: „Pierwiastek estetyczny, jak 
mówią filozofowie, to pierwiastek moralny i ich zdaniem znaczy to samo. 
To «poszukiwanie Boga», jak ja to nazywam najprościej...”71. Pierwiastek 
estetyczny – czyli piękno – jako poszukiwanie Boga. Wydaje się, że właśnie 
ten pogląd F. Dostojewski próbował już wcześniej wygłosić w „Idiocie”. Nie 
rozwiązuje to jednak problemu, którego przyczyna leży w nieje-
dnoznaczności piękna. Dalej Szatow oskarża Stawrogina: „Podobno na obu 
tych biegunach dopatrzył się pan wspólnego piękna, jednakowej rozkoszy? 
(…) Ja także nie wiem, dlaczego zło jest brzydkie, a dobro piękne...72. Należy 
tu poczynić pewną uwagę: piękno nie jest tu prostym przeciwieństwem 
tego, co brzydkie. Słowa Szatowa świadczą o tym, że piękno stanowi 
warunek estetycznej atrakcyjności nie tylko przedmiotów, ale również 
czynów, postaw i wszystkiego, co można wartościować moralnie. Piękno 
jest tym, co pociągające. Brzydota nie jest przyczyną atrakcyjności, a raczej 
jej braku, czyni rzecz (czyn, postawę) odstręczającą. Stąd wniosek, że jeżeli 
jakieś zachowanie, czyn, postawa lub przedmiot wydają się człowiekowi 
pociągające, to jest on w stanie dopatrzeć się w nich piękna. Kolejny 
wniosek Szatowa jest taki, że skoro Stawrogina jednakowo pociąga coś        
w najwyższym stopniu moralnego oraz coś niemoralnego (pod warunkiem 
równie silnego oddziaływania), to znaczy, że dopatruje się on, w tych 
biegunowo pod względem etycznym odległych postawach, właśnie piękna. 
Gdyby dostrzegł w którejś z nich brzydotę, nie byłaby dla niego 
pociągająca. Skoro zaś obydwie wydają się piękne, to jedynym kryterium 
wyboru między nimi będzie siła wrażenia, jakim oddziałują. Zatem,               
w pewnych warunkach piękna można dopatrzeć się we wszystkim i we 
wszystkich.  

Niedługo po tej ważnej rozmowie, Stawrogin odbywa kolejną, w której 
Piotr Wierchowieński odsłania przed nim cały swój cynizm, całą obłudę       
i fałsz głoszonego przez siebie socjalizmu, byle tylko ten – w imię burzenia 
wszelkiego porządku i siania zniszczenia - zgodził się zająć u jego boku 
miejsce przywódcy, nowego samozwańca. Jednak ten fałszywy konspirator, 
mistyfikator i obłudny cynik w trakcie histerycznej oracji czyni uwagę 
bardzo znaczącą: „Stawrogin! Pan jest piękny! - zawołał Wierchowieński    
w upojeniu. - Pan wie o tym, że pan jest piękny? Pan czasem o tym nie 
pamięta - i to jest w panu najpiękniejsze. O, znam pana! Często patrzę na 
pana gdzieś z boku, z kąta. Czy pan wie, że w panu jest nawet jakaś 
naiwność i prostota? Kocham piękno! Jestem nihilistą, lecz kocham piękno. 
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Czyż nie wolno nihilistom być czcicielami piękna?”73. Oczywiste są 
wątpliwości, co do intencji takiej wypowiedzi, bowiem Piotr 
Wierchowieński z zasady nie wypowiada się szczerze. Jednak w tej jednej 
tyradzie, brzmiącej wyjątkowo szaleńczo, być może jeden jedyny raz na 
kartach powieści, szczerze odsłania swoje ambicje. Czy oznacza to zatem, 
że nawet on – nihilista do szpiku kości, morderca, kłamca, człowiek 
całkowicie wyzuty z kompetencji moralnych, w końcu nikczemnik 
kierujący się własną ambicją i prywatnymi urazami, budzący obrzydzenie, 
nawet w zbiegłym katorżniku (również mordercy) – czy i on rzeczywiście 
odczuwa potrzebę piękna? Biorąc pod uwagę tradycję prawosławną, której 
aksjologię przyjmował F. Dostojewski, można sądzić, że tak. Nawet 
kreatura pokroju Piotra Wierchowieńskiego może mieć potrzebę 
pozytywnych wartości. Nie ma, bowiem takiego grzechu, który mógłby 
całkowicie wyczerpać łaskę Bożą. Dlatego też F. Dostojewski nie mógł 
przed nikim zamknąć drogi do zbawienia. Jeżeli wziąć pod uwagę 
pojawiający się co jakiś czas w jego powieściach motyw pozytywnych 
wartości (ideałów), niezbędnych na drodze do zbawienia, można sądzić, że 
nawet Piotr Stiepanowicz może odczuwać głęboką potrzebę piękna. 
Pozostaje to jednak tylko założeniem teoretycznym. Piękno bowiem, jak 
wspomniał Szatow, może mieć różne odsłony. Powszechnej potrzebie 
piękna, jako uniwersalnej wartości, wyraz daje Stiepan Trofimowicz. Ten, 
zdawałoby się skończony już człowiek, zatwardziały pieczeniarz, wobec 
szaleństwa rozpętanego przez nowe pokolenie w osobie jego syna, po raz 
ostatni zabiera głos przed publicznym zgromadzeniem: „Ja zaś oświadczam 
- wykrzykiwał Stiepan Trofimowicz, zapędzając się coraz dalej - 
oświadczam, iż Szekspir74 i Rafael są ważniejsi od zniesienia poddaństwa, 
ważniejsi od guseł ludowych, od socjalizmu, od młodego pokolenia, od 
chemii, ważniejsi od całej nieomal ludzkości, gdyż są już owocem, 
prawdziwym owocem całej ludzkości, i może nawet najpiękniejszym, jaki 
tylko być może! To osiągnięty już kształt piękna, bez którego, kto wie, może 
nie zgodziłbym się żyć... Mój Boże! - tu mówca załamał dłonie - przed 
dziesięciu laty tak samo nawoływałem w Petersburgu, z estrady, używałem 
tych samych słów i tak samo nie rozumiano mnie. Śmiano się i gwizdano 
jak dziś. Wy, mali ludzie, czego wam potrzeba, abyście zrozumieli? 
Pamiętajcie, że bez Anglików ludzkość da sobie radę, bez Niemców także, 
bez Rosjan na pewno, przetrwa bez nauki, bez chleba, i jedynie bez piękna 
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 Słowa te korespondują z wcześniejszymi wypowiedziami jego syna: „Wysoki poziom 
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się nie obejdzie, gdyż bez piękna nie warto będzie żyć na świecie! W tym 
cała tajemnica, w tym cała rzecz! Nawet nauka bez piękna nie utrzyma się 
ani na chwilę - czy rozumiecie to wy, którzy się śmiejecie? Nauka obróci się 
w chamstwo! Prochu nie wymyślicie!... Nie ustąpię wam! - niedorzecznie 
zakończył Stiepan Trofimowicz i z całej siły uderzył pięścią w stół. (…). Czy 
to nie ja, czy nie ja przed chwilą głosiłem, że entuzjazm młodego pokolenia 
jest tak samo jasny i czysty jak dawniej, a młodzież marnuje się, myląc się 
tylko co do form piękna?”75. 

Można zauważyć dwa aspekty stosunku pisarza do tego bohatera (a co 
za tym idzie głoszonych przez niego poglądów). Otóż, jest on obiektem 
ostrej krytyki. Pisarz obciąża jego, a tym samym swoje pokolenie, 
odpowiedzialnością za destrukcyjną postawę młodych rewolucjonistów, 
odżegnujących się od prawosławia, narodowości i wszelkich wzniosłych 
ideałów. Drogę do takiej postawy otworzyła, według niego, 
nieodpowiedzialność liberałów lat trzydziestych i czterdziestych oraz 
próżność głoszonych przez nich wówczas form. Sam F. Dostojewski 
rozpoczynał swoją karierę u ich boku, by później, po doświadczeniu 
katorgi, stać się krytykiem W. Bielińskiego i jemu podobnych. Z drugiej zaś 
strony, da się zauważyć pewien sentyment związany z postacią                      
S. Trofimowicza. Chodzi o wspomniane w ostatnim zdaniu cytowanej 
wypowiedzi formy piękna. Co do nich, między F. Dostojewskim a okcy-
dentalistami panuje pewna zgoda, braterstwo, prawda, dobro, piękno, 
wzniosłość, wolność, równość itd., to wszystko wartości godne 
powszechnego szacunku, pod warunkiem, że ich formy nie zostaną 
wypaczone, np. wprowadzeniem między nie idei człowieka-boga (postać 
Kiryłowa). O wartości idei decyduje jej zgodność z chrześcijaństwem. Idea 
człowieka-boga musi być odrzucona, bo jest antychrześcijańska. Piękno 
nierozerwalnie zwiąże F. Dostojewski z Chrystusem. „Chciałem bardzo         
(i chcę nadal) pisać o literaturze i właśnie o tym, o czym nikt od lat 
trzydziestych jeszcze nie napisał: o czystym pięknie”76. Stąd Chrystus, jako 
ucieleśnienie czystego piękna, musi pojawić się na kartach ostatniej 
wielkiej powieści. 

 

BRACIA KARAMAZOW 

Z dwóch zaplanowanych części „Żywota wielkiego grzesznika” F. Do-
stojewski zdążył napisać i wydać tylko pierwszą. Ostatnia powieść miała 
być podsumowaniem wszystkich dotychczasowych zmagań z przeklętymi 
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problemami. F. Dostojewski nie mylił się w swoich oczekiwaniach. Powieść 
„Bracia Karamazow” okazała się ogromnym sukcesem wydawniczym, 
reakcja czytelników przerosła nawet jego oczekiwania. Niestety, prace nad 
kontynuacją ostatniego dzieła przerwała śmierć pisarza w 1881 r. 

Głębszą warstwę powieści stanowią odwieczne przeklęte pytania           
F. Dostojewskiego. Przedmiotem zainteresowania Aloszy Karamazowa77 
jest granicząca z pewnością świętość miejscowego starca Zosimy i ocze-
kiwany po jego śmierci cud, który jednak nie następuje. Jest on 
orędownikiem życia wiecznego, którego warunkiem jest wiara w Boga. 
Wątek śmierci małego Iliuszy i cierpienie jego ojca pisarz bierze wprost      
z własnego bolesnego doświadczenia. Odpowiedzią na tragedię jest 
postawa Aloszy, który głosi nadchodzące zmartwychwstanie. 
Pobrzmiewają tu koncepcje N. Fiodo-rowa78, który zrobił na pisarzu 
ogromne wrażenie: „Muszę bowiem powiedzieć, że absolutnie zgadzam się 
z jego poglądami. Czytam je jak swoje własne…”79. Iwan Karamazow80          
z kolei zajmuje się rozpatrywaniem przyczyn obecności zła w świecie, 
szczególnie zaś cierpień zadawanych dzieciom. Nie może pogodzić 
możliwości współistnienia Boga ze złem, jeżeli zaś dopuszcza taką 
możliwość, to tylko z pytaniem o winę, jaką Bóg ponosi za najokrutniejsze 
cierpienia ludzkości.  

Jednym z kluczowych zagadnień pozostaje rola wszystkich braci w za-
bójstwie ich ojca Fiodora Karamazowa. Na pierwszy plan wysuwa się 
wprawdzie inspiracja do czynu, jaką miał natchnąć Smierdiakowa81 Iwan. 
Jednak za odpowiedzialnością moralną całej trójki (bowiem odpowiedzial-
ność Smierdiakowa jest oczywista) przemawiają inne fakty. Dymitr82 szcze-
rze pragnął śmierci ojca, Iwan istotnie miał wpływ na lokaja i przeczuwał, 
do czego ten jest zdolny, z kolei Alosza zbrodni nie zapobiegł83. Zabił 
wprawdzie Smierdiakow, jednak to Iwan głosi, że wystarczy odciąć się od 
wiary w nieśmiertelność duszy i w Boga, a wszystko będzie dozwolone. 
Uważa on, że nie ma innego warunku moralności, poza wiarą w transcen-
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dencję, bez niej pozostaje już tylko antropofagia84. Całą prawdę takiego 
założenia wyjawia jednym zdaniem starzec Zosima: „Szczęśliwy pan, skoro 
tak wierzy, albo całkiem już nieszczęsny!”85. Do wygłoszenia na kartach 
powieści tego zdania F, Dostojewski przygotowywał się co najmniej od 
czasów „Notatek z podziemia”. Odrzuciwszy wiarę w Boga, człowiek traci, 
według niego, podstawę jakiejkolwiek skutecznej moralności i skazuje się 
na całkowity upadek bądź, w najlepszym razie, klęskę podejmowanych 
działań. Kolejnymi dowodami na potwierdzenie tej tezy są „Człowiek            
z podziemia” ze swoim fasadowym schilleryzmem, Raskolnikow poszuku-
jący na próżno podstaw moralnych w idealizmie i utylitaryzmie, dalej 
człowiek doskonale dobry Lew Myszkin, który sam okazuje się być ideałem 
niewystarczającym, nieskutecznym. Później zaś biesy rewolucji z koncepcją 
moralności, jako porządku zaprowadzonego na drodze zniewolenia więk-
szości. F. Dostojewski zajmuje się obalaniem kolejnych możliwości, by po-
zostawić tylko jedną, na rzecz której argumentować racjonalnie nie sposób. 

