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Ks. Jerzy SZYMIK

Teologia 2020+. Dokąd, jak i po co?

Jaka teologia dzisiaj?
Chodzi o jej istotę, o kilka fundamentalnych zasad, które miałyby – w prze-

konaniu autora tych słów – określać podstawy i reguły rządzące uprawianiem 
teologii hic et nunc, w Polsce, w czasach 2020+, na rozbiegu wielkiej reformy pol-
skiej nauki. Chodzi też o szkic linii demarkacyjnych, o wzmocnienie świadomości 
źródeł właściwych zachowań teologii w aktualnej sytuacji społeczno-politycznej 
w Polsce, Europie i świecie oraz wobec roszczeń wysuwanych wobec teologii 
w tych przenikających się przestrzeniach. Chodzi więc o teologię najnowszą 
stojącą wobec wyzwań najnowszych i przyszłych, stąd 2020+.

Dokąd? Jak? Po co? Proponuję 4 punkty refleksji, punkty odrębne, lecz 
wzajemnie od siebie zależne i się uzupełniające.

 1. Tożsamość

Czym właściwie jest teologia? I czym ma być? Czy na pewno tym, czym 
była do tej pory? Jak współcześnie rozumiemy jej istotę, specyfikę (na tle innych 
nauk), jak definiujemy jej tożsamość? Nie da się i nie wolno szukać jakichkol-
wiek rozwiązań „dla teologii dzisiaj” bez poprawnej odpowiedzi na te pytania.

W naszej epoce propozycji padło wiele, ale najwięcej we współczesne rozu-
mienie teologii wniósł, moim zdaniem, głos dwóch wielkich papieży przełomu 
tysiącleci (dla których teologia jest perłą w koronie) oraz opublikowany w 2012 
roku dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej pt. Teologia dzisiaj. 
Perspektywy, zasady i kryteria.

A R T Y K U Ł Y

Ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik – profesor zwyczajny w Instytucie Nauk Teologicznych 
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narodowej Komisji Teologicznej; adres do korespondencji: jerszym@gmail.com. ORCID: 
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6 Ks. Jerzy SZYMIK

15 sierpnia 1991 roku Jan Paweł II spotkał się na Jasnej Górze z uczestni-
kami Kongresu Teologów Europy Środkowowschodniej. Podczas tego pamiętnego 
spotkania postawił tezę następującą: grecki termin Theo-logia podobnie jak 
słowiański Boho-slowie znaczą „słowo i naukę o Bogu”; w najgłębszym jednak 
sensie teologia chrześcijańska jest źródłowo czymś więcej – jest „słowem same-
go Boga”, ponieważ jest uczestnictwem w „bezpośrednim” przemawianiu Boga 
i tej bezpośredniości konsekwencją. „Bezpośredniość” tę Jan Paweł II każe nam 
rozumieć literalnie; Bóg mówi bowiem „bez pośredników”, przez współistotnego 
Ojcu Syna (Hbr 1,1-2).

Jak to możliwe? Słowo Boga może się wypowiadać w „słowie o Bogu” mocą 
tajemnicy Wcielenia, która jest zarazem kresem Bożej mowy i jej „teologicznym” 
początkiem. W tym właśnie sensie Logos, Bóg-człowiek jest „nowym i ostatecz-
nym początkiem” teologii, a ona sama uczestniczy w wypowiadaniu się Boga 
„po ludzku”, w misji Słowa Wcielonego realizowanej w Kościele. Podsumowując 
zatem – Jan Paweł II proponuje następującą definicję teologii: „słowo i nauka 
zrodzone ze Słowa samego Boga”1.

Takie ujęcie bliskie jest intuicjom Pseudo-Dionizego (teologia jest poza-
-ludzką wiedzą, mową samego Boga) i św. Bonawentury (tylko tam, gdzie Bóg 
jest autentycznym podmiotem wypowiadanego słowa, tam mamy do czynienia 
z autentyczną teologią). Wielu zresztą Ojców Kościoła myślało w tę – w istocie 
chrystocentryczną – stronę: teologia godna jest swej nazwy wówczas tylko, gdy 
pozwala, by sam Bóg był jej podmiotem2; gdy w swej treści, formie i logice wy-
wiedziona ze Słowa-Logosu ku Niemu też zmierza. Aż do ostatecznej jedności. 
Źródło jest tu ujściem.

Benedykt XVI jest z kolei autorem fenomenalnego określenia i zarazem 
obrazu teologii jako „myśli ścigającej serce”. Przesłanki prowadzące do tej idei 
są następujące: człowiek pyta o miłość, cierpienie, szczęście, o życie i śmierć. 
Bóg odpowiada, objawiając się, łaską poruszając ludzkie serce (czyli najgłębszy 
punkt egzystencji człowieka, rdzeń jego tożsamości). Człowiek przyjmuje tę od-
powiedź wiarą (ta zawsze jest łaską). To poruszone serce skłania umysł do zgody 
na to, co zostało „sercem doświadczone”, lecz rozum może wyrazić ową zgodę 
jedynie na właściwej sobie drodze: myślenia, argumentacji, refleksji. I właśnie 
to pójście rozumu za owym Bożym poruszeniem serca nazywa Benedykt XVI 
teologią. Jest więc ona głębią myślenia, które próbuje doścignąć przyzwolenie, 
które się dokonało w głębi serca. Jest myślą ścigającą serce3.

 1 Jan Paweł II, Theo-logia, czyli Boho-słowie (mps), Częstochowa 1991, 1.
 2 J. Szymik, Theologia benedicta, t. I, Katowice 2010, 36-37.
 3 Tamże, 47-50.
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Kościół jest świętą ziemią, na której toczy się ów pościg. W kwestii kościel-
ności teologii przejdźmy tropem myśli Ratzingera – zdań, które brzmią niczym 
maksymy, ku przestrodze:

„Kościół bez teologii ubożeje i ślepnie; teologia bez Kościoła rozpływa się w do-
wolności. […] wolność teologii polega na łączności z Kościołem i […] jakakol-
wiek inna wolność [np. liberalna – J.Sz.] oznacza, iż zdradza ona samą siebie 
i powierzoną jej sprawę”4.

„Rozdzielenie wiary i Kościoła, z którym dzisiaj mamy często do czynienia, 
wiara z pominięciem Kościoła w stworzony prywatnie wedle subiektywnych 
możliwości własny kanon wiary w rzeczywistości nie przynosi odciążenia” 
(choć „ucieczka od wiary Kościoła w subiektywny kanon” miała być powrotem 
do prostoty początku, stała się fotomontażem, składanką z wybrakowanych 
puzzli dającą ostatecznie fałszywy obraz)5.

„Podstawowa forma prawowierności polegałaby zatem na wierzeniu z całym Ko-
ściołem, który jest w drodze, przyjęciu jego «wczoraj» w jego otwarciu na «jutro»”6.

„[…] udane nowe podejścia do teologii nie płynęły nigdy z oderwania się od 
Kościoła, lecz z nowego zwrócenia się ku niemu”7.

„Kościół nie jest dla teologii instancją naukowo obcą, lecz podstawą jej istnienia 
i warunkiem jej możliwości”8.

Teologia jest więc rozumiejącym przyjęciem Bożego Objawienia, wiarą szu-
kającą zrozumienia. Wiara chce być logosem, apo-logią; nie jest systemem, ale 
dąży do syntezy9; „staje się teologią propter amorem eius cui assentit – z miłości 

 4 J. Ratzinger, Wiara w Piśmie i Tradycji (Opera omnia, t. IX/1), tłum. J. Merecki, 
red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2018, 121-123. Dzisiaj teologia katolicka znalazła 
się „w sytuacji sprzeczności. Dotyczy jej ponownie i jeszcze mocniej to, co Romano 
Guardini zauważył u swoich profesorów teologii w okresie kryzysu modernistycz-
nego i wkrótce po nim – ich katolicyzm był tylko «liberalizmem ograniczonym przez 
posłuszeństwo dogmatowi». Z tego powodu ich myślenie było wadliwe po obydwu 
stronach: nie mogło przekonywać jako liberalizm, gdyż ograniczało je niechętnie 
znoszone posłuszeństwo wobec dogmatów. Nie mogło jednak również pochwalać 
katolicyzmu, który był tylko więzami, a nie był niczym swoistym, pozytywnym, ży-
wym i wielkim. Na dłuższą metę nie można trwać w sytuacji takiego rozszczepienia”. 
Tamże, 123. Europejscy (także polscy) dysydenci teologiczni i apostaci są prawdy 
tego ostatniego zdania potwierdzeniem.

 5 Tamże, 173.
 6 Tamże, 163.
 7 Tamże, 137.
 8 Tamże, 133.
 9 Tamże, 101, 109.
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do tego, komu zaufała” – uczy św. Bonawentura. Teologia zatem wysiłkiem, 
który musi podjąć każda miłość: „poznać lepiej tego, kogo kocha”10. I jako taka 
jest również nieustannym nawróceniem11 – we wnętrzu Kościoła, ku jego wierze.

Takie rozumienie teologii proponuje wspomniany dokument Międzynarodo-
wej Komisji Teologicznej. W całości poświęcony scientiae fidei powstawał osiem 
lat pod pieczą i z inspiracji Benedykta XVI (czemu daję świadectwo jako jeden 
ze współautorów tekstu), został opublikowany w ostatnim roku jego pontyfikatu. 
W kluczowej części czytamy: teologia katolicka „jako nauka o wierze, «wierze 
szukającej zrozumienia» – ma wymiar racjonalny. Teologia stara się zrozumieć, 
w co wierzy Kościół, dlaczego w to wierzy i co może być poznane sub specie Dei. 
Jako scientia Dei teologia stara się w sposób racjonalny i systematyczny zrozu-
mieć prawdę zbawczą Boga”12.

Podsumowując: teologia jest z wiary, rozumu, Kościoła. Teologii A.D. 2020+ 
pod żadnym pozorem nie wolno się dać wypchnąć z przestrzeni zakreślonej wierz-
chołkami tego trójkąta: z wiary (pod pozorem naukowości), z rozumu (pod pozorem 
pobożności), z Kościoła (pod pozorem wolności). Abdykując z przestrzeni wiary 
i Kościoła (czyli bez wiary eklezjalnej), stanie się teologia w najlepszym razie 
religioznawstwem; abdykując z przestrzeni rozumu (nauki), osunie się w rejony 
magiczno-zabobonne, a pustka po niej w uniwersum nauk wyda racjonalność akade-
micką na pastwę skrajnego racjonalizmu, wiernego sługi ateizmów wszelkiej maści.

Na tym polega dzisiejsza ochrona jej danych: wiary, nauki, kościelności. To 
absolutny fundament tożsamości teologii.

 2. Odwaga

A poniżej swojej tożsamości nie wolno teologii zejść za żadną cenę – także nie 
za cenę sowitych grantów, pochwał za nadrabianie 200 lat opóźnień w stosunku 
do świata i zdobycia opinii otwartej – nareszcie! – nauki. W obu wypadkach, 
tracąc tożsamość, stanie się czymś jedynie teologiopodobnym, czymś, co miałoby 
smak czekoladopodobnych słodkości PRL-u.

Czy teologia „jest krytyczną samoświadomością chrześcijańskiej praxis”, czy 
pokorną zgodą na to, że prawda została nam dana, a naszą rzeczą jest ją przyjąć 
i poznawać13? I czy to nie prawda właśnie, jako ta, która jest (dana), staje się 

 10 Tamże, 159.
 11 Tamże, 130.
 12 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kry-

teria, tłum. K. Stopa, Kraków 2012, 26 (nr 19).
 13 T. Rowland, Kapitał kulturowy i kapitał duchowy jako fundament wolności i niepod-

ległości w życiu Karola Wojtyły. Wykład wygłoszony na UJ w Krakowie, 8 listopada 



9Teologia 2020+. Dokąd, jak i po co

kryzysem każdego czasu i każdej świadomości? Czy nie jest ona historycznie 
zapośredniczona w historycznym podmiocie, jakim jest Kościół, z wnętrza którego 
oświetla przeszłość i przyszłość14? A więc: hardość i programowa akościelność 
czy pokora i cierpliwa służba? Tertium datur czy non datur?

I czy nie jest tak, jak pisze Benedykt XVI w prorockim zaiste stylu, że 
„pierwszorzędnym dobrem, za które odpowiedzialny jest Kościół, jest wiara 
prostych ludzi” oraz że „troska o wiarę «małych» musi być dla niego ważniejsza 
niż obawa przed sprzeciwem «wielkich»”15? I czy nie dotyczy to w takim samym 
stopniu teologii?

Czyż odpowiedź na te pytania nie wymaga odwagi?
W dyskusjach nad ustawą dla nauki 2.0 (tzw. ustawa Gowina) mocno wy-

brzmiała latem 2018 roku opinia tzw. Obywateli Nauki, którzy postulowali, by 
wyłączyć teologię z ogólnej klasyfikacji dziedzin nauki i dyscyplin naukowych: 
„Uważamy, że system nauki w Polsce powinien wyraźnie oddzielić nauki ko-
ścielne od systemu nauki”. Ponieważ „teologia jest nauką kościelną, podlega 
nadzorowi władz kościelnych. Nie spełnia warunku autonomii uczelni i wolności 
badań naukowych” – twierdzą wszak nie tylko Obywatele Nauki16.

Dlatego – bez złudzeń. Współczesny liberalizm przekroczył już dawno gra-
nicę jedynie „marginalizowania” duchowości i „pomijania” teologii we wszelkiej 
naukowej czy kulturowej debacie. Jak napisała (a i powiedziała, w Krakowie, 
18 listopada 2018 r.) Tracey Rowland, „ideologia liberalizmu politycznego, która 
jest promowana poprzez szkoły prawnicze i wydziały humanistyczne na wielkich 
uniwersytetach zachodnich [nie tylko, także polskich – J.Sz.], jest wrogo nasta-
wiona do całego pojęcia kapitału kulturowego i duchowego”17. W tym do teologii.

Dlatego potrzeba odwagi, by stawić opór ideologicznemu tsunami, które 
nie będzie tolerować istnienia wysokiej kultury chrześcijańskiej, w tym teologii. 
I nie spocznie dopóki nie pozbędzie się teologii z akademickiego kanonu nauk. 
Rowland przypomniała przenikliwe zdanie Zdzisława Krasnodębskiego sprzed 
30 lat: „Nie ma archaicznej Itaki, do której moglibyśmy powrócić, ponieważ Pe-
nelopa nie czekała wiernie”18. Zachodni liberalizm poszedł swoją – agnostyczną 
w najlepszym wypadku – drogą, nie czekając na opóźnionych, tracących czas 
najpierw w utarczkach z bolszewikami, a potem wojujących z tym, co postępowe. 

2018 r., 10 (Rowland odwołuje się tu do tez Ch. Davisa, E. Schillebeeckxa i L. Ko-
łakowskiego).

 14 Por. Ratzinger, Wiara w Piśmie i Tradycji, 165.
 15 Tamże, 138-139.
 16 P. Pacewicz, tekst z dn. 17 sierpnia 2018 r. [online].
 17 T. Rowland, Kapitał kulturowy i kapitał duchowy jako fundament wolności i nie-

podległości w życiu Karola Wojtyły, 7.
 18 Tamże, 6.
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Dlatego, Odyseusze, polscy teologowie, musimy się wyzbyć złudzeń: czerpać 
z tego, co w zachodniej teologii wartościowe, ale też szukać własnej drogi, na 
której chcemy cierpliwie służyć wierze. 

To trudne w świecie zdominowanym przez biuro- i technokrację, gdzie 
pytanie o prawdę bywa skutecznie zagłuszane walką o fundusze, liczeniem 
punktów, zdobywaniem grantów, pisaniem projektów, pisaniem o tym, co się 
pisze, rankingami czasopism etc. Ba, pytanie o prawdę jest często po prostu 
nieobecne, a teologia ma szanse na fundusze badawcze nieraz wtedy jedynie, 
gdy sprzeniewierzając się sobie, udaje którąś z przyjaznych duchowi czasu hu-
manistyk (religioznawstwo, historię idei, filozofię kultury itp.). Rekonstrukcja, 
dekonstrukcja, kilka wariantów interpretacji, perfekcyjna fachowość, żadnej 
jednoznacznej tezy – teologia „dowodzi” w ten sposób, że dorosła do kanonu 
pozytywistycznego rozumu. Pytanie o całość przestaje zajmować taką teologię; 
jej pracownik (uczony?) głosuje, podpisuje, porządkuje dokumentację. Nie wadzi 
nikomu, zwłaszcza projektowi świata powstającemu gdzie indziej. I w celach 
niekoniecznie zgodnych z nauką wiary. 

Już przeszło 40 lat temu, w tekście pt. Dziesięć lat Vaticanum II, Joseph 
Ratzinger pisał:

„[…] dążenie do bezkonfliktowego połączenia Kościoła ze światem oznacza, 
że nie docenia się istoty Kościoła i istoty świata. Bycia chrześcijaninem nie 
da się przyporządkować racjonalnej strukturze jakiejś epoki; chrześcijanin 
właśnie dziś musi się nastawić na to, że przynależy do mniejszości i że w dużej 
mierze stoi w sprzeczności z tym, co jest przekonujące do «wzoru z tego świa-
ta» (Rz 12,2). Sensowności tego świata chrześcijanin przeciwstawia zdolność 
osądu wierzącego rozumu [czyli fundamentu i źródła teologii – J.Sz.]. Zdolność 
i odwaga przeciwstawienia się, siła do uczenia się bycia w sytuacji mniejszości 
staje się najbardziej naglącym zadaniem w chrześcijańskiej relacji wobec świata 
w następnych latach – w odejściu od trendu posoborowej euforii, która właśnie 
w tej kwestii zbłądziła najbardziej”19.

 3. Misja

Pokora jest absolutnie konieczna, pokora broni odwagę przed pokusą zu-
chwalstwa. Teologia ma się czego uczyć od swoich sióstr nauk w uniwersyteckiej 
rodzinie, a dokument MKT mówi tu o swoistej odpowiedzialności nauki wiary, 

 19 J. Ratzinger, O nauczaniu II Soboru Watykańskiego (Opera omnia, t. VII/2), tłum. 
E. Grzesiuk, red. K. Góźdź, M. Górecka, Lublin 2016, 945.



11Teologia 2020+. Dokąd, jak i po co

która „przez nieustanny dialog z nurtami społecznymi, religijnymi i kulturo-
wymi swoich czasów i przez otwartość na inne nauki” może i powinna pomóc 
Kościołowi widzieć i rozumieć „znaczenie ruchów, wydarzeń i tendencji ludzkiej 
historii, a także rozeznać i zinterpretować sposoby, jakimi Duch Święty może 
przemówić do Kościoła i świata”20. Zdaje się, że uniwersytecka zaprawa ostatnie-
go ćwierćwiecza – na szerszą skalę niż jedynie KUL-owska – pomogła polskiej 
teologii okrzepnąć i nabrać naturalnie akademickiego szlifu.

Ale stąd i odpowiedzialność teologii, która sięga uniwersyteckiej rodziny, 
czyli sióstr nauk. To wyraz jej służby wobec rozumu – zadania fundamental-
nego. „Rolą teologii jest utrzymywanie ludzkiego rozumu w otwartości na spo-
tkanie z prawdą, wprowadzenie go na drogę do nieskończoności”21 – powiedział 
kardynał Ratzinger polskim teologom i filozofom dwie dekady temu. Misja to 
niebywałej wagi, bo też krajobraz nowożytnej racjonalności, ponowoczesnej 
zwłaszcza, wygląda dość dramatycznie. Kantyzm, pozytywizm i inne „-izmy” 
rządzące epistemologią filozoficzną postoświeceniowej Europy zepchnęły rozum 
do narożnika: ma on przyznać – jeśli nie chce zostać uznany za nieoświecony 
i prostacki, a jego użytkownik nie ma zostać poddany ostracyzmowi w świecie 
nauki i idei – że Absolut (osobowy bądź nieosobowy) nie może być poznany we 
wnętrzu historii, więc też nie może w niej zaistnieć.

Powiedzmy to z odwagą: rozumu nie uleczy się z tej choroby (bo pycha ro-
zumu jest chorobą i to śmiertelną) bez wiary. I analogicznie: rozum „naukowy” 
najskuteczniej jest leczyć wiarą „naukową”: teologią. Właśnie o to chodzi w ideale 
europejskiego uniwersytetu, ufundowanego na wydziale teologii, modelu, do 
którego po latach polityczno-ideologicznych perturbacji i totalitarnych prze-
śladowań udało się nam wrócić również w polskiej przestrzeni akademickiej.

Teologia chce dawać uniwersyteckim naukom mądrość „starszej” siostry, 
ponieważ razem z nią weszło do naszej naukowej rzeczywistości siedem wieków 
europejskiej tradycji akademickiej, dwadzieścia wieków tradycji chrześcijańskiej 
i kilka tysięcy lat tradycji monoteistycznej. Teologia była wszak jedną z głównych 
założycielek naukowej wszechnicy. I nie ma ona za co przepraszać, ma prawo 
czuć się u siebie, niezależnie od tego, co na ten temat myślą Obywatele Nauki 
et consortes.

Teologia chce i winna dawać to, co ma najcenniejszego: rozumienie rozumu 
i rozumności, rozumienie niezawężone do oświecenia Oświeceniem, ale posze-

 20 Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Teologia dzisiaj. Perspektywy, zasady i kry-
teria, 59-60 (nr 53).

 21 Dialog jest koniecznością. Kardynał Joseph Ratzinger odpowiada na pytania „Zna-
ku” [rozm. E. Adamiak, T. Węcławski, K. Tarnowski, G. Chrzanowski, J. Gowin, 
J. Poniewierski], tłum. D. Zańko, Znak 51(1999)11(534)5.
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rzone o jego głębokie i prastare źródło, czyli oświecone wiarą religijną w jednego 
Boga objawionego w Jezusie Chrystusie. Teologia ze swej istoty poszerza i po-
głębia bowiem pojęcie racjonalności, absolutnie fundamentalne dla definiowania 
tego, co istotnie europejskie. I jednocześnie poddaje rozum (a dokładniej: wszelkie 
jego uzurpacje) krytyce. Zdolność do krytycznego myślenia jest wszak istotna 
dla europejskiej tożsamości. I to jest zadanie/misja teologii: poszerzyć i uwolnić 
rozum, zdekantyzować i odpozytywistycznić go. Jak to robić?

Przede wszystkim wspierać Uniwersytet jako miejsce pytania o prawdę. To 
miejsce dla teologii właściwe, jako dziedzictwo i zadanie: w domu nauki jako 
domu prawdy. Teologia ma prawo tu mieszkać i zabierać głos w sprawie prawdy. 
Siostry nauki mają prawo ten głos słyszeć. Żywa obecność, prowadzenie badań, 
ich wolność, powaga głosu z wnętrza akademickiej wspólnoty – to przyznanie 
przez społeczeństwo teologii (czyli także wierze chrześcijańskiej) szczególnej 
rangi w hierarchii własnych, duchowych podstaw, mimo zasadniczej i oczywistej 
neutralności światopoglądowej. To bezcenne dla tożsamości europejskiej.

To sedno: „wolność «akademicka» jest wolnością prawdy, a jej uzasadnieniem 
jest poszukiwanie prawdy bez konieczności oglądania się na osiągnięte cele”22. 
Czymkolwiek by te cele były: punktozą, grantozą, profitami dla gospodarki, 
bezmyślną gonitwą za innowacyjnością dla innowacyjności czy próbą wdarcia 
się do najlepszych 400 uniwersytetów świata. Już 70 lat temu Guardini pisał: 
„Jeśli uniwersytet ma duchowy sens, to polega on na tym, że jest to miejsce po-
szukiwania prawdy, samej prawdy – nie ze względu na cele, ale dla niej samej: 
dlatego, że jest prawdą”23. I tego właśnie dotyczy uniwersytecka misja teologii: 
wsparcia sióstr w szukaniu prawdy, w ich drodze do prawdy.

Guardini chciał być teologiem na uniwersytecie pierwszej połowy XX wie-
ku – liberalnym, potem nazistowskim – i ostatecznie po wielu bojach nie zna-
lazł miejsca w obszarze ówczesnej teologii akademickiej. Ale ponieważ miał 
profetyczną świadomość, że zajmuje się jednak czymś jak najbardziej godnym 
uniwersytetu, powiedział sobie wówczas, że pracuje dla przyszłego uniwersytetu, 
który jeszcze nie istnieje24. Ratzinger komentuje tę rzecz gorzko: „O ile mogę 
dostrzec, nie istnieje on także i dziś [kiedy pisze te słowa jest pierwsza połowa lat 
80. XX wieku – J.Sz.], lecz powinien istnieć i trzeba nadal dla niego pracować”25.

 22 Ratzinger, Wiara w Piśmie i Tradycji, 117.
 23 R. Guardini, Verantwortung, 10 (cyt. za: Ratzinger, Wiara w Piśmie i Tradycji, 117).
 24 J. Ratzinger, Prawda w teologii, tł. M. Mijalska, Kraków 2001, 90. Por. R. Guardini, 

Berichte über mein Leben. Autobiographische Schriften, oprac. F. Heinrich, Düssel-
dorf 1984, 46.

 25 Ratzinger, Prawda w teologii, 90.



13Teologia 2020+. Dokąd, jak i po co

Mija kolejnych czterdzieści lat i sytuacja jest podobna, a w nas trwa to samo 
pragnienie: wielkości teologii, jej zakroju; wielkości uniwersytetu, jego zakroju. 
Pracujemy dla ich (teologii i uniwersytetu) przyszłości. Cierpliwie, w trudzie; 
nie ma innej drogi.

 4. W stronę teologii sapiencjalnej

Ale też świat i sprawa, o której tu mowa, są większe niż nasza teologia. 
Chciejmy to z pokorą i realizmem uznać.

Ostatnie rozmowy Seewalda z Benedyktem XVI dotyczą m.in. Soboru Wa-
tykańskiego II i jego skutków. Na pytanie dziennikarza: „jako uczestnik, jako 
współodpowiedzialny, nie odczuwa Ojciec wyrzutów sumienia (za niektóre wy-
darzenia i procesy «posoborowe»)?”, Papa Emeritus odpowiada: „to, co faktycznie 
powiedzieliśmy i przeprowadziliśmy, było właściwe i musiało się stać”. Ale dodaje 
(uwaga!): „zabrakło właściwej oceny reperkusji politycznych i faktycznych na-
stępstw. Za daleko poszliśmy w teologię i nie zastanowiliśmy się nad tym, jakie 
implikacje pociągną te sprawy za sobą na forum zewnętrznym”26.

„Za daleko poszliśmy w teologię” – cóż to dla nas za zdanie 93-letniego 
(w tym roku) mędrca, co za lekcja…

31 lipca 2017 roku Benedykt XVI napisał niedługi list do Kardynała Ger-
harda Ludwiga Müllera, który obchodził wówczas 70. rocznicę urodzin i 40. 
rocznicę święceń kapłańskich. Okolicznościowy ten tekst jest w gruncie rzeczy 
minitraktatem na temat istoty teologii. Żeby być prawdziwie sobą, musi ona 
prowadzić do mądrości i mądrością ostatecznie być, mądrością przekraczającą 
kompetencje wyłącznie naukowe – twierdzi Benedykt XVI, z perspektywy swojej 
dziesiątej dekady życia. Pisze: teologia musi być czymś większym niż jedynie 
„słowem ekspertów”, ma być w niej mądrość większa, zdolna „do rozpoznania 
granic podejścia zwykłego studium”. Pisze jak prefekt do prefekta (Kongregacji 
Nauki Wiary): „prefekt niekoniecznie musi być teologiem, ale mędrcem, który 
rozwiązując problemy teologiczne nie dokonywałby konkretnych ocen, ale roz-
poznawał co trzeba czynić w tym czasie dla Kościoła”. Chodzi ostatecznie o to 
(jeśli ma chodzić o największe dobro: zbawienie), by decyzje podejmowała nie 
tyle teologia (naukowa), co prawdziwa mądrość (obejmująca całość fenomenu 
życia), która zna „aspekty naukowe”, ale poza tym (czy raczej: w tym) potrafi 
„wziąć pod uwagę całość życia wielkiej wspólnoty”27.

 26 Benedykt XVI, Ostatnie rozmowy [rozm. P. Seewald], tłum. J. Jurczyński, Kraków 
2016, 168.

 27 Wszystkie cytaty i odniesienia w tym akapicie za: Katolicka Agencja Informacyjna, 
4 stycznia 2018 r.
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Niezwykłe są w tej kwestii intuicje Guardiniego, fascynujący jest zakrój i roz-
mach jego oczekiwań wobec teologii. Guardini spodziewał się bowiem po teologii 
czegoś znacznie więcej niż tylko suchych, ściśle naukowych badań i stawiał jej 
największe pytania: Jaki jest właściwie sens uprawiania teologii? Czy teologia 
może być sposobem na życie? Czy da się z niej żyć – w najgłębszym znaczeniu, 
czyli w sensie budowania egzystencji na teologii jako pewnym duchowo-inte-
lektualnym fundamencie? Holizm, próba objęcia całości – oto co jest najbardziej 
charakterystyczne dla tej koncepcji teologii. Oto teologia jako nauka, która nie 
da się zepchnąć ani do laboratorium, ani do zakrystii (choć i badania naukowe, 
i Kościół są dla jej istnienia absolutnie konieczne!); która z całą ostrością sta-
wia samej sobie najważniejsze pytania współczesnego człowieka; która dźwiga 
ich ciężar; która służy harmonii prawdy i życia, w głębi ich wzajemnej relacji 
i konkrecie personalnego spotkania. Sądzę, że ta koncepcja się nie przeżyła.

We wszystkich przekształceniach, ustawach 2.0 i naukowych konstytucjach 
nie traćmy z oczu ani tego ideału, ani sensu naszej pracy, celu drogi. Chodzi 
o holistyczną mądrość, która nie istnieje bez teo-logii, czyli bez nauki zrodzonej 
z Logosu, myślenia mądrego właśnie dlatego, że ściga ono wierzące serce. Cho-
dzi o teologię, która jest mądrością, bo widzi dalej niż wynika to z przypisów jej 
najwyżej punktowanych osiągnięć.

Już w IV wieku Ewagriusz z Pontu pisał: „Pierś Pana – Królestwo Boga. Kto 
się na niej opiera, będzie teologiem”. Z tej postawy pochodzą najświetniejsze owo-
ce teologii. Wczoraj, dziś, jutro. Także w kolejnych dekadach XXI wieku, 2020+.

Słowa kluczowe: wiara, rozum, uniwersytet, nauka, prawda, poznanie, Europa, ponowo-
czesność.

Summary

THEOLOGY 2020+. WHERE, HOW AND WHAT FOR?

The postmodern West with its civilisational and ideological context has compelled 
theology to confirm its identity, position and responsibilities in the scientific and academic 
world. Among the numerous standpoints, particular authority is vested in the International 
Theological Commission and in the proposals presented by the previous popes: John Paul II 
and Benedict XVI. For both the pontiffs, an encounter of the cognitive capabilities of faith 
within the Church resulting from grace with the truth-oriented reason gives rise to a form 
of theology, seen as an effort put in searching for and finding God, who manifests Himself 
as the Saviour. Such theology requires courage since it contests the liberal and atheistic 
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concept of the autonomous reason and the corresponding technocratic model of a university. 
Persisting – frequently in the face of ostracism - at European universities and drawing on 
their latest observations, theology safeguards their objectivity, holistic vision of reality and 
rationality serving righteousness and wisdom.

Key words: faith, reason, university, science, truth, cognition, Europe, postmodernity. 
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Ks. Jerzy STEFAŃSKI

Kolekty psalmiczne – orationes super psalmos

Inspiracją niniejszego przedłożenia jest art. 112 „Ogólnego Wprowadzenia 
do Liturgii Godzin” z roku 1970. Oto tekst: „W dodatku do Liturgii Godzin po-
dano modlitwy odnoszące się do każdego psalmu z osobna. Mają one pomagać 
w zrozumieniu psalmów w duchu chrześcijańskim. Można się nimi posługiwać 
dowolnie według dawnej tradycji: po odmówieniu psalmu i chwili skupienia 
wymieniona modlitwa zbiera jak gdyby i wypowiada uczucia ożywiające uczest-
ników psalmodii”.

Trudności ze zrozumieniem treści tegoż artykułu polegają na tym, że od 
ponad pół wieku Kongregacja ds. Kultu Bożego nie opublikowała żadnego „dodat-
ku” zawierającego orationes super psalmos, czyli kolekty psalmiczne. Jednakże 
powyższa autorytatywna, oficjalna zapowiedź i obietnica zawarta w art. 112 
wskazuje jednoznacznie, że były prowadzone prace redakcyjne nad przygoto-
waniem zestawu kolekt psalmicznych oraz jest to równocześnie nawiązanie do 
„dawnej tradycji”, która zachęciła redaktorów nowej księgi Liturgii Godzin do 
przywrócenia „dawnego” zwyczaju stosowania omawianych tutaj oracji. Poniżej 
zamierzamy przybliżyć te dwie zależne od siebie kwestie.

 1. Historyczne dziedzictwo

W czasach współczesnych, w XX wieku, notujemy zasadnicze odnowienie 
zainteresowania fenomenem kolekt psalmicznych niepraktykowanych przecież 
w Kościele przez ostatnie tysiąc lat. Dla badaczy tejże problematyki fundamen-
talne znaczenie posiadają trzy źródłowe opracowania odnoszące się do starożyt-
nych kolekcji oracji psalmicznych (od V do VI wieku) pochodzenia afrykańskiego, 
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hiszpańskiego i rzymskiego1. Podajemy je wraz z opisem zawartości tychże 
publikacji, w porządku chronologicznym.
 a) A. Wilmart OSB, L. Brou OSB, The Psalter Collects from V-VI Century 

Sources (Three series), London 1949. Nie było to wspólne dzieło powyższych 
uczonych. Po śmierci A. Wilmarta (1941), L. Brou uzupełnił niedokończony 
zbiór kolekt swego poprzednika.

 b) P. Vebraken OSB, Oraisons sur les cent cinquante psaumes. Texte latin 
et traduction française de trois séries de collectes psalmiques, Paris 1967. 
Do każdego psalmu przydzielono trzy łacińskie teksty kolekt wybranych 
z umownej tradycji afrykańskiej, hiszpańskiej i rzymskiej2 oraz francuski 
przekład powyższych oracji.

 c) J. Pinell OSB, Liber Orationum Psalmographus. Colectas de salmos del an-
tiguo rito hispánico, Barcelona-Madrid 1972. Edycja ta zawiera 591 oracji.  
J. Pinell autorstwo tychże kolekt przypisuje biskupowi Sewilli Leandrowi 
(† 599). Powyższą kolekcję oracji psalmicznych J. Pinell wydał nieco wcze-
śniej w formie skryptu z kolekcjami serii afrykańskiej, italskiej oraz 541 
oracji tradycji hiszpańskiej. Skrypt ten przeznaczony był dla studentów 
papieskiego Instytutu Liturgicznego (Anselmianum) w Rzymie3. Autor tejże 

 1 Poniżej podany opis bibliograficzny trzech wspomnianych źródeł podajemy za: J. Pi-
nell OSB, Las oraciones del salterio „per annum” en el nuevo libro de la liturgia de 
las horas, Roma 1974, 7. Podobne dane bibliograficzne odnoszące się do starożyt-
nych kolekcji kolekt psalmicznych analizuje i interpretuje W. Świerzawski, Kolekty 
psalmiczne czyli Modlitwy nad psalmami (Orationes super psalmos), w: tenże (red.), 
Liturgia uświęcenia czasu. Mysterium Christi (Podręcznik liturgiki ogólnej i szcze-
gółowej), vol. 5, Zawichost-Kraków-Sandomierz 2013, 283-297, tutaj 286 n. Warto 
tu przytoczyć opinię J. Pinella, że klasyfikacja kolekt psalmicznych na tradycję 
afrykańską, hiszpańską i rzymską ma charakter raczej umowny, gdyż trudno jest 
dzisiaj stwierdzić z całą pewnością ich autorstwo oraz przydzielić miejsce ich pier-
wotnego praktykowania, zob. Ė già molto significativo che la critica posteriore abbia 
contestato i tre qualificativi che gli editori attribuivano alle tre serie di orazioni. Si 
è dimostrato che la serie presentata come „africana” non è africana; quella definita 
come „romana” non è romana; e infine nemmeno è ispanica quella che era stata data 
per „ispanica”, J. Pinell, Liturgia delle ore, Genova 1990, 170.