W „Braciach Karamazow” pisarz - obok problemów wolności, zbawienia, 
moralności i cierpienia – kontynuuje, wskazywany już wielokrotnie, wątek 
estetyczno-moralny. Zostaje on wyrażony w dwóch motywach: po pierw-
sze, antyestetycznej postawie starego Karamazowa, po drugie zaś, w cha-
rakterze i przeżyciach najstarszego z synów, Dymitra. Bardzo znamienne, 
że to właśnie on, nienawidząc ojca, nie mogąc ani go znieść, ani na niego 
patrzeć z powodu wszystkich jego obrzydliwości, jednocześnie jest do nie-
go najbardziej podobny, przynajmniej pod względem postępującej pożą-
dliwości Doskonale zresztą zdaje sobie sprawę ze swej karamazowskiej 
natury. Fiodor Pawłowicz, jak każdy z największych lubieżników F. Dosto-
jewskiego, w swojej rozpuście najbardziej ceni skrajności. Tym, co wydaje 
mu się pociągające, nie jest uroda czy brzydota, ale skrajność wrażenia         
i kontrast, jaki ujawnia każda kolejna nikczemność. Lubieżność Karamazo-
wa nie zna żadnych trwałych granic, wszystkie, bowiem przekracza. Tam, 
gdzie człowiek zupełnie normalny zatrzyma się przed względami moral-
nymi, czy w ostateczności estetycznymi, Karamazow rzuci się „piętami        
w górę”86.  

Podczas gdy ojciec braci osiągnął stopień lubieżności tak wysoki, że nie 
widzi żadnych innych perspektyw, synowie jego, szczególnie zaś Dymitr, 
bronią się przed siłą „nikczemności Karamazowa”.87 Należy zaznaczyć, że 
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każdy z nich przeczuwa „ją” w sobie  jako nieuniknioną. Alosza stoi być 
może na najniższym jej stopniu, Iwan planuje poświęcić się jej po trzydzie-
stce. Dymitr zaś, działający zawsze pod wpływem impulsu, nieoczekujący 
ani poprawy, ani jeszcze większego upadku, być może najtrafniej diagnozu-
je rodzinną przypadłość: „Ja, bracie, jestem tym właśnie owadem, to o mnie 
szczególnie mowa. Wszyscyśmy tacy, Karamazowowie, w tobie też, aniele, 
ten owad siedzi i burzy w tobie krew. Burzy, bo pożądliwość to burza, to 
więcej niż burza! Piękno to straszna i przerażająca rzecz! Straszna, bo nie-
określona, a określić się nie da, bo Bóg zadał nam same zagadki. Tutaj brze-
gi się schodzą, tutaj łączą się wszystkie przeciwieństwa. Ja, bracie, jestem 
bardzo niewykształcony, ale sporo o tym myślałem. Strasznie dużo tajem-
nic! Zbyt wiele zagadek gnębi człowieka na ziemi. Odgaduj, jak umiesz,         
i wstawaj suchy z kałuży. Piękno! Nie mogę przy tym znieść, że niejeden 
człowiek, nawet szlachetniejszego serca i umysłu, zaczyna od ideału Ma-
donny, a kończy na ideale Sodomy. Jeszcze straszniej, gdy ktoś już z ide-
ałem Sodomy w duszy nie odrzuca też ideału Madonny, a ten zaprawdę 
rozpala mu serce, zaprawdę rozpala, jak w młodzieńczych, bezgrzesznych 
latach. Tak, pojemny jest człowiek, aż za pojemny, ja to bym go ścieśnił. 
Diabli wiedzą, co to takiego, ot, co! Co umysł ma za hańbę, to serce uznaje 
za piękno i tyle. Piękno w Sodomie? Wierz mi, że dla ogromnej większości 
ludzi ono tkwi właśnie w Sodomie – znałeś ten sekret czy nie? A przeraża-
jące jest to, że piękno to rzecz nie tylko straszna, ale i tajemnicza. Diabeł 
tutaj walczy z Bogiem, a placem boju są serca ludzkie”88. To już nie są lite-
rackie rozważania na temat piękna i wzniosłości, ani też próby definiowa-
nia piękna na podstawie kilku przykładów przedmiotów wywołujących w 
nas odpowiednie uczucie. Wyznanie Dymitra zawiera pewne szczegóły, 
jednak nie tworzy całości obrazu. Przyznaje on wreszcie, że stoi przed ta-
jemnicą89. Jest to ta sama metoda, którą stosuje F. Dostojewski wobec 
wszystkich przeklętych problemów. Metoda właściwa teologii apofatycz-
nej, choć nie do końca, bowiem bohater ma kilka twierdzących spostrzeżeń 
na temat działania piękna, żadnego jednak, które dotyczyłoby jego istoty.    
Z pozytywnych możemy wyróżnić co najmniej dwa: piękno może być celem 
pożądliwości, albo przyczyną celową jakiegoś działania (jako „ideał Ma-
donny”) oraz: piękno jest domeną serca (w domyśle: nie zaś rozumu). 
Przeciwstawienie serca i rozumu w ramach rozpoznawania piękna znajdu-
je swoje odzwierciedlenie w problemach Iwana. Niezawinione cierpienia, 
którym nie sposób zaradzić, ma dla niego jedynie wymiar tragiczny i nega-
tywny. Iwan, kierując się tylko rozumem, szuka przyczyny i racji, ich brak 
oznacza niemożliwość pogodzenia się z biegiem zdarzeń. Inną prawdę głosi 
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Alosza nad grobem małego Iliuszy. Jego cierpienie istotnie było niepo-
trzebne, jednak zapobiec mu nie sposób. Tymczasem pozostaje druga, lep-
sza strona wydarzeń. Śmierć chłopca jednoczy inne dzieci nad jego grobem 
we wspólnym postanowieniu, że nigdy o nim nie zapomną i  zawsze będą 
dobre. Serce Aloszy dostrzega w tym piękno. Rozum Dymitra nie akceptuje 
dobra przypłaconego cierpieniem, brakuje mu perspektywy nieśmiertelno-
ści, jaką ma Alosza. Zatem i w cierpieniu jest piękno - nawet, a może szcze-
gólnie - w cierpieniu niezawinionym. Znajdzie je i upodli Fiodor Karama-
zow, uprowadzając swoją drugą żonę od jej dobrodziejki, znajdzie je rów-
nież Alosza w śmierci niewinnego chłopca, nadając mu wymiar moralny. 
Dlatego też piękno jest niejednoznaczne, dlatego też tu diabeł z Bogiem się 
zmaga. Piękno ma moc wynoszenia człowieka ku transcendencji lub strą-
cania go w otchłań.  

Święty starzec Zosima, opowiadając o swojej młodości, wspomina chwi-
lę, kiedy jego życie się zmieniło, zwraca uwagę na jej estetyczny wymiar. 
Otóż postanowił on swego czasu, z powodu urażonej ambicji, wyzwać na 
pojedynek męża kobiety, z którą wiązał wcześniej pewne nadzieje. Wie-
dział, że nie ma podstaw, by czuć się urażonym jej zamążpójściem, ponie-
waż tamci byli już od dawna zaręczeni i tylko przez własną pychę tego nie 
zauważył. Postanowił jednak zemścić się. Pewnego wieczoru obraził swo-
jego oponenta w towarzystwie, by doprowadzić do pojedynku. Tegoż sa-
mego wieczoru po powrocie do domu pobił bez żadnej przyczyny służące-
go. Od tego momentu coś nie dawało mu spokoju: „Zerwałem się, spać mi 
się już nie chciało, podszedłem do okna, otworzyłem – otwierało się na 
ogród – widzę, słonko wschodzi, jest ciepło, pięknie ptaszki zadzwoniły. 
Dlaczegóż to, myślę, ciąży mi na sercu jakiś bodaj haniebny, nikczemny 
uczynek? Czy nie dlatego, że jadę przelać krew? Nie, myślę sobie, bodaj nie 
dlatego. Czy nie dlatego, że się śmierci boję, boję się, że zginę? Nie bynajm-
niej, bynajmniej nie, dlatego… I nagle zgadłem, w czym rzecz: to dlatego, że 
wieczorem obiłem Afansija!”90. Chwila, w której odmienia się jego życie, 
związana jest z doświadczeniem piękna, które go otacza. Inny święty sta-
rzec F. Dostojewskiego, Makar Iwanowicz, w „Młodziku” głosi taką samą 
apoteozę piękna Bożego w świecie: „Nocowaliśmy w polu; obudziłem się 
nazajutrz raniutko; wszyscy spali a i słoneczko nie wyjrzało jeszcze zza 
lasu. Podniosłem głowę, mój kochany, rozejrzałem się wokoło i westchną-
łem. Było pięknie nad podziw. Wszędzie cichutko, powietrze czyste; rosła 
trawa – rośnij sobie, trawko boża; śpiewał ptaszek – śpiewaj boska ptaszy-
no! Zapłakało dzieciątko na rękach matki: Bóg z tobą, maleńki człowieczku, 
rośnij na szczęście dziecino! Wówczas po raz pierwszy w życiu wszystko to 
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w siebie wchłonąłem. Ułożyłem się znów i zasnąłem lekkim snem. Piękny 
jest świat, mój drogi. Lżej było mi na duszy, jakby znowu nadejść miała 
wiosna. A że wszystko jest tajemnicą, tym lepiej: serce się lęka i dziwuje. 
Ten lęk obraca się w radość serca: «Wszystko jest w Tobie, Panie, i ja je-
stem w Tobie, przyjmij mnie». Nie sarkaj na to za młodu, świat jest pięk-
niejszy przez to, że jest tajemnicą”91. Między ideałem Piękna-Chrystusem    
a ideałem Sodomy F. Dostojewski wskazuje na piękno tu i teraz. W zwy-
kłym estetycznym doświadczeniu piękna upatruje związku z tajemniczym 
pięknem Bożym, przenikającym cały świat. Pięknem, dodajmy, dostępnym 
każdemu w prostym doświadczeniu. To, co gloryfikują święci starcy, jako 
pochodzące od Boga, jest dostępne i docenione nawet przez ateistę Iwana: 
„Mogę sobie wierzyć w porządek rzeczy, ale kocham, proszę ja ciebie lepkie 
listeczki, co rozwijają się na wiosnę, kocham niebieskie niebo, kocham tę 
czy inną osobę, którą czasem doprawdy nie wiadomo za co się kocha, ko-
cham niejedno ludzkie poświęcenie…”92. 

Nawiązuje to do poszukiwań piękna, jakich autor podjął się jeszcze        
w „Idiocie”. Paradoksalne jest to, że F. Dostojewski, który z jednej strony 
opisuje świat paskudnych zaułków, mansard i szynków, z drugiej postuluje 
dopatrywanie się we wszystkim piękna. Nie bez przyczyny powyższe przy-
kłady odwołują się do nieskażonej przyrody. Najpaskudniejsze miejsca, do 
których pisarz prowadzi człowieka są zawsze, w przeciwieństwie do przy-
rody, dziełem ludzkiego rozumu. Również nie bez przyczyny pierwsze         
z najstraszniejszych miast pisarza - Petersburg, określa jako najbardziej 
wymyślone miasto na świecie. 

 

CO Z TYM PIĘKNEM? 

Do źródeł światopoglądu pisarza, które mają zasadniczy wpływ na 
kształt jego rozumienia pojęcia piękna, należą z całą pewnością tradycja 
prawosławna oraz opozycja do zachodniej tradycji kulturowej. Należy jed-
nak wymienić jeszcze jeden z ważnych elementów światopoglądu pisarza, 
być może najbardziej problematyczny. W całej jego twórczości stosunkowo 
mocno akcentowana jest tradycja zachodniego romantyzmu ze szczegól-
nym naciskiem na podkreślaną w niej rolę uczuć człowieka, jego ducho-
wość i indywidualność. Wydaje się, że pisarz miał do tej tradycji bardzo 
ambiwalentny stosunek. Z jednej strony, jego młodość wypełniona była 
ideałami romantycznymi, a jego debiut literacki, który pozwolił mu zaist-
nieć jako pisarzowi, czerpał bezpośrednio z tych tradycji. Jednak to, co na-
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stępuje później, szczególnie zaś ironiczna krytyka efemerycznych literac-
kich ideałów piękna i wzniosłości, wyrażona w „Notatkach z podziemia”, 
skłaniała do twierdzenia, że pisarz odżegnuje się od tych ideałów. Tymcza-
sem wiele wskazuje na to, że nie był on w stanie nieodwołalnie z nich zre-
zygnować. Szczytowy moment jego twórczości, „Bracia Karamazow”, i ich 
główny bohater Alosza, stanowią w pewnym sensie powrót do tych poglą-
dów. Wspomniana już mowa nad grobem Iliuszy świadczy o tym najdobit-
niej. Można by postawić takiemu twierdzeniu zarzut, że przecież postać 
Aloszy pozostała niedokończona, że jego prawdziwą historię F. Dostojewski 
chciał przedstawić w kolejnej części powieści. Jednak za tego rodzaju inter-
pretacją przemawiają inne jeszcze wątki z jego twórczości, np. postać Stie-
pana Trofimowicza z „Biesów”. Mimo swojej karykaturalności, podkreśla-
nej bardzo wyraźnie na początku powieści, w samym jej zakończeniu wyra-
ża kilka fundamentalnych dla światopoglądu pisarza twierdzeń, jak np: 
„oświadczam, iż Szekspir i Rafael są ważniejsi od zniesienia poddaństwa, 
ważniejsi od guseł ludowych, od socjalizmu…”93. Piękno, nawet w tak ro-
mantycznym i egzaltowanym ujęciu, ma w światopoglądzie pisarza ogrom-
ne znaczenie. Mimo że ideały, np.: powszechnego braterstwa i szczęścia 
ludzkości, prymatu sztuki, zostają zdewaluowane na oczach Wierchowień-
skiego (i F. Dostojewskiego) przez nowe pokolenie do form rewolucyjnych, 
to w dalszym ciągu zachowują one swoją ważność. F. Dostojewski nigdy nie 
przestał być romantykiem, nie odrzucił nawet utopizmu, jednak zabrał te 
koncepcje w kręgi obce kulturze zachodniej, bo związane z tradycją prawo-
sławia rosyjskiego. 