 2 Odnośnie do terminologii określającej kolekcje oracji psalmicznych jako serie afry-
kańska, hiszpańska i rzymska, pewne kontrowersje sprawia termin „rzymska” 
(kolekcja), pomimo iż jest powszechnie stosowana. J. Pinell, wybitny znawca oma-
wianej tutaj materii, preferuje określenie serie italica – seria italska lub po prostu 
„włoska”, gdyż …il suo stile contrasta nettamente con quello dalla scuola eucologica 
romana. J. Pinell widzi autora tejże serii w Kasjodorze († 480), założycielu klasztoru 
Vivarium w Kalabrii, zob. J. Pinell OSB, Le collette salmiche, w: A. Amore (red.), 
Liturgia delle ore. Documenti ufficiali e studi, Torino-Leumann 1972, 275.

 3 Zob. J. Pinell, Collectae Psalmorum. Series hispanicae variae (s. VI-VII), series africana  
(s. V), series italica (s. VI). Pro manuscripto ad usum auditorum Pont. Instituti 
Liturgici, Romae 1966.
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kolekcji równocześnie przypomina, że wspomniane kolekty psalmiczne były 
używane wyłącznie w liturgii katedralnej (…collectae psalmorum adhibe-
bantur in ordine cathedrali exclusive)4.
Poza wymienionymi powyżej trzema „klasycznymi” kolekcjami oracji psalmicz-

nych zachowały się także inne, choć niekompletne zestawy kolekt psalmicznych. 
Znajdziemy je w opisach najlepszego znawcy euchologii officium divinum J. Pinella5, 
a także bpa W. Świerzawskiego6. Obejmują one okres od końca IV wieku (od Jana 
Kasjana) do początku XVI wieku (Breviarium Gothicum – 1502 r.). Odnośnie do pro-
blematyki oracji psalmicznych znane jest także świadectwo pątniczki Egerii (Eterii) 
z końca IV wieku zawarte w jej Itinerarium: „XXIV-12. Skoro biskup odejdzie do swe-
go domu, wówczas mnisi wracają do (kościoła) Anastasis, odmawiają psalmy i anty-
fony aż do rana, a po poszczególnych psalmach i antyfonach jest modlitwa”7. Choć nie 
brakuje teologów, którzy w tym tekście Egerii chcą widzieć potwierdzenie praktyki 
stosowania oracji psalmicznych w Kościele starożytnym8, to jednak według opinii  
J. Pinella nie są to oracje w rozumieniu euchologii Kościoła zachodniego. Są to 
raczej teksty współbrzmiące z charakterem dnia liturgicznego lub nawiązujące 
do miejsca recytacji (…aptae diei et loco)9.

Rodzi się tutaj podstawowe pytanie: jaki był cel redagowania i praktykowa-
nia oracji psalmicznych. Odpowiedź jest prosta: chodzi tutaj o „chrystianizację 
psalmów”. Piąty wiek sprzyjał takiej orientacji odnośnie do psalmów. Należy tu 
przypomnieć, że w tym właśnie wieku pojawiła się praktyka wprowadzenia na 
końcu każdego psalmu, zarówno przy recytacji wspólnotowej, jak też indywidu-
alnej, formuły trynitarnej „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu”. Była 
to swoista odpowiedź na teologiczne kontrowersje wynikające z herezji Ariusza 
(256-336) twierdzące, że Chrystus nie był prawdziwym Bogiem. Formuła za-
tem trynitarna kończąca każdy psalm była podkreśleniem i wyakcentowaniem 
chrystologicznej wizji psalmodii10.

Starożytne oracje psalmiczne wpisują się doskonale w ówczesny klimat 
teologiczny. Nie nawiązują one bowiem do poszczególnych obchodów liturgicz-

 4 Zob. J. Pinell OSB, De Liturgia laudis. Synthesis historica et principia doctrinalis 
de divino Officio. Pro manuscripto – III edizione, Romae 1968, 179. 

 5 Tamże, 141-143: Bibliographia: Fontes praecipui textuum euchologicorum officii.
 6 W. Świerzawski, dz. cyt., 288 n.
 7 Zob. Eteria, Pielgrzymka do miejsc świętych, tł. O. Wł. Szołdrski CSSR, Pisma 

Starochrześcijańskich pisarzy, tom VI, Warszawa 1970, 203. 
 8 Zob. np. W. Świerzawski, dz. cyt., 288; J. Janicki, Teksty ułatwiające odmawianie 

psalmów: tytuły, antyfony i modlitwy, w: H. Sobeczko (red.), Mirabile laudis canti-
cum. Liturgia godzin: dzieje i teologia, Opole 2008, 303.

 9 Zob. J. Pinell, Le collette salmiche, 271 n.
 10 Zob. A. Dumas OSB, Les oraisons psalmiques, La Maison-Dieu 96(1968)96. 
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nych, lecz są inspirowane treściami patrystycznymi komentującymi psalmodię 
i to z wyraźnym nachyleniem do interpretacji chrystologicznej. Generalizując, 
można stwierdzić, że w tych oracjach rozpoznajemy podstawowe prawdy wiary, 
takie jak: Wcielenie, odkupienie, Zmartwychwstanie, Trójca Święta, łaska, po-
kuta, czystość serca, miłosierdzie, sakramenty (wg ówczesnej nomenklatury), 
potrzeba modlitwy, obecność Boża w życiu człowieka itd.11

Zanik praktyki recytowania kolekt po psalmach obserwuje się już od po-
czątku IX wieku. Prawdopodobną przyczynę tego zjawiska widzi się w zamiarze 
nieprzedłużania obszernego w tamtych czasach pensum officium divinum12.

 2. Posoborowe próby przywrócenia starożytnej praktyki

Kwestia oracji psalmicznych powróciła relatywnie późno w czasie prac 
redakcyjnych nad posoborową księgą Liturgii Godzin13. Inspirująca była w tej 
materii pisemna wypowiedź A.G. Martimorta, odpowiedzialnego za całość prac 
związanych z nową redakcją dotychczasowego Breviarium Romanum. Przygo-
towując spotkanie relatorów wszystkich grup studyjnych zajmujących się nową 
redakcją brewiarza (w sumie 9 grup, wśród których najważniejszą rolę pełniła 
grupa studyjna nr 9, De generali structura Officii divini [relator A.G. Martimort], 
gdyż to ona kierowała całością prac dotyczących rewizji Breviarium Romanum), 
przewidziane na dni 6-8 lutego 1967 w opactwie Najświętszej Maryi Panny 
w Genui, relator grupy studyjnej 9 wysłał wszystkim zainteresowanym obszer-
ny i detaliczny program obrad. W dokumencie tym po raz pierwszy (a prace 
nad rewizją brewiarza trwały już od 18 kwietnia 1964 roku14) został zaledwie 
wzmiankowany problem ewentualnych oracji psalmicznych. A.G. Martimort za-
powiedział, że „należy przewidzieć co najmniej ad libitum lub pro opportunitate 
kolekty psalmiczne podobne do tych, które występują w Brewiarzu mozarabskim, 
a także niekiedy w oficjum ambrozjańskim”15.

 11 Zob. J. Pinell, Le collette salmiche, 277nn. Obszerną analizę omawianej tutaj pro-
blematyki znajdziemy w: J. Pinell, Las oraciones des salterio, 10-66.

 12 Zob. B. Nadolski, Kolekty po psalmach, w: tenże, Leksykon liturgii, Poznań 2006, 
649 n. 

 13 Zarys prac redakcyjnych nad nową księgą Liturgii Godzin, zob. J. Stefański, Księga 
Liturgii Godzin. Kwestie redakcyjne, Włocławek 2017, rozdział: Prace redakcyjne 
nad posoborową Księgą Liturgii Godzin, 9-32.

 14 Tamże, 11. 
 15 Wspomniany detaliczny program sesji w Genui podpisany przez A.G. Martimorta 

opatrzony jest datą 19 I 1967 i nosi tytuł Coetus IX – De Breviario, Chers collabo-
rateurs, 1-6, tutaj 3.
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Oficjalnie zatem na wspomnianej sesji w Genui problemom kolekt psal-
micznych poświęcono nieco czasu w czasie wymiany poglądów in proposi-
to (…Post aliqualem disceptationem de hac re, bonum visum est providere 
orationes huiusmodi…). Uważano bowiem, że służą one chrystologicznej in-
terpretacji psalmów. Ich stosowanie powinno jednak pozostać ad libitum.  
Od strony praktycznej mogłyby one występować albo po każdym psalmie, tuż 
po antyfonie, albo w formie dodatku w danym tomie brewiarza, albo w osobno 
wydrukowanym zeszycie (in foliis separatis). O przygotowanie takiej kolekcji 
oracji psalmicznych poproszono J. Pinella OSB, konsultora grupy studyjnej 
nr 3 (De psalmis distribuendis), znanego autorytetu w tej materii16, który, jak 
sam zresztą przyznał, już od początku lat sześćdziesiątych (ubiegłego wieku) 
zajmował się tą problematyką17.

Na dni 10-19 kwietnia 1967 wyznaczono obrady VIII Sesji Plenarnej człon-
ków Consilium. Jednym z ważnych punktów tegoż spotkania miało być podsumo-
wanie dotychczasowych prac nad rewizją brewiarza. Dla ułatwienia, zrozumienia 
i oceny kierunku reformy brewiarza postanowiono na wspomnianym wcześniej 
spotkaniu relatorów (Genua, 6-8 luty 1967) opracować specimen officii breviarii 
właśnie na te dwa tygodnie obrad VIII Sesji Plenarnej Consilium18. Niestety, ze 
względu na nadmiar kwestii związanych z problematyką oracji psalmicznych, nie 
uwzględniono ich w opracowanym specimen. Publikację przewidywanych tekstów 
oracji psalmicznych odłożono ze względów redakcyjnych na późniejszy czas (in 
editione vero definitiva)19. Jednakże A.G. Martimort, prezentując i uzasadnia-
jąc strukturę specimen, na końcu powyższej relacji zadał relatorom 16 pytań 
odnoszących się do powyższej materii. Pierwsze z nich odnosiło się do kolekt 
psalmicznych: Placetne ut prosequatur labor iam inceptus collectarum psalmi-
carum instruendarum, quae ad libitum pro opportunitate adhiberi possint post 
unumquemque psalmum?20. Odpowiedź na tak zadane pytanie była pozytywna.

Na miesiąc październik 1967 roku zwołano pierwszy posoborowy synod 
biskupów reprezentujący wszystkie episkopaty świata. Na dyskusje związane 

 16 Zob. Schemata n. 206, De Breviario 43, z dnia 15 lutego 1967, Relatio Sessionis Co-
etus IX „De structura generali Officii divini” quae Genuae apud Abbatiam S. Maria 
„Della Castagna” diebus 6, 7, 8 febbruarii 1967 habita est, 1-13, tutaj 4.

 17 Szerzej na temat specimen zob. J. Stefański, Księga Liturgii Godzin, 21 nn.
 18 Zob. Schemata n. 215, De Breviario 46, z dnia 15 marca 1967, Relatio generalis de 

structura Breviarii, 1-16, tutaj 3.
 19 Tamże, 15. 
 20 Problematykę liturgiczną omawianą na synodzie biskupów, łącznie z wynikami 

głosowania podaje C. Braga, De liturgia in Primo Coetu Synodi Episcoporum, 
Ephemerides Liturgicae 81 (1967)462-472. Zob. także sprawozdanie: De liturgia in 
Prima Synodo Episcoporum, Notitae 3(1967)353-370.
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z reformą liturgiczną przeznaczono dni od 21 do 25 października wspomnianego 
roku21. W ramach przygotowań do prezentacji kwestii związanych z reformą 
brewiarza A.G. Martimort, w roli odpowiedzialnego za całość powyższych prac, 
miesiąc wcześniej przesłał wszystkim zainteresowanym relatorom sprawozdaw-
czą, obszerną relację prezentującą aktualny stan nad dotychczasową rewizją 
i odnową księgi brewiarza. Odnośnie do interesującej nas kwestii oracji psal-
micznych oświadczył, że J. Pinell nadal przygotowuje taką kolekcję oracji, że te 
prace są już w znacznym stopniu zaawansowane oraz w ich doborze kieruje się 
on kryterium ich przystosowania do współczesnej mentalności22.

Po obradach synodu biskupów A.G. Martimort dwukrotnie w listopadzie 
(1967 r.) zwołał relatorów oraz niektórych konsultorów na wspólne dysku-
sje związane z reformą brewiarza. Pierwsze obrady miały miejsce w pałacu 
św. Marty w dniach 14-20 listopada, drugie zaś w czasie IX Sesji Consilium  
(21-28 listopada 1967 r.), gdyż w dniach 22 i 23 listopada przedmiotem dyskusji 
Ojców Consilium były kwestie związane z rewizją księgi Breviarium roma-
num. Powyższe dwie robocze sesje w formie jednego, zbiorczego dokumentu  
(…tantum semel per modum unius) opracował i rozesłał konsultorom sekre-
tarz grupy studyjnej IX – V. Raffa23. Przedmiotem dyskusji były także oracje 
psalmiczne. Najpierw A.G. Martimort poinformował, że J. Pinell opracował 
w całości zestaw powyższych kolekt i przypisał je do poszczególnych psalmów, 
względnie do ich części24. Powyższy dokument zawiera także opinie niektórych 
dyskutantów. Oto one:
A. Bugnini (sekretarz Consilium) zgłasza trudność w zaakceptowaniu powyż-

szych oracji, gdyż sprawią one, że officium będzie zbyt uciążliwe, a nawet 
sztuczne (…officium onerosum et machinosum). Proponowane oracje mogą 
być przedmiotem studiów, lecz nie należy ich przeznaczać na użytek litur-
giczny (…potest fieri ad usum studii… non ad usum liturgicum…);

I. Lécuyer proponuje wstrzymanie prac w omawianej kwestii do czasu opubliko-
wania nowego przekładu Wulgaty św. Hieronima, zleconego przez Pawła VI25;

 21 Zob. Schemata n. 245, De Breviario 60, z dnia 28 września 1967, Coetus a studiis 
IX. De Breviarii structura. Relatio generalis, 1-19, tutaj 4.

 22 Chodzi tutaj o dokument Schemata n. 263, De Beviario 66, z dnia 10 grudnia 1967, 
Coetus a studiis IX. Relatio IX Sessionis Consilii et praecedentis coadunationis 
relatorum necnon et Coetus IX, 1-18. 

 23 Tamże, 16 n. 
 24 Warto tu przypomnieć, że oficjalne wydanie autentycznego tekstu (editio typica) 

Neo-wulgaty nastąpiło dopiero z podpisem Jana Pawła II 25 kwietnia 1979 roku. 
 25 Ewolucyjny proces redagowania Ogólnego wprowadzenia do nowej księgi brewiarza 

podają trzy dokumenty opracowane przez grupę studyjną IX: Schemata n. 303, De 
Breviario 79, z dnia 25 lipca 1968, Instructio de Officio divino iussu Concilii Vati-
cani II reformato, 1-15; Schemata n. 303 (NB. ten sam nr dokumentu, gdyż zawiera 
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P.M. Gy prosi, aby nie zamykać drzwi dla tych, których męczy recytacja jednego 
psalmu po drugim;

E. Lengeling przypomina praktykę zakonu benedyktyńskiego stosowania oracji 
psalmicznych;

A.G. Martimort opowiada się za wydaniem tychże oracji w formie oddzielnej 
publikacji, aby można było ich używać choćby na sposób prywatny (…domi 
saltem recitatur).
Następny okres, ponad rok, przeznaczony był nie tylko na doprecyzowa-

nie poszczególnych elementów liturgii brewiarza, ale także na przygotowanie 
„konstytucji”, czyli ogólnego wprowadzenia do uzasadnienia reformy księgi 
Breviarium romanum. Owo „Wprowadzenie” (Institutio) zostało stopniowo 
przyspieszone i redagowane w drugiej połowie 1968 roku26. Proponowany tekst 
Instrukcji został w styczniu 1969 roku przesłany i dostarczony wszystkim 
biskupom świata27. Artykuł 50 tegoż dokumentu zapowiadał, że w „dodatku” 
brewiarza (…in appendice Breviarii) zostaną umieszczone kolekty, które zgodnie 
ze starożytną tradycją można pro opportunitate odmawiać na końcu każdego 
psalmu. Nieco rozszerzoną treść powyższego artykułu odnajdujemy w 112 ar-
tykule ostatecznego „Wprowadzenia” (Institutio generalis Liturgiae Horarum) 
podpisanego przez Pawła VI 1 listopada 1970 roku. Niestety, do dnia dzisiejszego 
owa oficjalna zapowiedź nie została urzędowo zrealizowana.

Nie oznacza to jednak, że nie jest znana przygotowana przez grupę studyjną 
III (De psalmis distributione) kolekcja orationes super psalmos.

 3. Nieoficjalne teksty posoborowych kolekt oracji psalmicznych

Pomimo braku oficjalnej opublikowanej kolekcji oracji psalmicznych przy-
gotowanej przez powyżej wspomnianą posoborową grupę studyjną, znane są ich 
teksty – w całości lub choćby w sposób wybiórczy. Pierwszy pełen zestaw takich 
oracji znajdujemy już w 1972 roku, w przekładzie na język włoski28. Cytowana 
tu publikacja zawiera 259 oracji psalmicznych oraz 38 oracji po kantykach. 
Duża liczba oracji po psalmach uzasadniona jest występowaniem większej licz-
by oracji po niektórych psalmach, np. poszczególne części długiego psalmu 118 
opatrzone zostały aż 22 oracjami. Powyższe źródło wspomina w poprzedzającym 

on drugą część Instrukcji), De Breviario 79, z dnia 28 sierpnia 1968, Coetus IX. De 
generali structrura breviarii 16-41; Schemata n. 314, De Breviario 81, z dnia 3 paź-
dziernika 1968, Instructio de Officio divino iussu Concilii Vaticani II reformato, 1-41.

 26 Treść projektu „Wprowadzenia” do zreformowanej księgi brewiarza podają Notitiae 
5(1969) 74-85: Descriptio Officii divini iuxta Concilii Vaticani II decreta instaurati.

 27 Zob. A. Amore (red.), Liturgia delle ore. Documenti ufficiali e studi, 408-452. 
 28 Tamże, 435-438. 
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ten zestaw modlitewnych tekstów wprowadzeniu, że są to kolekty, które miały 
stanowić V tom księgi Liturgii Godzin. Nieco później odczytamy kilka dodatko-
wych szczegółów, które doprecyzują ewentualną zawartość V tomu (Appendix 
de Liturgia Horarum). W 1978 roku I. Evenou, opierając się na wiadomościach 
przekazanych mu od A. Dumas OSB, ówczesnego pracownika Kongregacji ds. 
Kultu Bożego, podaje, że przygotowano 267 kolekt psalmicznych oraz 35 oracji 
dla kantyków29. I. Evenou wylicza, że trzy psalmy miały podwójne oracje, dla 
psalmów 17 i 134 przygotowano 3 oracje, sześć kolekt dla psalmu 50 (gdyż był 
recytowany co tydzień w każdy piątek w jutrzni) oraz 22 oracje dla 22 sekcji 
psalmu 118. Ten sam autor szczegółowo wymienia, którym psalmom przydzielono 
oracje przejęte z pięciowiekowej tradycji afrykańskiej lub są pochodzenia hisz-
pańskiego czy italskiego („rzymskiego”). I. Evenou przypomina także wyjątkowe 
przypadki czerpania z oracji z kodeksów średniowiecznych, np. z Breviarium 
Gothicum z początku XVI wieku.

Znane są także przekłady starożytnych oracji psalmicznych na język polski. 
Najobszerniejszy zestaw tychże tekstów zawiera publikacja bpa W. Świerzaw-
skiego z roku 201730. Powyższy autor przyjął ciekawy sposób prezentacji poszcze-
gólnych oracji psalmiczych, który zresztą sam zapowiedział już w roku 201331. 
Autor dokonał tutaj własnego przekładu łacińskich modlitw do 150 psalmów. 
Modlitwy te przypisywane są do tradycji afrykańskiej, sięgającej połowy V wie-
ku, a opublikowane przez P. Verbrakena OSB, Oraisons sur les cent cinquante 
psaumes. Schemat omawianej tutaj publikacji przedstawia się następująco:
 – numer danego psalmu i dwa pierwsze jego wersety, 
 – tytuły psalmu przejęte z siedmiu źródeł: z Liturgii Godzin, z Wulgaty, z Bi-

blii Wujka, Biblii Poznańskiej, Biblii Jerozolimskiej, Paulistów oraz Biblii 
Tysiąclecia,

 – łaciński tekst oracji,
 – tłumaczenie własne na język polski przez bpa W. Świerzawskiego.

Powyższy autor „próbką” 11 kolekt psalmicznych w układzie zaprezento-
wanego schematu uprzedzi publikację całości zestawu kolekt w roku 201332.

Warty zauważenia jest fakt, że wczesnochrześcijańskie oracje psal-
miczne opublikowane przez P. Verbrakena (Oraisons…), w przekładzie pol-
skim, w ilości 114, autorstwa prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego  

 29 Poniższe wiadomości powtarzamy za J. Evenou, Les oraisons psalmiques. Pour une 
prière chrètienne des psaumes, La Maison-Dieu 135(1978)138-174.

 30 Zob. W. Świerzawski, Psalmy skarbem Kościoła. Jak modlić się psalmami? Kolekty 
psalmiczne, Kraków 2017.

 31 Zob. W. Świerzawski, Kolekty psalmiczne, 289 n.
 32 Tamże, 290-297. Por. przyp. 30.
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L. Małunowiczównej (uzupełnione przez ks. dra L. Gładyszewskiego) zostały 
wydane w roku 199333. Nie trzeba przy tym zapominać, że autorskie przekłady 
z łaciny tych samych tekstów dopuszczają ich zróżnicowaną formę słowną. Au-
torskie przekłady dokonane przez W. Świerzawskiego czy L. Małunowicz ewen-
tualnym przyszłym badaczom tychże kwestii dostarczyłyby bogatego materiału 
porównawczego. Oto jeden z przykładów odnoszących się do oracji do Psalmu 
117 (116), potwierdzający owe osobiste interpretacje:
 – W. Świerzawski: Módlmy się – Niech wszystkie narody i ludy wysławiają 

Cię jako Boga i Ojca. Umocnij, prosimy, wobec nas swoje miłosierdzie, by 
na wieczność posiadła nasze serca Prawda (por. J 14,6), Twój Syn, Tobie 
współistotny i współwieczny.

 – L. Małunowicz: Wszystkie ludy i narody składają Ci pochwałę jako ich Bogu 
i Ojcu. Umocnij nad nami, prosimy, miłosierdzie Twoje, a owa Prawda (por. 
J 14,6), która jest Tobie współistotna i współwieczna, niech posiądzie serca 
nasze na wieki34.
Dla pełnej statystyki przekładów starożytnych oracji psalmicznych na ję-

zyk polski można dodać trzy kolekty do pierwszych trzech psalmów autorstwa 
J.J. Janickiego z roku 201335. Nie wnoszą one jednak, oraz ich interpretacja, 
niczego nowego do naszego tematu.

 4. Uwaga końcowa

Na koniec wracamy do początku naszej rozprawy, czyli do zasadniczego 
pytania, dlaczego od ponad pół wieku nie zrealizowano zapowiedzi Kongregacji 
ds. Kultu Bożego odnoszącej się do wydania „Dodatku” do księgi Liturgii Godzin 
zawierającego modlitwy do każdego psalmu z osobna. Odpowiedź na powyższe 
pytanie podaje nam (nieoficjalnie) osoba najbardziej kompetentna, czyli relator 
grupy studyjnej III (De psalmis distribuendis) J. Pascher, odpowiedzialny między 
innymi za kwestie związane z oracjami psalmicznymi. Ów relator podaje dwie 
zasadnicze przyczyny tłumaczące brak realizacji zapowiedzi art. 112 „Ogólnego 
Wprowadzenia do Liturgii Godzin”36. Pierwsza z nich to obawa przed nadmierną 
obszernością każdego z czterech tomów księgi Liturgia Horarum (editio typica 

 33 Zob. L. Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesnochrześcijńskiej. Prace ukończył 
i do druku przygotował Ks. L. Gładyszewski, Lublin 1993, 367-392.

 34 Owe dwa autorskie przekłady oracji do psalmu 117 (116) zob. W. Świerzawski, 
Kolekty psalmiczne, 295 oraz L. Małunowiczówna, Antologia modlitwy wczesno-
chrześcijańskiej, 387.

 35 J.J. Janicki, Teksty ułatwiające, 303 n.
 36 Zob. J. Pascher, Das neue rőmische Stundengebet, Internationale Katholische Zeit-

schrift 7(1978)532.



26 Ks. Jerzy STEFAŃSKI

prawie 7000 stron!). Drugi negatywny argument jest natury praktycznej. Trudno 
bowiem wyobrazić sobie recytowanie Officium divinum, korzystając z dwóch 
ksiąg równocześnie (druga księga, czyli „Dodatek”, zawierałaby orationes super 
psalmos). Niektóre jednak zwyczaje modlitewne określonych zakonów kultywo-
wały w powyższej materii (np. benedyktyni) własne tradycje odnośnie do kolekt 
psalmicznych37.

Pomimo braku oficjalnej publikacji V tomu zawierającego omawiane tutaj 
oracje, z oszczędnej informacji S. Mazzarello (ówczesnego sekretarza Centro di 
Azione Liturgica) dowiadujemy się, że Kongregacja ds. Kultu Bożego zgodziła 
się na wydanie drukiem w 1972 roku Salterio corale, łącznie z kolekcją oracji 
psalmicznych, przeznaczonego quibusdam communitatibus religiosis38.

Słowa kluczowe: orationes super psalmos.

Summary

PSALM COLLECTS – ORATIONES SUPER PSALMOS

According to Article 112 of “The General Instruction on the Liturgy of the Hours” 
of 1970, the document is supposed to include prayers relating to each particular psalm in 
accordance with an age-old tradition. Regrettably, this official initiative announced more 
than fifty years ago is yet to be undertaken. Nevertheless, the very project of preparing such 
collected orations was meant to emphasise the Christological value of the psalms. In the 
light of the above mentioned Article 112 of “The General Instruction”, this treatise bears 
resemblance to the early Christian tradition of practising the orationes super psalmos, which 
in turn inspire the Post-Conciliar Study Groups to draw up a new collection of orations on 
the psalms. Although the aforementioned collection has not been published so far, there exist 
orations translated into such languages as Polish or Italian. The article concludes with the 
 37 Jako ciekawostkę można tutaj przytoczyć opinię E. Lengelinga (relator grupy studyj-

nej IV – De lectionibus biblicis), który wyraził swój żal w publikacji poprzedzającej 
ukazanie się pierwszego tomu księgi Liturgia Horarum, że przygotowany zestaw 
kolekt psalmicznych nie towarzyszy poszczególnym psalmom, co byłoby bardzo 
korzystne dla podkreślenia chrystologicznego (Verchristlichung) waloru psalmów. 
Zob. E. Lengeling, Liturgia Horarum. Zur Neuordnung des kirchlichen Studengebets, 
Liturgisches Jahrbuch 20(1970)155.

 38 S. Mazzarello, Le orazioni salmiche – ovvero un utile sussidio per la celebrazione 
orante della Liturgia delle Ore, Liturgia 10(1976)328. Przytoczone tutaj pozwolenie 
na odosobnioną publikację oracji psalmicznych dla niektórych środowisk zakonnych 
opiera się na dokumencie Kongregacji ds. Kultu Bożego z dnia 6 sierpnia 1972. Zob. 
Notificatio. De Liturgia Horarum pro quibusdam communitatibus religiosis, Notitiae 
8(1972)256, art. I e.
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explanation offered by the relator (J. Pascher) responsible for the preparation of the official 
collection of orations on the psalms justifying the lack of implementation of Article 112 of 
“The General Instruction on the Liturgy of the Hours.” 

Key words: orationes super psalmos.
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Bp Henryk WEJMAN

Komuniotwórcza wartość postawy ufności człowieka

  Wstęp

Współczesne osiągnięcia w dziedzinie techniki i ekonomii ułatwiają czło-
wiekowi egzystencję. Dzięki nim jego warunki bytowe znacznie się polepszyły 
i wciąż polepszają, ale z drugiej strony ta poprawa bywa często przyczyną jego 
wzrastania w poczuciu samowystarczalności. Wówczas zaczyna on zbytnio po-
kładać ufność we własne siły i liczyć wyłącznie na siebie. W efekcie tego zamyka 
się w sobie samym, a przez to staje się niezdolny do nawiązania relacji osobo-
wych z innymi ludźmi. A przecież zdolność do wejścia w osobowe relacje jest 
niezbędnym warunkiem tworzenia jakiejkolwiek wspólnoty, a już tym bardziej 
tej najmniejszej ze wszystkich – rodziny. Jeśli zatem człowiek ma nawiązywać 
relacje osobowe z innymi, to winien troszczyć się nie tylko o poprawę własnej 
egzystencji materialnej, ale nade wszystko o właściwy kształt swego człowie-
czeństwa. Sposobem, który ku temu wiedzie jest postawa ufności. 

Celem niniejszego przedłożenia jest ukazanie bogactwa postawy ufności 
i zarazem jej wartości w procesie duchowego rozwoju człowieka i budowania 
przez niego relacji osobowych. 

Tak określony cel będzie realizowany w trzech etapach. 
Pierwszy dotyczy ukazania uwarunkowań postawy ufności człowieka. Ufność 

jest wartością interpersonalną i dlatego warunkuje istnienie osób. Ich otwartość 
na siebie nawzajem ją zapoczątkowuje. Pierwszym, który wyszedł naprzeciw 
człowieka, jest Pan Bóg. Jego udzielenie się w Chrystusie stanowi wyraz Jego 
miłosierdzia i zarazem podłoże do zaufania Mu ze strony człowieka.

Studia Gnesnensia
Tom XXXIV (2020) 29–44

Bp prof. dr hab. Henryk Wejman (ur. 1959 r.); profesor zwyczajny; biskup pomocniczy 
archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej; adres do korespondencji: hwejman@poczta.onet.pl
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Drugi etap analiz zorientowany będzie na zaprezentowanie dynamizmu 
postawy ufności człowieka. Przyjęcie w pokorze Bożego udzielania się przez 
człowieka stanowi początek nawiązania z jego strony osobowej relacji z Bogiem. 
Ta osobowa więź podlega rozwojowi, a czynnikiem, który ją wzmaga, może być 
tylko modlitwa.

Trzeci zaś etap analiz podejmie kwestię wartości postawy ufności człowie-
ka w budowaniu wspólnoty w szeroko rozumianym tego słowa znaczeniu. Ta 
komuniotwórcza wartość postawy człowieka ujawnia się w pierwszym rzędzie 
w pogłębianiu osobowych więzi pomiędzy najbliższymi sobie osobami, głównie 
w rodzinie, następnie we wzroście ich wrażliwości na innych członków życia 
społecznego i w końcu na poszanowaniu przez nich środowiska naturalnego jako 
miejsca egzystencji ludzi i wzrastania ich w poczuciu bezpieczeństwa.

 1. Uwarunkowania postawy ufności człowieka

Aby mówić o postawie ufności człowieka, trzeba sięgnąć do źródła jej za-
istnienia. Źródłem tym jest miłosierdzie Boga. Bóg, który jest Wspólnotą Osób, 
wzajemnie się sobie udzielających w życiu wewnątrztrynitarnym, powołał do 
istnienia cały świat, w tym najdoskonalszą z istot – człowieka. Ten stwórczy akt 
Boga św. siostra Faustyna ujęła w słowach: Boże, Któryś z miłosierdzia Swego 
powołać raczył z nicości do bytu rodzaj ludzki. Z hojnością go obdarzyłeś naturą 
i łaską (Dz. 1743). W myśl jej słów zarówno istnienie człowieka, jak i cała jego 
struktura bytowa, tj. jego zdolność do poznania, wybierania i miłowania tłumaczy 
się miłosierdziem Boga1. 

Tłumaczące się miłosierdziem Boga istnienie człowieka i bogactwo jego oso-
bowo-podmiotowej struktury nadaje mu wzniosłości wśród wszystkich stworzeń. 
Tę wielkość miłosierdzia Bożego, ujawniającą się właśnie w stworzeniu człowieka 
i jego uwzniośleniu wśród stworzeń, opiewał już Psalmista starotestamental-
ny: Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło Twych palców, księżyc i gwiazdy, któreś 
Ty utwierdził: czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, i czym – syn człowieczy, 
że się nim zajmujesz? Uczyniłeś go niewiele mniejszym od istot niebieskich, 
chwałą i czcią go uwieńczyłeś. Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, 
złożyłeś to wszystko pod jego stopy (Ps 8,4-8). Powołanie człowieka do istnienia 
i dopuszczenie go przez Boga do udziału w swoim życiu wewnętrznym wyraźnie 
wskazuje na to, że On jest wobec niego nie tylko Stwórcą, ale także jego Ojcem. 
I stąd też uznanie przez człowieka tej zależności od Boga pozostaje w służbie 

 1 Por. W. Słomka, Miłosierdzie w chrześcijańskiej wizji człowieka, w: L. Balter (red.), 
Wobec tajemnicy Bożego miłosierdzia, Poznań 1991, 57. 
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rozwoju jego człowieczeństwa. Natomiast niepodjęcie tego przez niego może go 
wieść ku zatraceniu.

Obdarowany wolnością człowiek źle ją wykorzystał w swojej historii. Przez 
wypowiedzenie posłuszeństwa Bogu za poduszczeniem złego utracił łaskę uświę-
cającą i związane z nią dary. Znalazł się przez to w trudnej sytuacji. Bóg go 
jednak nie opuścił.

On, będąc wierny swej miłości udzielonej mu w akcie stworzenia, ofiarował 
swojego Syna. Ten akt miłosierdzia Boga św. siostra Faustyna ujęła w swoim 
Dzienniczku w słowach: Boże, miłosierdzie Cię pobudziło, żeś Sam raczył zstąpić 
do nas i wydźwignąć nas z nędzy naszej. Słowo staje się Ciałem – Bóg zamieszkał 
z nami, Słowo Boże – Miłosierdzie Wcielone (Dz. 1745). Akt ofiarowania Syna 
siostra Faustyna postrzegała wyłącznie w aspekcie miłosierdzia Boga. Wyra-
ziła to w słowach modlitwy: Boże, któryś nie zatracił człowieka po upadku, ale 
w miłosierdziu Swoim przebaczyłeś mu, przebaczyłeś po Bożemu, to jest, że nie 
tylko mu odpuściłeś winę, ale obdarzyłeś go wszelką łaską (...). Podniosłeś nas do 
Swego Bóstwa przez Swe uniżenie; jest to przepaść Twego miłosierdzia (Dz. 1745). 
Niewątpliwie, w akcie wcielenia Bóg objawił siebie, odsłaniając, kim jest dla czło-
wieka i zarazem ukazał, jakąż ten człowiek przedstawia dla Niego wartość. Tę 
prawdę dostrzegł Jan Paweł II i trafnie ją wyraził w słowach pierwszej encykliki 
Redemptor hominis: Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwórcy człowiek, skoro 
zasłużył na takiego i potężnego Odkupiciela, skoro Bóg Syna swego Jednorodzo-
nego dał, ażeby on, człowiek, nie zginął, ale miał życie wieczne (RH 10). 

W sposób najgłębszy miłosierdzie Boga Chrystus objawił w swojej męce 
i śmierci. To w niej On odsłonił wielkość miłosierdzia Boga i zarazem ukazał 
wzniosłość godności człowieka. Poprzez swą krzyżową ofiarę pokazał, że Bóg jest 
wierny swej miłości do człowieka wyrażonej w akcie jego stworzenia i w imię tej 
wierności jest zdolny przywrócić mu utracone przez grzech Boże podobieństwo. 
Dzięki Jego zbawczej ofierze człowiek stał się nowym stworzeniem. W ten sposób 
zostały uszanowane dwie zasady: sprawiedliwości i miłosierdzia. Naruszona 
przez grzech ludzka godność, jaką człowiek został obdarowany w akcie stworze-
nia, zostaje przywrócona ofiarą Chrystusa, będącą wyrazem miłosierdzia Bożego2. 

W podsumowaniu dotychczasowej refleksji wysuwają się dwie zasadnicze 
kwestie, które należy potraktować jako podstawy dla postawy ufności człowieka. 
Można powiedzieć, iż są one swego rodzaju uwarunkowaniami owej postawy. 

Pierwsza związana jest z aktem stworzenia człowieka przez Boga. On, 
stwarzając go na Swój obraz i podobieństwo (por. Rdz 1,27) i obdarowując go 
niezwykłymi darami nadprzyrodzonymi i nadnaturalnymi, związał się z nim 

 2 Por. H. Wejman, Współpraca człowieka z miłosiernym Bogiem, Kraków 2001, s. 24-25. 
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łaską niezwykłej przyjaźni. Głębię tej przyjaźni prorok Izajasz usiłował wyrazić 
w obrazie miłości matki wobec własnego niemowlęcia. Matka kocha swe niemowlę 
i nie może o nim zapomnieć! A gdyby nawet ona o nim zapomniała – mówi pro-
rok – to Bóg o nim nie zapomni (por. Iz 49,14-15). I całe to porównanie puentuje 
słowami włożonymi w usta Boga: Oto wyryłem cię na obu dłoniach, twe mury są 
ustawicznie przede Mną (Iz 49,16). Z tego wynika, iż więź przyjaźni Boga z człowie-
kiem, zawiązana w momencie stworzenia, jest tak głęboka, że przekracza nawet 
więź, jaka łączy matkę ze swym niemowlęciem w jej łonie. Owe porównanie, jak 
zresztą każde inne porównanie choćby najgłębsze, jest – mówiąc językiem siostry 
Faustyny Kowalskiej – jedynie bladym cieniem rzeczywistości przyjaźni miłości, 
jaką Bóg ma wobec człowieka (por. Dz. 1073). Właśnie w tej przyjaźni należy 
upatrywać Bożego zaufania człowiekowi. Jednak trzeba od razu podkreślić, że 
Jego zaufanie przyjmuje nieco inne oblicze niż to człowieka wobec Boga.

Aby odsłonić to oblicze, należy zauważyć, że zaufanie w swym najgłębszym 
wymiarze polega na zdaniu się osoby na osobę. U podstaw owego zdania się osoby 
tkwi z jednej strony jej uświadomienie sobie własnej niewystarczalności, czego 
wyrazem staje się potrzeba oparcia i schronienia, a z drugiej jej przeświadczenie 
o możliwościach i łaskawości osoby, na którą się zdaje. Ten pierwszy element 
nie występuje w postawie zaufania Boga człowiekowi, albowiem Bóg jako Istota 
wieczna i wszechmocna z natury swej nie jest niewystarczalny i nie ma potrzeby 
szukania oparcia ani też schronienia u człowieka. A zatem o postawie zaufania 
Boga człowiekowi możemy mówić jedynie w tym drugim wymiarze. I faktycznie, 
Bóg, mimo powołania człowieka do istnienia i obdarowania go niezwykłymi dara-
mi, co uczynił zupełnie bezinteresownie i bezwarunkowo, czyli mimo tego, iż jest 
jego Stwórcą i Panem, ma przekonanie, iż ten uzna Go za swojego ojca i będzie 
postępował zgodnie ze wskazanym – trzymając się tu tekstu biblijnego – pole-
ceniem niespożywania owoców z drzewa poznania dobra i zła (por. Rdz 2,16-17). 
W tym kontekście trzeba stwierdzić, iż Boże zaufanie człowiekowi wyraża się 
w Jego przeświadczeniu o tym, że człowiek pozostanie wierny okazanemu mu 
w akcie stworzenia i usynowienia miłosierdziu i w jego duchu będzie postępował 
w codzienności swojego życia. To zaufanie ze strony Boga wobec niego cechuje 
bezgraniczność, jak bezgraniczne pozostaje Jego obdarowanie go rozmaitymi 
darami w momencie stworzenia. Ale z drugiej strony to Jego zaufanie narażone 
jest na nadużycie ze strony człowieka. I właśnie do takiej sytuacji doszło już na 
początku historii relacji Boga z człowiekiem, kiedy to pierwsi rodzice doświad-
czyli próby ufności3. A zatem Boże objawienie się, wyrażone w akcie powołania 

 3 Por. S. Łach (red.), Księga Rodzaju. Wstęp – Przekład z oryginału – Komentarz, 
Poznań 1962, 210-211.
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człowieka do istnienia i obdarowania go nadprzyrodzonymi darami, stanowi 
pierwszą przesłankę dla podjęcia przez niego postawy ufności względem Niego.

Ta pierwsza przesłanka zostaje jeszcze wzmocniona aktem odkupienia czło-
wieka przez Chrystusa, co stanowi drugą kwestię w aspekcie uwarunkowania 
postawy ufności. W akcie odkupienia, czyli złożenia siebie w ofierze krzyżowej na 
Kalwarii, Chrystus pokazał, że Bóg nie chce śmierci człowieka, lecz aby żył i to 
w obfitości (por. J 10,10). On pojednał go z Nim i ukazał mu cel jego życia. Stąd 
też tylko w Chrystusie człowiek jest w stanie zrozumieć siebie w swej godności – 
jak przypomniał to Jan Paweł II w encyklice Redemptor hominis – i dostrzec 
wartość swej osoby oraz odnaleźć sens swego życia (por. RH 10). Chrystus w pełni 
objawił Boga w Jego miłosierdziu, czyli odsłonił Jego bezgraniczną łaskawość 
względem człowieka, a tym samym ukazał Jego serdeczne oczekiwanie na niego 
i Jego gotowość do przebaczenia mu jego niedoskonałości i przyjęcia go do Sie-
bie. Czyż taka postawa Boga w Chrystusie nie stanowi dla człowieka kolejnego 
argumentu, aby w Nim położył całą swą nadzieję i bezgranicznie Mu zaufał?4 

Podsumowując powyższe analizy, trzeba stwierdzić, że Bóg pierwszy otwo-
rzył się, czyli objawił się i tym samym umożliwił człowiekowi nawiązanie z Nim 
relacji. To objawienie się Boga jest niczym innym, jak Jego miłosierdziem. On je 
ukazał zarówno w dziele stworzenia, czyli w powołaniu człowieka do istnienia, 
jak i później w dziele jego wyzwolenia z niewoli grzechu, spowodowanej wypo-
wiedzeniem Mu posłuszeństwa, poprzez ofiarowanie swojego Jednorodzonego 
Syna, który złożył siebie w ofierze na kalwaryjskim krzyżu. Chrystus przywrócił 
mu utraconą przez grzech godność dziecka Bożego i wciąż go uświęca w Duchu 
Świętym, którego wylał wraz z Ojcem na Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy. 

 2. Dynamizm postawy ufności człowieka 

Objawione przez Chrystusa miłosierdzie Boga domaga się ze strony człowieka 
podjęcia. To podjęcie z jego strony jest niczym innym, jak jego odpowiedzią na Boże 
udzielanie się. A najgłębszym wyrazem tej odpowiedzi może być tylko pokora. 

To właśnie pokora stanowi fundament nawiązania przez człowieka więzi 
z Bogiem i zarazem warunek zaufania Jemu. Zaufanie osobie jest swego rodzaju 
następstwem uznania przez nią odniesienia do niej. Oznacza to, że aby komuś 
zaufać, trzeba wpierw uznać osobistą relację względem niego. A to zaś jest 
niczym innym, jak pokorą. A zatem ten, kto uznaje siebie w swej strukturze 
bytowej i akceptuje swoje odniesienie do drugiego, może dopiero zdobyć się na 

 4 H. Wejman, Ufność w życiu duchowym człowieka, w: W. Gałązka (red.), Tylko służyć, 
t. II, Warszawa 2016, 70-71.
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akt powierzenia mu siebie, co w istocie sprowadza się do zaufania jemu. Z tego 
wynika, że pokora stanowi warunek sine qua non zaufania drugiej osobie.

Zaufanie Bogu jako odpowiedź człowieka na Jego udzielanie się będzie moż-
liwe dopiero wtedy, gdy on wpierw zaakceptuje swoją relacyjność, czyli odniesie-
nie do Niego jako Stwórcy i Ojca. Gdy to uczyni, będzie w stanie powierzyć Mu 
siebie samego, co stanowi istotę ufności. Tę prawidłowość św. siostra Faustyna 
Kowalska ujęła najpierw w wyznaniu: Wiem dobrze czym jestem sama z siebie. 
(...) Poznanie nędzy mojej, daje mi zarazem poznać przepaść Miłosierdzia Twojego 
(Dz. 56), które w późniejszym czasie dopełniła słowami: Bez pokory nie możemy 
się podobać Bogu (...). Jezus dał mi poznać, że pokora jest tylko prawdą (Dz. 270. 
1503). Z zestawienia obydwóch jej wypowiedzi wynika jednoznacznie, że zaufanie 
Bogu ze strony człowieka ma podłoże w prawdzie o jego tożsamości bytowej. Czło-
wiek wpierw ma zaakceptować siebie w swej strukturze osobowej, tj. stworzenia 
zdolnego do poznania, wybierania i miłowania, uznając zarazem źródło tych 
umiejętności, którym jest Pan Bóg. Taka akceptacja siebie z uwzględnieniem jej 
źródła, tj. Boga, która jest równoważna pokorze, czyli uznaniu przez człowieka 
osobistej relacji względem Niego, umożliwi mu dopiero całkowite powierzenie 
się Jemu, czyli oddanie Mu się bez granic – co stanowi istotę postawy ufności. 

W świetle powyższych analiz ujawnia się pewna prawidłowość spełniania 
się człowieka w swym człowieczeństwie. Polega ona na tym, że uznanie przez 
człowieka osobistej zależności względem Boga nie stanowi dla niego zniewolenia, 
lecz jest sposobem na samorealizację. Skoro człowiek nie ma w sobie samym racji 
istnienia, to może egzystować i rozwijać się w człowieczeństwie jedynie w relacji 
do Boga. Dopiero w takim odniesieniu będzie w stanie właściwie się rozwijać 
i pogłębiać swe człowieczeństwo. Fakt ten dostrzegła w swoim życiu św. siostra 
Faustyna, czemu dała wyraz w słowach: Absolutnie wszystkie istnienia zależą 
od Pana i utrzymywane są Jego wszechmocą (Dz. 1315). Z jej słów wyraźnie 
wybrzmiewa prawda o tym, że każde stworzenie jest podtrzymywane w swym 
istnieniu przez Boga. Ale człowiek, będąc istotą wolną, jest w stanie także opo-
wiedzieć się za byciem bez Boga. Może Mu w swej wolności powiedzieć – nie, czyli 
sprzeniewierzyć się Mu. Na tę możliwość człowieka zwrócił uwagę Jan Paweł II 
w trakcie swojej pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 r. W homilii wygłoszonej podczas 
Eucharystii sprawowanej w Skoczowie stwierdził, że człowiek może powiedzieć 
Bogu – nie. Ale od razu postawił pytanie, w imię jakiej wartości może on powie-
dzieć Bogu – nie? I stwierdził, że człowiek wprawdzie może powiedzieć Bogu – nie, 
ale dając taką odpowiedź, skazuje siebie zarazem na zatracenie5. Rozumieli to 

 5 Jan Paweł II, Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia, L’Osservatore Romano 
175(1995)7, 28. 
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Ojcowie Soboru Watykańskiego II, którzy ową prawdę zawarli w stwierdzeniu: 
stworzenie bez Stworzyciela zanika (KDK 36). 

Związek prawdy człowieka o sobie samym, będącej pokorą z jego strony i jego 
zaufania Bogu, zauważył Jan Paweł II. On w swej pierwszej encyklice, zatytu-
łowanej Redemptor hominis, napisał właśnie: Człowiek, który chce zrozumieć 
siebie do końca (...) musi ze swoim niepokojem, niepewnością, a także słabością 
i grzesznością, (...) przybliżyć się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą 
samym, musi sobie «przyswoić», zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Od-
kupienia, aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, 
wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim zdumieniem 
nad sobą samym (RH 10). Wprawdzie w wypowiedzi tej Papież nie użył pojęcia 
pokory ani też pojęcia ufności, ale używając sformułowań w postaci: przybliżyć 
się do Chrystusa, przyswoić i zasymilować całą rzeczywistość Jego Wcielenia 
i Odkupienia oraz owocuje uwielbieniem Boga, dostrzegł treść związku pokory 
i ufności. W myśl jego słów, gdy człowiek uzna swoją ograniczoność i związaną 
z tym niepewność, co odpowiada rzeczywistości prawdy i pokory, będzie w sta-
nie przybliżyć się do Chrystusa i przyswoić sobie rzeczywistość Jego Wcielenia 
i Odkupienia, a przez to będzie mógł powierzyć Mu się z oddaniem, co ściśle 
wiąże się z rzeczywistością postawy ufności6. 

Z przeprowadzonych refleksji wynika jednoznaczny wniosek, że zaufanie 
człowieka Bogu ma charakter relacyjny. Jest ono wynikiem spotkania osób. W Bo-
sko-ludzkiej relacji inicjatywa tego spotkania leży po stronie Boga. On pierwszy 
otworzył się przed nim i zakomunikował mu swoją wolę. W sposób najpełniejszy 
odsłonił ją w ofiarowaniu swojego Syna, który, przyjmując ludzkie ciało, stał się 
człowiekiem i z miłości do niego złożył siebie w ofierze na kalwaryjskim krzyżu. 
To Boże wyjście, stanowiące z Jego strony formę samoudzielania się, jest wyra-
zem Jego miłosierdzia, wobec którego człowiek nie jest bezwolnym narzędziem, 
lecz osobowym partnerem. On może otworzyć na nie swoje serce, ale też może 
się przed nim zamknąć. Gdy się otworzy, wtedy doświadczy Bożej obecności. 
I właśnie na doświadczeniu obecności osoby zasadza się ufność. Ona stanowi jej 
fundament. Aby komuś zaufać, trzeba wpierw spotkać się z osobą i doznać jej 
bliskości. Z tego doznania bliskości wyrastać będzie cały gmach postawy zaufania. 
I w tym momencie odsłania się dynamiczny charakter postawy ufności. 

Postawę ufności nie można posiąść raz na zawsze, lecz wciąż trzeba o nią 
zabiegać. Owe zabieganie ze strony człowieka jest niczym innym, jak nieustan-
nym zrywaniem się ku Bogu. Użyte w tym momencie pojęcie nieustanny zryw 
jest stosowane nie tyle w znaczeniu bycia w obecności Boga, ile stopnia wzrostu 

 6 Por. H. Wejman, Biblijne oblicza ufności, Kraków 2007, 140-141.
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więzi z Nim. Inaczej mówiąc, chodzi o świadomość wzrastania człowieka w re-
lacji z Bogiem. To wzrastanie jest swego rodzaju procesem, na który wskazuje 
przymiotnik nieustanny. Najwłaściwszym środkiem tego procesu jest modlitwa. 

Właśnie modlitwa stanowi nieodzowny środek w procesie wzrostu człowieka 
w postawie zaufania Bogu. Modlitwa jako dialog człowieka z Bogiem sprawia, 
że on Go poznaje i przez to coraz bardziej się do Niego przybliża, a zarazem 
głębiej Mu ufa. W tym przypadku doskonały przykład pozostawiła nam św. sio-
stra Faustyna Kowalska. Ona w swoim życiu wciąż intensyfikowała modlitwę. 
Z czasem jej intensywność modlitwy nabrała takiego natężenia, że doszła do 
harmonii władz zmysłowych i duchowych z codziennymi zadaniami. Dała temu 
świadectwo w słowach: Już trzeci raz odprawiam taką nowennę do Matki Bożej, to 
jest składającą się z jednego tysiąca Zdrowasiek dziennie, to jest dziewięć tysięcy 
pozdrowień składa się na całość tej nowenny. Jednak pomimo, że ją odprawiłam 
już trzy razy w życiu, to jest dwa razy przy obowiązku i w niczym nie uroniłam 
swoim obowiązkom, spełniając je najdokładniej i także poza ćwiczeniami, to jest, 
że ani na Mszy świętej, ani na benedykcji nie odmawiałam onych Zdrowasiek, 
a raz odprawiłam taką nowennę, kiedy leżałam w szpitalu. Dla chcącego – nic 
trudnego. Poza rekreacją modliłam się i pracowałam, w dniach tych nie wymó-
wiłam ani jednego słowa niekoniecznie potrzebnego, chociaż muszę przyznać, że 
ta sprawa wymaga dość dużo uwagi i wysiłku, ale dla uczczenia Niepokalanej 
nic nie ma za wiele (Dz. 1413). Z jej relacji wyraźnie wynika, iż nowenna od-
prawiana przez nią w żaden sposób nie była przyczyną zaniedbania przez nią 
obowiązków, wręcz przeciwnie, umożliwiła jej osiągnięcie wysokiego stopnia 
skupienia wewnętrznego i złączenia się z Jezusem Chrystusem7. Jak można 
zauważyć, modlitwa w życiu siostry Faustyny przyjęła formę nieustannego trwa-
nia w Jego obecności poprzez wspominanie Go wraz z rytmem bicia własnego 
serca. To z kolei potęgowało w niej zaufanie Jemu. Im częściej i intensywniej 
Go wspominała, tym głębiej Mu ufała. 

Ta prawidłowość ma niejako swoje osadzenie w relacjach międzyludzkich. 
Tam, gdzie istnieje między osobami dialog, tam też osoby się głębiej poznają, 
a przez to wzmaga się między nimi miłość, która z czasem przeradza się we 
wzajemne zaufanie. Podobnie jest w relacji człowieka z Bogiem. Im bardziej 
wzmaga intensywność swego dialogu z Chrystusem, czyli modlitwę, tym głębiej 
Go poznaje i tym samym otrzymuje podstawę do bezgranicznego Mu się powie-
rzenia. A zatem w miarę intensyfikowania przez człowieka rozmowy z Bogiem 
wzrasta w nim zaufanie do Niego. 

 7 Por. J. Machniak, Modlę się ciszą, Kraków 2000, 29-30. 
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Na wartość wspominania Jezusa jako czynnika intensyfikującego modlitwę, 
a tym samym przyczyniającego się do wzrostu zaufania Jemu, wskazał już św. 
Augustyn w słowach: Odkąd Ciebie (Boże) poznałem, trwasz w mej pamięci 
i tam Cię odnajduję, gdy sobie przypominam o Tobie, Tobą się raduję8. W myśl 
wypowiedzi tego Ojca Kościoła wspominanie przyczynia się do wzrostu miłości. 
Im częstsze są te wspomnienia ze strony człowieka, tym głębszy bywa jego 
stopień miłości do Niego. W miarę zaś powtarzania tej czynności przeradza się 
ona w sprawność duchową9. Z tego płynie zasadniczy wniosek, że człowiek, im 
częściej będzie kierował swoje myśli ku Chrystusowi w ciągu dnia w postaci 
aktów strzelistych, tym bardziej będzie przezwyciężał miłość własną, a tym 
samym będzie stwarzał klimat dla zaufania Jemu. 

W podsumowaniu trzeba powiedzieć, że Bóg w swojej opatrzności otacza 
człowieka nieustanną opieką. Efektywność Jego opieki uwarunkowana jest ludz-
ką otwartością się na nią. Najwłaściwszym zaś sposobem wyrazu tej otwartości 
z jego strony jest modlitwa. W niej człowiek poprzez zwrócenie się do Boskiego 
Ty odkrywa – jak uczył Jan Paweł II – swoje ja i przez to potwierdza się jako 
podmiot, czyli odkrywa siebie w autentyczności swojej godności i swojej wolno-
ści10. Zatem w miarę jej rozwoju, czyli osobowego pogłębiania kontaktu z Bogiem 
wzbudza on w sobie pragnienie oddania się Jemu. Jednym słowem, człowiek 
wzrasta w ufności Bogu na miarę intensywności modlitwy. Im intensywniej bę-
dzie ją człowiek praktykował, tym bardziej będzie wzmagał swoje zaufanie Jemu.

 3. Wartość postawy ufności w budowaniu interpersonalnych relacji

Odsłonięta w swym źródle i w podmiotowym charakterze postawa ufności 
nie może nie zostać przez człowieka uczyniona zasadą życia wspólnotowego. 
Postawa ufności wywołuje w życiu człowieka liczne skutki. Będąc oparta na 
misterium paschalnym Chrystusa, stanowi źródło duchowego rozwoju człowie-
ka, a tym samym ma wpływ na tworzenie przez niego atmosfery wspólnotowej 
między ludźmi.

W pierwszym rzędzie postawa ufności sprzyja duchowemu rozwojowi czło-
wieka. Jej oddziaływanie polega na tym, że chroni ona go przed zwątpieniem i re-
zygnacją, a zarazem pobudza do cierpliwej i wytrwałej pracy nad sobą. Człowiek, 
któremu przyświeca zaufanie, nie traci duchowej aktywności w zdobywaniu cnót, 
pomimo pojawiających się od czasu do czasu przeszkód z zewnątrz. Właśnie uf-

 8 Augustyn św., Wyznania, Warszawa 1982, 196.
 9 Por. H. Wejman, Kontemplować Boga w tajemnicy Jego miłosierdzia, Kraków 2006, 

185. 
 10 Por. Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994, 33-35.
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ność jako bezgraniczne zdanie się na Boga sprawia, że człowiek nabiera w swym 
działaniu coraz bardziej ludzkich odruchów, czyli wzrasta w człowieczeństwie 
i doskonali się duchowo. Tak postępując, oddaje tym samym hołd Bogu. Tę pra-
widłowość trafnie uchwycił i precyzyjnie wyraził św. Ireneusz, który w jednej ze 
swoich homilii zawarł znamienne słowa: Gloria Dei vivens homo – chwałą Bożą 
żyjący człowiek11. W myśl tych słów, człowiek, który kieruje się wartościami 
ewangelicznymi, do których należy także ufność, żyje, czyli duchowo się rozwija, 
a przez to przynosi Bogu jako jego Stwórcy – chwałę. 

Oprócz oddziaływania na życie duchowe człowieka ufność nie pozostaje bez 
wpływu na wykonywanie przez niego codziennych zadań. To dzięki niej człowiek 
staje się zdolny do przezwyciężania w swojej egzystencji przeróżnych trudności 
i lęków i podejmowania działań z cierpliwością i w pokoju. Przykład tej postawy 
dała św. siostra Faustyna Kowalska, która wprost powiedziała o sobie: Pośród 
największych trudności i przeciwności, nie tracę wewnętrznego spokoju, ani na 
zewnątrz równowagi, i to doprowadza przeciwników do zniechęcenia. Cierpliwość 
w przeciwności daje moc duszy (Dz. 607). Zaś u źródła jej cierpliwości w przeciw-
nościach tkwiło zaufanie Bogu. I to ono uzdalniało ją do wiernego wypełniania 
codziennych zadań zakonnych. 

Podsumowując dotychczasowe refleksje, należy stwierdzić, że ufność umoż-
liwia człowiekowi budowanie głębokich relacji osobowych. Poprzez zaufanie 
Chrystusowi i służenie Mu z oddaniem osoba ufająca afirmuje siebie i nabiera 
wewnętrznej mocy do zaufania innym ludziom, co przyczynia się do budowania 
między nimi braterstwa.

Postawa ufności rozbudza także w człowieku optymizm, niezwykle potrzebny 
w działalności na rzecz bliźnich w społeczeństwie. W obecnych czasach wiele osób 
coraz częściej ulega różnym zniewoleniom: konsumpcjonizmowi, narkomanii, 
alkoholizmowi, rozwiązłości seksualnej czy też uzależnieniu internetowemu. 
W obliczu tych patologii człowiek o postawie zaufania Bogu nie przejdzie obok 
nich obojętnie, lecz będzie usiłował im zaradzić. Inspirowany ufnością Bogu 
i wiarą w osiągnięcie przez człowieka, mimo słabości, dobra ostatecznego, będzie 
pochylał się nad potrzebami takich ludzi i mobilizował ich do zmiany stylu by-
cia. Dla nich stanie się znakiem możliwości kierowania się w relacjach między 
ludźmi wartościami: prawdy, miłości, sprawiedliwości, przebaczenia i zarazem 
świadkiem możliwości osiągnięcia integracji osobowej, której pełnię tworzy wol-
ność o podwójnym wymiarze: z jednej strony wolność od wpływów zewnętrznych 
i wewnętrznych, czyli zdolność do unikania wszelkiego zła, a z drugiej wolność 

 11 Cyt. za: W. Słomka, Wolność i zniewolenie, Wallington 1988, 46. 
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do prawdy, czyli umiejętność opowiadania się za dobrem, która w istocie spro-
wadza się do pomnażania miłości, czerpiącej swoją siłę z mocy Ducha Świętego.

Postawa ufności owocuje również w perspektywie sensowności trudnych 
spraw związanych z egzystencją. Inaczej mówiąc, nadaje ona sens wszelkiego 
rodzaju doświadczeniom, jakich może doznać człowiek w swoim ziemskim piel-
grzymowaniu. Wielu ludzi doświadcza rozmaitego rodzaju cierpień, począwszy 
od fizycznych, przez psychiczne, aż po duchowe, które powodują utratę przez 
nich sensu życia. I wówczas ich spotkanie z człowiekiem żyjącym ufnością Bogu 
staje się dla nich bodźcem do refleksji. Bodziec ten w pierwszym rzędzie jest 
zorientowany w stronę ich zastanawiania się nad siłą cierpienia. Skoro ktoś, 
jak on cierpi, a mimo tego nie narzeka i przeżywa to doświadczenie w spokoju, 
to znaczy, że cierpienie nie jest bezgraniczne. I już w tym względzie ufność 
jednej osoby rodzi w drugiej, tej doświadczonej, nadzieję na lepszą przyszłość. 
W drugim rzędzie ostrze tego bodźca refleksji zwraca się w stronę podjęcia przez 
osoby doświadczone konkretnych działań zmierzających do właściwego przeżycia 
przez nich tego doświadczenia. 

Wreszcie postawa ufności ma znaczenie dla ewangelizacyjnej aktywności 
człowieka. To ona stanowi swego rodzaju dynamizm, który pobudza go do tego, 
że doświadczywszy Bożej miłości, nie chce tego doznania zachować dla siebie, 
lecz pragnie się nim dzielić z innymi. Inaczej mówiąc, człowiek, który ufa Bogu, 
czyli zdaje się na Niego, chce o Nim mówić innym, aby i oni doznali Jego łaska-
wości. Potwierdzeniem takiej postawy mogą być słowa, jakie siostra Faustyna 
wypowiedziała przed śmiercią: Nie zapomnę o tobie, biedna ziemio, choć czuję, 
że cała natychmiast zatonę w Bogu, jako w oceanie szczęścia; lecz nie będzie mi 
to przeszkodą wrócić na ziemię i dodawać odwagi duszom, i zachęcać je do uf-
ności w miłosierdzie Boże. Owszem, to zatopienie w Bogu da mi nieograniczoną 
możność działania12. 

I w końcu trzeba stwierdzić, że ufność ujawnia swoją wartość w objawianiu 
się miłosierdzia Boga w człowieku i w świecie. W myśl nauczania św. siostry 
Faustyny Kowalskiej, to właśnie zaufanie człowieka Bogu stanowi niezbędny 
warunek objawiania się Jego miłosierdzia, bez którego nie jest on w stanie ani 
zaznać pokoju duchowego, ani też odrodzić się w wymiarze społecznego działania. 
Apostołka miłosierdzia wprost zawarła tę kwestię w danych jej od Chrystusa 
słowach objawienia: Nie zazna ludzkość uspokojenia, dopóki nie zwróci się z uf-
nością do Miłosierdzia Mojego (Dz. 300). 

Ufność nie tylko umożliwia właściwą regulację odniesień w społeczeństwie, 
ale przyczynia się także do większej humanizacji świata. Kierowanie się ufnością 

 12 Cyt. za: E. Siepak, Życie zwyczajne uczyniła nadzwyczajnym, Kraków 1993, 109.
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Bogu w ramach humanizowania świata zobowiązuje w pierwszym rzędzie do 
rezygnowania przez człowieka w swoim życiu z zasady odwetu. Już św. Paweł 
Apostoł pisał do Rzymian: Nikomu złem za złe nie odpłacajcie. Starajcie się do-
brze czynić wobec wszystkich ludzi. Jeżeli to jest możliwe, o ile to od was zależy, 
żyjcie w zgodzie ze wszystkimi ludźmi. Nie wymierzajcie sami sobie sprawie-
dliwości, lecz pozostawcie to pomście Bożej. Napisano bowiem: Do Mnie należy 
pomsta, Ja wymierzę zapłatę – mówi Pan – ale: Jeżeli nieprzyjaciel twój cierpi 
głód – nakarm go. Jeżeli pragnie – napój go. Tak bowiem czyniąc, węgle żarzące 
zgromadzisz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj 
(Rz 12,17-21). Człowiek jest wezwany do dobra, które ma moc zwyciężyć zło. Wła-
śnie do takiego zachowania się wobec drugiego człowieka, nawet tego upadłego, 
przynagla każdego człowieka zaufanie Bogu. Wcielając w życie wartość ufności 
i przepajając nią wszelkie interpersonalne relacje, człowiek wnosi swój wkład 
w zwyciężanie zła w świecie, a tym samym umożliwia w nim panowanie dobra. 
Historia dowodzi skuteczności tej metody w różnych sytuacjach konfliktowych 
życia zarówno małżeńsko-rodzinnych, jak i narodowych oraz międzynarodowych. 
Także internacjonalizm, czerpiący natchnienie ze słów św. Pawła Apostoła: 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) znajdzie swój właściwy wyraz w tej metodzie, albowiem żadne 
działanie ideologiczno-polityczne nie jest w stanie go urzeczywistnić.

Szerząca się we współczesnej rzeczywistości ideologia ateistyczna pogrąża 
wielu w obojętności religijnej i uprzedzeniu do Boga miłosiernego. Uzasadnia 
to konieczność przepowiadania prawdy o Bogu, który nadaje sens ludzkiej eg-
zystencji i jest w stanie wyzwolić człowieka z wszelkich form zniewolenia pod 
warunkiem, że ten zaufa Jego miłosierdziu. Prawidłowość tę przypomniała siostra 
Faustyna w słowach objawienia danych jej przez Chrystusa: Nie znajdzie ludzkość 
uspokojenia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do Miłosierdzia Mojego (Dz. 300). 

Powinnością każdego człowieka, płynącą z miłosierdzia, jest ocalenie war-
tości ludzkiego życia. W spełnianiu tej powinności służą takie wartości, jak: 
posłuszeństwo, czystość i ubóstwo. Wartości te chronią człowieka przed znie-
woleniem i umożliwiają mu panowanie nad sobą. Ukształtowany w ten sposób 
człowiek będzie dopiero w stanie budować z innymi braterskie relacje, a przez 
to przyczyniać się będzie do humanizacji świata. 

Podstawową komórką społeczną jest rodzina, w której człowiek dostępuje 
daru życia i kształtuje swoje człowieczeństwo. Od jej poziomu moralno-ducho-
wego zależy przyszłość ludzkości i dlatego powinna ona być otoczona szczególną 
opieką ze strony każdej społeczności zarówno narodowej, jak i międzynarodo-
wej. Swoją rację bytu rodzina legitymuje służbą godności człowieka. Zatem 
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im bardziej będzie zjednoczona z Bogiem i pozostanie w służbie Jego miłości 
miłosiernej, tym bardziej będzie stała na straży człowieczeństwa osoby ludzkiej 
i jego humanistycznych wartości. Można nawet powiedzieć, że proporcjonalnie 
do kierowania się przez nią ufnością, wzrastać będzie jej służba człowiekowi, 
a z kolei poszanowanie jej duchowości przez władze pogłębiać będzie humani-
zację świata. Właśnie rodzina ma być kryterium wielkości narodu, jak godność 
człowieka stanowi miarę humanizacji13. 

W podsumowaniu trzeba podkreślić, że opowiadanie się człowieka po stronie 
ufności, w którą wpisana jest zasada zwyciężania zła dobrem na podobieństwo 
Chrystusa, co przypomniała i o czym zaświadczyła siostra Faustyna14, stanowi 
wspaniały przyczynek do humanizacji świata, w którym człowiek nie będzie 
już padał ofiarą dominacji, lecz będzie akceptowany w swojej godności i będzie 
w stanie w takim duchu pomagać innym. Jednym słowem, wprowadzenie 
ufności w stosunki społeczne stwarza ocalające perspektywy życia człowieka 
i społeczności oraz daje możliwość na międzyludzkie pojednanie i pokój w świecie 
współczesnym.