Podczas gdy romantyzm europejski za sprawą F. Schillera próbował na 
nowo, po przewrocie I. Kanta, pogodzić piękno i dobro w ramach przekonu-
jącej teorii ich łączności, F. Dostojewski nie potrzebował takiej teorii, skła-
niając się raczej ku intuicji (bądź mistyce). Jednym z zagadnień, którymi 
zajmował się F. Schiller, był związek moralności z pięknem, pochodzący od 
greckiego pojęcia kalokagatii. Zauważył, że dobry czyn, wynikający nie         
z kalkulacji rozumu, a z natchnienia uczuć, uchodzi za bardzo piękny. Zaś 
czyn, nawet dobry, poprzedzony jednak chwilą kalkulacji i namysłu, traci 
już znamiona piękna. Ten pierwszy wygląda bowiem na oczywisty, drugi 
zaś na wymuszony przez jakieś okoliczności. Intencją F. Schillera było 
przezwyciężenie tej niezgodności z teorią I. Kanta, wedle której moralne 
piękno wynika z obowiązku narzuconego przez rozum. Tymczasem piękno 
czynu może wynikać właśnie z braku udziału rozumu, a z uwagi na uczu-
cia94. Z tym poglądem zgodziłby się zapewne sam F. Dostojewski. Zasadni-
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cza różnica między nim a F. Schillerem wynika jednak z tego, że F. Schiller 
dążył do rozumowego przezwyciężenia tego rodzaju trudności. Weimar-
skiego estetyka od petersburskiego pisarza różni tradycja filozoficzna,          
z której się wywodzi. F. Schiller prowadzi rozważania, operując terminami 
właściwymi filozofii I. Kanta, w której Bóg pozostaje jedynie ideą regula-
tywną rozumu, a dotychczasową metafizykę poddano druzgocącej krytyce. 
F. Dostojewski zaś stoi na stanowisku zgoła przeciwnym i pozostaje, we-
dług określenia N. Bierdiajewa, największym rosyjskim metafizykiem95. 
Nawiązanie do greckiej kalokagatii96, łączącej dobro i piękno, jest głównym 
punktem wspólnym obydwu pisarzy. F. Dostojewski pozostaje w kręgu 
metafizyki związanej z sięgającą Platona (a może nawet Heraklita) grecką 
tradycją filozoficzną, która zachowała się w prawosławiu. Droga idei, wio-
dąca od Platona przez neoplatonizm Plotyna, do Pseudo-Dionizego i jego      
z kolei wpływ na greckie chrześcijaństwo, jest trudna do zakwestionowa-
nia. Niejako druga nić tej samej, wiodącej od Platona, tradycji wiedzie do 
Rosji przez popularnych w XIX w. G.W.F. Hegla i F.W.J. von Schellinga97. Są 
więc wszelkie podstawy ku temu, by sądzić, że na światopogląd F. Dosto-
jewskiego mogły oddziaływać pewne wątki filozofii greckiej. Nie można 
stwierdzić, że pisarz był programowo np. neoplatonikiem w dziedzinie 
estetyki, można natomiast powiedzieć, że wiele elementów jego światopo-
glądu jest wynikiem wpływów, jakie wywarł na estetykę wschodu Pseudo-
Dionizy. Należy jednak mieć na uwadze istotną różnicę między pięknem     
F. Dostojewskiego a pięknem platońskim. N. Bierdiajew zauważa, że              
u F. Dostojewskiego nie może być mowy o kontemplacji „boskiego spokoju 
piękna, jego platońskiej idei…”98. Pisarz dociera w jego empirycznej głębi, 
aż do dwuznaczności. Zaś Pięknem jednoznacznym jest jedynie Chrystus. 
Tym samym nie chodzi tu o kontemplację idei, a o jej naśladowanie, dla 
przywrócenia pierwotnego, jednoznacznego sensu. 

Próba przedstawienia piękna doskonałego w powieści „Idiota” wpisuje 
się w koncepcję Areopagity zaskakująco dobrze. Celem twórczości arty-
stycznej jest bowiem w tej estetyce naśladowanie doskonałego, niewidzial-
nego Piękna99. Należy pamiętać, że w jej świetle, ideałem piękna, pięknem 
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właściwym jest Bóg. F. Dostojewski zaś pragnie dać wyraz Pięknu wcielo-
nemu na podobieństwo Chrystusa. Należy zwrócić jeszcze uwagę na, 
wspomnianą w rozdziale poświęconym powieści „Idiota”, hierarchię Pięk-
na. Jej związek z zaczerpniętą przez Pseudo-Dionizego od Plotyna koncep-
cją emanacyjną, również wydaje się być charakterystyczny. Piękne formy    
i przedmioty nie są przez głównego bohatera całkowicie potępione, jako 
puste i zmysłowe. Wręcz przeciwnie, ich Piękno jest emanacją Piękna abso-
lutnego i, jako takie, może do Niego prowadzić. Zgodnie z koncepcją ema-
nacyjną Ideał Piękna przenika cały świat i, w różnym stopniu, przejawia się 
w różnych rzeczach. Święci F. Dostojewskiego widzą go już w zielonych 
listkach, najwyższą zaś dostępną człowiekowi formą doświadczenia tego 
Piękna jest stan mistyczny, o którym opowiada Lew Myszkin. To w takim 
doświadczeniu można odczuwać harmonię wszystkiego ze wszystkim. 
Harmonia z kolei jest podstawowym pojęciem właściwym klasycznej grec-
kiej tradycji pojmowania piękna zmysłowego. Harmonia czy też proporcja 
odpowiadały za właściwą pięknu formę100. 

Porządek obecny uniemożliwia pokochanie bliźniego miłością taką samą 
jak siebie samego101. Dopiero we wszechogarniającej harmonii pisarz upa-
truje możliwość pogodzenia ludzi w ramach ideału powszechnego szczę-
ścia. Dlatego też piękno zbawi świat! Wrodzona potrzeba ideału, potrzeba 
piękna, którą pisarz artykułuje wprost w swoich ostatnich powieściach, 
wyznacza możliwość takiego zbawienia. 

 Objawiona w stanie mistycznym najwyższa synteza dobra i piękna, za 
którą pisarz uważa Chrystusa, również odpowiada założeniom przedsta-
wionym w „Corpus Dionysiacum”, wedle których najwyższą przyczyną         
i najwyższym dobrem jest Piękno102. Podobieństw jest jednak więcej. Pseu-
do-Dionizy uważał, że Piękno absolutne nie jest jedynie źródłem, ale i ce-
lem bytu, do którego człowiek powinien dążyć103. F. Dostojewski, również 
zauważa tego rodzaju funkcję piękna w przemyśleniach Dymitra z „Braci 
Karamazow”. 

W twórczości F. Dostojewskiego mamy do czynienia z próbą pogodzenia 
piękna zmysłowego z Pięknem pozazmysłowym. Pisarz nie przejawia 
skłonności do odrzucania tego ostatniego, choć podkreśla jego wieloznacz-
ność. Nie postuluje potrzeby wyrzeczenia się zamiłowania do zmysłowych 
form piękna, do odrzucenia pociągu, jaki każdy człowiek do nich czuje. 
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Wręcz przeciwnie, potrzeba piękna jest dla F. Dostojewskiego jedną               
z pierwszych ludzkich skłonności. Pogodzenie piękna zmysłowego z Pięk-
nem transcendentnym jest, poza Ideałem – Chrystusem, wielkim proble-
mem pisarza. Wydaje się jednak, że koncepcja emanacji jest jedną z możli-
wych odpowiedzi na tę kwestię. Niemniej jednak, nie rozwiązuje całości 
kłopotu. Powoduje, że piękno jest zagadką. Jest to, być może, największy ze 
wskazanych przez F. Dostojewskiego problemów człowieka. Jeżeli bowiem 
wszelkie Piękno pochodzi od Boga, to w jaki sposób prowadzić może do 
upadku? I dlaczego ludzie poszukują piękna w ideale Sodomy? Pewną od-
powiedzią na te niewyjaśnione przez F. Dostojewskiego problemy jest 
wspominana przez wielu interpretatorów pierwotna jedność Prawdy, Do-
bra i Piękna. Pisarz wyraźnie podkreśla tęsknotę za taką łącznością, wła-
ściwą stanowi, w jakim znajdował się człowiek przed upadkiem, kiedy 
wszelka moralność była intuicyjna, a nie dyskursywna.  

W świecie, w którym nie można pokochać drugiego człowieka, jak siebie 
samego, pożądanie piękna bez prawdy i dobra prowadzi do najgorszych 
wynaturzeń ludzkiej natury. Wydaje się, że takiego piękna nie można okre-
ślić jako fałszywe, bo cały czas jest tą samą emanacją Piękna Absolutnego. 
Tym, co szkodliwe, jest natomiast brak rozeznania w dobru i prawdzie. 
Stąd, piękno Nastazji Filipowny wodzi człowieka wyzbytego z prawdziwe-
go dobra jedynie na pokuszenie, stąd też piękna niewinność Matrioszy bu-
dzi w Stawroginie, który nie widzi różnicy między dobrem i złem, pożądli-
wość, której się nie przeciwstawia. Wydaje się, że alternatywą dla powyż-
szej koncepcji jest dopatrywanie się możliwości istnienia w światopoglą-
dzie pisarza podziału na piękno wewnętrzne czy też ponadzmysłowe             
i piękno zmysłowe. Pierwsze miałoby odpowiadać ideałowi Madonny, dru-
gie zaś ideałowi Sodomy. W świetle tradycji neoplatońskich, za pośrednic-
twem prawosławia trafiających do światopoglądu pisarza, właściwszym 
wydaje się uznanie, że piękno jest jedno, a jego dwuznaczność wynika           
z niedostatków poznawczych człowieka.  

F. Dostojewski silnie akcentował potrzebę wiary w Boga, jako konieczną 
dla zachowania moralności. Ateiści z „Biesów”, wyrzekłszy się wiary, upa-
trują Prawdy, Dobra i Piękna tam, gdzie ich nie ma. Rewolucjonista Piotr 
Wierchowieński szuka ideału piękna w Stawroginie, zaś Kiryłow – święty 
pozbawiony łaski, a w istocie karykatura pozostałych świętych starców       
F. Dostojewskiego, poszukuje prawdy i dobra w samobójstwie.  

Istotę Piękna w światopoglądzie pisarza można sprowadzić tylko i wy-
łącznie do Absolutu, w takim sensie, w jakim objawia go Pismo święte, któ-
rego F. Dostojewski był wnikliwym czytelnikiem oraz tradycja prawosław-
na wraz z jej neoplatońskim pierwiastkiem. 
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F. Dostojewski nie jest w żadnym razie monolitem światopoglądowym   
a tym bardziej świadomym kontynuatorem filozofii starożytnej czy zwo-
lennikiem którejś z XIX-wiecznych koncepcji filozoficznych. Nie można mu 
również przypisać szczególnej oryginalności w dziedzinie teologii czy filo-
zofii religii. Nie brakuje mu też najpospolitszych wad, kierujących jego po-
glądy ku szowinizmowi. Jego wyjątkowość leży jednak gdzie indziej. Jest 
geniuszem, przede wszystkim jako pisarz, potrafiący połączyć znakomitą      
i interesującą formę artystyczną z wynikami wnikliwej obserwacji człowie-
ka, a jednocześnie przeprowadzić bardzo interesujący, filozoficzny w grun-
cie rzeczy, eksperyment. Jako autor, tak sprawnie posługujący się prozą 
dialogową, wyniesioną do poziomu dialektyki idei, F. Dostojewski był, być 
może, najbliższym nam, choć bardzo odległym od pierwowzoru spadko-
biercą sokratejskiej metody elenktycznej. Niejednokrotnie bowiem pozo-
stawia czytelnika z poczuciem niewiedzy i niemożliwości udzielenia odpo-
wiedzi na proste z pozoru pytania. Światopoglądowi pisarza nieobcy wyda-
je się być również duch dialogów platońskich, jako filozoficznych wskazy-
wania sprzeczności w formie prozy dialogowej. Można mu przy tym zarzu-
cić filozoficzną nierzetelność w recepcji poglądów zachodnich filozofów, 
nie należy jednak zapominać, że uważał się przede wszystkim za artystę,     
a jego ewentualne filozoficzne osiągnięcia są niejako skutkiem ubocznym 
pracy literackiej. 

 

ABSTRACT 

Fyodor Dostoyevsky was one of the most perceptive writers in the history of 
literature. Deep psychological analysis, skillful mix of ideas and storyline, allow 
him to explore philosophical tradition in an intuitive way. How will the beauty save 
the world? - is one of his fundamental questions. When analyzing his works, jour-
nalism, notes and correspondence we will meet few attempts to find answers to 
this problem. In this article - in addition to those answers - I want to introduce 
possible sources from which he drew.  
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S P R A W O Z D A N I A  

JERZY SZYRAN OFMCONV 

WARSZAWA 

„ W sz y st k o  po st aw ił e m  n a  M a r y ję ” .   

M ię d z y na r o d ow a  K o n fe r e n c ja  M a r io lo g ic z n a   

p o św ię c o na  S ł u d z e B oż e m u   

k ar d .  S te f a no w i W y sz y ńs k i e m u 
 

 

10 października 2014 r. w gmachu Instytutu  Maryjno-Kolbiańskiego 
Kolbianum w Niepokalanowie odbyła się Międzynarodowa Konferencja: 
„«Wszystko postawiłem na Maryję». NMP w życiu i nauczaniu Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego". 

 

PRZEDSTAWIONE REFERATY 

Tematyka Międzynarodowej Konferencji Mariologicznej była skupiona 
wokół życia i nauczania Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. 
Uczestnicy sympozjum wysłuchali następujących referatów: 

I część 

 ks. dr Janusz Aptacy, Facoltà Teologica dell´Italia Centrale, Firenze: 
„Maryjny aspekt powołania kapłańskiego i posługi Sługi Bożego 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego”;  

 prof. dr hab. Zbigniew Suchecki OFMConv, Pontificia Università 
„Antonianum”, Facoltà di Diritto Canonico: „Proces beatyfikacyjny 
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Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Przebieg i stan 
aktualny”;  

 ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski, UKSW: „Obecność Maryi           
w dziejach Polski w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”. 