Wartość postawy ufności człowieka ujawnia się w kształtowaniu przez 
niego zachowań ekologicznych, poczynając już od decyzji. W miarę kierowania 
się przez człowieka ufnością wzrasta w nim stopień motywacji, a to z kolei ma 
przełożenie na jego panowanie nad sobą. Inaczej mówiąc, gdy człowiek poddaje 
się Chrystusowi, wyrzuca z siebie wszelki nieporządek i staje się tym samym 
jakościowo innym człowiekiem. A skoro egzystuje w konkretnym środowisku 
naturalnym, to będąc tak duchowo odrodzonym, nie może nie wyciskać na nim 
piętna swojego nawrócenia. To odciskanie piętna nie będzie polegać na jego 
pazerności wobec tego środowiska, lecz wyrażać się będzie w uznaniu i w respek-
towaniu jego autonomii, czyli praw weń wpisanych. W ten sposób, tj. poprzez 
poddanie się Chrystusowi, człowiek nie będzie wyrzekał się świata przyrody, 
lecz stanie się jej rzecznikiem i zarazem tym, który włączy ten świat w hymn 
uwielbienia Stwórcy. Właśnie taką postawę człowieka wobec środowiska natu-
ralnego miał na myśli św. Paweł, kiedy napisał w Liście do Rzymian: Stworze-
nie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem 
zostało poddane marności – nie z własnej chęci, ale ze względu na Tego, który je 
poddał – w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by 
uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych (Rz 8,19-21). 

 13 Por. H. Wejman, Miłosierdzie jako istotny element duchowości chrześcijańskiej, 
Szczecin 1997, 260- 261. 

 14 Por. F. Cegiełka, Profetyczne i pedagogiczne znaczenie orędzia miłosierdzia Bożego 
przekazanego przez siostrę Faustynę Kowalską, w: L. Balter (red.), Wobec tajemnicy 
Bożego miłosierdzia, Poznań 1991, 266.



42 Bp Henryk WEJMAN

Postawa ufności człowieka stanowi także swego rodzaju wezwanie dla innych 
do traktowania świata jako stworzenia Bożego. Współczesny człowiek postrzega 
środowisko naturalne z pozycji dochodu, tzn. ile może z niego dla siebie wyciągnąć 
bez liczenia się z jego prawami. Zdobywa nad nim panowanie przez wyzysk, za-
pominając o tym, iż jest jedynie jego dzierżawcą. W obliczu takiego nastawienia 
człowieka wobec środowiska naturalnego ujawnia się potrzeba postawy szacunku 
dla niego, w której świetle odsłoniłaby się tego rodzaju niegodziwość, a zarazem 
ukazał się charakter świata przyrody i sposób korzystania z niej. 

Podsumowując całość analiz niniejszego rozdziału, trzeba wyraźnie stwier-
dzić, że ufność człowieka spełnia ważną rolę w procesie kształtowania relacji 
osobowych w społeczeństwie i względem środowiska naturalnego. Dzięki niej 
człowiek nabiera siły do nadawania życiu społecznemu bardziej ludzkiego oblicza 
i w końcu otwiera na oścież swe rozumne serce na prawdę o świecie przyrody, 
darząc ją szacunkiem, za co ona potrafi mu się odpłacić swoistą mową w formie 
niezłomnego pasma gór, nieprzeniknionego piękna puszczy, przeźroczystej tafli 
wody jeziora, nieokiełznanego szumu oceanu, czy melancholijnego zachodu lub 
radosnego wschodu słońca, wprawiających w zdumienie. To wszystko może 
zrozumieć i właściwie zrealizować tylko człowiek ufający Bogu. 

  Zakończenie

Z przeprowadzonych analiz jednoznacznie wynika wartość postawy ufno-
ści w procesie budowania więzi personalnych w społeczeństwie. U źródła tej 
postawy tkwi działanie samego Boga, który odsłonił swoje miłosierdzie w akcie 
stworzenia człowieka na swój obraz i podobieństwo, a najpełniej je wyraził 
w akcie jego odkupienia dokonanym przez Chrystusa i tym samym umożliwił 
mu otwarcie się na Niego. Zaakceptowawszy to działanie Boga, tj. stanąwszy 
w pokorze wobec tego działania z Jego strony, człowiek staje się wewnętrznie 
gotowy do otwarcia się na Boga. Najwłaściwszym sposobem jego otwarcia się 
na Niego, prowadzącym do zaufania Jemu, jest modlitwa. Im intensywniejsza 
staje się modlitwa ze strony człowieka, tym głębsze bywa jego zaufanie wobec 
Niego. W tym względzie ujawnia się dynamiczny charakter postawy ufności 
człowieka. Dopiero takie usposobienie człowieka względem Boga może nadać 
jego ufności efektywność. Niewątpliwie, postawa ufności wpływa na aktywność 
człowieka w życiu społecznym. Im jest ona wyższa, tzn. ukierunkowana na Dobro 
nieprzemijające, tj. Boga Ojca, objawionego przez Chrystusa w Duchu Świętym, 
tym ofiarniejsze staje się jego społeczne zaangażowanie w postaci budowania 
właściwych relacji osobowych, począwszy od wspólnoty rodzinnej, poprzez szero-
ko rozumiane wspólnoty społeczne, a na trosce o środowisko naturalne kończąc.



43Komuniotwórcza wartość postawy ufności człowieka

Słowa kluczowe: ufność, godność ludzka, życie duchowe, poszanowanie osoby, miłość 
bliźniego. 

Summary

THE VALUE OF COMMUNITY BUILDING AS A BASIS OF A PERSON’S TRUST

This article explores the value of trust in community building. So delineated a purpose 
was carried into effect in three stages. First, the basis of the attitude of trust was shown. It 
manifests itself above all in the creation of man by God in His own image and likeness. This 
entails man’s abandonment to God. Another aspect to be taken up is the redemption of man 
by Christ. It was Christ in the act of redemption that provided man with the proof of God’s 
infinite love towards him thus inviting him to place his trust in Him. 

 The basis for the attitude of trust guides one towards the presentation of its nature. 
The respective analyses have resulted in terming the attitude of trust as man’s unconditional 
reliance on God and perseverance in His presence. An approach like this is not static. On the 
contrary, it is subject to progression. Man’s growing confidence in God deepens depending 
on the acknowledgment of his personal relation to Him. This corresponds to the degree of 
a person’s humility and interaction aka prayer. 

The last point raised concerns the value of the attitude of trust as far as personal 
relationships in society are concerned. Directed by confidence in God, man becomes 
increasingly steadfast in perfecting his own humanness. Subsequently, a person, internally 
reborn, is developing an ever greater sensitivity to his/her neighbours and readiness for 
meeting their needs. So understood an attitude constitutes a principal factor of a person’s 
social openness. Its value is bound to manifest itself in three dimensions: familial (underlying 
inter-personal relations among the family members), social (contributing to rendering social 
life more humane), and ecological (the maintenance of the attitude of trust while respecting 
the natural environment). 

Key words: confidence, human dignity, spiritual life, respect for the human being, love for 
one’s neighbour. 

Sommario 

Il fundamentale scopo di questo articolo e’ la prova della risposta sulla domanda, come 
valore ha la fiducia nelle relazioni personali? Il fonte della fiducia e’ Dio. Lui e’ creato 
dell’uomo e in Cristo e’ perdonato a lui dei peccatti. Piu’ piena riposta da parte dell’uomo 
per questo divino di offrirsi sara’ la fiducia a Cristo. In questo contesto la fiducia umana si 
consistera’ nella dedicazione a Cristo. L’uomo che vive la fiducia sara’ l’aperto alle persone 
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e rispettera’ l’amblente naturale. Questa idea persuade sul salvatrice valore della fiduacia 
nella vita della societa’. 

Parole chiavi: la fiducia, la dignita’ umana, la vita spirituale, il rispetto della persona,  
l’amore del prossimo. 
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Jezus Chrystus – osobowa pełnia sensu

Niemal powszechnie i otwarcie diagnozuje się, że kryzys sensu dotknął czło-
wieka zachodniego i coraz bardziej daje o sobie znać jego destrukcyjny wpływ. 
W tej sytuacji staje przed Kościołem, a zwłaszcza przed teologiem, właściwie 
jedno pytanie: w jaki sposób można by ten kryzys przezwyciężyć przez powrót 
do Jezusa Chrystusa – osobowej pełni sensu – i przez czynną obecność Jego 
świadków w świecie, będących żywymi zwierciadłami Jego sensu? Wiarygod-
ność chrześcijaństwa łączy się dzisiaj najbardziej bezpośrednio z tymi dwoma 
znakami: Jezusem Chrystusem i zaangażowaniem w świadczącym pójściu za 
Nim przez Jego uczniów. Zagadnienie nie jest oczywiście nowe, ponieważ jest 
ono od dłuższego już czasu obecne w takich syntetycznych formułach, do których 
niejednokrotnie się odwołujemy, jak na przykład: Chrystus pełnią objawienia, 
pełnią prawdy czy też samą Prawdą (J 14,6). Jest to niewątpliwie powiązane 
z szerokim zainteresowaniem chrystologią św. Jana, w której to zagadnienie 
odgrywa znaczącą rolę1. Sięgamy tutaj jednak do formuły „pełnia sensu”, ponie-
waż weszła ona najpierw do języka kultury współczesnej, a następnie do języka 
teologicznego i do nauczania kościelnego2. Mówi się więc o kryzysie sensu, o braku 
sensu – bezsensie, o panowaniu nonsensu lub wprost absurdu, i na odwrót – 
mówi się pozytywnie o szukaniu sensu, o poczuciu sensu, o nadawaniu sensu 
(usensowianiu), o życiu pełnym sensu, o chrześcijańskim sensie życia itd. Mamy 
więc do czynienia z wyraźnym naciskiem kładzionym we współczesnym języku 
na sens i z podejmowaniem licznych, coraz szerszych w swym oddziaływaniu, 

 1 Por. I. de la Potterie, Studi di cristologia giovannea, Genova 1992, 261-278, 316-331.
 2 Por. K. Rahner, Problem sensu jako problem Boga, tłum. J. Zychowicz, W Drodze 

(1990)7, 3-11.
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prób włączenia tego słowa do antropologii i do teologii, a także do głoszenia 
chrześcijańskiego.

Przytoczonych tutaj formuł właściwie nie znajdujemy jeszcze w dokumen-
tach II Soboru Watykańskiego, chociaż samo ludzkie pytanie o sens wyraźnie 
w nich się pojawia3. Weszły one do oficjalnego języka kościelnego dopiero za 
pośrednictwem dokumentów papieża św. Jana Pawła II. Na pierwszym miejscu 
należy wymienić encykliki Veritatis splendor (6 sierpnia 1993 r.) i Fides et ratio 
(14 września 1998 r.) oraz list apostolski Novo millennio ineunte (6 stycznia 
2001 r.). Zagadnienie to powróciło w nauczaniu papieża Benedykta XVI, który 
już w ramach swojej wcześniejszej działalności teologicznej pracował między 
innymi nad „chrystologią sensu”4.

Oczywiście, w języku teologicznym i kościelnym na pierwszym miejscu znaj-
duje się słowo prawda i poniekąd można by je nawet uznać za wystarczające, 
gdybyśmy nie utracili metafizycznego sposobu myślenia i stawiania problemów. 
Obecnie zostaje ono niejako dopełnione fenomenologicznie przez wspomniane 
formuły, w których zawarte jest rozmaite odniesienie do sensu. Dzięki temu 
zwłaszcza prawda o człowieku zdaje się nabierać bardziej osobowego i egzy-
stencjalnego znaczenia. W encyklice Veritatis splendor, już na samym początku, 
czytamy o człowieku: „W głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą i pragnie 
w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, 
jakie człowiek prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej 
tego dowodzi jego poszukiwanie sensu życia” (nr 1). W encyklice Fides et ratio 
pojawia się przywołana już wyżej diagnoza: „Jednym z najbardziej znamiennych 
aspektów naszej obecnej kondycji jest «kryzys sensu»” (nr 81); papież wskazuje 
w tej encyklice, iż niektóre kierunki myślowe niemal w punkcie wyjścia doma-
gają się od człowieka, aby „nauczył się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu” 
(nr 91), a w liście Novo millennio ineunte jest nawet mowa o „beznadziejności 
nonsensu” (nr 50). Ponad tym wszystkim pozostaje jednak budzącym optymizm 
faktem, jak czytamy w Fides et ratio, że „potrzebę sensu (…) człowiek od począt-
ku bardzo mocno odczuwa w swoim sercu” (nr 1); z tego odczuwania rodzą się 
konkretne pytania, które „zmuszają nas do postawienia sobie dramatycznego 
pytania o sens” (nr 26). Papież Jan Paweł II w liście na początek nowego tysiąc-
lecia Novo millennio ineunte jednoznacznie podkreślił, że „Chrystus jest sensem 
i celem ostatecznym dziejów” (nr 5), a więc i każdego człowieka z jego osobistymi 
dziejami. Tymi wypowiedziami Jan Paweł II wyznaczył teologii bardzo ważne 
i szerokie zadanie zajęcia się kwestią sensu. W tym miejscu podejmujemy to 

 3 Por. II Sobór Watykański, Konst. Gaudium et spes, 4; Dekl. Nostra aetate, 1.
 4 Por. A. Nossol, Problem Jezusa Chrystusa dzisiaj, w: W. Granat, E. Kopeć (red.), 

Jezus Chrystus. Historia i tajemnica, Lublin 1988, 42-44.
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zadanie, starając się o chrystologiczne odczytanie tej kwestii. Ukierunkowanie 
dla podjęcia takiego odczytywania znajdujemy w nauczaniu papieża Jana Paw-
ła II, do czego jeszcze nawiążemy.

  Sens – wieloznaczność pojęcia

Słowo sens jest obecnie używane w wielu znaczeniach; w tym miejscu zwró-
cimy uwagę na trzy podstawowe, które łączą się ze sobą i poniekąd dopełniają.

a) W najbardziej potocznym użyciu słowo sens oznacza pewien kierunek, 
który obrał człowiek i który uważa za najbardziej odpowiedni dla realizacji siebie 
i uporządkowania wewnętrznego swojego działania, dlatego stara się też temu 
obranemu kierunkowi podporządkować. W tym znaczeniu sens jest bliski słowu 
cel, do którego odwołują się bardzo często klasyczna antropologia i teologia. 
W takim też znaczeniu pojawia się ono w pierwszym rozdziale encykliki Verita-
tis splendor. Ten ukierunkowujący aspekt sensu dokonuje niejako weryfikacji, 
czy podejmowane przez człowieka działania prowadzą do zamierzonego celu 
i pozwalają go osiągnąć, czy też nie. Czy na przykład jakieś działanie zmierza 
do potwierdzenia wyznaczonego sobie ideału? W porządku religijnym mówi się 
o Chrystusie, że jest On drogą, która prowadzi do życia za pośrednictwem prawdy.

b) W sensie ściślejszym sens jest spokrewniony z prawdą bytu. Oznacza 
w takim przypadku to, co jest zrozumiałe, spójne, co łączy ze sobą różne aspekty 
rzeczywistości, stając się dla nich zasadą jednoczącą. Sens nie zależy od pod-
miotowości człowieka, ale od jego rzeczywistości ontologicznej. Człowiek go nie 
tworzy, ale go odkrywa. Pod tym względem sens różni się od znaczenia, które 
zależy od rozmaitych czynników: kultury, tradycji historycznej, aktualnego 
kontekstu społecznego, ducha czasów itd. Odkrycie sensu jakiejś rzeczy jest więc 
dojściem do jej rozumienia w świetle głębszej prawdy, która ją opisuje i całościowo 
określa. W ten sposób sens śmierci Chrystusa stanowi jedną całość z jej wyda-
rzeniem – ta śmierć nie jest zwykłym zgonem, kończącym ludzkie życie, ale jest 
ofiarą złożoną dla zbawienia każdego człowieka. Jeśli chodzi o ontologiczny sens 
życia ludzkiego, to trzeba powiedzieć, że wymyka się on ludzkim zdolnościom 
poznawczym. Przekracza on wszelkie interpretacje, które moglibyśmy do niego 
odnieść, ponieważ jest on dawany człowiekowi, sytuując się poza nim. Ten sens 
jest zakorzeniony w ostatecznej głębi człowieka jako powołanie, które sytuuje się 
na poziomie bytu, a o bycie człowiek nie decyduje. Także na podstawie samych 
ludzkich doświadczeń nie jest się w stanie właściwie i ostatecznie go wyrazić, 
gdyż wynika on z objawienia i zawsze pozostaje z nim związany.

c) W trzecim znaczeniu sens łączy się z dobrem – z wartością, a więc ma cha-
rakter aksjologiczny. Ta prawda, która stanowi głębszy sens ludzkiego bytu, jest 
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także jego najwyższym dobrem – dobrem nadludzkim, chociaż człowiek pragnie 
go bardzo po ludzku. Tym dobrem jest ostatecznie życie wieczne. Prawda czło-
wieka polega na tym, że jest on miłowany przez wieczną i nieskończoną Miłość 
oraz jest powołany do uczestniczenia w tej Miłości, aby żyć nią na zawsze. W tym 
znaczeniu można powiedzieć, że sens sytuuje się przed człowiekiem, ukazując się 
jako w najwyższym stopniu godny poszukiwania i osiągania, nawet jeśli byłoby 
to wszystko naznaczone trudem.

  Kryzys sensu na Zachodzie

Nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia jakichś szczególnych badań so-
cjologicznych i opracowania jakichś wyszukanych statystyk, by stwierdzić, że 
człowiek należący do cywilizacji zachodniej jest pogrążony w głębokim kryzysie. 
Spektakularne wydarzenia sportowe i splendor, jaki im towarzyszy, chociaż 
zdają się być wyrazem entuzjazmu duchowego osiągniętego przez człowieka, 
bardzo szybko przemijają i giną w mroku ostentacyjnych błędów, popełnianych 
przez nasze społeczności. Nasze mroczne i zgubne błędy to niepłodność, antykon-
cepcja, przerywanie ciąży, rozwody, samobójstwa, homoseksualizm, eutanazja 
itd. W ciągu kilku dziesięcioleci nastąpiło przejście od świata chrześcijańskiego 
do świata bez Boga i do obojętności na Jego nieobecność5, czego efektem jest 
przyjmowany i propagowany nowy styl życia oparty na zasadzie: „jakby Bóg nie 
istniał – etsi Deus non daretur”.

Pewne wartości zanikły zupełnie, zostały zakwestionowane, a nawet ośmie-
szone, a w ich miejsce weszły rozmaite bożki, zwłaszcza trzy: władza, pieniądze 
i przyjemność6. Niektóre wartości, owszem, zachowują jeszcze jakieś znaczenie, 
ale jest ono coraz bardziej ułomne. Brakuje mu bowiem transcendentnego opar-
cia i uzasadnienia, w związku z czym jawi się jako rezultat pewnej, zmiennej 
w swej istocie, konwencji, a tym samym podlega nieustannym zmianom. Nic więc 
dziwnego, że konsekwencją takiego ujmowania problemów jest wszechobecny 
relatywizm. Wszyscy domagają się sprawiedliwości, współczucia, empatii wo-
bec wojen i nędzy, ale nie robią wiele w tym względzie, ponieważ ponad tymi 
odczuciami i postulatami chcą być przede wszystkim zwycięskimi uczestnikami 
walki ekonomicznej, która jest właściwą przyczyną nędzy i wojen. Mówi się wiele 
o pokoju, ale nie ma pełnego zaangażowania, aby go wprowadzić, gdyż nie ma 
gotowości do podjęcia ofiar, których domaga się jego wprowadzanie i utrwalanie. 
Wspomina się o potrzebie solidarności, choć często kryje się za wskazywaniem 

 5 Por. P. Gilbert, La crise du sens, Nouvelle Revue Théologique 116(1994)81-91.
 6 Por. J. Królikowski, Nowe wady. Siedem defektów duchowych współczesnej kultury, 

Kraków 2017.
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na jej potrzebę przede wszystkim myślenie o sobie – nie dąży się do okazania 
solidarności innym, ale chce się skłonić innych do solidarności z sobą i ze swoimi 
potrzebami.

Patrząc całościowo na dzisiejszy świat, trzeba powiedzieć, że także wartości 
ludzkie, czyli związane z samym człowiekiem, z jego codziennym życiem i z jego 
współżyciem z innymi, zostały zagrożone, a nawet są wprost niszczone. Po raz 
pierwszy w swoich dziejach człowiek zachodni stał się obojętny na wszystko, 
łącznie z samym sobą i ze swoim przetrwaniem. Zmierza do jakiegoś dziwnego 
zbiorowego samobójstwa, czego jasnym przejawem jest propagowana opcja ho-
moseksualna. Nie tylko zrezygnował z sensu ukazywanego przez Jezusa Chry-
stusa, ale zupełnie irracjonalnie dostosowuje się, przynajmniej zewnętrznie, do 
egzystencji pozbawionej sensu, przede wszystkim sensu transcendentnego, który 
nie rodzi się sam z siebie i nie można go wytworzyć prostym buntem w stosunku 
do oczywistych faktów. Jeśli przyjmuje się więc jeszcze istnienie jakiegoś abso-
lutu, to jest nim sam człowiek – człowiek zamknięty w sobie. Kryzys człowieka 
o takim zasięgu i takim radykalizmie musi zasadnie budzić największy niepokój, 
gdyż jest on po prostu zagrożeniem dla ludzkości.

Nie wystarczy więc mówić już tylko o osłabieniu czy zaciemnieniu sensu, ale 
trzeba stwierdzić jednoznacznie, że mamy do czynienia z hekatombą non-sen-
su. Jeśli jeszcze istnieje coś lub ktoś, to jest nim „ja”, które stało się najwyższą 
wartością i jedyną normą działania, która nie musi się już liczyć z niczym poza 
sobą. Nie ma już miejsca dla innych, a jeszcze mniej jest go dla Innego – Boga. 
Nie ma już nic poza gigantycznym „ja”, monstrualnym, niszczącym, agresywnym, 
będącym miarą wszystkich rzeczy, ale ostatecznie stojącego na skraju przepaści, 
którą jest nicość, która mocno pociąga do siebie. W nicości jest także zawarta 
jakaś tajemnicza i absurdalna siła przyciągania. Została więc otwarta epoka 
narcyzmu, bardzo zgubnego w swej istocie i w swoim oddziaływaniu. Symbolem 
naszej epoki nie jest już Edyp, Prometeusz, Syzyf – te mity już przerobiliśmy 
i nie przyniosło to oczekiwanych „optymistycznie” skutków – ale Narcyz7. Jeste-
śmy świadkami rodzenia się nowego typu człowieka, którego możemy nazwać 
homo psychologicus. Jest to człowiek zwrócony tylko do siebie i w sobie samym 
naiwnie szukający odpowiedzi na nurtujące go pytania i przeżywane niepokoje.

Narcyz jest boleśnie sam, usytuowany w przestrzeni bez dróg i bez gra-
nic – jest sam jak embrion zamknięty w sobie i ograniczony do siebie samego. 
Spotkania z innymi stają się coraz rzadsze, coraz bardziej pospieszne i powierz-
chowne, zawsze podyktowane są jakąś utylitarną potrzebą. Liczy się jedynie 

 7 Por. C. Laidi, Le complese de Narcisse, Paris 1994; Ch. Taylor, Les sources du Moi: 
la formation de l’identité modern, Boréal 1998.
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to, co się robi, to, co funkcjonuje, co przynosi jakiś rezultat i co bezpośrednio 
satysfakcjonuje. Inny jest mierzony brutalną i bezduszną miarą użyteczności: jak 
można by go wykorzystać lub co można by dzięki niemu osiągnąć. Narcyz żyje 
w swoim bunkrze, obsługiwany przez roboty. Jedyną istotą, która go interesuje, 
jest homo informaticus, który może jeszcze mówić o komputerach, Internecie, 
nowych mediach, o wzroście szybkości przesyłania danych itd.

Narcyz szuka jedynie swojego dobrobytu; planuje swoje wakacje, swoje po-
dróże, opracowuje zestawy odpowiednich ćwiczeń dla siebie, aby czuć się sobą. 
Niejednokrotnie można słyszeć, jak zasada „bycia sobą” rządzi dzisiaj postępo-
waniem wielu ludzi. Narcyz dysponuje szybkimi środkami lokomocji – mogą 
być nawet hałaśliwe, byle były mocniejsze i szybsze od tych, którymi dysponują 
inni, i by służyły beztroskiej zabawie i budziły zadowolenie z siebie. Tym są one 
lepsze, im skuteczniej zagłuszają głos sumienia, oddalając od pytania o dobro 
i zło. Narcyz, właściwie biorąc, jest uciekinierem ze świata, choć w ten świat – 
a właściwie tylko jakiś jego wybrany wycinek – jest bezkrytycznie zapatrzony, 
niczego już poza nim nie widząc. Czy może on zatem doświadczyć łagodnego 
powiewu Ducha?

Na olbrzymim cmentarzu wartości może przeżyć tylko homo oeconomicus. 
Jedyną rzeczywistością istniejącą i zapewniającą istnienie jest produktywność 
i konsumpcja. Zachód stał się wolnym rynkiem wartości, gdzie wedle osobistego 
uznania wszystko się sprzedaje i wszystko kupuje, łącznie z osobą i wspólnotą. 
Jedynym prawem, które dominuje, jest prawo dżungli: silni chwytają za gardło 
słabych, dusząc ich i doprowadzając do śmierci. Przerywanie ciąży i eutanazja 
dowodzą faktu prowadzenia bezpardonowej walki ze słabszymi. Produkcja 
rzeczy jako najwyższa zasada postępowania i destrukcja ludzi idą ręka w rękę. 
Jeśli korzyści przedsiębiorstwa są zagrożone, to zapłaci za to robotnik, który 
musi zginąć – zostaje on bezwzględnie skazany na nędzę, stres, samobójstwo. 
Relacje ludzkie uległy głębokiemu skażeniu. Drugi, ze swoją wolnością i ze 
swoją osobistą tajemnicą, nie budzi żadnego zainteresowania jako człowiek 
i jako osoba. Nie mówi się już o zawodzie, o powołaniu, o osobowym wzroście 
i dojrzewaniu, ale o zasobach ludzkich i gospodarowaniu nimi. Potrzeby egzy-
stencjalne – powietrze, którym się oddycha, zdrowie, wychowanie, kultura – są 
poddane zmiennym zachowaniom rynku i od niego bezkrytycznie uzależnione. 
Krótko mówiąc, Narcyz nie panuje już nad niczym, ani nad swoim życiem, ani 
nad swoją śmiercią. Cena jest poddana ciągłym zmianom nastojów na rynku, 
aby stać się zasadą rozumienia i jedności życia. Tymczasem rodzi ona tylko 
nonsens, wydający człowieka na pastwę absurdu.

Współczesnym językiem, odnosząc się do obecnej sytuacji, bardzo dobrze 
opisał tę sytuację papież Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio: „Tak trudne, 
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a często daremne jest poszukiwanie sensu. Co więcej – i jest to zjawisko jeszcze 
bardziej dramatyczne – w tym gąszczu informacji i faktów, wśród których ży-
jemy i które zdają się stanowić samą treść życia, wielu zastanawia się, czy ma 
jeszcze sens samo pytanie o sens. Wielość teorii, które prześcigają się w próbach 
rozwiązania tego problemu, a także różne wizje i interpretacje świata i ludzkiego 
życia, pogłębiają tylko tę zasadniczą wątpliwość, która łatwo może stać się źró-
dłem sceptycyzmu i obojętności albo też różnych form nihilizmu” (nr 81). Nacisk 
położony na „ja” pozbawia treści każde odniesienie do tego, co transcendentne, 
dlatego – jak podkreślił papież w Fides et ratio – niektóre nurty myślowe „gło-
szą (…), że epoka pewników minęła bezpowrotnie, a człowiek powinien teraz 
nauczyć się żyć w sytuacji całkowitego braku sensu, pod znakiem tymczasowości 
i przemijalności” (nr 91). Optymizm, do którego doszedł XX wiek, który widział 
w likwidacji wartości chrześcijańskich drogę do osiągnięcia wreszcie pełnej, to 
znaczy niczym nieograniczonej i nieskrępowanej, wolności, zmierza coraz szyb-
ciej do kompletnego chaosu, a tym samym do ostatecznego upadku. Pozbawione 
kontroli „ja” i „pieniądz”, za który można wszystko kupić – jak dwie mroczne 
moce zagłuszają wszelkie autentyczne wartości, a tym samym już w punkcie 
wyjścia zagłuszają także siebie nawzajem, wysysając z siebie nawzajem resztki 
wartości i sprawiając, że też one znajdują się na skraju upadku, czego znaków 
mamy już wystarczająco dużo.

Stawiamy w tym kontekście bardzo zasadnicze pytania o przebieg tego pro-
cesu i o jego nieodwracalność. Jest możliwe, aby człowiek trzeciego tysiąclecia, 
nie poddając się naciskowi nonsensu, kontynuował swoją wędrówkę w dziejach 
ukierunkowany jedynie na wartość komercyjną rzeczy i ludzi? Czy jest możliwe, 
żeby istotne zagadnienia dotyczące człowieka nie były już stawiane? Czy człowiek 
może, nie popadając w absurd, uciec od zagadnienia ostatecznego sensu siebie 
i swojej egzystencji? Pojawia się więc, przypomniane wyżej, pierwsze znaczenie 
słowa sens.

Jak już powiedzieliśmy, dla człowieka zachodniego życie – przynajmniej na 
pozór – nie ma już sensu. Uważa się niejednokrotnie, że ta totalna obojętność 
zakrywa wołanie o sens, czyniąc je beznadziejnym. Można zapomnieć o sobie 
i o swoich sprawach, można zaabsorbować się tysiącem rzeczy i spraw, można 
sądzić, że już nic się nie liczy, ale kwestia ostatecznego sensu życia zawsze ujaw-
nia swoje znaczenie i w wielu przypadkach dramatycznie szuka odpowiedzi na 
miarę człowieka i jego godności. Przychodzi taki moment, że człowiek nie może 
od tego zagadnienia, którym w gruncie rzeczy jest on sam, już dłużej uciekać. 
Pisarze, dramaturdzy, filozofowie i teologowie są nadzwyczaj zgodni w podkre-
ślaniu, że obecnie problemem człowieka jest właściwie sam człowiek, nawet 
jeśli nie są zgodni, w jaki sposób podejść do tego problemu i jak go rozwiązać. 
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Wbrew wszelkim formom buntu i negacji, człowiek pozostaje bytem głodnym 
sensu w najbardziej właściwym znaczeniu tego słowa, i w tym wyraża się – jak 
mówił Pascal – to, że „człowiek nieskończenie przerasta człowieka”8.

Czy jest coś, co pozwoliłoby nam uciec przed naciskiem nonsensu? Co mo-
głoby zjednoczyć wokół siebie myśli i działania wszystkich ludzi? Czy jest coś, co 
pokazałoby rację bytu każdej rzeczy: pracy, cierpienia, samotności, a zwłaszcza 
śmierci? Tak, taka rzeczywistość istnieje, a jest nią Jezus Chrystus, i tylko On.

Naprzeciw nonsensowi wyszedł już II Sobór Watykański, gdy stwierdzał we 
wciąż niedocenianej, a nawet banalnie krytykowanej, konstytucji Gaudium et 
spes: „Kościół (…) wierzy, że klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej znajduje 
się w jego Panu i Nauczycielu. Kościół stwierdza ponadto, że u podłoża wszystkich 
zmian pozostaje wiele takich rzeczy, które się nie zmieniają, a które mają swój 
ostateczny fundament w Chrystusie, który jest wczoraj i dziś, ten sam także na 
wieki” (nr 10). Za tym ogólnym stwierdzeniem idzie potem jego zastosowanie 
antropologiczne: „W istocie misterium człowieka wyjaśnia się prawdziwie jedynie 
w misterium Słowa Wcielonego” (nr 22).

Poza tą chrystologiczną perspektywą tajemnica osobistej egzystencji czło-
wieka pozostaje jedynie niespójną i niepokojącą zagadką. Nauczanie Jana Paw-
ła II, który podczas debaty soborowej i w jej kontekście wniósł ważny wkład do 
opracowania konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym, 
odzwierciedla i jakby przedłuża przywołane z niej deklaracje9. W encyklice Fi-
des et ratio Jan Paweł II pyta zatem: „Gdzież indziej człowiek mógłby szukać 
odpowiedzi na dramatyczne pytania, jakie stawia sobie w obliczu bólu, cierpie-
nia niewinnych i śmierci, jeśli nie w świetle promieniującym z tajemnicy męki, 
śmierci i zmartwychwstania Chrystusa?” (nr 12). A w dalszej części tej encykliki 
papież odpowiada spokojnie, pozytywnie i ukierunkowująco: „Słowo Boże (…) 
stawia pytanie o sens istnienia i udziela na nie odpowiedzi, kierując człowieka ku 
Jezusowi Chrystusowi” (nr 80). Dlatego jest ewidentne, że na początku trzeciego 
tysiąclecia, po obchodach Roku Jubileuszowego 2000, w liście Novo millennio 
ineunte przekazał człowiekowi nowego tysiąclecia jednoznaczną i jedynie możliwą 
propozycję: „Wychodzić na nowo od Chrystusa” (nr 29).

W świecie, w którym zagubiono sens i gloryfikuje się nonsens, Jezus Chry-
stus jawi się jako pełnia sensu, jako „egzegeta” człowieka, jego działania i jego 
losu, jako jednoznaczna odpowiedź na jego pytania, ponieważ w Nim nie tylko 
Bóg wszedł w świat, ale wraz z Nim wszedł w świat jego ostateczny sens. Może 
nas tylko zdumieć, że dawno temu Pascal już zdecydowanie na to wskazał, 

 8 Pascal, Myśli [nr 438], tłum. T. Żeleński (Boy), Warszawa 1983, 172.
 9 Por. R. Skrzypczak, Karol Wojtyła na Soborze Watykańskim II, Kraków 20202, 87-106.
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w czym, niestety, bywa bardziej podziwiany niż słuchany: „Znamy Boga tylko 
przez Chrystusa, ale i siebie samych poznajemy tylko dzięki Niemu. Jedynie 
przez Chrystusa poznajemy życie i śmierć. Z daleka od Niego nie wiemy ani 
czym jest nasze życie, ani nasza śmierć, ani Bóg, ani my sami”10.

  Wiarygodność chrześcijaństwa

Jeśli kryzys naszego społeczeństwa wynika z apoteozy nonsensu egzystencji 
(lub z aprobaty pustki sensu), który można przypisać odrzuceniu wartości chrze-
ścijańskich, i jeśli jest prawdą, że Chrystus jest pełnią sensu, mogącą zapełnić 
tę pustkę, to zarazem wynika z tego, że podstawowym problemem duchowym 
i teologicznym dzisiejszego chrześcijaństwa jest spojrzenie na Niego w bardzo 
określonej i nowej zarazem perspektywie. Nie chodzi już tylko o to, by mówić 
o znakach wiarygodności chrześcijaństwa w ogólności, ale o to, by wskazywać 
na jej znaki uprzywilejowane, szczególnie nośne i dostosowane do obecnej epoki 
i do bardzo szczególnego kryzysu, z którym mamy dzisiaj do czynienia. Wydaje 
się więc, że chodzi zasadniczo o dwie kwestie.

a) Trzeba wyraźnie pokazać, jaką odpowiedź daje Jezus Chrystus na pytanie 
o sens życia11, a konkretnie, jak odpowiada On na poszczególne pytania stawiane 
przez człowieka naszych czasów, z ewidentnym akcentem kładzionym na to, że 
chodzi o dzisiejszego człowieka. Nie oznacza to w żadnym przypadku, że trzeba 
by zrywać z przeszłością, ale że czerpiąc z jej bogactw i osiągnięć, trzeba ziden-
tyfikować ich nośność w odpowiedzi na aktualne niepokoje, trudności, wyzwania. 
Dzisiejsza teologia, podobnie zresztą jak filozofia, zdominowana historyzmem, 
analizując jedynie, jak było w przeszłości lub co mówił taki czy inny autor, 
musi dokonać zasadniczego zwrotu w swoim myśleniu, jeśli nie chce być tylko 
martwą kartą w życiu Kościoła. W „zwrocie antropologicznym”, interpretując go 
jako konieczność patrzenia w teologii na sytuację człowieka w jego konkretnej 
sytuacji, jest coś rzeczywiście decydującego12. W konstytucji soborowej Gaudium 
et spes znajdujemy następujące zalecenie: „Trzeba więc, aby świat, w którym 
żyjemy, a także jego często dramatyczne oczekiwania, pragnienia i założenia 
były poznawane i rozumiane” (nr 4). To zalecenie będzie jeszcze bardziej nośne 
i zasadnicze, jeśli zamienimy w nim słowo „świat” na słowo „człowiek”. Trzeba 
dogłębnie poznać i zrozumieć dzisiejszego człowieka z jego pragnieniami i ocze-
kiwaniami, gdyż inaczej nie da się do niego dotrzeć z orędziem ewangelicznym. 

 10 Pascal, Myśli [nr 729], s. 296.
 11 Por. R. Latourelle, L’Infini du sens: Jésus Christ, Montréal 2000.
 12 Por. J. Królikowski, Il cristocentrismo a partire della svolta antropologica, w: P. Sca-

rafoni (red.), Cristocentrismo. Riflessione teologica, Roma 2002, 305-326.
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b) Trzeba wykazać także, że odpowiedź, którą jest Jezus Chrystus, nie jest 
tylko jakimś ideałem, który odznacza się wprawdzie wzniosłością, ale że został 
on rzeczywiście, pozytywnie i osobowo zrealizowany przez bardzo konkretnych 
ludzi. Można to uczynić, wskazując na świadków Chrystusa (pierwszorzędnie 
oczywiście świętych), w których urzeczywistnił się Jego ideał w ludzkiej mie-
rze, co oznacza także, że może on znaleźć realne wypełnienie w każdym innym 
człowieku. W świadkach trzeba przede wszystkim pokazywać, w jaki sposób 
przełożyli oni ideał ewangeliczny na fakty, a nie tylko na to, że odznaczali się 
heroicznością, jak pokazuje klasyczna hagiografia. Papież Jan Paweł II w swo-
im nauczaniu o świętych trafnie podkreślił, że w teologii potrzeba większego 
zwrócenia uwagi na „teologię świętych”13. Nie chodzi tu więc tylko o hagiografię, 
która na pewno zachowuje swoje znaczenie, ale o takie rozumienie i ukazywanie 
świętych, by ich życie okazało się wyraźną i pewną, widoczną w podejmowanych 
decyzjach i idących za nimi wydarzeniach, interpretacją Jezusa Chrystusa za 
pośrednictwem ich wędrówki wiary, w tym przede wszystkim naznaczonej wy-
siłkiem egzystencjalnego interpretowania słowa Bożego.

  Jezus Chrystus – pełnia życia

Jezus Chrystus, Słowo Boże, Mądrość Ojca, światłość ze światłości, nadaje 
sens ludzkiej kondycji, którego nikt inny nie może jej nadać, ponieważ On, jako 
wcielony Syn Boży, jest łaskawym i oświecającym darem Bożym. Gdy człowiek 
słucha Chrystusa, uczy się widzieć siebie usytuowanego we właściwym miejscu, 
a więc dostrzega także perspektywy urzeczywistnienia siebie wykraczające poza 
tylko pospolitą ludzką miarę. Dla Chrystusa każdy człowiek ma imię, ma jedyną 
i niepowtarzalną wartość, ponieważ został wybrany i powołany przez Boga do 
uczestniczenia w Jego życiu. Konstytucja Gaudium et spes podkreśla, że człowiek 
jest „jedynym stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (nr 24). Syn 
Ojca w łonie Trójcy Świętej, będący także Bogiem w ciele pośród ludzi, czyni nas 
synami Ojca za pośrednictwem Ducha, który jest Miłością. Kondycję człowieka 
określa i wewnętrznie konstytuuje jego powołanie do życia Bożego, stanowiące 
pierwszą prawdę i zasadę jego życia.

Taka perspektywa dokonuje przemiany całej wizji człowieka i świata. 
Współcześni ludzie mówią o wartości komercyjnej (konsumpcja, zysk, korzyść) 
jako jedynej zasługującej na uwagę. Moneta zdominowała życie i mentalność. 
Chrystus tymczasem mówi o darmowej służbie, o poświęceniu, o miłowaniu 
innych aż do ofiary ze swego życia. Nasz świat odwołuje się do rozmaitych form 

 13 Por. Jan Paweł II, List apost. Novo millennio ineute, 27.



55Jezus Chrystus – osobowa pełnia sensu

przemocy i nacisku, a nawet bezdusznej zemsty. Chrystus mówi o bezwarun-
kowym przebaczeniu i miłowaniu nieprzyjaciół. Obecność Chrystusa w świecie 
jawi się jako pełnia miłości, a uczestniczenie w niej ukazuje ostateczny sens 
ludzkiej egzystencji.

Sensem człowieka – niezależnie, czy on o tym wie, czy też nie – jest miłość 
Boga, która go obejmuje swoim łagodnym wpływem; jest nim to, że został darmo-
wo umiłowany i zbawiony przez Ojca w Jezusie Chrystusie i w Duchu Świętym. 
Kluczem tajemnicy człowieka jest to, że Bóg w Jezusie Chrystusie chce na nowo 
zrodzić w nim kondycję syna i tchnąć w niego swego ożywiającego i uświęcają-
cego Ducha. W każdym człowieku Bóg widzi możliwość odrodzenia się miłości, 
wyłonienia się nowego bytu wyzwolonego i wolnego na zawsze, który będzie 
mógł wejść do wiecznego, osobowego i szczęśliwego życia Trójjedynego Boga.

Kiedy człowiek traci świadomość, że tajemnica Chrystusa niejako nakłada 
się na Jego tajemnicę i wchodzi w najbardziej wewnętrzną sferę jego bytu, aby 
ją oświecić najwyższym światłem i pokazać jej „boską logiczność”, dochodzi on 
do zrozumienia, że odrzucając sens życia, odrzucił właściwie wszystko i nic nie 
jest już zrozumiałe. Życie jest natomiast obfite w sens – nie ten sens, który 
człowiek arbitralnie nadaje samemu sobie – gdy odkrywa się i przyjmuje Jezusa 
Chrystusa, będącego darem i pełnią sensu, ponieważ On jest nieskończonym, 
pełnym prawdy, Synem i Słowem Bożym, otwierającym przed człowiekiem 
wieczny horyzont. Wszystko więc każe nam powrócić do pierwszej i źródłowej 
prawdy wiary, która mówi, iż Jezus Chrystus jest współistotny Ojcu14.

  Chrystus – sens naszych poszukiwań

Jezus Chrystus rzuca po ludzku swoje boskie światło na kondycję ludzką 
w jej całości, ale także na każdy z problemów, który niejako budzi się w tej kon-
dycji. W tym miejscu możemy jedynie dać zarys tych odpowiedzi, które w Nim 
znajdujemy. Warto zauważyć, że te odpowiedzi najbardziej zasadnicze, dotyczące 
każdego człowieka, opierają się na nowym stylu życia nowego człowieka ukaza-
nego przez Chrystusa, a tym samym wpisują się w powszechnie uwidaczniające 
się dzisiaj w różnych nurtach myślowych, kulturowych i ideologicznych poszu-
kiwania „nowego człowieka”.

Pierwszej odpowiedzi dostarczają nam błogosławieństwa Chrystusa, w któ-
rych ogłasza On człowiekowi całkowicie nowy styl życia. Jest to styl, którego 
Chrystus jest nie tylko głosicielem, ale przede wszystkim osobowym wypełnie-

 14 Por. J. Królikowski, Powrót do Jezusa z Nazaretu, Chrystusa i Syna Bożego. Niektó-
re zagadnienia chrystologiczne wobec współczesnych wyzwań, Veritati et Caritati 
12(2019)361-384.
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niem, a więc On go w sobie zainaugurował. Błogosławieństwa są Jego „portretem” 
i manifestacją Jego tożsamości. On stał się Sługą sług, okazał się łagodny i po-
korny sercem, promieniował miłosierdziem i budował pokój, ukochał człowieka 
bez miary i bez żadnych warunków. Ten, kto żyje wskazaniami będącymi odpo-
wiedzią na nadejście królestwa Bożego, patrzy na rzeczywistość w taki sposób, 
że nadaje jej taki sam sens, który nadał jej Chrystus. Dokonuje się w ten sposób 
przemiana świata, która ukazuje jego głębsze znaczenie i zbliża go do jego celu.

Pierwszą z tych przemienianych przez Chrystusa rzeczywistości jest ludzka 
samotność. Mimo wszystkich osiągnięć, które otaczają człowieka, mimo całego 
hałasu, który wywołuje, aby się zabawić i zagłuszyć siebie, ciągle istnieje w nim 
radykalna samotność, której nie umie sam wypełnić. Jeśli pogrąży się w tej sa-
motności, zostaje skazany na niepłodność, a nawet na samobójstwo. Nie jest on 
w stanie dopełnić się, nie otwierając się na Innego, transcendentnego i osobowego 
Boga, który objawia mu jego powołanie do życia i do wieczności. Przyjęcie tego 
powołania staje się owocne i może rodzić świętych.

Inni nie są przeciwnikami ani przedmiotem użycia czy zniszczenia, ale 
braćmi Jezusa Chrystusa, zrodzonymi z przelanej przez Niego krwi. W Chry-
stusie rozbrzmiewa wezwanie Boga Ojca, aby ich wszystkich miłować; w Nim 
nie ma już obcych, ale są tylko synowie Ojca – adoptowani, ożywiani, miłowani, 
zbawiani, przebóstwiani. W przypowieści o miłosiernym Samarytaninie naszym 
bliźnim stał się każdy człowiek, jeśli bierzemy na siebie jego potrzeby i jego 
słabości, aby w nich czynnie uczestniczyć. Nie przypadkiem ta przypowieść 
odegrała wyjątkowo twórczą rolę w dziejach społecznego oddziaływania Kościoła 
i kształtowania mentalności zachodniej.

Przez pracę człowiek pogłębia sens relacji nawiązanych z innymi, ponie-
waż przemiana świata jest ukierunkowana na służbę ludzkości. Praca staje 
się wyrazem jedności braterskiej ludzi między sobą i z Chrystusem – staje się 
świętą misją ożywianą przez miłość. Przez chleb i wino, najwznioślejsze owoce 
pracy ludzkiej i materię ofiary Chrystusa, człowiek uczestniczy w tajemnicy 
zbawienia ludzkości. Przyczynia się do duchowej i osobowej unifikacji świata, 
którego Kościół jest już częściowym wypełnieniem w oczekiwaniu na nadejście 
powszechnego królestwa Bożego.

Władza jest dawana nie po to, by panować przemocą i hipokryzją, ale po to, 
aby służyć. Gest Chrystusa, który umywa swoim uczniom nogi, swoją wymową 
przechodzi przez wieki jako znak rewolucji wzajemnej służby wniesionej przez 
Niego w ludzkość – w jej mentalność i w sposób widzenia drugiego człowieka. 
Chrystus nie przestaje być Nauczycielem i Panem, ale istotą Jego władzy jest 
służba. Dokonuje On odwrócenia hierarchii wartości, której ludzie jeszcze nie 
przyswoili sobie, gdyż jej przyjęcie domaga się odważnej wiary i zobowiązujące-
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go przyjęcia perspektywy wieczności jako odnoszącej się do codziennego życia. 
Ta służba może iść, jeśli jest to konieczne, aż do daru z własnego życia. Służba 
Chrystusowi i służba innym stanowią jedną i niepodzielną całość.

Chrystus przynosi odpowiedź na problem zła w jego trzech zasadniczych 
postaciach: grzech, cierpienie i śmierć. Ta odpowiedź dokonuje największego 
przewrotu w całym ludzkim myśleniu. Prawdziwym i pierwszym złem dotyka-
jącym człowieka jest grzech, ta ciemna strona odrzuconej miłości, która zagłusza 
autentyczne życie. Odpowiedź Boga nie jest wyjaśnieniem teoretycznym, ale jest 
nią zniekształcone oblicze Jego Syna ukrzyżowanego tylko i wyłącznie za nas 
i dla nas grzeszników. Krzyż jest ostatecznym dążeniem miłości, aby pokonać 
w człowieku nienawiść i skruszyć jego egoizm. Krzyż jest najbardziej zdumie-
wającym zwycięstwem nad siłami zła dokonanym przez tego, który jest Życiem. 
Równocześnie jest ona objawieniem, że to miłość zwycięża zło, nie czyniąc tego 
siłą, ale wielkodusznością polegającą na przyjęciu śmierci z ręki tego, którego 
On kocha, w nadziei dokonania przemiany buntu w miłość. Chrystus z krzyża 
jest w stanie dać światu więcej miłości niż kiedykolwiek mogłoby się pojawić 
nienawiści. Odpowiedź Chrystusa na zło jest orędziem sensu wolności i miłości. 
Zło związane z wolnością pozostaje tajemnicą – Bóg stworzył ludzi, a nie robo-
ty, to znaczy istoty wolne i z tej racji zdolne także do tego, by powiedzieć Bogu 
„nie”. Jeśli jest możliwe zwycięstwo nad złem, to dokonuje się ono przez miłość 
większą od nienawiści. Nadobfitość miłości objawionej w Chrystusie rzuca na 
ludzkie życie taką nadobfitość sensu, że rozjaśnia ona przepaść tej ciemności, 
którą najpierw jest grzech, a potem śmierć.

Jeśli chodzi o sens choroby i cierpienia, to Chrystus wypowiedział się na ten 
temat najbardziej sugestywne przez znaki i czyny: gesty współczucia i dokony-
wane uzdrowienia (por. Mt 11,4-6). Przez uzdrowione, ożywione i wskrzeszone 
ciała, Chrystus poświadcza, że przynosi zbawienie całemu człowiekowi: ciału 
i duszy. W Chrystusie Bóg nawiedza nasze człowieczeństwo, które jest poddane 
cierpieniu. Odrzuca On jednostronne widzenie więzi między cierpieniem i karą, 
ponieważ – jak starotestamentowy Hiob – jest niewinny. On jest trzykroć świę-
ty, ale jest także cierpiącym Sługą, mężem boleści: zdradzonym, odrzuconym, 
biczowanym, wzgardzonym. Chrystus nie przyszedł wyjaśnić cierpienia ani go 
wyeliminować, gdyż i ono jest przejawem opatrzności Bożej chcącej wiecznego 
zbawienia człowieka, ale po to, by napełnić je swoją obecnością, uczynić się jego 
uczestnikiem, a w ten sposób doprowadzić do jego przemiany. Dokonał w nim 
najbardziej opatrznościowego ze swoich odwróceń sensu. Przyjmując cierpienie 
jako „materię” swojej ofiary, przemienił je w drogę zbawienia. Niewinny, który 
cierpi, jest zjednoczony z tajemnicą niewinności niesprawiedliwie składanej 
w ofierze. W tym kryje się jeden z największych paradoksów chrześcijaństwa. 
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Cierpienie ludzkie nie sytuuje się więc w jakiejś paraleli w stosunku do cierpienia 
Chrystusa, ale jest uczestniczeniem w Jego cierpieniu. Cierpiący w solidarności 
z Chrystusem, w Jego męce stają się także uczestnikami Jego chwały.

Ekonomia zbawienia łączy w jedno to, co dokonało się w Chrystusie, z tym, 
co stale dokonuje się w Jego członkach (Kol 1,14). Niewątpliwie człowiek nie 
może dodać niczego do odkupieńczego cierpienia Chrystusa, ale może zjednoczyć 
się z Jego męką, upodobniając się do tego, co jest w Nim najgłębsze, to znaczy 
do ofiary Jego cierpienia dla zbawienia wszystkich.

Śmierć Chrystusa nie jest w końcu zanurzeniem się w nicości, po absur-
dalnym życiu, pozbawionym sensu. Pozornemu zerwaniu nici życia, Chrystus 
proponuje pełnię – nadobfitość sensu wypełnionego w wieczności. Życie ma sens, 
ponieważ śmierć ma sens – jest ona przejściem do życia wiecznego. W chwili, 
w której grzech ludzi osiąga szczyt, krzyżując Sprawiedliwego, śmierć Chrystusa 
staje się wyznaniem miłości Syna oddającego się Ojcu. Od tego momentu śmierć 
chrześcijanina, tak samo jak śmierć Chrystusa, staje się oddaniem siebie miłości 
Boga Zbawiciela, przejściem synów do domu Ojca. Jest ona nie tyle zerwaniem 
z życiem, co raczej jest jego wypełnieniem. Ludzkie i doczesne życie przynosi 
pełny owoc w życiu wiecznym. Umieranie z Chrystusem jest wejściem do tajem-
nicy Boga żywego, jest narodzeniem się na zawsze.

  Żyć Chrystusem-sensem

Kościół głosi Jezusa Chrystusa jako Boga pośród ludzi, jako Słowo Boże, 
jako jedynego Zbawiciela i Pośrednika, pełnię objawienia, prawdy i sensu, jako 
jedyną odpowiedź na pytanie człowieka o ostateczny sens ludzkiej kondycji oraz 
związanych z nią wyzwań i problemów. Ewangelia tym samym przypomina, że 
zostaliśmy zbawieni i jesteśmy powołani do uczestniczenia w życiu Bożym. Jeśli 
jednak chrześcijaństwo byłoby niezdolne do efektywnego pokazania, że dokonało 
się zbawienie człowieka i że nowy człowiek, który żyje wartościami Ewangelii, 
jest rzeczywiście pośród nas obecny, to musiałoby uznać swoją porażkę. Jeśli 
chrześcijanie nie mają oblicza ewangelicznego i nie prezentują postaw, które 
pokazywałyby, że zostali oni zbawieni, to na próżno mówiłoby się o zbawieniu. 
Nieużyteczne byłoby głoszenie Chrystusa jako pełni sensu, jeśli wartości ewan-
geliczne nie byłyby dostrzegalne, jeśli absurd i nonsens odnosiłyby jednoznaczny 
triumf. Nieużyteczne byłoby mówienie o miłości pośród ludzi, jeśli widzielibyśmy 
tylko podział, nienawiść i zemstę. Zachodzi pilna potrzeba, by wierzący stali się 
świadkami orędzia Jezusa Chrystusa przez uwidacznianie sensu i wartości, 
które On przekazuje i które poświadczają, że ten sens żyje.
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Aby wyrazić tę konieczną więź między wiarą i Ewangelią a życiem, której 
brak II Sobór Watykański uznał za jeden z najpoważniejszych problemów 
dzisiejszej epoki15, w swoim nauczaniu uprzywilejował on kategorię świadec-
twa16. Na naszych współczesnych wywiera on o wiele większy wpływ niż nawet 
świętość, ukazywana przede wszystkim w pewnego typu hagiografii. Osobiste 
i egzystencjalne świadectwo, posiadające solidne oparcie i wyraziście wcielone, 
będące połączeniem mocy i słabości, wyraża się na poziomie ludzkim i pociąga 
ludzi za sobą.

W dekrecie Ad gentes o działalności misyjnej II Sobór Watykański zachęca 
wszystkich wiernych do „dawania świadectwa swojemu Panu, jeżeli to konieczne, 
włącznie z przelaniem krwi” (nr 24). Papież Jan Paweł II w adhortacji Christifi-
deles laici wypowiada się w odniesieniu do świeckich: „Zjednoczeni z Chrystusem, 
«wielkim prorokiem», ustanowieni w Duchu Świętym «świadkami» zmartwych-
wstałego Chrystusa, świeccy (…) winni zabiegać o to, by nowość i moc Ewangelii 
jaśniała w ich życiu codziennym, rodzinnym i społecznym” (nr 14). A nieco dalej 
papież dodaje: „Do nich [= świeckich] w szczególności należy świadczenie o tym, 
jak wiara chrześcijańska daje jedyną pewną odpowiedź, którą wszyscy mniej 
lub bardziej świadomie przyjmują i której pragną, na problemy i nadzieje, jakie 
życie stawia przed każdym człowiekiem i każdym społeczeństwem” (nr 34).

To życiowe opowiedzenie się za Chrystusem nie jest wyborem okazjonalnym 
lub arbitralnym chrześcijaństwa, ale koniecznością zakorzenioną w naturze 
rzeczy. Istotą orędzia chrześcijańskiego jest objawienie nieskończonej miłości 
Boga do ludzi przez miłość wcieloną w Jezusie Chrystusie. Jak ludzie nieznający 
Chrystusa mogą wierzyć w tę miłość, jeśli nie mają przed oczami konkretnych 
ludzi, którzy zostali zdobyci przez tę miłość i całkowicie oparli się na niej w swoim 
życiu? Nie można nikogo zachęcić do miłości inaczej, jak tylko pociągając go naj-
bardziej osobiście przeżywaną miłością. Gdy Ewangelia staje się widoczna przed 
oczami, gdy wciela się w konkretnych ludziach, wtedy ci, którzy są świadkami 
tego upodobnienia człowieka do Chrystusa, kontemplują Boga, który ich kocha 
i którego oni kochają. Miłość Boża jest tam obecna, wychodzi im naprzeciw. Ta 
miłość międzyludzka staje się wówczas sakramentem, czyli znakiem miłości 
Boga do ludzi. Szczególną uwagę zwracał na to zagadnienie już św. Augustyn 
w swoim komentarzu do Pierwszego Listu św. Jana.

Na przedłużeniu tej perspektywy sytuuje się obecność świadków Chrystu-
sa, która jest konieczna, ponieważ chrześcijaństwo nie jest przede wszystkim 

 15 Por. II Sobór Watykański, Konst. Gaudium et spes, 43.
 16 Por. J. Królikowski, Chrystus przeżywany wciąż na nowo, czyli jakiego świadectwa 

potrzebuje chrześcijaństwo, w: E. Osewska, J. Stala (red.), Drogi katechezy rodzinnej, 
Poznań 2002, 240-253.
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systemem myślowym, który angażowałby tylko umysł, ale jest objawieniem 
nowego stylu życia. Jest „drogą”, jak podkreślają Dzieje Apostolskie17, czyli 
mówiąc bardziej współczesnym językiem stylem życia. Ten styl życia jest czymś 
subtelnym i niesłychanym. Pomyślmy o przebaczeniu nieprzyjaciołom. Jak 
zaproponować jakąś ideę, jeśli nie przez jej konkretne wcielenie, przez żywy 
przykład? Prosty dyskurs o życiu dziecka Bożego sam z siebie nie może wywo-
łać głębokiego i trwałego oddziaływania. Dlatego Chrystus, wieczny Syn Boży, 
wprowadza nas do tego życia, prowadząc między nami życie w pełni ludzkie jako 
prawdziwy człowiek. Tak człowiek dochodzi do odkrycia godności swojej osoby 
przez objawienie tego, co jest najgłębsze w Chrystusie, to znaczy przez tajem-
nicę Jego synostwa. Dlatego trzeba, aby byli ci, którzy odzwierciedlają w ciągu 
wieków tę nowość, to znaczy świadkowie Chrystusa. To oni ilustrują w każdym 
pokoleniu, także w naszym, ten nowy styl życia, to nowe i pełne życie. Potrzebu-
jemy dzisiaj zobaczyć, że pełnia sensu i życia przyniesiona przez Chrystusa jest 
i staje się jak najbardziej ludzką rzeczywistością. Życie zgodnie z Ewangelią nie 
może jawić się jako nieznaczące, absurdalne, ale jako bogate w sens, wydając 
owoce radości i dobra, także w swoich wymiarach ciemnych i bolesnych. Jest 
konieczne, aby banalność codziennych gestów została oświecona od wewnątrz, 
promieniując pokojem, przyjaźnią, komunią, nadzieją, łagodnością, cierpliwością 
(por. 1 Kor 13,1-13).

Świadkowie Chrystusa są w końcu potrzebni, aby ukazać niezgłębione bo-
gactwa Chrystusa, o których mówi św. Paweł w Liście do Efezjan (3,8-9). Jak 
można poznać szerokość, długość, wysokość i głębokość miłości Chrystusa? Czy 
jedno życie może wyczerpać tajemnicę Chrystusa? Bez wielu obrazów życia do-
starczanych przez świętych, tych, których spotykamy w kalendarzu liturgicznym, 
ale i wielu innych, także tych małych, bez imienia i oblicza, żyjących Ewangelią 
w swoim sercu i w swojej codzienności: rodzice, nauczyciele, pielęgniarki, do-
broczyńcy wszelkich kategorii, nie dotkniemy realnie tajemnicy Chrystusa. Czy 
można zrozumieć coś z miłości, gorliwości, czystości, ubóstwa, poświęcenia dla 
innych, delikatności Chrystusa, bez tych, którzy te postawy usiłowali, w oparciu 
o łaskę i dokonywane w prawdzie wybory, wcielić w codzienność? Świadkowie 
Chrystusa, jak w miniaturach, odmalowują Jego rysy osobowe i Jego nieskoń-
czoną wielkość. Z tej racji można uznać świadectwo za pierwszą i istotną formę 
zaangażowania chrześcijańskiego18.

Ludziom naszego czasu, którzy żyją pogrążeni w absurdzie, i tym wszyst-
kim, którzy poszukują sensu lub starają się odzyskać sens utracony, świadko-

 17 Por. Dz 9,2; 16,17; 18,25.26; 19,9.23; 22,4; 24,14.22.
 18 Por. R. Latourelle, Quête de sens et don du sens, Ottawa 1995, 169-185.



61Jezus Chrystus – osobowa pełnia sensu

wie Chrystusa ukazują w Nim niewyczerpaną pełnię sensu. W ciemnościach 
nonsensu, świadek Chrystusa jawi się jako ten, kto znalazł sens życia i śmierci. 
On wie, kim jest, co robi, gdzie zmierza. Znalazł on w Chrystusie możliwość 
wypełnienia i przekroczenia siebie, kontrastującą z pustką egoistycznie zaskle-
pionego i monstrualnego „ja” Narcyza. Orędzie Chrystusa jest tajemnicze, ale 
jest niewyczerpanym źródłem sensu, zawsze bijącym nowymi i pociągającymi 
treściami, jak nieskończoność Jego osoby.

  Znaki czasu

Kryzys jest stanem groźnej i dramatycznej niestabilności; nie może on 
jednak trwać w nieskończoność. Musi znaleźć się rozwiązująca odpowiedź, ro-
dząca się od wewnątrz albo przez przejście do innego stanu dzięki przypływowi 
energii. Także aktualny kryzys sensu człowieka zachodniego może i musi zostać 
przezwyciężony. Trzeba stwierdzić, że życie ma sens, rację bytu, spójność, cel 
ostateczny, wypełnienie. Co więcej, ta pełnia sensu może zostać ukazana jako 
rzeczywista i owocna, wpisująca się w konkretne życie ludzkie. Dotykamy tutaj 
problemu, który powraca wciąż na nowo w każdej epoce, a mianowicie problemu 
wiarygodności chrześcijaństwa.

Prawdę mówiąc, nie ma jednego znaku wiarygodności chrześcijaństwa oprócz 
samego Chrystusa, który równocześnie jest „pełnią objawienia”19, a między nami 
przejrzystym znakiem wspólnoty z Bogiem. On niejako streszcza w sobie wszyst-
kie znaki wiarygodności chrześcijańskiej: orędzie, cuda, proroctwa, wypełnienie 
obietnic, dar z siebie w miłości, zmartwychwstanie, ukonstytuowanie Kościoła. 
Te znaki nie są zewnętrzne w stosunku do Chrystusa jak jakieś rozproszone 
fragmenty, które potrzebowałyby, każdy z osobna, specjalnego uzasadnienia, 
aby wskazać i zagwarantować ich autentyczność. Przeciwnie, są one wielorakim 
promieniowaniem osoby Chrystusa, który ukazuje się jako Syn Ojca, a równocze-
śnie zostaje uznany za Niego poprzez znaki Jego chwały. Wszystkie szczególne 
znaki wypływają z Niego i do Niego się zwracają.

Znaki wiarygodności są dawane wraz z Chrystusem, ale skoro zwracają 
się do człowieka, nie mają wszystkie takiego samego oddziaływania na ludzi 
każdego pokolenia. Ich skuteczność zmienia się w zależności od zmian ducho-
wych, którym podlega człowiek i którym podlega jego środowisko życiowe. Znaki 
pozostają tylko znakami, ale zawsze zwracają się do człowieka w jego określonej 
sytuacji historycznej. Ich skuteczność zależy zatem od przyjęcia, które znajdą 
w określonym środowisku.

 19 Por. II Sobór Watykański, Konst. Dei Verbum, 2.
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Dla pierwszych chrześcijan wywodzących się z judaizmu, argument profe-
tyczny, czyli „wypełnienie się Pism”, jak również cuda przywołujące starożytne 
mirabilia Dei, były znakiem w pełni sugestywnym i przekonującym do wiary 
w Chrystusa. W naszych czasach cud, po zmasowanej krytyce, która go dotknęła 
i sprowadziła do mitu oraz po dokonaniu spektakularnych odkryć medycznych, 
cud już nie zdumiewa i nie przyciąga uwagi, jak miało miejsce w przypadku 
świadków cudów dokonywanych przez Chrystusa. Mimo to nasi współcześni 
nadal biegają bezkrytycznie za rozmaitymi „uzdrowicielami” i pseudo-chary-
zmatykami, którzy na zawołanie oferują im cudowne uzdrowienia i wzbudzają 
w nich emocje. Nigdy tego typu zjawiska, które nie są oczywiście nowe, nie miały 
takiego zasięgu, jak dzieje się to dzisiaj. W XIX wieku dużą przychylnością cie-
szył się znak i „cud” Kościoła. I Sobór Watykański w swoim nauczaniu przed-
stawił niektóre rysy Kościoła, a mianowicie jego przedziwny rozwój, widoczną 
świętość, niewyczerpaną płodność, jedność katolicką, nienaruszalną trwałość, 
jako „swego rodzaju wielki i stały motyw wiarygodności” oraz „jakby znak 
podniesiony dla narodów”20. Ten znak miał umacniać wierzących w ich wierze 
i przyciągać tych, którzy jeszcze nie wierzyli. Trzeba powiedzieć, że obecnie ten 
znak został zachwiany i spotyka się u naszych współczesnych z daleko idącym 
oporem. Kościół przedstawia się niejednokrotnie jako anty-znak i anty-świa-
dectwo: przejawy triumfalizmu, porzucanie kapłaństwa i ślubów zakonnych, 
nadużycia seksualne, podziały wśród chrześcijan, przerosty ambicji i dążenie do 
panowania, próżność ludzi Kościoła. Już II Sobór Watykański zwracał uwagę na 
te problemy i wyzwania, zachęcając do zdecydowanego promieniowania wiarą, 
nadzieją i miłością, jako pierwszego i najbardziej zasadniczego wyrazu wcielenia 
w Kościół21, do opartego na wewnętrznej motywacji życia zgodnego z Ewangelią, 
do jedności wierzących w Chrystusa. Znakiem wiarygodności Kościoła – jak 
już zostało powiedziane – ma być przede wszystkim dawane świadectwo. Świa-
dectwo obejmuje dwa elementy: wytrwałe głoszenie dobrej nowiny zbawienia 
oraz zaangażowanie w życie zgodne z Ewangelią, a więc świadectwo głoszone 
i przeżywane jak dwie strony tej samej monety.

Mimo wszystkich przeciwności i ewidentnych historycznych potknięć Kościo-
ła, nieustannie jest możliwe głoszenie Ewangelii, aby zdetronizować królujące 
dzisiaj „ja”, wprowadzając w jego miejsce królestwo Boże. Człowiek współczesny 
jest wrażliwy na obraz, należy do „cywilizacji obrazu”, a więc przemawia do niego 
to, co widzi, a więc także przemówi do niego to, co zostanie mu ukazane jako 

 20 I Sobór Watykański, Konst. Dei Filius, rozdz. 3, w: Dokumenty Soborów Powszech-
nych, t. 4: (1511-1870) Lateran V, Trydent, Watykan I, układ i oprac. A. Baron, 
H. Pietras, Kraków 2004, 901.

 21 II Sobór Watykański, Konst. Lumen gentium, 31.
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przemienione pod wpływem Ewangelii. Za pośrednictwem świadectwa wartości 
królestwa Bożego stają przed oczami współczesnych nam ludzi. Nie szuka się 
sensu życia, korzystając ze środków myślowych, bo sens się dokonuje – w sensie 
ścisłym jest on wydarzeniem. Człowiekowi zazdrosnemu o swoje prawa, zaskle-
pionemu w swoim „ja”, który usiłuje wypowiadać się w sposób ostateczny na 
każdy temat, który nie znosi żadnej presji – świadectwo właściwie w niczym się 
nie przeciwstawia, ponieważ samo w sobie nie ma charakteru apologetycznego. 
Tym, co je charakteryzuje, jest jego dyskrecja, na którą składają się pokora, 
cierpliwość, łagodność, czyli zasadnicze przymioty nowego prawa. Świadek 
Chrystusa nie odwołuje się do przemocy wobec nikogo, niczego się wprost nie 
domaga: zadowala się uzewnętrznionym wyrażaniem przez całe swoje życie 
rzeczywistości, która go oświeciła i przemieniła. Jego siła przyciągania zależy od 
jego dyskrecji. Matka Teresa nie potrzebowała reklamy ani nie głosiła długich 
mów z zastosowaniem wyszukanych środków retorycznych. Żyła promieniującą 
i ogrzewającą wiarą i miłością, dzieląc się tym, co miała, i nie oczekując rekom-
pensaty. Jej życie nie jest dowodzeniem, ale jest propozycją miłości, która wy-
daje owoce za życie świata. Ta propozycja ukazuje sens dogłębnie zakorzeniony 
w Jezusie Chrystusie.