 

II część 

 ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana 
Pawła II, Wydział Teologiczny w Tarnowie: „Wkład Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w myśl mariologiczną Soboru Waty-
kańskiego II”; 

 dr Jan Pach OSPPE, UKSW/Kolbianum: „Maryjny wymiar 
programów duszpasterskich realizowanych przez Prymasa Polski 
Stefana Kardynała Wyszyńskiego”; 

 prof. dr hab. Grzegorz Bartosik OFMConv, UKSW/Kolbianum: 
„Inicjatywy i dążenia Kardynała Stefana Wyszyńskiego do oddania 
Kościoła, Ojczyzny i świata Matce Chrystusa”. 

III część 

 dr Dariusz Żuk-Olszewski, Univerzita Konštantina Filozofa v Nitre, 
Filozoficka fakulta, Nitra (Słowacja): „Maryjny wymiar pomocy 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Kościoła katolickiego w Polsce 
dla prześladowanego Kościoła w komunistycznej Czechosłowacji”; 

 ks. dr Grzegorz Bachanek, UKSW: „Antropologiczne ukierun-
kowania mariologii Kardynała Stefana Wyszyńskiego”; 

 dr hab. Paweł Warchoł OFMConv, UKSW, Kolbianum i PWT: 
„Kardynał Stefan Wyszyński w Niepokalanowie i jego interpretacja 
maryjnego nauczania św. Ojca Maksymiliana Kolbego”. 

 

WYMIARY MODLITEWNO-WSPÓLNOTOWE KONFERENCJI 

Ważnym punktem tego dnia była Eucharystia sprawowana w połu-
dnie, w bazylice niepokalanowskiej. Przewodniczył jej i słowo Boże wygło-
sił ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, rektor UKSW. Wzięli w niej udział 
wszyscy uczestnicy sympozjum, studenci Instytutu Kolbianum oraz asy-
stenci, prezesi i animatorzy „Rycerstwa Niepokalanej”. 

O godzinie 14.00 rozpoczęto drugą sesję sympozjum. Przewodniczył 
jej doktorant w Instytucie Kolbianum, prezes narodowy Stowarzyszenia 
„Rycerstwo Niepokalanej” - o. Stanisław Piętka. 
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Po modlitwie „Koronką do Miłosierdzia Bożego” i przerwie na kawę 
kontynuowano dalszą część referatów w sali św. Bonawentury.     

Sympozjum zakończyła dyskusja panelowa. Należy powiedzieć, że 
Międzynarodowa Konferencja Mariologiczna wpisała się w czas przygoto-
wań do zbliżającej się beatyfikacji Sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyń-
skiego i zostawiła trwały ślad w pamięci wszystkich uczestników.     

Na koniec nie pozostaje nam nic innego, jak tylko życzyć, aby Instytut 
Kolbianum i jego studenci, wraz z kadrą profesorską, przyczyniali się do 
tego, aby Maryja była coraz lepiej poznawana oraz stawała się coraz bliższa 
ludziom i prowadziła nas do Chrystusa, na wzór Sługi Bożego Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego. 
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JERZY SZYRAN OFMCONV 

WARSZAWA 

„ A n t y k o n c ep c ja  c z y c yk l  p ł o d no śc i? ” .   

W y k ł ad  n a W S S M  
 

 

8 marca 2015 r. o. dr Jerzy Szyran wygłosił wykład pt. „Antykoncepcja 
czy cykl płodności?”. 

 

MIEJSCE WYKŁADU 

Wyższa Szkoła Suwalsko-Mazurska im. Papieża Jana Pawła II w Suwał-
kach powstała z inicjatywy „Stowarzyszenia Integracja Europy”. Zgodnie     
z decyzją Ministra Edukacji Narodowej została wpisana do Rejestru Uczelni 
Wyższych Niepaństwowych MEN pod nr. 136 w 1997 r. 

Działalnością dydaktyczno-naukową kieruje Senat pod przewodnic-
twem rektora – dr. Marka Dolaty oraz Rady Naukowej. Kadrę Wyższej 
Szkoły Suwalsko-Mazurskiej stanowi 80. profesorów, adiunktów i asysten-
tów z renomowanych ośrodków akademickich, takich jak: Uniwersytet 
Warszawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet        
w Białymstoku, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i innych. 

Poświęcenia sztandaru Uczelni dokonał w Rzymie św. Jan Paweł II 
podczas obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu. W audiencji wzięła udział 
delegacja WSSM na czele z jej władzami, profesorami oraz studentami          
z najlepszymi wynikami w nauce i przedstawicielami Założyciela. 

Siedziba Uczelni znajduje się przy ul. M. Curie-Skłodowskiej 5 w Su-
wałkach. W budynku mieszczą się dziekanaty, kwestura, biuro rekrutacji     
i promocji, rektorat, katedry, sale wykładowe, aula na 250 osób, kaplica, 
klub studencki, bar; wokół znajduje się ogrodzony parking na ok. 100 po-
jazdów. W budynku przy ul. E. Plater 2a mieści się biblioteka akademicka     
z bogatym księgozbiorem, czytelnią z sześćdziesięcioma stanowiskami,        
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z dostępem do Internetu, w której można skorzystać z wiedzy „bez granic” 
oraz pracownia komputerowa. 

Uczelnia oferuje trzyletnie studia licencjackie I stopnia oraz kontynu-
ację na dwuletnich studiach magisterskich II stopnia w wybranych uczel-
niach na terenie całego kraju. 

Studenci mają możliwość rozwijania zainteresowań naukowych po-
przez uczestnictwo i aktywny udział w organizowanych przez Uczelnię 
sympozjach i seminariach naukowych z udziałem przedstawicieli świata 
nauki, lokalnych polityków i biznesmenów. Spotkania te są swoistą kon-
frontacją nauki z praktyką i oswojeniem się oraz zdobyciem doświadczenia 
przez studentów dzięki publicznym wystąpieniom: prelekcjom i dysku-
sjom. 

Także z myślą i w trosce o nabycie oraz praktyczny rozwój umiejętno-
ści swoich studentów Uczelnia zabiega o organizację praktyk zawodowych 
w atrakcyjnych placówkach oświatowych i administracyjnych, które            
w przyszłości mogą stanowić miejsca pracy absolwentów WSSM. 

 

PODJĘTY TEMAT 

Temat wykładu został podyktowany wprowadzeniem przez Parlament 
RP środków wczesnoporonnych, znanych pod wspólną nazwą „pigułki after 
day”. Autor rozszerzył swoje wystąpienie i w pierwszej części ukazał powo-
łanie małżonków do macierzyństwa i ojcostwa. Dar ten, jaki otrzymują 
małżonkowie, winien być przez nich pojmowany jako zaproszenie do 
współpracy ze Stwórcą w dziele stworzenia. „Małżonkowie powinni mieć 
świadomość słowa «może», które w ich umyśle musi rozbrzmiewać woła-
niem: «mogę być ojcem», «mogę być matką». Bez tej świadomości relacje 
seksualne są nieusprawiedliwione, gdyż opierałyby się tylko na wartości 
sexus, nie zaś na afirmacji i wartości osoby ludzkiej”. 

W drugiej części Autor omówił poszczególne fazy cyklu płodności ko-
biety.     „Przeżywanie aktu płciowego w wymiarze prokreacyjnym wiąże 
się z rozpoznaniem cyklicznej płodności kobiety i kierowaniem nią. Cykl 
miesiączkowy kobiety, ze względu na płodność, dzieli się na trzy fazy. Fazę 
przedowulacyjną (niepłodności względnej) charakteryzuje niski poziom 
estrogenów i progesteronu. W fazie okołoowulacyjnej (płodności) dochodzi 
do wzrostu poziomu estrogenów, aż do momentu jajeczkowania. Na 24 
godziny przed owulacją dochodzi również do wzrostu poziomu LH. Trzecia 
faza – poowulacyjna (niepłodności bezwzględnej) - określona jest wzro-
stem stężenia progesteronu przez około dwa tygodnie, jeśli nie doszło do 
zapłodnienia. Wskaźniki płodności można zaobserwować u wszystkich 
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kobiet podczas każdego cyklu miesiączkowego”. Na tym tle zostały omó-
wione metody obserwacji cyklu płodności, uwzględniając przede wszyst-
kim metodę wieloobjawową. „Polega ona w ogólnym zarysie na równocze-
snym obserwowaniu podstawowej temperatury ciała, śluzu i szyjki macicy. 
Sztuka Naturalnego Planowania Rodziny (NPR) polega w głównej mierze 
na umiejętności zapisania na karcie obserwacji poczynionych pomiarów 
oraz ich właściwej interpretacji. Tej sztuki można nauczyć się pod okiem 
fachowców, obserwując własny cykl miesiączkowy. Naturalne metody re-
gulacji poczęć nie powodują żadnych ubocznych skutków. Z punktu widze-
nia medycyny stanowią idealny i naturalny środek wspomagający odpo-
wiedzialne planowanie rodziny”. 

W trzeciej części Autor przeszedł do omówienia podstawowych, do-
stępnych obecnie na rynku środków antykoncepcyjnych i wczesnoporon-
nych, przedstawiając ich skuteczność oraz skutki ich używania dla zdrowia 
kobiety i jedności małżeńskiej. „Pigułki after day (post coitum) ─ tą nazwą 
określa się całą serię preparatów (RU 486), sporządzonych na bazie estro-
genów, estroprogesteronidów i progesteronidów, zażywanych przez kobie-
tę do 72 h po stosunku płciowym. Środek ten działa antyowulacyjnie, ale 
także uniemożliwia zagnieżdżenie się zapłodnionej komórki jajowej”, co 
jest równoznaczne z aborcją we wczesnej fazie płodowej. 

Na zakończenie Autor powrócił do postawionego w temacie wykładu 
pytania. „Aby mówić o skuteczności jakiejkolwiek metody antykoncepcyj-
nej, musi ona spełniać następujące kryteria: 100% bezpieczeństwa, 100% 
skuteczności, bez ubocznych skutków, wolna od dodatkowych czynności 
przed aktem seksualnym, odwracalna, bezbolesna i prosta procedura, któ-
rej się nie zapomina, prosty sposób rezygnacji ze stosowania metody, przy-
stępna cena i łatwość dystrybucji, możliwość stosowania bez konsultacji 
medycznej, możliwość stosowania i kontrolowania przez kobietę. Spośród 
wszystkich znanych metod najbliższe temu ideałowi są naturalne metody”. 
Naturalne metody regulacji poczęć są jedyną bezpieczną i cieszącą się dużą 
skutecznością metodą planowania potomstwa. 

 

OTWARTOŚĆ NA ŻYCIE 

Całość wykładu była spojrzeniem na małżonków jako współpracowni-
ków Boga w dziele stwórczym. Istotą Boga jest życie. Bóg sam jest życiem. 
Prokreacja więc jest wejściem w istotę Boga-Życie. Małżonkowie uczestni-
czą w szczególnej tajemnicy życia, do której dopuścił ich Stwórca. Nakaz 
Boży, skierowany do pierwszego człowieka, zobowiązuje go do podtrzy-
mania życia na ziemi (por. Rdz 1,28). Zatem przez prokreację mężczyzna      
i kobieta uczestniczą w dziele stworzenia, a więc mogą patrzeć na siebie 
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jako na rozumnych współtwórców nowego człowieka. Każdy akt seksualny, 
oprócz wymiaru cielesnego, powinien wypływać z duchowej miłości. Mo-
ment poczęcia się nowego życia jest także momentem poczęcia się nowego 
ducha, który substancjalnie jest złączony z ciałem. Bez tego faktu niemoż-
liwe jest zrozumienie, jak ludzki embrion może rozwijać się w łonie kobie-
ty-matki. W akcie seksualnym małżonków dokonuje się spotkanie dwóch 
porządków: porządku natury, zmierzającego do rozrodczości, oraz porząd-
ku osobowego, który wyraża się w miłości osób i dąży do pełni jej realizacji. 
Żaden z przedstawionych powyżej porządków nie może istnieć samodziel-
nie, w oderwaniu od drugiego. Akt seksualny zyskuje miano aktu osobowe-
go, jeśli oba porządki wzajemnie się przenikają. Dzieje się tak na podstawie 
świadomego wyboru, a wraz z decyzją o podjęciu współżycia, małżonkowie 
wybierają także możliwość poczęcia nowego życia. Tylko wtedy ich współ-
życie nabiera charakteru osobowego. W akcie seksualnym dokonuje się 
tajemnica poczęcia, w którą oprócz zaangażowania małżonków wkracza 
także Bóg ze swoją mocą stwórczą – ożywczym tchnieniem.   

Po wykładzie była możliwość zadawania pytań, na które Autor chętnie 
odpowiadał. 
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TOMASZ SZYMCZAK OFMCONV
* 

RZYM  - WŁOCHY 

“The Fall of Jerusalem and the Rise of the Torah”. 

K o n f er e nc ja  n a uk o w a  na    

P a p ie sk im  I n s tyt u c ie  B ib li jn y m  w  R zy m ie  

W dniach 27-28 marca 2015 r. w Rzymie odbyła się konferencja na-
ukowa, zorganizowana przez Papieski Instytut Biblijny (Rzym), przy 
współpracy Georgetown University (Waszyngton). Aula Magna rzymskiej 
uczelni stała się miejscem spotkania wielu światowej sławy specjalistów, 
którzy wypowiedzieli się na temat relacji między powstaniem Pięcioksięgu 
a historią zburzenia Jerozolimy. 

Israel Finkelstein (Uniwersytet w Tel Awiwie) w referacie otwierają-
cym konferencję, zatytułowanym: „Jerusalem and Judah 600-200 BCE. Im-
plications for Understanding Texts in the Pentateuch”, przedstawił obecny 
stan badań archeologicznych, dotyczących Jerozolimy i Judei w okresie, 
który z reguły przyjmuje się jako odpowiadający czasom redakcji Pięcio-
księgu. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że archeologia dysponuje bardzo 
małą ilością materiału, który mógłby świadczyć o kulturze piśmienniczej w 
owym czasie. Podkreślił, że przy próbie datowania tekstów biblijnych te 
dane trzeba wziąć pod uwagę.  