Świadectwo działa przez związane z nim wewnętrzne przyciąganie i po-
budzanie. Za współczesną fenomenologią można powiedzieć, że jest w nim 
zawarty „moment roszczenia”. Jawi się ono jako wypełnienie i przekroczenie, 
do którego każdy człowiek, nie wiedząc o tym, zmierza, dlatego też staje się 
wzmocnionym osobowo wołaniem o podjęcie. Co motywuje takie życie, które 
jest szczęśliwe, zarówno w zdrowiu, jak i w chorobie, zarówno w spotykanej 
aprobacie, jak i w napotykanym sprzeciwie? Ten, kto spotkał autentycznego 
świadka Chrystusa, jest skłaniany do wyjścia ze swego egoizmu, aby otworzyć 
się na życie oparte na zasadzie miłości, której otrzymuje w ten sposób objawie-
nie; jest on skłaniany do poddania się oddziałującemu na niego przyciąganiu, 
zawsze obecnemu w czynach zrodzonych z miłości. Na pewno pojawią się w tym 
wszystkim pytania, czy to poddanie się świadectwu jest właściwe dla tego, kto je 
dostrzega, czy go nie zubaża, czy idzie we właściwym kierunku, bo takie pytania 
są poniekąd nieuchronne. Świadek na pewno zada sobie również pytanie o sens 
swojego świadectwa, gdy nie będzie wprost widział jego rezultatów. I to też jest 
po ludzku zrozumiałe. Być może, w jednym i drugim przypadku, ewentualne 
opory zginą dopiero w milczeniu śmierci. W każdym jednak razie pierwszym 
i bezpośrednim zadaniem chrześcijanina pozostaje słuchać słowa Bożego, by 
promieniować przeżytymi wartościami Ewangelii, pozwalając Bogu ukazać się 
w godzinie, którą On uzna za najbardziej odpowiednią, oraz żyjąc przekonaniem, 
że tylko Miłość zwycięża.
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  Zakończenie

Ludzkie pytanie o sens, jak każde ludzkie pytanie o charakterze egzysten-
cjalnym, nie tylko każe nam zwracać się do Jezusa Chrystusa celem szukania 
na nie odpowiedzi, ale także pozytywnie widzieć w Nim odpowiedź na stawiane 
pytania, którą mamy za zadanie odkrywać i wprowadzać w życie. Na pewno jest 
w Chrystusie więcej odpowiedzi na nasze pytania niż zdołaliśmy do tej pory z Jego 
postaci i misji wywnioskować. Jego osoba i Jego dzieło „dla nas i dla naszego 
zbawienia” udziela nam odpowiedzi na stosunkowo nowe pytanie człowieka, 
którym jest pytanie o sens, ukazując bardzo szybko i wzniośle, że to On jest 
naszym sensem, co więcej, jest jego pełnią. Można ten sens odkryć i można go 
potem odpowiednio przeżywać, owocnie dzieląc się nim z innymi. 

Bardzo konkretne fakty przemawiają za tym, że tylko świadectwo życia 
zakorzenionego w Jezusie Chrystusie może przezwyciężyć opór naszych współcze-
snych względem Niego. Jeśli głosy Matki Teresy, a także wielu innych świadków 
wiary w XX wieku znalazły posłuch i są dzisiaj faktycznie naśladowane, to stało 
się tak przede wszystkim dlatego, że były wymowne czynami ich życia, a przede 
wszystkim miłością, w której ukazała się pełnia sensu ludzkiej egzystencji. Ta 
zgodność między Ewangelią głoszoną i Ewangelią przeżywaną jako jedyna jest 
zdolna otworzyć naszych współczesnych na tego Innego, który jest większy od 
każdego „ja” ludzkiego, ponieważ jako Bóg między nami jest pełen sensu.

Pozostaje nam zatem głosić ekonomię Jezusa Chrystusa, pełnię sensu oraz 
ukazywać świadków sensu odkrytego w Chrystusie. Można to efektywnie robić 
odpowiadając w świetle wiary na pytania stawiane przez dzisiejszego człowieka, 
obficie czerpiąc przy tym z życia tych, którzy taką odpowiedź w swoim życiu 
przyjęli i przełożyli ją na konkretny styl życia. Wydaje się, że jak mało kiedy 
w dziejach możemy odwoływać się do przykładów zaczerpniętych z życia wie-
lu świadków, zwłaszcza tych współczesnych. Nie będzie to bynajmniej jakieś 
zubożenie teologii, a zwłaszcza chrystologii, ale nadanie jej takiego kształtu, 
który przemawia do człowieka naszych czasów. Owszem, takie próby były i są 
podejmowane, ale wydaje się, że należałoby je obecnie mocno zintensyfikować.
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Summary

JESUS CHRIST – THE ULTIMATE SENSE

The contemporary crisis of and the accompanying quest for sense has prompted Catholic 
theology of the 20th century to pay considerable attention to Jesus Christ as the ultimate 
sense and its very source. Pope John Paul II in his encyclical letter Fides et ratio explored 
this idea indicating a possibility of and need for its expansion. This paper aims at outlining 
the perspective which renders Jesus Christ the embodiment of the ultimate sense. An 
attempt is being made to highlight the issue in the context of contemporary anthropological 
transformations falling under the influence of the myth of Narcissus. In order to face these 
changes along with Christ, it is necessary to look at such fundamental questions as: man’s 
solitude, the significance of work within a community as well as the exercising of power 
perceived as ministry. Once examined from the Christological perspective, the above 
mentioned points can lead to making “more sense” of each and every human activity. Clearly, 
this is likely to result in a deepened and more meaningful contemplation of the burning 
issues regarding sin, suffering and death whose sense is in constant need of reexamination. 

Key words: sense, John Paul II, Jesus Christ, reexamination. 





Ks. Paweł KIEJKOWSKI

Św. Jan umiłowanym apostołem Pana  
w świetle idei Sergiusza Bułgakowa 

Patriarcha ekumeniczny Bartłomiej I w książce, relacji z przeprowadzo-
nej z nim rozmowy przez francuskiego prawosławnego myśliciela Oliviera 
Clémenta, przyznał, że jeśli na drodze wspólnych wysiłków ekumenicznych 
dojdzie do przywrócenia jedności wiary, to prymat w swojej odnowionej formie 
przypadnie Kościołowi Rzymu. „Wraz z teologami bizantyjskimi oraz niezliczo-
nymi świadectwami wschodnimi z pierwszego tysiąclecia należy uznać posługę 
Piotrową w Kościele powszechnym, przez analogię między funkcją pierwszego 
wśród biskupów a funkcją Piotra wśród apostołów”1. Odnowione rozumienie 
prymatu będzie domagało się jednak podkreślenia „współzależności pierwsze-
go i wszystkich biskupów”, ale także uwypuklenia znaczenia sensus Ecclesiae 
całego Ludu Bożego, który w szczególny sposób przejawia się przez charyzmat 
„mężów apostolskich”, których wschodnia tradycja nazywa gerontes, starcami. 
Ten proroczo-mistyczny charyzmat podarowany przez Ducha Świętego Kościo-
łowi wraz z wybitnym teologiem prawosławnym Pawłem Evdokimovem nazywa 
„Janowym” wymiarem Kościoła2. Zdaniem tegoż rosyjskiego myśliciela Janowy 
rys miłosnego spostrzegania całości charakteryzuje przede wszystkim prawosła-
wie3. Jest to postawa św. Jana Ewangelisty, którego wielkim poprzednikiem był 

 1 O. Clément, …Prawda was wyzwoli. Rozmowy z Patriarchą ekumenicznym Bartło-
miejem I, Warszawa 1998, 41-42.

 2 Por. tamże, 42.
 3 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, Warszawa 2003, 10-11. W swoim artykule będę 

przede wszystkim relacjonował myśl autorów prawosławnych, nie wchodząc z nimi 
w wielu miejscach w uzasadnioną polemikę. Znajdujemy w niej bowiem wiele uprosz-
czeń i wręcz nieznajomość bogatej teologii oraz mistyki katolickiej.
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ostatni z proroków św. Jan Chrzciciel4. Paweł Evdokimov podejmuje i rozwija 
tu myśl swego wielkiego nauczyciela Sergiusza Bułgakowa5. 

 1. Sergiusz Bułgakow – człowiek poszukujący, prawosławny teolog 
i duchowny

Sergiusz Bułgakow duchowny prawosławny z fascynującym życiorysem na-
leży do największych współczesnych myślicieli chrześcijaństwa tradycji wschod-
niej. Urodził się w 1871 r. w Liwinach w carskiej Rosji w rodzinie duchownego 
prawosławnego6. Jego przodkowie byli duchownymi nieprzerwanie od czasów 
cara Iwana IV Groźnego. Podobnie jak ojciec wstąpił do seminarium duchownego 
w Orle. Opuścił je jednak w wyniku osobiście przeżywanego poważnego kryzysu 
wiary. W roku 1890 rozpoczął naukę na Wydziale Prawa Uniwersytetu Moskiew-
skiego. W czasie studiów spotkał się i coraz bardziej interesował marksizmem. 
Po ukończeniu studiów podjął się wykładów z ekonomii politycznej w Szkole 
Technicznej w Moskwie. W roku 1898 ożenił się z Jeleną Iwanowną Tokmanową 
i jako stypendysta wyjechał do Niemiec. W trakcie prac nad rozprawą doktorską 
pt. Kapitalizm i ziemledieje uświadomił sobie, że idee marksistowskie są utopij-
ne i błędne. Po powrocie do Rosji w roku 1901 na Uniwersytecie Moskiewskim 
otrzymał tytuł doktorski. Jednocześnie podjął wykłady w Szkole Politechnicznej 
w Kijowie. Z tym okresem związany jest jego stopniowy powrót do wiary chrze-
ścijańskiej. Świadectwem przemiany jest książka pt. Ot marksizma k idiealizmu 
(1903) oraz pojednanie się z Kościołem prawosławnym przez sakrament pokuty 
oraz przyjęcie Komunii św. W roku 1907 został deputowanym do Drugiej Dumy 
rosyjskiej oraz profesorem nadzwyczajnym Instytutu Handlowego w Moskwie. 
W roku 1918 przyjął święcenia kapłańskie. Z tego powodu został usunięty 
z uczelni. Podjął wykłady na uniwersytecie w Sewastopolu na Krymie, z którego 
także został wyrzucony. W roku 1922 został aresztowany i oskarżony o zdradę 
marksizmu, a następnie wydalony z Rosji do Turcji. Przez Pragę i Berlin dotarł 
do Paryża, gdzie pozostał do końca swego życia. Związał się z Prawosławnym 
Instytutem św. Sergiusza, którego rektorem stał się w roku 1940. Prowadził 
zajęcia z teologii dogmatycznej. Prowadził zajęcia także w Londynie, Stanach 

 4 Por. tamże, s. 11; P. Evdokimov, Kobieta i zbawienie świata, Poznań 1991, 244-266.
 5 Por. P. Evdokimov, Prawosławie, 10.
 6 Por. H. Paprocki, Sergiusz Bułgakow. Paradoksy wiary, w: J. Majewski, J. Makowski 

(red.), Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, Warszawa 2003, 48-56; J. Klin-
ger, Bułgakow Siergiej Nikołajewicz, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lublin 1995, 
k. 1204.
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Zjednoczonych Ameryki oraz Kanadzie. Zarazem był proboszczem prawosławnej 
parafii przy instytucie. Zmarł w Paryżu w 1944 r.

W swoich badaniach wpisuje się w nurt rosyjskiej myśli teologii świeckiej 
nawiązującej do idei Aleksieja Chomiakowa oraz słowianofilów7. Był tu spadko-
biercą myśli Włodzimierza Sołowiowa oraz Pawła Florenskiego. Od Aleskiseja 
Chomiakowa przejął tezę soborności, od słowianofilów ideę sofilogiczną, którą 
uznawał jako podstawę swojego systemu teologicznego8. Oryginalność teologicz-
nej myśli Sergiusza Bułgakowa wyrażała się w pragnieniu zreinterpretowania 
najważniejszych dogmatów chrześcijańskich w świetle myśli sofiologicznej. 
Podejmował zagadnienia z zakresu chrystologii, pneumatologii, mariologii, 
eklezjologii, angeologii. Jednym z ciekawszych wątków jego dorobku jest teologia 
osoby i misji św. Jana Chrzciciela. Kościół przez analogię do chalcedońskiego 
pojmowania wcielonego Słowa rozumiał jako rzeczywistość widzialną, ze swoimi 
zewnętrznymi strukturami, hierarchią i sakramentami, oraz niewidzialną, jako 
obecny w Kościele dar pełni życia Jezusa Chrystusa. Uważał, że tajemnicy tej 
można doświadczyć tylko uczestnicząc w życiu Kościoła, autentycznie angażując 
się, a nie tylko teoretycznie spekulując. Najbliższym i najbardziej adekwat-
nym opisem Kościoła był, według niego, biblijny obraz ciała Chrystusa, które 
rozumiane jest nie tylko jako historyczna rzeczywistość, ale także ujmowane 
w ramach przedwiecznego planu zbawienia jako ciało Kościoła, które obejmuje 
całe stworzenie. W tym kontekście utożsamiał Kościół z mądrością Bożą, która 
przenika całe stworzenie. Najpełniej łączność mądrości Bożej ze stworzeniem 
ujawnia się w osobie Matki Bożej9. Pod wpływem przyjętej od Aleksieja Cho-
miakowa idei soborności uważał, że nie papieżowi ani kolegium biskupów, ale 
wszystkim wierzącym w ich jedności podarowana jest pełnia życia oraz prawdy 
w Kościele. Szczególnym jej przejawem jest rzeczywistość soboru. Ustawicznym 
soborem jest lud chrześcijański żyjący wiarą10. Cecha apostolskości przysługuje 
Kościołowi jako całości. Tradycja stanowi natomiast więź, która organicznie 
łączy wszystkie momenty życia Kościoła.

Jedną z charakterystycznych idei Sergiusza Bułgakowa związanych z apo-
stolskością Kościoła jest myśl o istnemu dwójprymatu11: bardziej zewnętrznego 
św. Piotra (por. Mt 16,17-19) oraz bardziej wewnętrznego przez wiarę i miłość 
św. Jana jako umiłowanego ucznia oraz przybranego syna Bogarodzicy (por. 
J 21,22-23). Misja obu apostołów jest blisko związana ze sobą, ale jednocześnie 

 7 Por. J. Klinger, Bułgakow Siergiej Nikołajewicz, k. 1205- 1207.
 8 Por. T. Špidlik, Myśl rosyjska. Inna wizja człowieka, Warszawa 2000, 395-422.
 9 Por. H. Paprocki, Sergiusz Bułgakow. Paradoksy wiary, 50-52.
 10 Por. T. Špidlik, Myśl rosyjska, 149-150.
 11 Por. J. Klinger, Bułgakow Siergiej Nikołajewicz, k. 1207.
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niezależna od siebie. Piotr to przede wszystkim fundament hierarchicznej struk-
tury Kościoła, Jan to fundament proroczej posługi w Kościele. Ideę tę przedsta-
wił przede wszystkim w opublikowanej w roku 1926 w Paryżu niedużej pracy 
pt. Święci Piotr i Jan. Dwaj pierwsi z Apostołów12. Książka niewątpliwie nosi 
charakter polemiczny wobec katolickiego rozumienia prymatu biskupa Rzymu, 
a zwłaszcza orzeczeń Soboru Watykańskiego I. Naznaczona jest uproszczeniami 
charakterystycznymi dla prawosławnego przedstawiania prymatu rzymskie-
go, zwłaszcza, że powstała na początku XX wieku, gdy daleko jeszcze było od 
wzajemnych, w duchu ekumenicznym, prób usłyszenia i zrozumienia odmien-
nych teologicznych stanowisk katolickiego i prawosławnego13. Zawiera jednak 
ciekawe intuicje na temat szczególnej roli Apostoła Jana w gronie Dwunastu, 
a także apostolskiej tożsamości Kościoła. Nie wchodząc w polemikę z tekstem 
rosyjskiego teologa, pragnę przedstawić naszemu katolickiemu czytelnikowi 
niektóre inspirujące intuicje na temat janowego przeżywania tajemnicy ucznia 
Jezusa Chrystusa.

 2. Jan – umiłowany uczeń Jezusa Chrystusa

To nie św. Paweł, ale św. Jan, syn Zebedeusza, nazywany synem Gro-
mu, jest drugim, obok Piotra, najważniejszym apostołem14. Zdaniem Sergiusza 
Bułgakowa, taką pozycję Apostoła Jana ukazuje Nowy Testament: ewangelie 
synoptyczne oraz dzieło janowe, zwłaszcza Ewangelia i Apokalipsa św. Jana. 
Jednocześnie przyznaje, że współczesne mu badania krytyczne tekstu, mamy 
początek XX wieku, nie są w stanie wskazać jednoznacznie, kto jest autorem 
poszczególnych tekstów dzieła janowego15. Tradycja chrześcijańska przypisuje 
autorstwo św. Janowi Apostołowi, którego chrześcijański wschód nazywa Ja-
nem Teologiem. Przyznaje jednoczenie, że niewątpliwie ewangelia ta różni się 

 12 Zob. S. Bułgakow, Święci Piotr i Jan. Dwaj pierwsi z Apostołów, Białystok 2005.
 13 Sergiusz Bułgakow, przedstawiając katolickie rozumienie prymatu biskupa Rzy-

mu, odwoływał się przede wszystkim do podręcznika M. d’Herbigny, Theologia de 
Ecclesia, Paris 1922, t. I-II. Rzadko odwołuje się do innych katolickich źródeł. Ani 
razu do oficjalnych dokumentów magisterium Kościoła.

 14 Por. S. Bułgakow, Święci Piotr i Jan, 39.
 15 Problem autorstwa poszczególnych tekstów czy fragmentów dzieła janowego wciąż 

pozostaje przedmiotem ożywionych dyskusji oraz przedmiotem bardzo wielu hipotez. 
W naszej refleksji problem autorstwa tekstów przypisywanych św. Janowi nie jest 
przedmiotem badań i nie stanowi przeszkody w prezentacji myśli Sergiusza Bułga-
kowa. Por. S. Mędala, Ewangelia według św. Jana, rozdziały 1-12, Nowy Komen-
tarz Biblijny. Nowy Testament, t. IV, cz. 1, Częstochowa 2010, 122-163; S. Faustii, 
Rozważaj i głoś Ewangelię. Wspólnota czyta Ewangelię według św. Jana, Kraków 
2009, 7-14.
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językiem, strukturą, treścią od ewangelii synoptycznych, w wielu miejscach 
uzupełniając je. Powstała najpóźniej, pod koniec I wieku, w zmieniających się 
okolicznościach życia wspólnot chrześcijańskich, zwłaszcza w kontekście na-
rastającego zagrożenia gnozą, po śmierci wszystkich apostołów, z wyjątkiem 
autora, św. Jana Apostoła, bezpośredniego świadka życia i paschy Zbawiciela. 
Z całości tekstu Sergiusza Bułgakowa można wywnioskować, że ostatecznie 
całość tekstu „Ewangelii św. Jana” przypisuje on św. Janowi Apostołowi, który 
przekazał słowa i wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa. On sam był ich bezpo-
średnim świadkiem lub usłyszał od samego Mistrza. Nie ujawnia jednak swego 
imienia w tekście, często pozostając w ukryciu lub zasłaniając się za określeniami 
„ucznia, którego Jezus miłował” (por. J 13,23; 19,26; 20,2) lub „inny uczeń” (por. 
J 1,40; 18,15). Choć imię Jan znajdujemy w ewangeliach synoptycznych, to nie 
ma go w tekście janowym. 

W ewangeliach synoptycznych znajdujemy stosunkowo dużo wiadomości na 
temat Jana. Został powołany przez Jezusa na apostoła wraz ze swoim starszym 
bratem Jakubem (por. Mt 4,21). Matka Jana towarzyszyła Jezusowi, była wśród 
kobiet stojących przy krzyżu, nazwana jest „siostrą matki Jego” (por. J 19,25). 
Jan i Jezus byli więc krewnymi co do ciała. Zbawiciel nadał braciom nowe imię, 
nazywając ich „Synami Gromu” (por. Mk 3,16-17). Według Sergiusza Bułgakowa 
znaczenie nowego imienia w odniesieniu do Jana w pełni wyjaśnia się w „Księ-
dze Apokalipsy”. Jan jest w niej ukazany jako słuchacz oraz zwiastun gromów 
z nieba16. Wraz ze swoim ojcem oraz bratem Jakubem byli rybakami, współpra-
cownikami Piotra (por. Łk 5,10). Po cudownym połowie ostatecznie porzucił całe 
swoje dotychczasowe życie i poszedł za Jezusem z Nazaretu, stając się jednym 
z jego trzech najbliższych towarzyszy. Wraz z Piotrem i Jakubem był, między 
innymi, świadkiem wskrzeszenia córki Jaira (por. Łk 8,51), wydarzeń na Górze 
Przemienienia (por. por. Mt 17,1), modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym na progu 
męki (por. Mt 26,37). Jan ukazany w ewangeliach synoptycznych jest pełen gorli-
wości i żaru, będących owocem Jego płomiennej miłości wobec Jezusa. Był także 
skarcony przez Mistrza wraz z bratem Jakubem oraz ich matką w kontekście 
sporu o pierwszeństwo w nadchodzącym królestwie mesjańskim (por. Mt 20,20). 
Pomimo to, trochę kąśliwie zauważa Bułgakow, nie ma słabej woli i charakteru, 
co było właściwe Kefasowi17. Przyznaje jednak jednoznacznie, że według ewangelii 
synoptycznych do Piotra przynależy pierwszeństwo wśród apostołów.

Ewangelia św. Jana, według paryskiego teologa, jest uzupełnieniem syn-
optyków napisana przez najbliższego towarzysza oraz współuczestnika życia 

 16 Por. S. Bułgakow, Święci Piotr i Jan, 41.
 17 Tamże, 42.
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i paschy Mesjasza. Poprzez ewangeliczny tekst zarazem ujawnia się on sam: 
Ewangelia według Jana jest zarazem Ewangelią o Janie18. Zasadniczą nowością 
janowego tekstu jest ukazanie syna Zebedeusza jako pierwszego wśród apostołów, 
na równi z Piotrem19. Tekst wraz ze swoimi nowymi akcentami powstał w no-
wej sytuacji Kościoła, po śmierci Piotra i Pawła, po wniebowstąpieniu Maryi. 
Szczególnie inspirującą okazała się zapowiedź Jezusa, że Apostoł Jan nie zazna 
męczeńskiej śmierci aż powtórnie przyjdzie (por. J 21,21-23)20. Ewangelia była 
także odpowiedzią na rodzące się nowe wyzwania i zagrożenia, na przykład gnozy 
czy doketyzmu, ale także zawiera świadectwo rozwoju refleksji chrześcijańskiej 
na temat prymatu apostolskiego, zwłaszcza w odniesieniu do posługi Apostoła 
Jana. W tym właśnie sensie należy rozumieć to, co zostało powiedziane oraz to 
jak zostało powiedziane i nie zostało powiedziane w Ewangelii według Jana21. 
Świadectwem teologicznego geniuszu, nowości wiary Jana Ewangelisty jest 
przede wszystkim Prolog ewangelii (J 1,1-14), ale także przekazane nam w ewan-
gelicznym tekście mowy wcielonego Syna o Ojcu, o sobie, o Duchu Paraklecie. 
Są to między innymi: mowa eucharystyczna w Kafarnaum, mowa pożegnalna 
w czasie Ostatniej Wieczerzy czy modlitwa arcykapłańska. Prawda, że św. Jan 
zawarł je w swojej ewangelii świadczy, zdaniem rosyjskiego myśliciela, że był 
on pierwszym wśród apostołów, wybranym i umiłowanym przez Jezusa, który 
przebywał w unikalnej bliskości Jezusa (por. J 21,20). Zbawiciel powierzał mu 
natomiast swoje szczególne dary, słowa i tajemnice, aż po dar swojej Matki. To 
Janowi Mistrz opowiedział o swojej rozmowie z Nikodemem na temat narodzin 
z wody i Ducha (por. J 3,1-11), zrelacjonował spotkanie z Samarytanką (por. 
J 4,1-42), z ocaloną cudzołożną kobietą (por. J 8,1-10), niewidomym od urodze-
nia (por. J 9,1-41), z Martą i Marią, siostrami wskrzeszonego Łazarza (por. 
J 11,1-44). W rozmowach tych obecne jest wyznanie w mesjańską misję Syna 
Bożego na długo przed wyznaniem św. Piotra pod Cezareą Filipową. Porówna-
nie treści Ewangelii Jana z Ewangeliami synoptycznymi prowadzi do wniosku, 
że Jan jako cieszący się szczególną miłością Chrystusa i Jego zaufaniem, mógł 
wiedzieć (J 13,23-24) i rzeczywiście dowiedział się od Jezusa rzeczy, których nie 
znali inni uczniowie22. To uzasadnia wniosek, zdaniem prawosławnego pisarza, 
że Jan był pierwszym wśród apostołów.

 18 Tamże, 42.
 19 Tamże, 43.
 20 Sergiusz Bułgakow przypomina starożytny przekaz, że za rządów Dioklecjana Jan 

był wrzucony do kotła z wrzącym olejem, ale nie stało mu się nic złego.
 21 S. Bułgakow, Święci Piotr i Jan, 43.
 22 Tamże, 46.
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a. Powołanie Jana
Po ogólnym przedstawieniu nowotestamentalnego obrazu Apostoła Jana, 

Sergiusz Bułgakow szczegółowo omawia i interpretuje wydarzenia związane 
z „umiłowanym uczniem” obecne w Ewangelii Janowej. Pierwszym z nich jest 
powołanie Jana na apostoła blisko związane i skontrastowane z powołaniem 
Piotra. Znamienny, podkreśla paryski teolog, jest fakt, że o Janie mowa jest 
w tej ewangelii w tylko dwóch formach: albo jako o umiłowanym uczniu, albo 
w parze ze św. Piotrem. Ponadto rosyjski autor zakłada, że Jan Ewangelista zna 
ewangelie synoptyczne i je uzupełnia o nowe, ważne szczegóły. Pierwszymi, któ-
rzy poszli za Jezusem, byli Jan i Andrzej, który następnie przyprowadził Piotra 
(por. J 1,35-42). Pierwsza dwójka apostołów była wcześniej uczniami św. Jana 
Chrzciciela, wielkiego poprzednika Jezusa Chrystusa. Powołanie poprzedziło 
całodniowe przebywanie w bliskości Zbawiciela, a uwieńczeniem było przyprowa-
dzenie do Jezusa Szymona Piotra. Sens tej kolejności jest następujący: podobnie 
jak został powołany Szymon, głowa kolegium, któremu już w tym miejscu przez 
nadanie imienia Piotra została określona przez Jezusa Chrystusa jego szcze-
gólna posługa, tak samo i to wcześniej niż Piotr, po całodniowym przebywaniu 
w bliskości został powołany umiłowany uczeń23. Był on uczniem Jana Chrzci-
ciela, który przekazał mu tajemnicę Jezusa z Nazaretu, że jest On „barankiem 
Bożym”. Wizja ofiarnego baranka pociągała Andrzeja i Jana, będąc u początków 
ich powołania: Andrzeja – jako pierwszego powołanego, Jana – jako pierwsze-
go apostoła miłości. Sergiusz Bułgakow podkreśla znaczenie związku Jezusa, 
Jana Chrzciciela, Jana Ewangelisty. Jan Chrzciciel rozpoznał w czasie chrztu 
w Jordanie jako „baranka Bożego” i wtajemniczył w to Jana wraz z Andrzejem. 
Tytuł „baranek Boży” na tym etapie mesjańskiej drogi Jezusa był bardziej jed-
noznaczny niż tytuł Mesjasz, z którym związane były różne fałszywe konotacje, 
zwłaszcza społeczno-polityczne. Ponadto w ewangelii nie ma niczego na temat 
tego, co się przydarzyło synowi Zebedeusza w czasie jego przebywania cały dzień 
w bliskości Jezusa. Okryte jest to tajemnicą na podobieństwo Mojżesza, który 
zachował w milczeniu słowa otrzymane od Pana w czasie czterdziestodniowego 
pobytu na górze Synaj. Od początku między Jezusem a Apostołem Janem rodzi 
się szczególna głęboka więź przyjaźni. Pozostali uczniowie powołani w tym 
czasie, Filip, Natanael, a zwłaszcza Piotr, potrzebowali świadectwa innych, na 
przykład Andrzeja, który zapraszał Piotra słowami: „Znaleźliśmy Mesjasza – to 
znaczy Chrystusa” (por. J 1,41).

 23 Por. tamże, 48.
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b. Ostatnia Wieczerza
Janowy opis Ostatniej Wieczerzy także zawiera kilka ważnych szczegółów, 

których nie ma w ewangeliach synoptycznych. Sergiusz Bułgakow zauważa, że 
to Piotr i Jan z polecenia Jezusa mieli przygotować wieczerzę paschalną (por. 
Łk 22,3-13). Są oni jak dwaj gospodarze uczty, którą przygotowują według 
podanych wskazówek na zaślubiny Oblubieńca24. Jest to jednocześnie prorocza 
wskazówka, że w przyszłości celebracja Ostatniej Wieczerzy przetrwa, o ile 
Kościół zachowa ducha i władzę tych dwóch uczniów Pana. W czasie wieczerzy 
Zbawiciel zapowiedział zdradę Judasza (por. J 13,22-26). Relacja z tego wydarze-
nia ukazuje zdradę ucznia, bezradność innych apostołów w tej sytuacji, ale także 
zachowanie Jana i Piotra. Piotr, uważający siebie za najważniejszego w gronie 
apostołów, jako piastun władzy kluczy, ujawnia swoje zakłopotanie, bezradność, 
niecierpliwość, prosząc Jana, aby on dowiedział się od Jezusa, kim jest zdrajca. 
Objawiają się granice i względność jego prymatu25. Może zapytać i ma taką od-
wagę inny apostoł, ten, który spoczywa na piersi Jezusa, którego Jezus miłuje, 
który jest Mu najbliższy ze wszystkich apostołów (…). Prymat autorytetu ustępuje 
przed prymatem miłości26. Jan na swoją prośbę od razu otrzymuje odpowiedź od 
Nauczyciela. Rosyjski teolog interpretuje to zachowanie w daleko idący sposób 
dla tożsamości Kościoła: w najbardziej krytycznym momencie życia apostołów 
to właśnie Janowi przynależy pierwszeństwo miłości, owoc osobistej przyjaźni 
z Jezusem. Zdaniem Sergiusza Bułgakowa wyrażone tu pierwszeństwo prymatu 
miłości umiłowanego ucznia wobec władzy autorytetu Szymona Piotra jeszcze 
dobitniej podkreślają słowa Jezusa, które wyrażają niegotowość Piotra, aby pójść 
za Panem oraz zapowiadają jego zaparcie się swego Mistrza (por. J 13,36-38).

c. Na dziedzińcu arcykapłana Annasza
W Ewangelii Janowej na dziedzińcu arcykapłana Annasza ponownie po-

jawia się dwóch uczniów: Jan i Piotr (por. J 18,12.15-16). Gdy po pojmaniu 
Jezusa wszyscy uczniowie Go opuścili, tylko oni dwaj poszli za Jezusem. Scena 
na dziedzińcu jest prologiem do pasji Zbawiciela. Apostołowie mogli wejść na to 
miejsce dzięki znajomości Jana z arcykapłanem. Sergiusz Bułgakow zauważa, 
że konotacje z rodziną arcykapłana umożliwiły Janowi towarzyszenie Jezusowi 
w czasie przesłuchań i dostanie się na dziedziniec, ale nie gwarantowały mu 
żadnego bezpieczeństwa. Przeciwnie, grozi mu niebezpieczeństwo, rozpoznawany 
jest bowiem jako uczeń Mistrza z Nazaretu. Piotr natomiast wchodzi incognito 

 24 Por. tamże, 50.
 25 Por. tamże, 51.
 26 Tamże, 51.
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i pragnie takim pozostać. Gdy jednak zostaje rozpoznany jako Galilejczyk i to-
warzysz Jezusa, wpada w przerażenie. Czyni tak, chociaż, zaznacza rosyjski 
teolog, nikomu z uczniów Chrystusa do tej pory nic złego się nie stało. Z jednej 
strony przerażony Piotr, który ostatecznie zapiera się swego Mistrza i gorzko 
z tego powodu płacze (por. Mt 26,75), z drugiej strony wolny od lęku Jan, który 
w tłumie rozwścieczonych Żydów i żądnych krwi oraz sensacji Rzymian podąża 
za Jezusem aż pod krzyż. Taki, zdaniem prawosławnego pisarza, jawi się obraz 
dwóch najważniejszych apostołów w czasie męki Zbawiciela.

d. Pod krzyżem
Obecność umiłowanego ucznia pod krzyżem i słowa Jezusa o usynowieniu 

go przez bolejącą Matkę posiadają szczególne znaczenie oraz wymowę (por. 
J 19,26-27). Sergiusz Bułgakow uważa, że nieuzasadnione są wszelkie inter-
pretacje słów Jezusa na krzyżu, sprowadzające je do tylko osobistej rozmowy 
pomiędzy Nim, Maryją oraz Janem na temat ich rodzinnych prywatnych spraw. 
Pod krzyżem było obecnych wiele kobiet, w tym matka Jana, krewna Maryi. 
Sytuacja społeczna i materialna Maryi przed śmiercią Syna i po śmierci niewiele 
się zmieniała. Jezus stale był w drodze, aby wypełnić swoją misję, bez jakiego-
kolwiek zabezpieczenia. Maryja była tego uczestnikiem i wyraziła na takie życie 
swoją zgodę (por. Mt 12,46-50). Wydarzenie to ma istotne znaczenie dla całego 
Kościoła. Jezus zwraca się do swej Matki tytułem: „Niewiasto (γύναι)”. W ten 
sam sposób czyni w Kanie Galilejskiej na progu swej mesjańskiej działalności, 
którą symbolicznie wyraża przemianą wody w wino (zapowiedź Eucharystii), 
a którą jest nowe stworzenie. Maryja jest matką Nowego Adama, jest Nową 
Ewą jako Bogurodzica. Ewangelia Janowa powstała już po Jej śmierci i wniebo-
wzięciu (tradycja wschodnia uczy o zaśnięciu Bogarodzicy), kiedy tajemnica Jej 
Bożego macierzyństwa oraz oddawana Jej cześć są powszechnie uznane. Dlatego 
jedyny możliwy sens słów Zbawiciela wypowiedzianych w tym najważniejszym 
momencie historii ludzkości może być następujący: Chrystus usynawia umiłowa-
nego ucznia Królowej niebios, a w jej osobie usynawia Jej wszystkich apostołów 
i cały rodzaj ludzki, usynawia Jej wszystkich ludzi27. Za cenę Chrystusowej krwi 
wszyscy ludzie stają się synami Bożymi, dziećmi Ojca Niebieskiego. Maryja jako 
Matka Syna Bożego uczestniczy w odkupieńczej tajemnicy usynowienia Bożego 
uczniów oraz wszystkich ludzi. I słowa te się wypełniły: uczeń wziął Matkę do 
siebie: Dokonało się tajemnicze i wielkie wybranie umiłowanego ucznia, jego 
uroczyste poświęcenie jako pierwszego apostoła Chrystusa, stróża Bogurodzicy28. 

 27 Tamże, 56.
 28 Tamże, 57.
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A jedynym świadkiem tego wydarzenia w czasie redakcji ewangelicznego tekstu 
był sam Jan Ewangelista. 

Matka Chrystusa odgrywała w Kościele apostolskim pierwszorzędną rolę, 
znaczniejszą niż apostołowie. A jednak Nowy Testament, a zwłaszcza Dzieje 
Apostolskie otaczają milczeniem Jej osobę. Nie wspominają o Jej spotkaniu ze 
Zmartwychwstałym, co robiła w czasie wniebowstąpienia Jezusa Chrystusa, 
o Jej życiu, śmierci i chwale nieba. Wspomina jedynie o trwaniu na modlitwie we 
wspólnocie uczniów w Wieczerniku przed Darem Pięćdziesiątnicy (por. Dz 1,14). 
A jednak to Bogurodzica stanowi centrum życia Kościoła, jego serce, najwyższy 
autorytet. Umiłowany uczeń, zdaniem Sergiusza Bułgakowa, po Jej wzięciu do 
chwały nieba, na mocy szczególnego daru usynowienia, otrzymał pierwszeństwo 
wśród apostołów. Jeśli można mówić o ustanowieniu prymatu Piotra po jego 
wyznaniu wiary, to z taką samą pewnością można też mówić o ustanowieniu 
na Golgocie pierwszeństwa Jana wśród innych apostołów29. Kolejny raz mamy 
świadectwo trwania w Kościele podwójnego pierwszeństwa. Do teologów, zda-
niem paryskiego myśliciela, należy właściwie to zinterpretować. To Jan jest 
jedynym apostołem-świadkiem wydarzenia krzyża, usynowienia wszystkich 
ludzi, odkupieńczej śmierci, otwartego boku, z którego wypłynęła krew i woda.

e. W drodze do pustego grobu
Po dramacie piątku, ciszy soboty, nastąpił poranek dnia Zmartwychwstania. 

Maria Magdalena biegnie, aby przekazać uczniom, Piotrowi i Janowi, zgromadzo-
nym w Wieczerniku, że zabrano Pana z grobu i nie wiadomo, gdzie Go położono 
(por. J 20,2-10). Kolejny raz pojawia się temat pary uczniów: Szymona Piotra 
oraz ucznia, którego Jezus kochał miłością przyjaźni (użyty tu czasownik έφίλει). 
Obaj biegną do pustego grobu. Jan przybywa pierwszy, widzi pusty grób i leżące 
płótna, ale czeka na Piotra, który pierwszy wchodzi do środka. „Wtedy wszedł 
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał 
i uwierzył” (J 20,8). Sergiusz Bułgakow, komentując ten tekst, podkreśla, że Jan 
z jakiegoś ważnego, zanotowanego przez ewangelistę powodu, pierwszy przybył 
do grobu. I chociaż Piotr wolny od lęku pierwszy wchodzi do środka, to tylko Jan 
wierzy: Jedno poraża: uwierzył tylko Jan. Nawet pierwszeństwo w umacnianiu 
wiary, które wykazał Piotr i otrzymał za to obietnice o „skale”, w tym wypadku 
przechodzi na Jana30. W obliczu pustego grobu, wcześniejszego nierozumienia, 
„co znaczy powstać z martwych” (por. Mk 9,10), obaj uczniowie zostali poddani 
próbie wiary. I tylko umiłowany uczeń uwierzył.

 29 Tamże, 58.
 30 Tamże, 61.
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f. Połów ryb i epilog Ewangelii św. Jana
Cudowny połów ryb nad Jeziorem Galilejskim ponownie skoncentrowany 

jest na dwóch apostołach: Piotrze i Janie. Składa się on z dwóch części: opisu 
połowu ryb zakończony rozpoznaniem Zmartwychwstałego (por. J 21,1-14) 
oraz z rozmowy Jezusa Chrystusa z Piotrem (por. J 21,15-25). W konsekwencji 
cudownego połowu to umiłowany uczeń rozpoznaje obecnego na brzegu zmar-
twychwstałego Pana, mówiąc do Piotra: „To jest Pan!” (J 21,7). Ten następnie, 
zgodnie ze swoim impulsywnym temperamentem, rzuca się do wody, aby wpław 
dotrzeć do Nauczyciela. Jasnowidztwo miłości i wiary ma przewagę nad wiedzą 
oraz jest cechą Jana, który pozostaje jednako związany z Piotrem pewnym ta-
jemniczym związkiem. Ich dwu-jednia nabiera nowego, a przy tym uroczystego 
i ostatecznego charakteru w rozmowie podczas posiłku (…)31. 

Sergiusz Bułgakow podkreśla wyjątkowy autorytet, jakim cieszył się Jan 
Apostoł w czasie powstawania ewangelicznego epilogu. Umiłowany uczeń Zbawi-
ciela, przybrany syn Maryi, ostatni z żyjących apostołów, cudownie ocalony, choć 
torturowany w Rzymie (zgodnie z tradycją przekazywaną w Kościele wschodnim). 
Otoczony nimbem proroctwa, że nie zakosztuje śmierci aż do paruzji Pana. To 
szczególne znaczenie umiłowanego ucznia, zdaniem rosyjskiego pisarza, rodziło 
także napięcia, zwłaszcza gdy chodziło o pierwszeństwo wśród apostołów w relacji 
Piotr – Jan. Św. Piotr, któremu Jezus Chrystus przekazał władzę kluczy, już nie 
żył. Jan żyje i ma dotrwać do końca dni. Oczywiście teologia sukcesji piotrowej 
przez Kościół w Rzymie nie jest jeszcze wypracowana. Pojawiało się więc pytanie: 
którego z apostołów autorytet jest teraz najważniejszy? Odpowiedzią jest dopisa-
ny przez Jana Ewangelistę rozdział 21 Ewangelii św. Jana z omawianymi przez 
nas wydarzeniami. Przez przywołanie dialogu Mistrza z Piotrem, nawiązującym 
do trzykrotnego zaparcia się oraz przekazującego mu władzę pasterską nad całym 
Kociołem (por. J 21,15-19), Starzec Jan przywraca na wszystkie wieki autorytet 
swojego współapostoła32. Zapowiada także jego chwalebną, męczeńską śmierć, 
która mogła budzić niepokój u niektórych chrześcijan. Na taką śmierć zgadzał 
się sam Pan. Ta część rozmowy kończy się ponownym wezwaniem skierowanym 
przez Jezusa Chrystusa do Piotra: „Pójdź za mną!” (J 21,19). 

Jednocześnie dalsza część dialogu ujawnia, jaka z woli Zbawiciela ma być 
dalsza relacja między Piotrem i umiłowanym uczniem. Piotr, uszczęśliwiony 
otrzymanym przebaczeniem i potwierdzony w swoim autorytecie, zadaje py-
tanie o los umiłowanego ucznia. Sergiusz Bułgakow sugeruje, że zawiera ono 

 31 Tamże, 62.
 32 Tamże, 63.



78 Ks. Paweł KIEJKOWSKI

także pytanie o zależność Jana od Szymona Piotra33. Odpowiedź Jezusa jest 
jednoznaczna, podkreśla rosyjski teolog: „Jeśli chce, aby pozostał, aż przyjdę, 
co tobie do tego? Ty pójdź za mną!” (J 21,22). Jakikolwiek będzie los Jana, Piotr 
nie będzie miał do niego odniesienia. W prymacie Jana jest granica prymatu 
Piotra: nie jeden, a dwa prymaty, dwaj pierwsi apostołowie lub też jest to jeden 
prymat, ale podwójny, złożony34. Autorytet Jana nie będzie zależny od autorytetu 
Piotra oraz jego następców. To jeden prymat, w którym uczestniczą obaj. Każdy 
na swój jedyny i niezastępowalny sposób. Sergiusz Bułgakow przypomina w tym 
kontekście starożytną tradycję, przekazywaną także w liturgii prawosławnej, 
według której umiłowany uczeń jako starzec położył się żywy do wcześniej 
przygotowanego grobu i jego ciało zniknęło. Według tej tradycji żyje on nadal, 
oczekując paruzji35.

g. Po Wniebowstąpieniu i Pięćdziesiątnicy
Na szczególne znaczenie dwóch apostołów wskazują także Dzieje Apostol-

skie, których autorem jest św. Łukasz. Księga jest wyrazem świadomości Kościoła 
Apostolskiego na temat roli Piotra i Jana. Jednym z najważniejszych świadectw 
jest opis uzdrowienia chromego od urodzenia, mające miejsce przy Bramie Pięk-
nej. A następnie jego następstwa: druga mowa Piotra, uwięzienie obu uczniów, 
mowa przed Sanhedrynem (por. Dz 3,1-4,24). Obaj apostołowie ukazani są stale 
razem: wspólnie przychodzą do świątyni, aby się modlić, zauważają chromego, 
uzdrowiony towarzyszy im obojgu, razem są zatrzymani oraz trzymani pod 
strażą, wspólnie stają przed Sanhedrynem oskarżeni, że nauczają lud. Za nich 
modli się Kościół, a następnie wychwala Boga po ich uwolnieniu i powrocie do 
wspólnoty. Jest to wielkie świadectwo samoświadomości pierwotnego Kościoła: 
na jego czele stoi dwóch apostołów, którzy działają razem. Sergiusz Bułgakow 
słusznie zauważa, że tylko Piotr przemawia i on uzdrawia. Wskazuje to, że jemu 
przynależy starszeństwo, reprezentacja, autorytet zewnętrzny, podczas gdy Jano-
wi przysługuje autorytet wewnętrzny36. To dlatego Piotr zainicjował, na przykład, 
wybór następcy Judasza, przemawiał w dzień Pięćdziesiątnicy, otwiera Kościół 
na pogan. Piotr nie jest jednak sam. Obok stoi Jan i jego rola nie jest pasywna. 
Wspólnie głoszą Ewangelię, doświadczają konsekwencji swej posługi, wspólny 
jest, zdaniem rosyjskiego pisarza, ich autorytet oraz prymat. Potwierdza to także 
ich wspólne posłanie na trudną misję ewangelizacyjną wśród Samarytan (por. 
Dz 8,14-17) oraz wydarzenie z Szymonem Magiem (por. Dz 8,18-24). Te ważne, 

 33 Por. tamże, 64.
 34 Tamże, 65.
 35 Por. tamże, 66.
 36 Tamże, 68.
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aczkolwiek nieliczne wydarzenia zapisane w Dziejach Apostolskich potwierdzają 
przekonanie pierwszych chrześcijańskich wspólnot, że Kefas, Jan, a wraz z nimi 
Jakub są „filarami” Kościoła (por. Gal 2,9).

Sergiusz Bułgakow jednoznacznie Janowi Apostołowi przypisuje autor-
stwo Apokalipsy oraz trzech listów37. Wśród wielu ważnych tematów obecnych 
w tych tekstach, na przykład ogłaszanie nowego przymierza Boga z ludźmi, 
tajemnica Bożej miłości, szczególny autorytet umiłowanego ucznia ujawnia się 
w dwóch kwestiach. Po pierwsze, Jan przestrzega w nich swoich czytelników 
przed Antychrystem, który już działa w świecie. Jest to znak, że rozpoczęły 
się czasy ostateczne, co przywołuje chrześcijan do czujności oraz gotowości na 
ostateczne, zwycięskie zmaganie. Walkę Antychrystowi uroczyście wypowiada 
ostatni z żyjących apostołów, umiłowany uczeń Pana. Przede wszystkim jednak 
świadectwem wyjątkowego autorytetu Jana Apostoła jest Księga Apokalipsy. 
Jan jest prorokiem nowotestamentalnym wśród apostołów i jedynym apostołem 
wśród proroków. Poza tym jest on jedynym prorokiem nowotestamentalnym, 
który swoim proroctwem zamyka cały Nowy Testament38. Tylko Jan otrzymał od 
Chrystusa Pana, Baranka Bożego, prorockie widzenie przyszłych losów Kościo-
ła. Obecny jest w księdze jako świadek oraz stróż Bożych tajemnic, przełożony 
siedmiu Kościołów znajdujących się w Azji. Zdaniem prawosławnego teologa, 
Jan był głową konkretnych wspólnot azjatyckich. Liczba siedem jest także sym-
boliczna i oznacza Kościół powszechny. Umiłowany uczeń prorokuje na temat 
dziejów Kościoła powszechnego aż do paruzji Jezusa Chrystusa, urzeczywist-
nienia się nowego nieba i nowej ziemi. Misja prorocka jest ukoronowaniem jego 
powołania apostolskiego, które otrzymał od samego Zbawiciela. Nie ustanawia, 
ale poświadcza jego pierwszeństwo w posłudze prorockiej wśród apostołów. To 
nie Piotrowi, ale Janowi przekazane zostało pierwszeństwo w misji prorockiej 
w Kościele. Arcykapłański sukcesyjny prymat posługi Piotra jest dopełniony 
przez osobisty prorocki prymat posługi Jana. Ma to tym bardziej znaczącą wy-
mowę, gdy pamięta się, że według wschodniej tradycji Jan dalej żyje, oczekując 
paruzji. Proroczy, kontemplatywny, zakorzeniony w miłości i przyjaźni umiło-
wanego Mistrza oraz Jego ucznia, prymat Jana dalej trwa w Kościele. Należy 
do jego natury i tożsamości.

* * *
Możemy się nie zgadzać z wieloma intuicjami Sergiusza Bułgakowa na 

temat „dwójprymatu” Apostoła Jana wraz z Piotrem w życiu i misji Kościoła. 

 37 Por. tamże, 70.
 38 Tamże, 71.
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I słusznie znajdujemy liczne uproszczenia, czasami jaskrawo polemiczne in-
terpretacje wobec katolickiego rozumienia Prymatu Piotrowego. Niewątpliwie 
niektóre jego tezy są nie do przyjęcia w oparciu o dane współczesnej egzegezy 
tekstu biblijnego. Nie to jednak jest celem niniejszego tekstu. Moim pragnieniem 
było zaprezentowanie inspiracji oraz wrażliwości charakterystycznej dla myśli 
chrześcijan Kościoła wschodniego. Obecna jest ona w teologii i liturgii prawo-
sławnej. Chodzi o usłyszenie oraz otwarcie się na dar osoby i misji umiłowanego 
ucznia. O dar proroctwa, kontemplacji, miłującej obecności, egzystencjalnej wia-
ry. O dostrzeżenie możliwych interpretacji biblijnych wydarzeń, które być może 
umykają naszej katolickiej wrażliwości. Mały przyczynek na drogach ku jedności.

Słowa kluczowe: Sergiusz Bułgakow, teologia prawosławia, Jan Apostoł, prymat.

Summary

ST. JOHN AS THE BELOVED APOSTLE OF THE LORD  
IN THE LIGHT OF THE SERGEI BULGAKOV’S THOUGHT

Sergei Bulgakov (1871-1944) is one of the greatest contemporary thinkers of the 
Eastern Orthodox Christianity. One of the ideas characteristic of his theology concerns the 
existence of «double primacy» in the apostolic college: the more external one of St. Peter›s 
(cf. Mt 16: 17-19) and its more internal counterpart embodied by the faith and love of St. 
John (cf. Jn 21: 22-23). The preeminence of the two apostles reveals their close relation to 
each other on the one hand, and the mutual independence independence on the other. Peter 
constitutes, above all, the foundation of the hierarchical structure of the Church whereas 
John provides the rationale behind the foundation of the prophetic ministry in the Church. 
This idea was presented by Sergei Bulgakov in a short publication brought out in Paris in 
1926: “St. Peter and St. John. The First Two of the Apostles”. The purpose of this article 
is to present the Russian theologian’s inspiration for this important and interesting topic.

Key words: Sergei Bulgakov, Orthodox theology, John the Apostle, primacy.
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Justyna SPRUTTA

Chrystologiczna symbolika świątynnego portalu

  Szkic

W neoplatońskim ujęciu centralne wejście do odzwierciedlającej Niebiańską 
Jerozolimę świątyni symbolizuje Jezusa Chrystusa1. Tak oto o Zbawicielu jako 
Bramie mówi modlitwa benedyktyna Guillaume’a de Saint-Thierry: „O, Ty, który 
powiedziałeś: Jestem Bramą, pokaż nam, do jakiego domu jesteś Bramą, kiedy 
i komu ją otworzysz. Dom, którego jesteś Bramą, jest niebem, gdzie mieszka 
Ojciec Twój”2.

  Jezus Chrystus jako Brama

Chrystologiczna interpretacja głównego wejścia do kościoła jest jedną z kil-
ku, ponieważ owo wejście może też symbolizować − poza Zbawicielem − Matkę 
Bożą, apostoła i Kościół. Dlatego np. na filarze międzyościeżowym bazyliki 
w Santiago de Compostela w Hiszpanii widnieje apostoł Jakub. Podobnie jak 
w Jezusie Chrystusie, także w Maryi czy apostole widziano „bramę” prowadzą-
cą do nieba3. Efrem Syryjczyk następująco zwraca się w jednej ze swych pieśni 
do Matki Bożej: „Ty jesteś bramą, błyszczącą od światła, namiotem, jakby 

 1 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki. [Estetyka średniowieczna], t. II, Warszawa 
1988, 35.

 2 Cyt. za: J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, Kraków 1994, 85. Por. tam-
że, 96.

 3 Por. U. Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993, 168. Por. J. Seibert, 
Leksykon sztuki chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], Kielce 2007, 54.
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wypełnionym błyskawicami”4, Wenancjusz Fortunatus zwie Maryję „Wejściem 
wielkiego króla i błyszczącym portalem światła”5, natomiast antyfona Ave Re-
gina coelorum – Bramą, przez którą radośnie błysnęło światło światu. Liturgia 
wschodnia nazywa Bogarodzicę „dostojnym portalem miłosierdzia”, a umiesz-
czona na Carskich Wrotach (Brama Królewska) ikonostasu ikona Zwiastowania 
ewokuje tajemnicę Wcielenia, czyli zarania obecności Boga-Człowieka – Bramy 
niebios − na ziemi. W kontekście poruszanego tematu ikona ta przypomina 
prawdę, że Maryja jest Bramą, przez którą na świat wynoszony jest przez owe 
Wrota Zbawiciel pod postaciami Świętych Darów. Z obu stron Carskich Wrót 
znajdują się ikony przedstawiające Jezusa Chrystusa i Jego Matkę. Irina Ja-
zykowa pisze, odwołując się do tych ikon, że „Chrystus i Bogurodzica spotykają 
nas w bramie Królestwa niebieskiego i prowadzą ku zbawieniu przez całe nasze 
życie”6. Zwiastowanie, ale umiejscowione nad wejściem do kościoła, ewokuje tę 
samą prawdę np. w rzeźbiarskiej dekoracji portalu neoromańskiej konkatedry 
pw. św. Stanisława biskupa w Ostrowie Wielkopolskim (ilustracja 1), wzbogacone 
analogicznym znaczeniem, jakie ma ono na ikonie z wnętrza cerkwi. 

Ilustracja 1: Zwiastowanie z portalu konkatedry w Ostrowie Wielkopolskim
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Zwiastowanie_Ostrow_ 

Wielkopolski.JPG [dostęp: 31.08.2019]

 4 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], tłum. i oprac. W. Zakrzew-
ska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 2001, 384.

 5 Cyt. za: tamże.
 6 I. Jazykowa, Świat ikony, Warszawa 2003, 51-52.
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Nieco inne rozumienie wejścia pojawia się u proroka Ezechiela, u którego 
zamknięta od wschodu Brama stanowi prefigurację Maryi, ale jako Dziewicy, 
przez którą to Bramę przeszedł jedynie Zbawiciel (por. Ez 44,1-2)7. Brama wej-
ściowa jest również symbolem Kościoła, który poprzez sakramenty, począwszy 
od chrztu świętego, prowadzi ku niebu i poniekąd sam, zdaniem Euzebiusza 
z Cezarei, niebo to odzwierciedla: teolog ten przyrównuje bowiem Kościół do 
Niebiańskiej Jerozolimy8. 

Jednakże to nie Maryja czy apostoł zwie siebie „bramą”, ale Jezus Chry-
stus: „Ja jestem bramą owiec. (…) Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę” (J 10,7.9). Zbawiciel 
w swojej funkcji Pośrednika zstąpił jako Brama z nieba na ziemię (por. J 1,51; 
10,9)9. Z epoki średniowiecza, w której szczególnie mocno uwydatniła się chry-
stologiczna symbolika świątynnego portalu, a konkretnie z 1120 r. pochodzi De 
Gemma Animae Honoriusza Augustodunensisa, który tak opisywał w tym piśmie 
Jezusa Chrystusa jako Bramę: „Drzwiami, które przed nieprzyjaciółmi się zamy-
ka, a które przyjaciołom dają dostęp, jest Chrystus, który sprawiedliwie działa, 
trzymając z dala od swego domu niewierzących, a pokazując wejście wierzącym, 
wprowadza ich przez wiarę”10. Także w formularzu mszalnym nazywa się Jezu-
sa Chrystusa „bramą zbawienia i życia” oraz „otwartą bramą przebaczenia”11. 

Zbawiciel jako Brama pozostaje w ścisłym związku z apostołami także w pla-
stycznej dekoracji portalu. Zdaniem Dorothei Fostner ukazany w jego tympa-
nonie Baranek lub Maiestas Domini doskonale wyraża myśl, że Jezus Chrystus 
jest Bramą12. Wraz ze Zbawicielem grono Dwunastu widnieje np. w wejściu do 

 7 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, Poznań 1989, 52. Por. J. Se-
ibert, Leksykon sztuki chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], 53.

 8 Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu], 
Ząbki 2004, 118. Honoriusz z Autun stwierdza: Allegorice Ecclesia est paradisus. 
PL 172,423.

 9 Por. J. Miazek, Otwarcie Drzwi Świętych w Roku Jubileuszowym, Warszawskie 
Studia Teologiczne 13(2000)12. Por. Słownik teologii biblijnej, X. Leon-Dufour (red.), 
tłum. i oprac. K. Romaniuk, Poznań 1994, 103.

 10 PL 172,587. Por. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, Studia Elbląskie 
16(2015)312.

 11 A. Wojtczak, Teologiczna interpretacja maryjnego tytułu „Brama niebios”, Collectanea 
Theologica 81(2011)2, 71. Szerzej o Zbawicielu jako Bramie także: por. R. Knapiń-
ski, Drzwi kościelne jako brama wiary, s. 310-311. Por. S. Szymik, Motyw bramy 
w perspektywie biblijno-teologicznej, w: R. Knapiński, A. Kramiszewska (red.), 
U drzwi Twoich: „fides ex visu”, Lublin 2013, 21-22. Por. J. Seibert, Leksykon sztuki 
chrześcijańskiej. [Tematy, postacie, symbole], 53. Por. D. Forstner, Świat symboliki 
chrześcijańskiej. [Leksykon], 384. Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblij-
nych, 51-52.

 12 D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 386.



86 Justyna SPRUTTA

Kościoła Mariackiego w Ingolstadt w Niemczech. Warto też dopowiedzieć, że 
symbolicznie obecność tego grona w sakralnej przestrzeni obrazowana jest np. 
przez dwanaście wejść prowadzących do świątyni, nawiązujących do dwunastu 
bram Niebiańskiej Jerozolimy. W tym znaczeniu również tutaj apostołowie jawią 
się jako wrota będące przejściem do nieba (Ap 21,10-14)13. Następująco o wspo-
mnianym związku Zbawiciela z apostołami w kontekście symboliki bramy pisze 
w komentarzu do Psalmu 87 Augustyn: „Dlaczego apostołowie są drzwiami? 
Ponieważ przez nich możemy wejść do Królestwa Boga. Jeśli wchodzimy przez 
nich, to wchodzimy też przez Chrystusa, bo On jest drzwiami (…). Ze wszystkich 
krańców Ziemi przybędą ludzie, aby przez bramę, którą jest Chrystus, wejść do 
Niebieskiego Jeruzalem (…)”14.

  Chrystologiczne treści portalu

Symboliczne znaczenie portalu wyrasta m.in. z jego powiązania z Niebiań-
ską Jerozolimą, najdobitniej uwidaczniając się w sakralnej sztuce romańskiej 
i gotyckiej. Kościół jako odzwierciedlenie czy iluzjonistyczne odwzorowanie 
Świętego Miasta z Apokalipsy św. Jana obfitował − zwłaszcza w średniowieczu 
− w światło, złoto, srebro i kamienie szlachetne. O kościele gotyckim Edward 
Norman pisze, iż „w pewnym sensie był ogromną szkatułą wysadzaną klejnotami, 
w której przechowywano skarb duchowy”15.

Bogaty w rzeźbiarską dekorację portal stanowił także Biblia pauperum, 
odczytywaną z tzw. placu rajskiego, usytuowanego przed wejściem do świątyni. 
Ponadto portal symbolizował bramę raju. Stanisław Kobielus stwierdza: „Jeśli 
kościół gotycki oznaczał niebo, Niebiańską Jerozolimę, miejsce szczęścia, raj 
odzyskany, to wiodące do świątyni portale jednoznacznie ewokowały bramy raju, 
bramy nieba”16. Co więcej, symboliczny charakter miał nie tylko sam portal, 
ale i cała np. gotycka katedra, czyli możliwa do odczytania alegoryczna, wielka 
encyklopedia z kamienia, stanowiąca liber et pictura17. 

Obfitujący w symbole kościół sam był symbolem. Poniekąd nie tylko on 
w swej całości uobecniał Niebiańską Jerozolimę, ale także uobecniał ją portal 
i konkretne treści w nim zobrazowane. Święte Miasto ewokowały zatem postacie 
Jezusa Chrystusa, Jego Matki, apostołów, a także oczekujący na przyjście Mesja-

 13 Tamże, 384. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 313-314.
 14 PL 37,1103n. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 314.
 15 E. Norman, Dom Boga. Historia architektury sakralnej, Warszawa 2007, 154.
 16 S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu], 

129.
 17 Tamże, 129. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 2006, 101.
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sza starotestamentowi patriarchowie, królowie i prorocy. Wyobrażano ich często 
np. pod kamiennymi baldachimami, czyli niejako miniaturami Niebiańskiej 
Jerozolimy, chociażby w portalu katedry w Chartres we Francji (ilustracja 2)18. 

Ilustracja 2: Portal katedry w Chartres 
https://architrav.pl/wp-content/uploads/2016/01/Chartres-portal.jpg  

[dostęp: 31.08.2019].

Według S. Kobielusa „nie tylko obszar portalu, lecz niemal cała struktura 
gotyckiej katedry, poprzez strzeliste wimpergi, las pinakli i ostrych wieżyczek, 
naszpikowana była takimi urbanistycznymi motywami, które składały się na 
fantastyczną wizję Miasta Bożego”19. Niemniej jednak np. Wojciech Bałus od-
mawia gotyckiej katedrze odzwierciedlania czy odwzorowywania wspomnianej 
Jerozolimy, twierdząc, że jest ona obrazem Kościoła uniwersalnego, pozostającym 
jedynie w relacji do Świętego Miasta20. 

Skoro kościół jest odzwierciedleniem Niebiańskiej Jerozolimy, to portal 
słusznie symbolizuje przejście do nieba. Do tego nieba prowadzi Zbawiciel, dla-
tego w pełni adekwatne jest Jego postrzeganie jako Bramy do raju. Dekoracja 

 18 Por. O. von Simson, Katedra gotycka. Jej narodziny i znaczenie, Warszawa 1989, 
35-36. Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” 
modelu], 129-131. Por. U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, 102.

 19 S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu], 131.
 20 W. Bałus, Gotyk bez Boga? [W kręgu znaczeń symbolicznych architektury sakralnej 

XIX wieku], Toruń 2011, 41.
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rzeźbiarska portalu symbolicznie, ale i wyraźnie ewokuje owe prawdy. Jednakże 
występujący często w wejściu do świątyni temat Sądu Ostatecznego z Jezusem 
Chrystusem jako centralną postacią wskazuje, poza bramą wiodącą do nieba, na 
jeszcze jedną bramę: poza bramą prowadzącą do nieba obecna jest tutaj brama 
prowadząca do piekła, czyli ku wiekuistemu zatraceniu21 (por. Mdr 16,13). 

Sąd Ostateczny przedstawiany bywa w portalach także symbolicznie, np. 
przez postacie panien roztropnych i nieroztropnych (por. Mt 25,1-13), z czym 
spotykamy się chociażby w Złotej Bramie na zamku w Malborku, gdzie za-
mknięte przed pannami nieroztropnymi drzwi symbolizują m.in. brak nadziei 
na ocalenie22. Nawiązując do powyższych rozważań, należy dodać, że wejście 
wprowadzające w sakralną przestrzeń jest zatem nie tylko bramą wiary i na-
dziei (por. Dz 14,27), ale i bramą sprawiedliwości. O tej porta iustitiae Augustyn 
pisze: „Owa brama i zamknięta, i otwarta pozostaje: zamknięta dla grzeszników 
i niewierzących; otwarta dla sprawiedliwych i wierzących (…). Oto teraz Pan, 
stojąc w bramie raju, przemawia do nas zgromadzonych w jego domu i mówi: Ta 
jest brama Pańska: sprawiedliwi przejdą przez nią”, akcentując w komentarzu, 
że istnieją de facto dwie bramy: „brama raju i brama kościoła” oraz dodając, że 
to „przez bramę kościoła wkraczamy do bramy raju” (por. Ps 117,20)23. 

W świątynnych portalach tematyka mistyczna przeplata się z tematyką ko-
smiczną, a szereg postaci i scen zaczerpniętych ze Starego i Nowego Testamentu 
obrazuje ewolucję idei zbawienia. W portalu Zbawiciel jawi się także jako Panto-
krator czy inaczej Kosmokrator, zasiadający w Majestacie lub w mającej często 
formę migdała glorii. Tronując, Jezus Chrystus prawą ręką błogosławi, a w lewej 
dzierży Księgę Życia. Towarzyszą Mu tetramorfa, apostołowie, apokaliptyczni 
starcy i anielskie moce, a w gronie tych ostatnich archanioł Michał. Reprezen-
tantami owych mocy, np. w portalu pojezuickiego kościoła (pw. św. Wojciecha 
i Stanisława biskupa) w Kaliszu (ilustracja 3), są dwaj wyobrażeni na nim, z obu 
stron wejścia, aniołowie. Zresztą zwyczajowo anielskie byty łączono i z wieżami, 
i z bramami świątyni jako odzwierciedlenia Niebiańskiej Jerozolimy24. 

 21 R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 310. Por. J. Hani, Symbolika świątyni 
chrześcijańskiej, 89-91. Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 51.

 22 Por. M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, 51. Szerzej o tym przedsta-
wieniu: por. B. Jakubowska, Złota Brama w Malborku. [Apokaliptyczne bestiarium 
w rzeźbie średniowiecznej], Malbork 1989 oraz M. Młynarczyk, W obliczu rzeczy osta-
tecznych. Nowotestamentowa parabola o pannach mądrych i pannach głupich (Mt 
25,1-13) jako motyw w ikonografii średniowiecznej, w: K. Marinow, K. Szadkowski, 
K. Węgrzyńska (red.), „Varia Mediaevalia”. Studia nad średniowieczem w 1050. 
rocznicę Chrztu Polski, Łódź 2016, 155-172.

 23 PL 39,2059. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 311-312.
 24 Por. S. Kobielus, Niebiańska Jerozolima. [Od „sacrum” miejsca do „sacrum” modelu], 

125-126.
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Ilustracja 3: Portal kościoła pojezuickiego w Kaliszu [fot. Justyna Sprutta]

Portale podpowiadają nam również, że Jezus Chrystus jest Panem czasu. 
Na obrzeżach tympanonu widoczni są dwaj Janowie: Chrzciciel i Ewangelista. 
W związku z tym, iż liturgiczne wspomnienia obu przypadają w przesilenia, 
mianowicie 27 grudnia i 24 czerwca, owe biblijne postacie nie tylko sugerują 
cykl roczny, co czynią także umieszczone w archiwolcie − oznaczające miesiące 
− znaki zodiaku i odpowiadające im prace, np. w portalach świątyń w Autun 
(ilustracja 4) i Vézelay (ilustracja 5), lecz uwydatniają zwłaszcza temporalny 
aspekt objawienia Jezusa Chrystusa (Jan Chrzciciel jako prekursor Jego na-
dejścia) i Jego paruzji, czyli przyjścia w chwale (Jan Ewangelista). Zdobiąca 
archiwoltę winna latorośl wskazuje zarówno na Jezusa Chrystusa jako Krzew 
winny (por. J 15,1), jak również na sakrament Eucharystii25. Według Jeana Hani 
mamy w portalu do czynienia z symbolizowaniem przezeń cyklu czasu i historii, 
ale oczywiście z teologicznymi odniesieniami26.

 25 Por. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 386. Por. J. Hani, 
Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87-88. Tamże, 91.

 26 Tamże, 89.
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Ilustracja 4: Portal katedry w Autun 
 https://pl.wikipedia.org/wiki/Gislebertus#/media/Plik:Autun_St_Lazare_Tympanon.jpg 

[dostęp: 31.08.2019].

Portal ma zatem wymowę i mistyczną, i kosmiczną. Przypomina on także 
swoim wyglądem elementy struktury kościoła, np. zwieńczona łukiem nisza 
powtarza formę prezbiterium27. W manifestującym treści wiary portalu, w któ-
rym drzwi odgrywają rolę granicy oddzielającej sacrum od profanum, ponie-
kąd wbrew temu − podobnie w całej sakralnej przestrzeni − niebo łączy się 
z ziemią28. Mirosław Bogdan pisze, że portal „czerpie inspirację plastyczną od 
rzymskiego łuku triumfalnego. Ale to, co jest charakterystyczne dla niego to: 
słupy obramienia, węgary z ich rzeźbami, krzywiznowe podniebienie sklepienne 
z archiwoltą i wimperga. Całość, czyli wielki portal wraz z portalami korespon-
dującymi z nawami bocznymi i wszystkie linie fasady, dążą ku wysokościom 
bez utraty swojej mocnej budowy. Jest to związek w zgodności pomiędzy ziemią 
i niebem, podobny do tego pomiędzy ołtarzem a dzisiejszą wspólnotą wewnątrz 
kościoła. Na tej fasadzie, która tworzy tak wielką unię, obfitość dekoracji nie 

 27 J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87.
 28 Por. R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 316-317. Por. J. Hani, Symbo-

lika świątyni chrześcijańskiej, 87. Por. J. Miazek, Otwarcie Drzwi Świętych w Roku 
Jubileuszowym, 12-13.
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przeszkadza odzwierciedleniu się spoistego programu ikonograficznego. Jest to 
rzeczywistość rzeźby w kamieniu i płaszczyzn okien witrażowych, objawiających 
się jako wielka syntetyczna kompozycja, która zachowuje jednorodność całego 
dzieła. Tutaj nic nie jest przyklejone do elewacji, ale każdy element plastycznie 
uwierzytelnia strukturę organiczną, objawioną w architekturze. To samo jest 
przejrzyście przedstawione po przeciwnej stronie fasady. Określa się tak miejsce 
w nawie, gdzie rozpoczyna się droga do ołtarza. Tympanon portalu powyżej drzwi 
wejściowych dobrze podkreśla jej obecność. To droga, która jest jednorodna na 
całej swojej rozpiętości”29. 

Ilustracja 5: Fragment portalu bazyliki w Vézelay 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/V%C3%A9zelay_Narthex_ 

Tympan_central_220608_04.jpg [dostęp: 31.08.2019].