Drugi mówca, Lester L. Grabbe (Uniwersytet w Hull), w wystąpieniu 
zatytułowanym: „The Last Days of Judah and the Roots of the Pentateuch. 
What Does History Tell Us?” wskazał, w jaki sposób historia może pomóc w 
datowaniu Pięcioksięgu. Wspomniał, że wspólnota żyjąca w diasporze na 
Elefantynie prawdopodobnie jeszcze w V w. p.n.e. nie miała tekstu Pięcio-
księgu. Połączył te dane między innymi z datą powstania Septuaginty. Pod-
kreślił jednak, że wskazanie na lata 400-300 p.n.e. jako na czas redakcji 

                                                           
*
 TOMASZ SZYMCZAK OFMCONV (ur. 17.09.1978 r.) - doktorant w Pontificio Instituto Biblico w 

Rzymie. 
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Pięcioksięgu, to dopiero część odpowiedzi na pytanie o jego złożoną i długą 
historię.  

Peter Dubovský (Pontificio Instituto Biblico, Rzym) przedstawił 
materiał zatytułowany: „Suspicious Similarities: A Comparative Study of 
the Fall of Samaria and Jerusalem”. Porównywał biblijne opisy upadku Sa-
marii i Jerozolimy (między innymi w 2 Krl 17 i 2 Krl 24-25), wskazując na 
zaskakujące podobieństwa pomiędzy nimi. Następnie skonfrontował owe 
opisy z tekstami z Pwt 28. W konkluzjach opowiedział się za późnym dato-
waniem powstania Pięcioksięgu.  

Kolejną relację przedstawił Konrad Schmid (Uniwersytet w Zurychu).                             
W wystąpieniu: „Divine Legislation in the Pentateuch in its Late Judean and 
Babylonian Context” podkreślił wyjątkowość, z jaką Biblia przedstawia 
Boga, mówiąc o Nim jako o prawodawcy. W innych dokumentach starożyt-
nego Bliskiego Wschodu bóstwa najczęściej przedstawione są jako ktoś, kto 
daje królom i władcom zdolność do ustanawiania praw, samemu nie inter-
weniując w kształt prawa, w jego zapis. W Biblii to sam Bóg jest prawo-
dawcą. Schmid zaprezentował, w jaki sposób można użyć tych danych        
w odpowiedzi na pytanie o kompozycję Pięcioksięgu. 

Bernard M. Levinson z University of Minnessota, w konferencji: „Zede-
kiah’s Release of Slaves as the Babylonians Besiege Jerusalem (Jer 34) and 
the Formation of the Pentateuch” zajął się relacją między tekstami 
prorockimi a Pięcioksięgiem. W wystąpieniu poświęconym w głównej mie-
rze tekstowi z Jr 34 wskazał na zależności między tym tekstem a tekstami   
o uwalnianiu niewolników z Wj 21,2; Pwt 15,1.12; Kpł 25,39-46.  

Pierwszy mówca sesji popołudniowej, Eckart Otto (Uniwersytet w Mo-
nachium), wskazał na to, że zniszczenie Jerozolimy należy widzieć jako 
katalizator zmian redakcyjnych w Pięcioksięgu. Jego wystąpienie, noszące 
tytuł: „Born out of Ruins: The Catastrophe of Jerusalem as Accoucheur of 
the Pentateuch in the Book of Deuteronomy”, poświęcone było w głównej 
mierze księdze Powtórzonego Prawa. Według niego, istniejący już wcze-
śniej tekst tejże księgi, został przejrzany po upadku Jerozolimy i dostoso-
wany w taki sposób, aby mógł być nie tylko tekstem prawnym, ale również 
swego rodzaju programem teologicznym wspólnoty.  

Jean Louis Ska (Pontificio Instituto Biblico, Rzym), w przedłożeniu zaty-
tułowanym: „Why Does the Pentateuch Speak so Much of Torah and so Lit-
tle of Jerusalem?” skupił uwagę na motywie bóstwa/boga opuszczającego 
miasto, obecnym w literaturze starożytnego Bliskiego Wschodu. Odpowia-
dając na pytanie zawarte w tytule konferencji, powiedział, że wspólnota 
powracająca z wygnania zdecydowała się opisać początki Izraela bez 
wspominania Jerozolimy, właśnie dlatego, że w ten sposób nie musiała 
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konfrontować się z niewygodną prawdą o zbezczeszczonym mieście. Wola-
ła opisać początki narodu w taki sposób, który pozwoliłby uniknąć opisy-
wania Jeruzalem, dając jednocześnie solidniejszy fundament pod opowieść 
o dziejach narodu.  

Christophe Nihan (Uniwersytet w Lozannie) w konferencji: „Jerusalem 
as the Central Place in the Traditions of the Second Temple Period” skupił 
się na analizie materiału literackiego, który zawarty jest w Księgach Kronik. 
Przyjrzał się niektórym klasycznym propozycjom dotyczącym centralizacji 
kultu i pokazał, że historia powstania ksiąg biblijnych jest jeszcze bardziej 
skomplikowana, niż to się przypuszcza.  

Pierwszy dzień konferencji zakończył Nathan MacDonald (Uniwersytet 
w Cambridge), prezentacją pod tytułem: „The End of the Temple and the 
Priesthood in the Pentateuch”. Według niego, w tekstach z Wj 32 i Kpł 10, 
zredagowanych w okresie po wygnaniu, można dostrzec próbę odpowiedzi 
na zniszczenie Jerozolimy. 

Pierwszy mówca drugiego dnia obrad, Angelika Berlejung (Uniwersy-
tet w Lipsku), przedstawiła rezultaty swoich badań nad tekstem Rdz 11,1-
9. W konferencji zatytułowanej: „Living in the Land of Shinar: Reflections 
on Exile in Gen 11,1-9” przedstawiła egzegezę tego interesującego frag-
mentu Księgi Rodzaju. Wskazała na to, że raczej nie należy się w nim do-
szukiwać śladów zniszczenia Jerozolimy, ale że jest to opowiadanie, które 
traktuje o ogólnoludzkich sprawach i opowiada o związkach między ludz-
kim planowaniem a wykonaniem planów.  

Ronald Hendel (University of California, Berkeley), w przedłożeniu: 
„Remembering the Exodus in the Wake of Catastrophe” zwrócił uwagę na 
zagadnienie „pamięci kulturowej” (cultural memory). Pokazał, jak w róż-
nych tekstach (Ez 20, Iz 43, Rdz 15, Wj 12), powstałych w czasach wygna-
nia i po wygnaniu, to samo wydarzenie (wyjście z Egiptu) jest opowiedzia-
ne w nieco inny sposób. Według niego, sposób, w jaki dana grupa społeczna 
reprezentuje swoją przeszłość, musi być wzięty pod uwagę przy badaniach 
dotyczących datacji tekstów.  

Jeffrey Stackert (University of Chicago), w tekście: „Political Allegory in 
the Priestly Source: The Destruction of Jerusalem, the Exile, and their Al-
ternatives” skupił uwagę słuchaczy na kwestii alegorii. Wskazał na możli-
wość odczytywania tekstów w źródle kapłańskim (P) jako alegorii. Podkre-
ślił, że można na podstawie takiej operacji wskazać, iż warstwa P powstała 
w okresie przed wygnaniem, natomiast warstwa H w okresie po wygnaniu.  

Nili Wazana (Hebrew University of Jerusalem), przedstawiła pracę: „God 
Versus King: Kingship in the Bible in the Light of Empire and Destruction”. 
Analiza tekstu Pwt 17,14-20 pozwoliła jej na wyróżnienie w tymże tekście 
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dwóch warstw – jednej z czasów asyryjskich, drugiej z okresu po zniszcze-
niu Jerozolimy.  

Ostatni mówca porannej sesji drugiego dnia obrad, Jean-Pierre Sonnet 
(Uniwersytet Gregoriański w Rzymie), w pracy: „The Siege of Jerusalem 
Between Rhetorical Maximalism (Deut 28) and Narrative Minimalism (2 
Kings 24–25): The Art of Biblical Post-Production” wskazał na zależność 
tekstów zawartych w Pwt 28 i 2 Krl 24-25. Suchy i lakoniczny opis w 2 Krl 
jest według niego skonstruowany w ten właśnie sposób dlatego, że odwo-
łuje się do Pwt 28, który to tekst dostarcza dalszych niezbędnych wyja-
śnień. Takie odwołanie zakłada oczywiście, że czytelnik zna oba teksty         
i będzie w stanie połączyć je w swojej lekturze.  

Relacja Georga Fischera (Uniwersytet w Innsbrucku), zatytułowana 
była: „Don’t Forget Jerusalem’s Destruction! – The Perspective of the Book 
of Jeremiah”. Fischer przedstawił, w jaki sposób zniszczenie Jerozolimy jest 
opowiedziane w księdze Jeremiasza. Według niego, księga proroka Jere-
miasza, jak żadna inna księga biblijna, oferuje wyjątkową wizję zniszczenia 
Jerozolimy. Bierze je pod uwagę, nie pomija tego wydarzenia, opowiada je   
z punktu widzenia naocznego świadka zdarzeń. I pokazuje, jak zniszczenie 
Jerozolimy może być odczytane nie tylko jako wypełnienie się zapowiedzi 
zawartych w Pwt 13 i Pwt 28, ale również jako okazja do nowego doświad-
czenia łaski.  

W przedostatniej relacji Agustinus Gianto (Pontificio Instituto Biblico, 
Rzym) przedstawił sposób, w jaki upadek i zniszczenie Jerozolimy jest za-
prezentowane w księdze Daniela. Jego wystąpienie zatytułowane było: 
„How Does Daniel See Jerusalem’s Fall?” Gianto pokazał, że w księdze Da-
niela upadek Jerozolimy jest traktowany jako okazja do przekonania się, że 
chociaż żadna instytucja świadcząca i zapewniająca tożsamość Izraelowi 
(ziemia, król, świątynia, a być może nawet Tora) nie jest w stanie tego dłu-
żej robić, to ta tożsamość ciągle może być zachowana. Daniel i jego towa-
rzysze są najlepszym na to dowodem.  

Drugi dzień obrad zakończyło przedłożenie głównego organizatora 
konferencji, Dominika Markla (Pontificio Instituto Biblico, Rzym). Nosiło 
tytuł: „The Wilderness Sanctuary as the Archetype of Continuity Between 
the Pre- and the Postexilic Temples of Jerusalem”. Główna teza wystąpienia 
jest zawarta w tytule wystąpienia. Według Markla sanktuarium opisane     
w księdze Wyjścia (Wj 25-31) jest archetypem, zarówno dla świątyni zbu-
dowanej przez Salomona (1 Krl 6-8), jak i dla tej zbudowanej po powrocie   
z wygnania. Ten zabieg literacki pozwala na „wypełnienie luki”, która          
w historii Izraela pojawiła się wraz ze zburzeniem świątyni.  
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Konferencję zakończyła dyskusja podsumowująca obrady. Z uwagi na 
ograniczenia czasowe mogli się wypowiedzieć tylko niektórzy z prelegen-
tów (mówili m.in. Sonnet, Schmid, Levinson, Finkelstein, Fischer). Podkre-
ślono złożoność problematyki, wskazano na niektóre kwestie metodolo-
giczne, dotyczące zarówno badań, jak i samej konferencji, której akta ukażą 
się wkrótce. Konferencja ta przyniosła wiele ważnych obserwacji. Na pyta-
nie o powstanie Pięcioksięgu w kontekście zburzenia Jerozolimy odpowia-
dano z różnego punktu widzenia, przy użyciu różnorakiej metodologii           
i wykorzystaniu różnych narzędzi. To pokazuje między innymi, jak wysoce 
wyspecjalizowała się dzisiaj nauka biblijna i jak bardzo pilna jest potrzeba 
syntezy. O ile jest ona, przy obecnym stanie nauki, w ogóle możliwa. 
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CELESTYN STANISŁAW NAPIÓRKOWSKI OFMCONV 

NIEPOKALANÓW 

„ W o ł a n ie  z  W o ł yn ia ” .   

K o m u n ik a t  o  fr an c is z k a na c h   

W 2015 r. ukazał się tomik wierszy Stefana Szajdaka  „Wiersze wybra-
ne”. Stefan Szajdak nie jest franciszkaninem i nie pisze o franciszkańskim  
charyzmacie, a jednak sprowokował franciszkanina do słowa o franciszka-
nach. Tomik Szajdaka, współzałożyciela grupy poetyckiej „Wołyń”, stanął 
jako 97. pozycja w serii pt. „Wołanie z Wołynia”. Pismo religijno-społeczne 
rzymskokatolickiej diecezji łuckiej. Jego twórcą i sprawnym gospodarzem 
jest ks. Vitold Kovalov, który tak prezentuje swoje pismo: „Pismo to jest 
redagowane przeze mnie w rzymskokatolickiej parafii pw. Wniebowzięcia 
NMP w Ostrogu na Wołyniu. Na łamach «Wołania z Wołynia» zamieszcza-
my m.in. rozmaite opisy, relacje i wspomnienia, dotyczące przeszłości wo-
łyńskiej ziemi, kościołów i duszpasterzy. Celem tych tekstów jest uchronie-
nie przed zapomnieniem chociaż części wołyńskiego dziedzictwa. Zwracam 
się do wszystkich ludzi pochodzących z Wołynia, którzy osiedlili się w róż-
nych częściach Polski i za granicą, aby nadsyłali swoje wspomnienia, re-
fleksje, spostrzeżenia lub materiały do opublikowania ich w dwumiesięcz-
niku «Wołanie z Wołynia». Mile widziane będą także zdjęcia dawnych 
duszpasterzy i kościołów”. (S. Szajdak, „Wiersze wybrane”, s. 79). 

Od 1997 r. „Wołanie z Wołynia” to również  Ośrodek, który wydał serię 
książek tematycznie związanych z Wołyniem.  Pośród nich znaleźli się tak-
że franciszkanie: 

 t. 4: Remigiusz Kranc OFMCap,  „W drodze z Ostroga na Kołymę”, 
pod red. ks. Witolda Józefa Kowalowa i Józefa Mareckiego OFMCap, 
Biały Dunajec-Kraków 1998; 

 t. 8: Aльбін Яноxa OFMCap, „Omeць Cepaфuм-Aлоїз Кашуба 
(1910-1977)”, Білий Дунаєцъ, 1999; 
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 t. 14: Iєpoнiм Bаpаxiм OFMCap, „Дyxoвнuй Cилуem Cлyгu Бoжoгo 
O. Cepaфuмa Кашубu OFMCap”, Білії Дунаєць-Ocтріг, 2000; 

 t. 30: Iєpoнім Bapaxiм OFMCap, „Anocmoл Цepквu Moвчaння.       
O. Сepaфuм Kашуба OFMCap”, Білії Дунаєць-Ocтріг, 2002; 

 t. 33: Hieronim Warachim OFMCap, „Kapucyńska odyseja przez 
Podole i Wołyń”, Biały Dunajec-Ostróg 2004. 

 

Książki kolekcji „Wołanie z Wołynia” można zamówić, pisząc na adres: 

 

Ośrodek „Wołanie z Wołynia” 

skr. poczt. 9 

34-520 Poronin 

lub drogą elektroniczną, e-mail: vykovaliv@gmail.com 

www.wolaniecom.parafia.info.pl 
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STANISŁAW PIĘTKA OFMCONV 

NIEPOKALANÓW 

„ W ez w a n i,  a b y r o z św ie t lić  c ie m n o ś c i… ” .   

S y m po z ju m  k o lb ia ń s k ie .  

W dniach 17-19 kwietnia 2015 r. w Centrum św. Maksymiliana Kolbe-
go w Harmężach k. Oświęcimia odbyło się sympozjum poświęcone św. 
Maksymilianowi Kolbemu i św. Janowi Pawłowi II.  

Po zakwaterowaniu uczestników spotkania, które miało miejsce 
pierwszego dnia oraz części duchowej (Msza święta i adoracja Najświęt-
szego Sakramentu) w dniu następnym, rozpoczęły się prelekcje. Jako 
pierwsza wystąpiła dr Iwona Zielonka (UKSW/Kolbianum), która wygłosiła 
referat zatytułowany: „Walka dobra ze złem w Piśmie świętym”. Następ-
nym prelegentem była mgr Teresa Wontor-Cichy, która przedstawiła refe-
rat pt.” „Światła nadziei w ciemnej nocy okupacji na przykładach więźniów 
KL Auschwitz-Birkenau”.  Następnie wystąpił o. James McCurry, prowincjał 
Prowincji Matki Bożej Anielskiej (USA), z referatem: „Franciszek Gajowni-
czek w świetle św. Maksymiliana Kolbego”. Ostatnim prelegentem tego 
dnia był papieski fotograf, Arturo Mari, który wygłosił prelekcję zatytuło-
waną: „Światło w ciemności – św. Jan Paweł II”. 

Ostatniego dnia sympozjum swoją prelekcję wygłosił o. prof. UKSW dr 
hab. Grzegorz Bartosik, na temat: „Gwiazda Zaranna zwiastująca świt 
Zmartwychwstania”.  

Podczas sympozjum była także możliwość zwiedzania wystawy „Klisze 
pamięci. Labirynty”. 

Centralnym punktem każdego dnia była Eucharystia, którą sprawowa-
li: o. dr Stanisław Piętka - prezes narodowy Stowarzyszenia „Rycerstwo 
Niepokalanej”,  bp Roman Pindel - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej 
oraz o. Jarosław Zachariasz - prowincjał Prowincji św. Antoniego i św. Ja-
kuba Strzemię w Polsce.  
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JAN SZEWEK OFMCONV
* 

KRAKÓW 

W  je d n oś c i  u obe c n ia ć  C hr y st u sa  w  św ie c ie .   

S y m po z ju m  o ż yc iu  k o n se k r ow an y m   
 

 

Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim przez trzy dni (21-23 kwietnia 
2015) obradowali wyżsi przełożeni zakonów, zgromadzeń zakonnych           
i instytutów świeckich. Ogólnopolskie sympozjum dotyczyło przeszłości, 
teraźniejszości i przyszłości życia konsekrowanego w Polsce. 

Metropolita lubelski abp Stanisław Budzik podczas Mszy świętej inau-
gurującej spotkanie, powiedział, że w tym czasie wszyscy chcemy się uczyć, 
„jak w jedności uobecniać Chrystusa w świecie“. 

Uczestnicy spotkania razem się modlili, słuchali referatów, debatowali 
i pracowali w grupach na terenie klasztorów: dominikanów, służebniczek 
dębickich, pallotynów, sercanów, marianów, karmelitów bosych, kapucy-
nów i urszulanek.  

Rozmowy dotyczyły rzeczywistości, w których osoby konsekrowane są 
silnie obecne, a ich oddziaływanie bardzo widoczne. Są to m.in.: edukacja 
przedszkolna, szkolna i akademicka; opieka nad chorymi i niepełnospraw-

                                                           
* JAN SZEWEK OFMCONV (ur. 18.06.1972). Absolwent Studium Komunikowania Społecznego       

i Dziennikarstwa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (2000-2002) z zakresu public relations     
i reklamy oraz dziennikarstwa telewizyjnego. Od 2004 r. rzecznik prasowy Krakowskiej Prowincji 
Franciszkanów, od 2008 r. osobisty sekretarz Prowincjała. Wykładowca public relations w Wyż-
szym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Krakowie i na Uniwersytecie Papieskim Jana 
Pawła II w Krakowie, dziennikarz telewizyjny i agencyjny. Organizator i współprowadzący zajęcia 
w trakcie trzech szkoleń zakonnych rzeczników prasowych w Krakowie (czerwiec 2007; paździer-
nik 2007; kwiecień 2008); współorganizator szkolenia rzeczników zakonnych i diecezjalnych wraz 
z dr Moniką Przybysz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i rzecznikiem Konferencji 
Episkopatu Polski ks. dr. Józefem Klochem w Turnie k. Radomia (luty i listopad 2009). Resear-
cher-dokumentalista reportaży, felietonów i newsów telewizyjnych; uczestnik wielu debat tele-
wizyjnych i talk-show; komentator teologiczny mediów elektronicznych.  
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nymi; służba rodzinie, formacja kobiety, matki, ewangelizacja kultury            
i obecność w środkach społecznego przekazu; posługa charytatywna bez-
domnym i ubogim; kontemplacja oraz działalność misyjna. 

Przełożeni próbowali znaleźć odpowiedź na pytanie, jak dziś mogą 
działać razem dla wypełnienia misji, jednocześnie zachowując różnorod-
ność charyzmatów i żyjąc głęboką duchowością. W tym zadaniu miały po-
móc im wystąpienia zaproszonych gości z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieskiego 
Fakultetu Teologicznego. 

Pierwszy dzień przebiegał pod hasłem „Spojrzeć w przeszłość                
z wdzięcznością“. Jako pierwszy swoje wystąpienie przedłożył ks. prof. dr 
hab. Krzysztof Pawlina. W referacie zatytułowanym „Życie konsekrowane 
w tajemnicy Kościoła“ przekonywał, że powołaniem osób zakonnych jest 
wskazywać wszystkim – świeckim i duchownym - na nadchodzące niebo, 
zapowiadać Królestwo Boże. 

Kolejny prelegent - prof. dr hab. Andrzej Derdziuk OFMCap - przed-
stawił temat pt. „Konsekrowani do pełnienia misji“, w którym stwierdził, że 
„im bardziej upodobnimy się do Jezusa, tym bardziej Go uobecnimy              
w świecie“. Następny prelegent - bp Antoni Pacyfik Dydycz - w referacie 
„Przypatrzmy się powołaniu naszemu“ podkreślił, że duszą nowej ewange-
lizacji „jest głębokie życie wewnętrzne“. 

Następnie swoją prelekcję wygłosił prof. dr hab. Marek Saj CSsR na 
temat „Kościół w trosce o tożsamość instytutów życia konsekrowanego        
i stowarzyszeń życia apostolskiego“. Jako następny wystąpił ks. prof. dr 
hab. Andrzej Maryniarczyk z referatem pt. „Wyzwania współczesnej epoki 
a aktualność duchowości, charyzmatów i misji życia konsekrowanego“. 

Kolejny dzień obrad rozbrzmiewał pod hasłem „Przeżywać teraźniej-
szość z pasją“. W tym dniu organizowana była praca w grupach, podsumo-
wywana po południu.  

Ostatni dzień spotkania przebiegał pod hasłem „Przyjąć przyszłość        
z nadzieją“. Jako pierwszy w tym dniu wystąpił ks. prof. dr hab. Mirosław 
Wróbel, który poprowadził medytację.  Kolejnym prelegentem był ks. prof. 
dr hab. Marek Chmielewski z referatem „Pierwszeństwo formacji dla ciągłej 
odnowy duchowej i apostolskiej“, w którym zachęcał, aby każda osoba kon-
sekrowana nabrała przekonania, że całe życie musi się uczyć i pozwolić się 
formować. Na koniec uczestnicy spotkania wysłuchali dwóch referatów: ks. 
bp. Marka Solarczyka  pt. „Duszpasterstwo powołaniowe wobec nowych 
wyzwań“ oraz ks. Jacka Kicińskiego pt. „Formacja początkowa i stała, 
wspólnotowa i apostolska - w dynamice wierności“. 
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Na zakończenie trzydniowych obrad do wyższych przełożonych przy-
jechał nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore. Nuncjusz pod-
kreślił, że znaczenie i prestiż stanu osób konsekrowanych nie wypływa       
z ubioru ani z wielkości i pomyślności wspólnot, w których żyją, ani nawet 
z dzieł, którym służą. „One pochodzą ze świadectwa, jakie dajecie o Jezusie 
Chrystusie, umarłym i zmartwychwstałym“ – podkreślił. Nuncjusz zapew-
nił, że prosi Boga o światło dla osób konsekrowanych, aby odkrywały Boże 
plany na przyszłość i teraźniejszość życia konsekrowanego w Polsce.  

Przedstawiciele czterech konferencji zakonów i instytutów świeckich 
wystosowali list do papieża Franciszka, w którym wyrazili wdzięczność za 
ustanowienie Roku Życia Konsekrowanego, zadeklarowali swoją gotowość 
do podejmowania nowych wyzwań, złożyli obietnicę wspaniałomyślnego 
odpowiadania na wezwania Ducha Świętego i zapewnili papieża o swojej 
modlitwie za niego i w jego intencjach. 

Sympozjum towarzyszyła wystawa, przybliżająca pierwszych polskich 
misjonarzy-męczenników: Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv i Michała 
Tomaszka OFMConv, którzy  5 grudnia 2015 r. zostaną w Peru wyniesieni 
na ołtarze. Ich sylwetki, w specjalnym wystąpieniu, przybliżył o. Jarosław 
Zachariasz - przełożony krakowskiej prowincji franciszkanów, do której 
należeli Słudzy Boży. 

Przełożeni obejrzeli także międzyzakonne widowisko teatralne 
„Wspólny dom“, przygotowane przez ks. Mariusza Lacha SDB. 

 

 



 
15-16   2014/2015

  
183 

 

R E C E N Z J E  

 JÓZEF ZABIELSKI
* 

BIAŁYSTOK 

Jacek Jan Pawłowicz, Implikacje moralne 

teologii wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w 

nauczaniu Cerkwi prawosławnej i Kościoła 

rzymskokatolickiego. Studium porównawcze, 

Mała Poligrafia Redemptorystów, Tuchów 

2011, ss. 406.  

 

Wśród różnorodnych i licznych form ludz-

kich wspólnot i społeczności pierwszorzędne       

i szczególne miejsce zajmuje rodzina, której początkiem jest małżeństwo. 

W historyczno-kulturowym rozwoju ludzkości zauważa się pewne zróżni-

cowania w pojmowaniu  i praktyce życia małżeńsko-rodzinnego. W istocie 

                                                           
*
 JÓZEF ZABIELSKI (ur. 19.09.1953). Kapłan archidiecezji białostockiej. Prof. dr hab. nauk teolo-

gicznych w zakresie teologii moralnej. Profesor Uniwersytetu w Białymstoku i Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia specjalistyczne z teologii moralnej ukoń-
czył na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, gdzie ukończył też Podyplomo-
we Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa. W roku akade-
mickim 1993/1994 odbył studia i badania naukowe w Paryżu - Institute Catholique de Paris i w 
Sorbonie. W latach 1985-1997 odwiedził ośrodki naukowe w Niemczech - Köln, Bonn, Paderborn, 
München. Od 1989 r. pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Teologii Akademii Teologii 
Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW), a od 2002 r. także na Wydziale Prawa Kanonicznego 
tejże uczelni. Obecnie kierownik Katedry Teologii Moralnej Życia Społecznego UKSW w Warsza-
wie. W latach 1994-1998 redaktor naczelny kwartalnika „Wiadomości Kościelne Archidiecezji 
Białostockiej", od 1995 r. redaktor Biuletynu teologiczno-moralnego w „Collectanea Theologica". 
W latach 2000-2002 redaktor Biuletynu Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej UwB. 
Autor wielu książek, około 250 artykułów i innych publikacji. Promotor 244 prac magisterskich, 4 
doktoratów, recenzent 18 przewodów doktorskich. 
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swej jednak wspólnota małżeńsko-rodzinna stanowi charakterystyczną 

całość, która posiada wymiar powszechności. „Od zawsze” bowiem  i wszę-

dzie na świecie istniało małżeństwo i rodzina, stanowiąc naturalne środo-

wisko ludzkich narodzin i wychowania. Tej jedności w pojmowaniu i prze-

żywaniu owej wspólnoty domaga się natura człowieka jako bytu osobowo-

społecznego oraz komplementarność płci, dające początek małżeństwu, 

którego naturalny rozwój zapoczątkowuje rodzinę. Na płaszczyźnie religij-

nej wiary to naturalne ukierunkowanie swych potrzeb człowiek  odczytuje 

jako wolę Boga – Stwórcy. Tworzenie więc małżeństwa i rodziny stanowi 

realizację Bożego zamiaru wobec ludzkości, będącego formą powołania 

człowieka do życia w szczęśliwości. W tych kategoriach odczytywana jest 

też indywidualna potrzeba „miłowania drugiego”, czego świadectwem jest 

historia ludzkości. L. Tołstoj tak charakteryzuje życiowy ideał jednego ze 

swych bohaterów: „Nie tylko nie mógł sobie wyobrazić miłości do kobiety 

poza małżeństwem, ale wyobrażał sobie przede wszystkim rodzinę, a do-

piero później kobietę, która mu tę rodzinę miała stworzyć. [...] Dla Lewina 

było ono sprawą główną, od której zależało całe szczęście jego życia”1. 

 Małżeństwo i rodzina – jako życiowe powołanie - mają też swój 

wymiar religijny, co odnosi się zwłaszcza do życia moralnego oraz norm 

prawno-kultycznych.  Jezus Chrystus podnosi małżeństwo do rangi sakra-

mentu, czyli specjalnej formy zjednoczenia człowieka z Bogiem oraz źródła 

Bożej pomocy – sakramentalnej łaski. W historii rozwoju chrześcijaństwa 

zaczęły kształtować się nieco odmienne sposoby interpretacji małżeństwa i 

rodziny w poszczególnych wspólnotach Kościoła. Istotne znaczenie w tym 

względzie miał podział – rozłam Kościoła, zwłaszcza w wieku XI i XVI, tzw. 

schizma wschodnia i zachodnia. Sakramentalna forma i postać małżeństwa 

pozostała w Kościele  katolickim i w Cerkwi prawosławnej, zachowując 

pewne różnice  prawno-formalne. Zróżnicowanie wyznaniowe tych dwóch 

Kościołów w zakresie życia małżeńskiego nie zablokowało jednak łączenia 

się osób z różnych wyznań, podejmujących wspólne życie małżeńsko-

rodzinne. Fakt ten jest wyrazem jedności ogólnoludzkiej i chrześcijańskiej, 

znakiem jednoczącej więzi miłości między ludźmi, choć stanowi też pewne 

problemy natury społeczno-prawnej i religijno-moralnej. Stąd też stanowi 

to punkt zainteresowania wysiłków badawczo-ekumenicznych Kościoła 

katolickiego i Cerkwi prawosławnej. Poszukiwania dróg jedności w tym 

                                                           
1
 L. Tołstoj, Anna Karenina, tłum. K. Iłłakowiczówna, Warszawa 1979, s. 109. 
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względzie stanowią ważny i aktualny problem współczesnych wysiłków 

tych dwóch wspólnot chrześcijańskich. Te wysiłki wymagają pogłębionej 

analizy teologicznej, ukazującej punkty wspólne i zróżnicowania  w rozu-

mieniu i przeżywaniu wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w tych dwóch 

wspólnotach chrześcijańskich. 

W te analityczne poszukiwania trafnie wpisuje się przygotowana przez 

Jacka Jana Pawłowicza monografia. Już samo podjęcie tak określonego za-

gadnienia zasługuje na uwagę i uznanie badawczego zainteresowania Au-

tora. Podjęty tu problem jest niezwykle ważny merytorycznie i aktualny w 

kontekście rozwoju społeczno-kulturowego i religijno-moralnego. Anali-

tyczne wyjaśnienie pojęcia małżeństwa i rodziny w dwóch największych 

wspólnotach chrześcijańskich stanowi podstawę niwelowania wielu napięć 

społeczno-kulturowych między katolikami i prawosławnymi. Wiele bo-

wiem nieporozumień w tym względzie blokuje międzyludzkie kontakty, 

utrudnia współpracę w różnych dziedzinach życia, a zwłaszcza zjednocze-

nie w miłości małżeńsko-rodzinnej osób zróżnicowanych wyznaniowo. 

Monografia Jacka. J. Pawłowicza wychodzi naprzeciw tego rodzaju potrze-

bom i już z tego względu zasługuje na wysokie uznanie. Jest to właściwie 

pierwsze opracowanie takiej problematyki w polskiej teologii moralnej, 

zwłaszcza w okresie po Soborze Watykańskim II.  

Wyrazem badawczej dojrzałości Autora jest też samo sformułowanie 

problemu, zawarte w tytule omawianej rozprawy oraz jego uzasadnienie. 

Sformułowane zagadnienie Autor rozwinął i uzasadnił w trzech  rozdzia-

łach, które stanowią logicznie zwarte elementy składowe tytułowego  pro-

blemu. Rozdział pierwszy ma wymiar historyczny i został zatytułowany: 

„Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Kościoła do rozłamu 1054 roku”. Uka-

zano tu małżeństwo i rodzinę w pierwszych wiekach Kościoła, nauczanie 

soborów i synodów „Kościoła niepodzielonego” o małżeństwie i rodzinie 

oraz przekaz Ojców Kościoła i pisarzy wczesnochrześcijańskich. W drugim 

zaś rozdziale przedstawiona została teologia wspólnoty małżeńsko-

rodzinnej w ujęciu Cerkwi prawosławnej i Kościoła rzymskokatolickiego po 

rozłamie 1054 roku. Autor koncentruje się tu na ukazaniu najpierw rozu-

mienia wspólnoty małżeńsko-rodzinnej, następnie jej odniesieniu do in-

nych sakramentów oraz analitycznej charakterystyce miłości małżeńskiej 

jako podstawie omawianej wspólnoty. W rozdziale trzecim, który jawi się 

jako najbardziej aktualny  - a niekiedy także dość trudny – podjęty został 
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problem: „Wyzwania moralne stojące współcześnie przed wspólnotą mał-

żeńsko-rodzinną w nauczaniu obu Kościołów”. Tymi wyzwaniami moral-

nymi są: zobowiązania wspólnoty małżeńsko-rodzinnej wobec narodu         

i państwa, wobec siebie nawzajem i wobec dzieci, zobowiązująca postawa 

wobec problemów  związanych z początkiem życia, obowiązki dzieci wobec 

rodziców oraz problem związków homoseksualnych, stanowiących zaprze-

czenie i zagrożenie wspólnoty małżeńsko-rodzinnej.  

Układ treści tej rozprawy ukazuje jej metodologiczną poprawność oraz 

analityczne podejście do tytułowego zagadnienia. Całość charakteryzuje 

związek logiczny poszczególnych rozdziałów oraz wynikanie treści, teolo-

giczne „pogłębienie” poszczególnych  części oraz kompletność ujęcia. Lek-

tura tak ułożonej treści pozwala stwierdzić merytoryczną wartość całej 

monografii oraz jej „przełożenie” praktyczne na problemy życiowe współ-

czesnych społeczeństw. Praca ta ukazuje teologiczne podstawy małżeństwa 

i rodziny w rozumieniu i wyjaśnianiu Kościoła jako jednej wspólnoty, zało-

żonej przez Jezusa Chrystusa. Stanowi to bardzo dobre religijno-moralne 

„umocowanie”  wspólnoty małżeńsko-rodzinnej w wymiarze chrześcijań-

stwa, ze wskazaniem woli Boga w tym względzie i jej interpretacji w na-

uczaniu Kościoła. Jest to niezwykle ważne i potrzebne odwołanie się „do 

początku”, do Bożego zamiaru w tym zakresie ludzkiego powołania, co po-

zwala odpowiedzialnie „spojrzeć” na zmiany, jakie wniosły przemiany hi-

storyczne Kościoła. Niezwykle ważne jest dokumentacyjne uzasadnienie 

poszczególnych twierdzeń w tym zakresie oraz patrystyczno-eklezjalna 

interpretacja szczegółowych zachowań i problemów życia małżeńsko-

rodzinnego w „niepodzielonym Kościele”. Wartością niniejszej rozprawy 

jest też jasne i krytyczne ukazanie różnic w pojmowaniu i praktyce życia 

małżeńsko-rodzinnego dwóch wspólnot chrześcijańskich – Kościoła kato-

lickiego i Cerkwi prawosławnej. Ten pogłębiony analitycznie obraz owych 

zróżnicowań pozwala krytycznie podejść zarówno do teologicznej ich in-

terpretacji, jak i praktycznego odniesienia w relacjach między wyznawcami 

tych dwóch chrześcijańskich wspólnot. Ma to też bardzo ważne znaczenie 

w przygotowaniu i tworzeniu się małżeństw zróżnicowanych wyznaniowo, 

co ciągle stanowi poważny problem religijno-społeczny.  

Omawiana monografia jest też niezwykle ważna i wartościowa w in-

terpretacji i rozwiązywaniu wielu problemów moralnych współczesnych 

małżeństw i rodzin. Autor pracy w sposób analitycznie pogłębiony, a rów-
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nocześnie treściowo „czytelny” i zrozumiały, ukazuje pojmowanie w Ko-

ściele katolickim i w Cerkwi prawosławnej fundamentalnych problemów 

małżeńsko-rodzinnych, takich jak: rozumienie osoby ludzkiej oraz miłości, 

jako fundamentu małżeństwa i rodziny, pojmowanie małżeństwa i rodziny, 

celów tej wspólnoty i jej zobowiązań, współczesne zafałszowania i zagro-

żenia życia małżeńsko-rodzinnego. Lektura tej pracy pozwala poznać            

i uświadomić sposób pojmowania tych zagadnień w tych dwóch wspólno-

tach chrześcijańskich, zarówno w wymiarze teoretycznej interpretacji, jak     

i praktycznego odniesienia. Zestawienie dwóch opcji widzenia, z wyekspo-

nowaniem tego, co łączy, daje podstawę i szansę budowania jedności na 

bazie społeczności małżeńsko-rodzinnej. Pozwala też uniknąć wielu niepo-

rozumień czy błędnego postrzegania siebie przez wyznawców tych dwóch 

chrześcijańskich społeczności. W konsekwencji prowadzi to do otwarcia 

ekumenicznego oraz tworzenia dojrzałych więzów międzyludzkich. Lektu-

ra tej pracy, pozwalająca poznać prawdę o rozumieniu wspólnoty małżeń-

sko-rodzinnej w omawianych wspólnotach chrześcijan oraz jej problemów, 

umożliwia też łączenie się wyznawców tych wspólnot w zwalczaniu współ-

czesnych zagrożeń małżeństwa i rodziny. Treść tej monografii jest umoc-

nieniem w przekonaniu, co nas, chrześcijan, łączy, oraz obniżeniem warto-

ściowania różnic.  

Lektura rozprawy. Jacka J. Pawłowicza w sposób jednoznaczny prze-

konuje o jej metodologicznej poprawności i merytorycznej wartości. Autor 

zaprezentował dojrzały sposób naukowej analizy trudnego, ale równocze-

śnie bardzo ważnego i aktualnego problemu. 
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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2013/2014 

     1 października 2013 r. odbyła się  uroczysta inauguracja roku akademic-
kiego z udziałem o. prof. UKSW dr. hab. Grzegorza Bartosika - prodziekana 
Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
oraz władz zakonnych. Wykład inauguracyjny „Vaticanum II z perspektywy 
półwiecza” wygłosił o. dr Piotr Żurkiewicz. 

     Trzem nowym alumnom oraz jednemu bratu junioryście o. prodziekan  
wręczył indeksy. 

   

SYMPOZJUM PASTORALNE 

  23 listopada 2013 r. odbyło się sympozjum pastoralno-katechetyczne zor-
ganizowane przez ks. dr. Marcina Wojtasika i o. mgr. lic. Sebastiana Fierka.  

   

EGZAMIN EX UNIVERSA THEOLOGIA I Z PRAWA KANONICZNEGO 

     25 lutego 2014 r. odbył się egzamin ex universa theologia dla alumnów 
VI roku. Wszyscy alumni zdali pomyślnie swój ostatni egzamin 

     Egzamin jurysdykcyjny z prawa kanonicznego odbył się 26 lutego 2014 
r. pod przewodnictwem o. dr. Józefa Łapińskiego i o. dr. Zbigniewa Kopcia. 
Wszyscy alumni zdali go pozytywnie. 

   

OBRONA PRAC MAGISTERSKICH 

     20 maja 2014 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego od-
były się obrony prac magisterskich alumnów VI roku. Trzech alumnów 
otrzymało ocenę bardzo dobrą z wyróżnieniem oraz dyplomy. 

     Swoje prace magisterskie bronili: 
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 o. dk. Yauhen Holub: „Interpretacja J 8,12 w świetle nauki o „dwóch 
drogach”, praca napisana pod kierunkiem o. dr. Michała 
Baranowskiego; 

 o. dk. Rafał Rządziński: „Nowa ewangelizacja w publikacjach 
książkowych José H. Prado Floresa”, praca napisana pod 
kierunkiem o. dr. hab. Pawła Warchoła; 

 o. dk. Piotr Socha: „Ważność i znaczenie posługi kapłana – 
egzorcysty w czasach współczesnych według księdza Gabriela 
Amortha”, praca napisana pod kierunkiem o. prof. UKSW dr. hab. 
Grzegorza Bartosika. 

Nowym magistrom składamy serdeczne gratulacje. 

   

NAJLEPSI STUDENCI 

     W skali całego roku akademickiego najlepsze wyniki osiągnęli następu-
jący alumni: 

 I miejsce: o. dk. Grzegorz Owsianko (rok V) i o. dk. Maciej Talewski 
(rok V); 

 II miejsce: br. Andrzej Jaworski (rok III) i br. Sebastian Lipka (rok 
IV); 

 III miejsce: o. dk. Karol Adamczewski (rok V). 

Życzymy dalszych sukcesów. 

   

INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015 

     Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2014/2015 miała miejsce     
1 października 2014 r. pod przewodnictwem o. prof. UKSW dr. hab. Grze-
gorza Bartosika - prodziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kar-
dynała Stefana Wyszyńskiego oraz władz zakonnych.        

     Wykład inauguracyjny zatytułowany: „Symbolika świątyni dawniej           
i dziś” wygłosił o. prof. dr hab. Benigny Leon Dyczewski. 

     Ośmiu braci kleryków i jeden brat juniorysta otrzymało indeksy z rąk     
o. Prodziekana. 



 
15-16   2014/2015

  
193 

   

SYMPOZJUM KATECHETYCZNE 

     8 listopada 2014 r. nasze seminarium, we współpracy z Wydziałem Ka-
techetycznym Kurii Metropolitalnej w Łodzi,  zorganizowało sympozjum 
pastoralne na temat: „Synod o rodzinie i co dalej?”. Pierwszy wykład wy-
głosił bp dr hab. Wiesław Śmigiel z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 
temat: „Rodzina wspólnotą ewangelizowaną i ewangelizującą”. Drugi wy-
kład poprowadził ks. dr hab. Marian Zając z Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, temat: „Wyzwania dla współczesnej rodziny”. 

   

EGZAMIN EX UNIVERSA THEOLOGIA I Z PRAWA KANONICZNEGO 

     12 lutego 2015 r. odbył się egzamin ex universa theologia dla alumnów 
VI roku. Wszyscy alumni zdali go pomyślnie. 

    Egzamin jurysdykcyjny z prawa kanonicznego odbył się 25 lutego 2015 r. 
pod przewodnictwem o. dr. Józefa Łapińskiego i o. dr. Zbigniewa Kopcia. 
Wszyscy alumni zdali go pozytywnie. 

   

OBRONA PRAC MAGISTERSKICH 

     22 kwietnia 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odbyła się obrona prac magisterskich ojców diako-
nów. Magistranci bronili następujące tematy prac: 

 o. dk. Karol Adamczewski: „Godność sakramentu pokuty a jego 
ochrona w normach prawa kanonicznego oraz w systemie prawa 
polskiego”, praca napisana pod kierunkiem o. dr. Zbigniewa Kopcia; 

 o. dk. Rafał Antoszczuk: „Pontyfikalia biskupie w zbiorach 
klasztorów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych”, praca 
napisana pod kierunkiem o. prof. UPJPII dr. hab. Zdzisława Gogola; 

 o. dk. Marcin Droś: „Wkład Karola Wojtyły w nauczanie Soboru 
Watykańskiego II”, praca napisana pod kierunkiem o. prof. UKSW 
dr. hab. Grzegorza Bartosika; 
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 o. dk. Grzegorz Owsianko: „Czy matematyka opiera się na teologii? 
Krytyczna analiza tezy Petra Vopěnki”, praca napisana pod 
kierunkiem o. prof. KUL dr. hab. Marcina Tkaczyka; 

 o. dk. Maciej Talewski: „Problem uzasadniania twierdzeń 
moralnych w ujęciu Alexandra McIntyre’a”, praca napisana pod 
kierunkiem o. prof. KUL dr. hab. Marcina Tkaczyka; 

 o. dk. Tomasz Szok: „Terapeutyczny wymiar zbawienia w do-
świadczeniu chrześcijańskim w pismach Daniela Ange”, praca 
napisana pod kierunkiem ks. dr. Grzegorza Dziewulskiego; 

 o. dk. Bogdan Kwapisiewicz: „Walka duchowa w nauczaniu św. 
Pawła w Ef 6,10-20 – studium egzegetyczno-teologiczne”, praca 
napisana pod kierunkiem o. dr. Michała Baranowskiego. 

Nowym magistrom życzymy dalszych osiągnięć naukowych.  
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KOLOKWIUM HABILITACYJNE O. DR. IGNACEGO KOSMANY 

24 marca 2014 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odbyło się kolokwium habilitacyjne o. dr. Ignacego 
Kosmany.    

W swojej rozprawie o. Ignacy podjął temat z zakresu homiletyki: „Rola 
wzoru osobowego w kształtowaniu chrześcijańskiego życia. Studium z ho-
miletyki na przykładzie św. Maksymiliana Kolbego”. Kolokwium przebiegło 
pomyślnie, stąd też obiad, który po nim nastąpił, był okazją do radosnego, 
braterskiego spotkania.   

O. dr. hab. Ignacemu Kosmanie życzymy wielu sukcesów naukowych 
oraz w głoszeniu słowa Bożego na ambonie.  

   

OBRONA DOKTORATU O. MGR. TOMASZA JANKA 

28 marca 2014 r., w samo południe, na Wydziale Nauk Humanistycz-
nych w Katedrze Historii Sztuki Nowożytnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej o. mgr. Tomasza Janka 
pt. „Życie i twórczość malarska brata Adama Swacha (1668-1747)”, napi-
sanej pod kierunkiem prof. dr hab. Ireny Rolskiej. Wśród zaproszonych 
gości byli obecni rodzice o. Tomasza, siostra, bliscy krewni, Minister Pro-
wincjalny o. Jan Maciejowski oraz współbracia i inni goście. 

Obrona rozpoczęła się modlitwą „Anioł Pański”, którą poprowadził     
o. Prowincjał. Po powitaniu gości przez dziekana wydziału, promotor pracy 
przedstawiła sylwetkę o. Tomasza. Następnie o. Tomasz nakreślił zarys 
swojej pracy. Potem recenzenci odczytali swoje recenzje, w których pod-
kreślano wyjątkowość pracy i jej autora.     

Na koniec, po krótkiej naradzie, Komisja ogłosiła, że z radością przy-
znaje tytuł doktora o. Tomaszowi oraz wystąpi do Rady Wydziału o przy-
znanie nagrody Rektora KUL i nagrody Premiera RP dla o. Tomasza. Nato-
miast prof. Irena Rolska dwa razy zwróciła się z prośbą, aby umożliwić        
o. Tomaszowi współpracę z KUL. 

Oficjalne przyznanie tytułu dokonało się podczas posiedzenia Rady 
Wydziału w dniu 15 kwietnia 2014 r. 
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KOLOKWIUM HABILITACYJNE O. DR. WALDEMARA KLINKOSZA 

 13 czerwca 2014 r. na Wydziale Nauk Humanistycznych Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, w Instytucie Psychologii, odbyło się kolokwium 
habilitacyjne o. dr. Waldemara Klinkosza. Rozprawę habilitacyjną o. Wal-
demar napisał na temat: „Motywacja osiągnięć osób aktywnych zawodo-
wo”.   

Warto podkreślić, że jest to pierwszy od 21 lat kapłan, który otrzymał 
habilitację z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.  

O. Waldemarowi życzymy dalszych sukcesów naukowych. 

   

DOKTORAT O. MGR. LIC. STANISŁAWA PIĘTKI 

9 marca 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej o. mgr. lic. 
Stanisława Piętki, napisanej pod kierunkiem o. prof. UKSW dr. hab. Grzego-
rza Bartosika, na temat „Teologiczne znaczenie i aktualność Dyplomika Mi-
litiae Immaculatae w świetle pism św. Maksymiliana Marii Kolbego”. 

Ojcu Stanisławowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu sukcesów 
w dalszej pracy naukowej.  

   

OBRONA DOKTORATU O. MGR. MARKA WÓDKI 

11 maja 2015 r. na Wydziale  Nauk Społecznych Katolickiego Uniwer-
sytetu Lubelskiego odbyła się obrona rozprawy doktorskiej o. mgr. Marka 
Wódki. Praca zatytułowana „Franciszka Janusza Mazurka koncepcja Kato-
lickiej Nauki Społecznej” została napisana pod kierunkiem ks. prof. KUL dr. 
hab. Stanisława Fela. Obrona rozpoczęła się o godz. 13.00 i zakończyła po-
myślnym rezultatem. Po części oficjalnej  zebrani goście spotkali się na 
tradycyjnym doktorskim obiedzie.  

Nowemu doktorowi życzymy dalszych sukcesów naukowych. 
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FRANCISZKANIN PROREKTOREM  
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO 

28 maja 2015 r. Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, w taj-
nym głosowaniu, wybrał na urząd Prorektora ds. Nauki i Rozwoju dotych-
czasowego dziekana Wydziału Filozofii, o. prof. KUL dr. hab. Marcina Tka-
czyka z prowincji Matki Bożej Niepokalanej oo. Franciszkanów Konwentu-
alnych (OFMConv).  

Prorektor ds. Nauki i Rozwoju odpowiada m.in. za kształtowanie poli-
tyki rozwoju uniwersytetu w zakresie badań naukowych, nadzoruje reali-
zację polityki kadrowej w stosunku do pracowników będących nauczycie-
lami akademickimi, sprawuje nadzór nad realizacją projektów badawczych, 
koordynuje działania związane z przygotowaniem wniosków o przyznanie 
orderów, odznaczeń państwowych, medali Komisji Edukacji Narodowej 
oraz nagród ministerialnych. 

O.  Marcin Tkaczyk ma 39 lat. Doktoryzował się w 2005 r. na Wydziale 
Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. „Problem stosowalności HW-
rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyk”. Habilitował się 
w 2010 r. na podstawie rozprawy pt. „Logika czasu empirycznego. Funktor 
realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych”. Od 1 sierpnia 2010 r. jest 
kierownikiem Katedry Logiki KUL. W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W bieżącym roku akademickim felieton       
o. prof. Marcina Tkaczyka pt. „Na co komu logika?” znalazł się na maturze 
próbnej z języka polskiego obok tekstów W. Kopalińskiego, A. Mickiewicza i 
K.K. Baczyńskiego. Nowo wybrany prorektor KUL pełnił dotychczas urzędy 
prodziekana, a następnie dziekana Wydziału Filozofii.  

Gratulujemy o. Marcinowi. Cieszymy się, że Brat z naszej Prowincji 
pełni tak zaszczytną i odpowiedzialną posługę na rzecz Uniwersytetu i Ko-
ścioła w Polsce. Życzymy o. Marcinowi Bożego błogosławieństwa i darów 
Ducha Świętego w jego pracy. 
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JERZY ŁOPAT OFMCONV  

Leksykon postaci franciszkańskich  

XIII i XIV wieku  

Wydawnictwo oo. Franciszkanów 

Niepokalanów 2012 
 

Niniejszy leksykon przybliża sylwetki franciszkanów i klarysek z 
XIII i XIV wieku. Biogramy świadków wiary prezentowane są 
według schematu: informacje biograficzne; spis znanych manu-
skryptów; kolejne wydania dzieł; literatura o danym autorze, 
jego dziełach i poglądach.  

 

 

WALDEMAR KLINKOSZ OFMCONV 

Motywacja osiągnięć osób  
aktywnych zawodowo 

Wydawnictwo TN KUL 

Lublin 2013 

 

 

 

IGNACY KOSMANA OFMCONV 

Rola wzoru osobowego w kształto-
waniu chrześcijańskiego życia. Stu-

dium z homiletyki na przykładzie 
św. Maksymiliana Kolbego  

Wydawnictwo  oo. Franciszkanów  

Niepokalanów 2013   
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CELESTYN STANISŁAW  
NAPIÓRKOWSKI OFMCONV  

Iść za Chrystusem t. 1-2  

Wydawnictwo  oo. Franciszkanów 

Niepokalanów 2014. 
 
 
Wybór myśli i sentencji św. Antoniego z Padwy 

 

 

 

CELESTYN STANISŁAW  
NAPIÓRKOWSKI OFMCONV 

Sąsiad Boga – człowiek  

Wydawnictwo  oo. Franciszkanów 

Niepokalanów 2014.  

Wybór myśli naszego wielkiego Wieszcza narodowego Cypriana 
Kamila Norwida 

 

 

 

ANDRZEJ NAPIÓRKOWSKI OSPPE 
PAWEŁ WARCHOŁ OFMCONV 

Czy św. Faustyna i św. Jan Paweł II 
zostaną doktorami Kościoła? 

Wydawnictwo OO. Franciszkanów 

Niepokalanów 2014 
 „Zarówno św. Faustyna Kowalska, jak i św. Karol Wojtyła, od-
słaniając i głosząc prawdę o Bożym miłosierdziu, pragnęli odno-
wić obraz Boży w człowieku i zaszczepić mu światło nadziei. 
Papieskie „nie lękajcie się” wypływa zatem z Chrystusowego 
przekazu o miłosierdziu[…]” 
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JERZY SZYRAN OFMCONV 

Elementarz modlitwy 

Wydawnictwo AA 

Kraków 2015 

Książka ta jest zachętą do wejścia na drogę modlitwy, by poprzez 
kolejne jej, coraz pełniejsze, formy dojść do Boga, jak zrobiło to już 
wielu przed nami. 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

Z a s a d y  p u b l i k a c j i  w  c z a s o p i ś m i e :  
  

1. Artykuły do 20 stron A4, w formacie Word doc lub docx, nadsyłane do końca ma-

ja wraz z recenzją samodzielnego pracownika naukowego na adres:  

lignumvitae@seminariunfranciszkanskie.pl  

2. Wraz z artykułem należy nadesłać biogram autora, streszczenie artykułu w języ-

ku angielskim, niemieckim, włoskim, hiszpański lub francuskim oraz słowa klu-

cze i ich tłumaczenie; 

3. Zakres zainteresowań pisma obejmuje wszystkie działy teologii ogólnej i du-

chowości, ze szczególnym uwzględnieniem duchowości franciszkańskiej; 

4. Pismo jest otwarte także na członków innych instytutów zakonnych, księży die-

cezjalnych oraz osoby świeckie; 

5. Redakcja pisma nie przewiduje żadnego honorarium dla autorów. 

 

I n f o r m a t i o n  f o r  A u t h o r s :  
 

1. Articles in Word Document format, limited to 20 pages and review of independ-

ent critic should be sent –before 31 May- to the editorial’s email address: 

lignumvitae@seminariumfranciszkanskie.pl; 

2. Articles should include a brief summary in English, German, Italian, Spanish or 

French, key words and a short biogram; 

3. The journal covers all areas of theology and spirituality with particular attention 

for Franciscan spirituality; 

4. We encourage all including members of others orders, priests and laymen to 

submit their texts for publication in ‘Lignum vitae’; 

5. No honorarium is paid for authors. 

Serdecznie zapraszamy do współpracy! 

 

Drodzy Czytelnicy! 

Wydawany przez nas rocznik teologiczny „Lignum vitae” utrzymuje się wyłącz-

nie z ofiar Darczyńców. Stąd też będziemy wdzięczni za wszelkie wsparcie.  

Ofiary można składać na podany niżej numer konta: 

WSD oo. Franciszkanów w Łodzi-Łagiewnikach 

36 1240 1545 1111 0000 1166 9843 

Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać! 