Portal stanowi ponadto swoiste miejsce Teofanii, zwłaszcza romański, ale 
i gotycki, jawiąc się jako „kamienne ucieleśnienie” wizji nieba otwartego czy też 
wizji otwartego, prowadzącego do niego wejścia30. Symbolikę bramy świątyni 
jako bramy do nieba uzmysławia nam obrazowo np. umieszczona nad wejściem 

 29 M. Bogdan, Architektura historycznej formy kościoła a ołtarz współczesny, Katowice 
2003, 32-33.

 30 J. Hani, Symbolika świątyni chrześcijańskiej, 87. Por. tamże, 95.
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do klasztoru w Elne we Francji następująca inskrypcja: „Oto brama niebios, oto 
jest brama życia wiecznego, ona wiedzie pielgrzyma swego do gwiazd; wcho-
dzący przez tę bramę wspina się na Olimp, jeśli towarzyszy mu nadzieja wraz 
z wiarą (…)”31. Drzwi w świątynnym portalu „otwierają się zarówno na świat 
zewnętrzny, jak i do wewnątrz”32, a bogactwo rzeźbiarskiej dekoracji wskazuje 
na rangę celebrowanego w świątyni misterium33. 

Bramie „towarzyszy” klucz. Kluczem otwierającym bramy raju jest krzyż 
Jezusa Chrystusa34. Rupert z Deutz pisze: „Krzyż Chrystusa jest bramą nie-
ba”35, podobnie sądzi i Bonawentura36. Po zamknięciu po grzechu pierworodnym 
drzwi raju przez Boga jedynie On był w stanie je otworzyć jako Bóg Wcielony. 
Jednakże w owej roli widzi się także, np. w Ewangeliarzu biskupa Bernwar-
da z Hildesheim, Matkę Bożą nazywaną Bramą Rajską: „Dawna brama raju 
zamknięta przez Ewę. Teraz zaś została otwarta dla wszystkich przez świętą 
Marię”37. Kluczem otwierającym bramę nieba jest również wiara. Klemens 
Aleksandryjski stwierdza: „O drzwiach tych powinni wiedzieć ci, którzy pragną 
poznać Boga, aby otworzył nam na oścież bramy nieba. Bramy Logosu mają 
charakter duchowy i otwiera je klucz wiary”38. Sam Chrystusowy krzyż jawi 
się też jako Brama. S. Kobielus tak o nim w owym znaczeniu pisze: „W krzyżu, 
jako bramie, została zatem streszczona cała ideologia przejścia z rzeczywistości 
grzechu w rzeczywistość łaski, zgodnie ze stosowanym przez teologów podziałem 
historii zbawienia na okresy: sub lege i sub gratia – pod prawem i pod łaską”39. 
Jest on zatem przejściem. Prawdę tę ilustruje wyraźnie fragment dekoracji stopy 
krzyża z muzeum opactwa Saint-Omer we Francji. Przedstawia on leżącego na 
progu Baranka z tryskającym do eucharystycznego kielicha strumieniem krwi, 
w której to krwi jedna z wyobrażonych postaci zanurza pędzel i wypisuje nim 
na nadprożu znak „T”. Przedstawieniu towarzyszy napis: „Zabicie Baranka. To 
jest przejście”40. 

 31 R. Knapiński, Drzwi kościelne jako brama wiary, 312.
 32 C. Humphrey, P. Vitebsky, Architektura i „sacrum”, Warszawa 2005, 133.
 33 Tamże. 
 34 Także samego Zbawiciela zwie się owym kluczem, a kryje się tutaj nawiązanie do 

prefiguracji wrót nieba, czyli krzyża, jakimi były drzwi skropione krwią Baranka 
tuż przed exodusem Izraela z Egiptu (por. Wj 12,22-23). Por. S. Kobielus, Krzyż 
Chrystusa. [Od znaku i figury do symbolu i metafory], Kraków 2011, 142-144. Tamże, 
146.

 35 Tamże, 146.
 36 Tamże, 147.
 37 Tamże, 146.
 38 Cyt. za: D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. [Leksykon], 384.
 39 S. Kobielus, Krzyż Chrystusa. [Od znaku i figury do symbolu i metafory], 147.
 40 Tamże. 
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Słowa kluczowe: Jezus Chrystus, budowla sakralna, brama, portal, symbolika. 

Summary

CHRISTOLOGICAL SYMBOLISM OF THE CHURCH PORTAL

The main entrance to the church has the symbolic significance. The Christian 
neoplatonism also shows this dimension. The gate leading to the sacred space symbolizes 
especially Jesus Christ, but it symbolizes the Mother of God, the apostle and the Church 
too. Christology is also present in the subject of portal decoration, in particular the portal of 
medieval cathedrals. Jesus Christ is not only the Gate to Heaven, but he is also − represented 
in this decoration − the Saviour−Pantocrator, and his cross is the key to Paradise.

Key words: Jesus Christ, religious building, gate, portal, symbolism. 
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Ks. Marcin PUZIAK

Obraz zakonu karmelitańskiego  
w mowach kapitulnych Kantego od św. Juliana

Kultura zakonna XVIII wieku jest wciąż naznaczona mitem zaściankowości 
i obskurantyzmu tego środowiska rozpowszechnionym przez Ignacego Krasic-
kiego w Monachomachii, któremu wtórują inni autorzy pomniejsi, a ci bardziej 
umiarkowani w sądach zdają się wcale nie tak bardzo odbiegać od zdania tam-
tych. Choć współczesna historiografia epoki saskiej przezwyciężyła to bardzo 
czarno-białe postrzeganie tego okresu, dzieląc ówczesnych na reformatorów (czyli 
tych „dobrych” i nielicznych) i pozostałych (czyli tych „złych” – cała reszta), to 
jednak wciąż brak szerokiej palety barw tego okresu i pogłębienia perspektywy 
o plan drugi, trzeci i kolejne. Uzyskaniu tej głębi obrazu służą rozwijające się 
w ostatnich latach badania nad polskim barokiem i „wiekiem oświecenia”.

Jednym z przejawów życia zakonnego tego okresu były rozmaite publikacje, 
wśród których szczególne miejsce przyznać należy – jako szczególnemu świadec-
two ówczesnej mentalności nie tylko zakonnej – kazaniom i mowom wygłaszanym 
przy okazji różnych zakonnych wydarzeń. Są to nie tylko pogrzeby czy obłóczyny 
(dla zakonów żeńskich) albo święcenia kapłańskie (dla zakonów męskich), ale 
także obrony doktorskie (łączące ówczesne zwyczaje środowisk akademickich), 
jak również mowy kapitulne wygłaszane w trakcie tych charakterystycznych dla 
zakonów zgromadzeń wyborczo-ustawodawczych. Z całego zbioru takich mów, 
wciąż bliżej niezidentyfikowanego i nierozpoznanego badawczo, wyławiamy te, 
które wiążą się z w ogóle bardzo słabo znaną w historiografii polskiej Wielko-
polską Prowincją Najświętszego Sakramentu Zakonu Braci Matki Bożej z Góry 
Karmel Strictior Observantia1.

 1 Nazwa prowincji zmieniała się na przestrzeni jej dziejów. Początkowo zawierała 
określenie geograficzne „Wielkopolska” [łac. Majoris Poloniae], które pod zaborem 
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Wielkopolska prowincja karmelitów strictior observantia, która zaczęła się 
kształtować w latach 70. XVII wieku, a ostatecznie została erygowana w 1728 
roku, w pełni epoki saskiej przeżywała swój czas najbujniejszego rozwoju nie 
tylko liczebnego, ale także duchowo-kulturalnego. Choć co prawda nie wydała 
nikogo, kto zaznaczyłby się wyraźniej w kulturze polskiej, to jednak miała kilka 
postaci o ciekawym formacie intelektualno-duchowym. Jedną z takich postaci 
był o. Kanty od św. Juliana (Cantius à S. Juliano), który ma w swoim dorobku 
kilka opublikowanych mów kapitulnych. One to staną się przedmiotem naszego 
zainteresowania w perspektywie ściśle związanej z ich funkcją panegiryczną, 
a mianowicie świadomego kształtowania tożsamości w oparciu o własną tradycję 
zakonną, w tym wypadku karmelitańską.

  Życie i kariera Kantego od św. Juliana

Niewiele wiemy o Kantym od św. Juliana2. Z akt zakonnych znamy zaledwie 
datę urodzenia 4 listopada 1714 roku, brak innych wiadomości pewnych. Choć 
akta podają jego imię i nazwisko „ze świata” – Szymon Gałęski – to jednak trudno 
określić, z której z rodzin Gałęskich pochodził. Kacper Niesiecki wymienia trzy 

pruskim zostało najpierw zmienione na „Pruską” [łac. Borussiae], a potem pominięte 
w ogóle. Do dziś nie ma żadnej monografii tej prowincji. Niektóre aspekty poruszone 
zostały w: I. Chodynicki, Wiadomość historyczna o fundacjach klasztorów zakonu 
karmelitańskiego, Lwów 1846; Wołyniak (M. Giżycki), Z przeszłości karmelitów na 
Litwie i Rusi, cz. 1-2, Kraków 1918; B. Tomaszewski, Dzieje zakonu oo. Karmelitów 
w Polsce na Litwie i Rusi (1397-1997), Kraków 1988, mps; J. Smet, I Carmelitani, 
t. III/A, Roma 1996, 249-280; W. Kolak, Katalog archiwum klasztoru oo. Karmeli-
tów w Krakowie na Piasku, Kraków 1997; B. Panek, Karmelici, w: Encyklopedia 
Katolicka, t. 8, Lublin 2000, kol. 804-808; B. Panek, Prowincjałowie karmelitów na 
ziemiach polskich (1397-1997), Saeculum Christianum 4(1997)2, 43-83; M. Puziak, 
Uwagi o prowincjałach karmelitańskiej Wielkopolskiej Prowincji Najświętszego 
Sakramentu w XVIII w., Studia Bydgoskie 11(2017) [dalej: Puziak (2017)], 165-194.

 2 Por. G. Kloskowski, Karmelici trzewiczkowi prowincji wielkopolskiej w XVII–XIX 
wieku, Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 98(2012), 149-270 [dalej: Kloskowski], 
tutaj 275. Kloskowski podaje swoje źródła: Archiwum Karmelitów w Krakowie [dalej: 
AKKr], Wykaz ojców i braci prowincji wielkopolskiej…, sygn. 174/614; tamże, Album 
fratrum nostrorum a stabilita reformali defunctorum…, sygn. 175/547; Archiwum 
Diecezjalne w Pelplinie, Ad historiam ecclesiasticam Poloniae apparatus collectus 
a G. Schwengel priore Carthusiae Paradisi BMV 1744, sygn. Monastica, Kartuzy, 
Kart. 27; Archiwum Diecezjalne we Włocławku, Catalogus defunctorum Fratrum, 
Tertiariorum lit[t]eras Confraternitatis habentium totius Almae Provinciae Majoris 
Poloniae Ssmi Sacramenti… anno 1740 compilatus, sygn. Zak. 61, oraz tamże, Al-
bum fratrum nostrorum a stabilita reformatione defunctorum in Provincia Majoris 
Poloniae… [1775], sygn. Zak. 66.

  Por. K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. XIV, Kraków 1896, 47-48 – bez danych 
biograficznych.
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rody Gałęskich o różnych herbach (Korab, Prawdzic i Wczele), które odnotowuje 
w Wielkopolsce i województwie kaliskim3. W Tekach Dworzaczka pojawia się także 
jego imiennik, który jednak nie wydaje się być tożsamy z przyszłym karmelitą4.

Akta zakonne podają dzień profesji zakonnej Kantego – 13 października 
1732 roku. Należy domniemywać więc, że rozpoczął nowicjat nie później niż 
12 października 1731 roku, w którymś z dwóch konwentów – Poznaniu lub 
Gdańsku – tam bowiem odbywał się pierwszy etap formacji zakonnej. Ponieważ 
nie było w owych czasach mentalności tworzenia grup, stąd nie można suge-
rować się informacjami o innych ślubach zakonnych odbytych w tym czasie. 
Dla przykładu mamy informacje, że w roku 1732 w Gdańsku składali śluby 
Antoniego od św. Andrzej Corsini (Radoszewski) – 5 lutego5, Władysław od 
św. Jana (Knoch) – 15 lipca6, Władysław od św. Ludwika (Hahn) – 10 września, 
br. Awertan od św. Scholastyki (Kerfeld) – 13 września7. Natomiast, jeśli można 
wnioskować po braku zapisu miejsca, że jest ono inne niż Gdańsk – czyli wła-
śnie Poznań, to mamy następujących zakonników: Krzysztof od Trójcy Świętej 
(Schneider) – 20 maja8, Władysław od św. Jana (Knoch) – 15 lipca9, Klemens 
od św. Poncjana (Pilarski) – 11 października10, Edward od św. Mateusza (Pącz-
kowski) – 13 października11, Edward od św. Kryspina i Kryspiniana (Gurski) – 
4 listopada12. Osobno wymieniamy tych, dla których nieznana jest data dzienna 
profesji: Florian od św. Pawła13, Roman od św. Bartłomieja14.

Warto dodać, że mistrzem nowicjatu w Poznaniu był wówczas Tymoteusz 
od św. Wawrzyńca (Gruchalski)15. W pochodzącej z 1732 roku drukowanej mo-
wie Meteorum supra Montem Carmeli, w dedykacji jej autor – Ignacy Kanty 
Herka – pisze o Tymoteuszu od św. Wawrzyńca jako człowieku o wyjątkowej 

 3 K. Niesiecki, Herbarz Polski, t. 4, Lipsk 1839, 64-65.
 4 Por. Teki Dworzaczka. Materiały historyczno-genealogiczne do dziejów szlachty 

wielkopolskiej XV-XX wieku, http://teki.bkpan.poznan.pl [dostęp: 29.09.2020]. Z Tek 
wynika, że pochodził z parafii Droszew. W księdze chrztów tej parafii pod datą 
28 października 1708 roku (a więc inną niż ta znana z akt zakonnych) jest zapisany 
chrzest Szymona, syna Piotra i Katarzyny Gałęskich w Czachorach. Por. Archiwum 
Archidiecezji Poznańskiej, Droszew, Liber baptisatorum (1608-1728), 14.

 5 Por. Kloskowski, 167.
 6 Por. tamże, 254.
 7 Por. tamże, 170.
 8 Por. tamże, 183.
 9 Por. tamże, 254.
 10 Por. tamże, 184.
 11 Por. tamże, 193.
 12 Por. tamże, 193.
 13 Por. tamże, 200.
 14 Por. tamże, 238.
 15 Por. tamże, 249; Puziak (2017), 176.
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wiedzy i erudycji oraz o jego głębokim wpływie formacyjnym na nowicjuszy 
i innych zakonników16. Mistrzem nowicjatu w Gdańsku był natomiast w tym 
czasie Florenty od św. Teresy (Arent)17.

Biorąc pod uwagę system edukacji zakonnej w prowincji, należałoby założyć, 
że pierwszy rok po ślubach zakonnych – czyli 1732/33 – Kanty od św. Juliana 
spędził na studium retoryki, które odbywało się w Oborach. Profesorem retoryki 
był wówczas: od 1730 – Daniel od Dziewicy Maryi18, a od sierpnia 1733 Karol 
od św. Bartłomieja (Broszkowski)19.

Kolejną informację o Kantym od św. Juliana podają nam akta kapitulne 
z sierpnia 1733 roku, które wyznaczają go do studium filozofii w Bydgoszczy20. 
W tym czasie tamtejszy kaznodzieja o. Szymon od św. Antoniego pełnił tam 
funkcję „diremptor studii” (kierownika studiów)21, a wykładowcami byli Cherubin 
od św. Antoniego (Nakielski)22 i Leonard od św. Jana od Krzyża (Węgierski)23. 
Nauka filozofii trwała od dwóch do trzech lat. Trudno orzec, jak długo Kanty 
studiował filozofię, ponieważ brak akt definitorium z roku 1734 (być może w ogóle 
się nie odbyło), a akta definitorialne z roku 1735 nie wymieniają go. Natomiast 
kapituła prowincji odprawiona w roku 1736 zapisuje w swych aktach Kantego 

 16 Por. Ignacy Kanty Herka, Meteorum supra Montem Carmeli…, Poznań 1732. Za 
pomoc w dotarciu do tego druku autor dziękuje pracownikom Sekcji Starych Dru-
ków i Reprografii z Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, a mianowicie Państwu: 
Barbarze Piwowarczyk, Jackowi Partyce, Bogdanowi Tarnowskiemu.

 17 Por. Kloskowski, 200.
 18 Por. AKKr, Decretale provinciae strictioris observantiae, sygn. 168/397 [dalej: AKKr 

168/397], 131. Najprawdopodobniej pełnił tę funkcję aż do 1733 roku, kiedy został 
lektorem filozofii w Gdańsku – por. AKKr 168/397, 153. Por. Kloskowski, 190. Ne-
krolog zakonny określa go: „vir scientificus, orator, concionator egregius, ex profesor 
rhetorices”. Zmarł jako lektor filozofii w Bydgoszczy w 1737 roku. 

 19 Por. AKKr 168/397, 153. Zob. Kloskowski, 179. Nekrolog określił go: „orator et 
theologus scientiis solidus, ac in gravitate sensuum clarus”.

 20 Por. AKKr 168/397, 154. Razem z nim studiowali filozofię: Leopold od św. Augustyna 
(który w Bydgoszczy był jeszcze w 1736, ale już jako brat zakonny – późniejsze akta go 
nie wymieniają, a Kloskowski go nie zna), Józef od św. Mateusza (lub Macieja) [prof. 
19.03.1731; zm. 1754 w Oborach], Edward od św. Kryspina [prof. 04.11.1732, zm. 1767 
w Bydgoszczy] i Roman od św. Bartłomieja [prof. 1732, zm. 1738 w Warszawie].

 21 Por. M. Puziak, Szymon od św. Antoniego – karmelitański kaznodzieja Bydgoszczy 
i okolicy w czasach saskich, „Materiały do dziejów kultury i sztuki Bydgoszczy i regio-
nu”, z. 19, Bydgoszcz 2018, 23-42; tenże, O wielkopolskich kazaniach ojca Szymona 
od św. Antoniego, karmelity. Przyczynek do historii kaznodziejstwa w Wielkopolsce 
czasów saskich, Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski 13(2018), 27-49.

 22 Późniejszy przeor w Gdańsku i Bydgoszczy. Por. Kloskowski, 132; M. Puziak, Przeorzy 
karmelitańskiego konwentu w Bydgoszczy w latach 1728-1816 w świetle akt kapituł 
prowincjalnych, Studia Bydgoskie 10(2016), 267-294 [dalej: Puziak (2016)], tutaj 281.

 23 Późniejszy przeor w Bydgoszczy i Gdańsku. Por. Kloskowski, 219; Puziak (2016), 
280-281.
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już jako studenta teologii w Warszawie24. Akta definitoriów prowincjalnych 
z 1737 roku nie zachowały się (o ile samo zgromadzenie w ogóle się odbyło), a te 
z roku 1738 ponownie nie wymieniają Kantego (podobnie zresztą jak innych 
studentów). Zakładamy więc, że przez cały ten czas studiował on w Warszawie.

W owym czasie studium teologii w prowincji odbywało się w dwóch konwen-
tach: Poznaniu i Warszawie. O jakości tych studiów, przy obecnym stanie badań 
trudno cokolwiek orzekać. Pośrednio można coś o tym powiedzieć, biorąc pod 
uwagę lektorów teologii w tym okresie, tak w konwencie stołecznym, jak i tym 
wielkopolskim. Wypada wziąć pod uwagę czas między rokiem 1734 a 1739. Ta 
druga data jest zależna od daty święceń kapłańskich, które zasadniczo kończyły 
czas studiów. Choć nie znamy daty dziennej święceń prezbiteratu Kantego, to 
zachowana informacja z konwentu warszawskiego, gdzie w sprawozdaniu z wy-
boru socjusza na kapitułę w 1739 roku akta wymieniają go już jako ojca, każe 
domniemywać, że wydarzyło się to najpóźniej 23 marca 1739 roku25. Jednakże 
już akta definitorium z kwietnia 1738 roku nie wymieniają go wśród studentów 
teologii w Warszawie. Być może już wówczas zakończył studia i był wyświęco-
ny. Rok święceń należy więc wyznaczać na 1738-1739 rok. Studia teologiczne 
Kantego musiały więc przypadać między 1734 a (najdalej) 1739 rokiem. Trudno 
stwierdzić, czy Kanty studiował jedynie w Warszawie, stąd porównanie obsady 
profesorskiej z konwentem poznańskim.

Tabela 1. Lektorzy teologii w Poznaniu i Warszawie  
w latach 1734-1739

Rok  
ustanowienia Poznań Warszawa

1733 Teologia spekulatywna:
Eliasz od Góry Karmel
Bertold od św. Piotra
Teologia Moralna:
Leon od św. Teresy

Teologia spekulatywna: 
Anastazy od św. Brokarda
Jan od św. Władysława 

1736 Paweł od św. Tomasza
Cherubin od św. Antoniego

Tymoteusz od św. Wawrzyńca  
(kierownik studium)
Jan od św. Władysława 
Leonard od św. Jana od Krzyża 

1738 Jak wyżej Leonard od św. Jana od Krzyża
Karol od św. Bartłomieja

Źródło: AKKr 168/397, passim.

 24 Por. AKKr 168/397, 170.
 25 Wybór socjusza nastąpił 24 marca 1739, por. AKKr 168/397, 177.
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Razem z Kantym w Warszawie studiowali – wg danych z akt kapituły 
1736 – Marcjan od św. Józefa, Manswet od św. Kasta, Roman od św. Bartłomieja, 
Antonin od św. Kazimierza26.

Odpowiedzialni za naukę teologii w konwencie warszawskim w tym okre-
sie, na tle innych zakonników prowincji, byli szczególnymi osobami. Tymoteusz 
od św. Wawrzyńca, w kadencji 1733-1736 był prowincjałem (później ponownie 
wybrany na lata 1745-1748) i wieloletnim lektorem filozofii i teologii27. Jan od 
św. Władysława, który sam publikował dzieła teologiczne, ale jego zaintereso-
wania wybiegały dużo dalej, po ukończeniu posługi lektora teologii, w latach 
1738-1739 przebywał poza konwentem warszawskim, choć nie udało się ustalić, 
co w tym czasie robił28. Później dwukrotnie był prowincjałem, najpierw w ka-
dencji 1739-1742, a druga kadencja przypadła na lata 1751-1754. Wówczas 
zresztą bliżej współpracował z Kantym – o czym będzie jeszcze mowa. Natomiast 
Leonard od św. Jana od Krzyża, jak wspomniano wyżej, uczył już najprawdopo-
dobniej Kantego filozofii w Bydgoszczy, a później teologii w Warszawie; w ten 
sposób towarzyszył mu właściwie przez cały okres studiów. Z kolei Anastazy 
od św. Brokarda (Bretschneider) to jeden z lepiej wykształconych zakonników 
prowincji, od 1736 przeor w Warszawie29.

Najprawdopodobniej nie tylko własne zdolności, ale również format wycho-
wawców, przyczyniły się do solidnego wykształcenia Kantego i umożliwieniu 
mu rozwoju talentu retoryczno-literackiego. W dalszym biegu życia ten faktor 
i przygotowania, i osobistej znajomości z wpływowymi figurami prowincji, miał 
widoczny wpływ na jego karierę zakonną. Choć bowiem akta kapituły z roku 
1739 notują jedynie jego przydział do konwentu warszawskiego, a prócz opisania 
godności święceń – „ojciec” – nie opisują w żaden sposób jego obowiązków30, to 
już późniejsze o rok definitorium w 1740 dopomina się o przywileje lektora dla 
niego31 i mówi o podjęciu obowiązków profesora w seminarium dla neoprofesów 
w Oborach razem z Tymoteuszem od św. Wawrzyńca – czyli prawdopodobnie 
swym dawnym mistrzem nowicjatu32. Trzeba pamiętać, że ma wówczas zaledwie 

 26 Por. AKKr 168/397, 170.
 27 Por. wyżej przyp. 15.
 28 Por. AKKr 168/397, 849 – sprawozdanie z wyboru drugiego klawiariusza war-

szawskiego dnia 11 lipca 1738, gdzie nie podano jednak powodu jego nieobecności, 
zaznaczono natomiast, że nie ma nadziei na jego szybki powrót do konwentu.

 29 Por. Kloskowski, 164. Absolwent kolegium jezuitów w Reszlu, wielokrotny przeor 
w Warszawie i Oborach, oraz prezydent rezydencji Krwi Chrystusa w Poznaniu. 
Por. M. Krajewski, Anastazy, w: M. Krajewski, Dobrzyński Słownik Biograficzny. 
Ludzie europejskiego regionu, Włocławek 2020, 58.

 30 Por. AKKr 168/397, 184.
 31 Por. AKKr 168/397, 190.
 32 Por. wyżej przyp. 15.
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26 lat. W Oborach będzie przebywał przez kolejne 10 lat33. Był to czas aktyw-
ności dydaktycznej, jak również pisarskiej, kaznodziejskiej i duszpastersko-
-organizacyjnej.

Praca profesora retoryki przez całe dziesięciolecie lat 40. XVIII wieku, choć 
sama w sobie wydaje się nam dość prozaiczna, była jednak bardzo odpowie-
dzialna. To jej efekty w dużej mierze decydowały o dalszej karierze zakonnej 
studentów. Cała młodzież zakonna, pochodząca z obu nowicjatów, spotykała się 
w Oborach, i tam ostatecznie rozpoznawano ich zdolności intelektualne, orga-
nizacyjne i duszpasterskie. Siłą rzeczy miał więc Kanty wpływ na przyszłość 
prowincji w perspektywie jakiegoś półwiecza.

Z tą działalnością dydaktyczną Kanty łączył okazyjnie działalność mówcy. 
Nigdy jednak aż do 1749 roku nie zostały mu powierzone w sposób stały obo-
wiązki kaznodziei. Zachowały się jednak z tego okresu mowy i kazania ku czci 
Matki Bożej Oborskiej, ogłoszone drukiem, które dokumentują jego działalność 
retoryczno-pisarską. Pełniona przez te wszystkie lata funkcja profesora retoryki, 
w pewnym sensie predestynowała go natomiast do wygłaszania pewnych szcze-
gólnych mów okolicznościowych, a władze prowincji skrzętnie to wykorzystały, 
zlecając mu prestiżowe zadanie perory panegiryków w czasie obrad kolejnych 
kapituł, co miało miejsce w latach 1742, 1745, 1748 i później w 1754 i 175734. 

Prestiż Kantego jako profesora retoryki i mówcy kapitulnego miał swoje 
odbicie w pewnej mierze także w konwencie oborskim, gdzie cieszył się pew-
nym uznaniem, choć nie miał większego wpływu na funkcjonowanie wspólnoty 
zakonnej. Udokumentowane niektóre wybory na poszczególne urzędy w kon-
wencie wymieniają go jako – przynajmniej – kandydata do ich sprawowania. 
I tak 6 września 1742 roku podczas wyborów klawariusza – otrzymał jeden głos 
przeciw 5 na Piotra Tomasza od św. Agnieszki i 3 na Arnolda od św. Antoniego35. 
Półtora roku później – 19 stycznia 1744 został wybrany na drugiego klawariu-
sza36. Wobec zbliżającej się kapituły, podczas wyborów socjusza z konwentu 
oborskiego – 2 kwietnia 1745 roku był brany pod uwagę jako jeden z możliwych 

 33 Potwierdzają to zapisy w aktach kapituł i definitoriów w kolejnych latach: AKKr 
168/397 – odpowiednio dla poszczególnych lat 1741 – 194; 1742 – 213; 1745 – 237; 
1748 – 257; 1749 – 265; 1754 – 307; 1757 – 328. Akta, w których go nie wymieniono 
(1743, 1744, 1746, 1747), nie dają nam żadnej poszlaki, by domniemywać jakichś – 
przynajmniej czasowych – przenosin do innych konwentów.

 34 Por. AKKr 168/397, odpowiednio: 1742 – 206; 1745 – 231; 1748 – 249.
 35 AKKr Liber decretalis, sygn. 170/543 [dalej: AKKr 170/543], 264.
 36 Por. AKKr, 170/543, 264. Z tego okresu mamy też np. jego podpis na umowie z Woj-

ciechem Rutkowskim (AKKr 170/543, 30).
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kandydatów, otrzymał jednak tylko jeden głos37. Już po kapitule, 31 lipca 1745 
podczas wyborów na nowego monitora dostał jeden głos przeciw Marianowi od św. 
Spiridiona (6 głosów), ale został wybrany pierwszym klawariuszem, otrzymując 
6 głosów, podczas gdy Tadeusz od św. Jana otrzymał 5 głosów, a jeden głos był na 
Teodora od św. Józefa kaznodzieję38. Urząd stracił po roku – 20 lipca 1746 roku – 
kiedy wybrano innych klawariuszy39. Rok później, 19 października 1747 roku, 
został wybrany monitorem konwentu oborskiego40. Natomiast 2 sierpnia 1748 
roku ponownie został wybrany klawariuszem w Oborach41. Definitorium ma-
jowe roku 1749 odbyte w Płońsku wyznaczyło go na kaznodzieję i jednocześnie 
promotora bractwa św. Józefa w Oborach42. Ta nominacja potwierdza zaufanie, 
jakim go obdarzano, opiekowanie się bractwem było bowiem zawsze związane 
z trudną sytuacją czuwania nad relacjami między członkami bractwa i samej 
relacji bractwo – konwent. Jak wiele kłopotu potrafiły one przysporzyć udo-
wodniły wypadki z roku 1739-1740 w Gdańsku, gdzie prawdopodobnie właśnie 
konflikt między bractwami kosztował zdrowie i życie o. Szymona od św. Anto-
niego – tamtejszego przeora43. Miarą poważania, jakim się cieszył Kanty, była 
też dość humorystyczna sytuacja, jaka miała miejsce podczas wyborów 5 lipca 
1749 roku na klawariuszy w Oborach. Pierwsze głosowanie wyłoniło pierwszego 
klawariusza – właśnie o. Kantego. Podczas drugiego głosowania – na drugiego 
klawariusza – wybrano Joachima od św. Franciszka, ale ktoś zagłosował ponow-
nie na Kantego44! Natomiast kiedy 12 września 1749 roku wybierano socjusza 
oborskiego na kapitułę („intermedia” – przed kapitułą generalną) był brany pod 
uwagę jako kandydat, i po zaciętej walce, w trzech głosowaniach, ostatecznie 
przegrał z Joachimem od św. Franciszka, który uzyskał 5 głosów (Kanty tylko 
3)45. Podobna sytuacja miała miejsce 14 kwietnia 1751 roku, kiedy był wzięty 
pod uwagę jako kandydat na socjusza na kapitułę. Przegrał wówczas ponownie 

 37 Wybrano podprzeora, Gabriela od św. Antoniego 4 głosami, drugi był Arnold od 
św. Antoniego – 2 głosy, por. AKKr 170/543, 263.

 38 Por. AKKr 170/543, 262.
 39 Por. AKKr 170/543, 261.
 40 (5 głosów przeciwko Gabriel od św. Antoniego – 1 głos i Izydor od św. Konstantyna – 

1 głos) – por. AKKr 170/543, 261.
 41 (8 głosów) drugim został Serafin od św. Andrzeja (7 głosów) – por. AKKr 170/543, 260.
 42 Por. AKKr 168/397, 265.
 43 Por. M. Puziak, Szymon od św. Antoniego. Karmelitański kaznodzieja Bydgoszczy 

i okolicy w czasach saskich, Materiały do Dziejów Kultury i Sztuki Bydgoszczy 
i Regionu 19(2018), 23-42.

 44 Por. AKKr 170/543, 260. Ta funkcja ma inne udokumentowanie – pod datą 22 lipca 
1749 roku – Kanty występuje jako klawariusz klasztoru oborskiego, por. AKKr 
170/543, 63.

 45 Por. AKKr 170/543, 259.
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w trzecim głosowaniu, tym razem z Ferdynandem od św. Kasjana46. Podczas tej 
samej sesji wyborczej, ale tym razem na wikariusza konwentu na czas nieobec-
ności przeora z powodu kapituły, przegrał z Awertanem od św. Piotra i Pawła 
(uzyskał tylko 2 głosy przeciw 7; jeden głos otrzymał Izydor od św. Konstanty-
na)47. Te przegrane musiały być tym dotkliwsze dla Kantego, że również mowa 
kapitulna owego 1751 roku została powierzona komu innemu. Można zadać 
sobie pytanie, czy nie wystąpiły jakieś okoliczności – czy to po stronie samego 
Kantego, czy zewnętrze wobec niego – które wpłynęły na taką sytuację? Nie 
mamy żadnych podstaw źródłowych, by móc cokolwiek domniemywać – ale fakt 
pozostaje faktem…

W tym kontekście jednak decyzja kapituły roku 1751 o przeniesieniu Kante-
go do konwentu poznańskiego wydaje się być znacząca. Powierzono mu tam urząd 
kaznodziei48. Stopniowo podejmuje tam również inne obowiązki. Definitorium 
z roku 1752 nie tylko potwierdza go na dalszy pobyt w Poznaniu jako kaznodzieję, 
ale także ustanawia go promotorem bractwa Najświętszego Serca Maryi, które 
karmelici od kilkunastu lat próbowali zakładać w różnych miejscach49. Świadec-
twem jego działalności kaznodziejskiej w tym czasie jest książka – zbiór kazań 
poświęconych św. Janowi Nepomucenowi, zresztą patronowi prowincji, wydana 
czcionkami Drukarni Akademickiej w Poznaniu: Pierwsze pole kaznodziejskie50. 
W okresie swego pobytu w Poznaniu Kanty pełnił czasami zastępczo funkcje 
sekretarza przy ówczesnym prowincjale Janie od św. Władysława (Wolskim)51. 
Ta współpraca z prowincjałem jest o tyle bardziej zrozumiała, że ich typ oso-
bowości był chyba w pewnych zakresach intelektualnych podobny: prowincjał 
bardzo dbał o naukę i szeroko rozumianą kulturę zakonną, podejmując inicjatywy 
wydawnicze i pisarskie, samemu zresztą od nich nie stroniąc52.

 46 Por. AKKr 170/543, 258.
 47 Kanty uzyskał tylko 2 głosy przeciw 7 na Awertana; jeden głos otrzymał na Izydor 

od św. Konstantyna, por. AKKr 170/543, 258.
 48 AKKr 168/397, 275.
 49 Por. AKKr 168/397, 279. Ślady funkcjonowania tego bractwa mamy nie tylko w Po-

znaniu, ale także w Warszawie i Bydgoszczy.
 50 Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIV, 48.
 51 Potwierdzają to zapisy archiwalne jak np. z 30 listopada 1753 roku przy nomina-

cji wikariusza przeora, gdzie występuje jako „pro-secretario” prowincjała: AKKr 
168/397, 303.

 52 Por. Puziak (2017), 177-178. Oryginalność osobowości prowincjała – względna zresztą 
w tak barwnym okresie saskim – mieści w sobie także zainteresowanie astronomią 
(co w środowisku gdańskim, z którego pochodził – może nawet nie dziwić), a nawet 
domniemane wydawanie kalendarzy, o czym wspominają W. Kętrzyński i J. Fan-
kidejski. Por. niżej wraz z przyp. 122, 123 i 124.
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Kapituła odbyta w roku 1754, po trzech latach związania Kantego z kon-
wentem poznańskim, przeniosła go do Warszawy jako kaznodzieję polskiego 
z tytułem „Jubilata”, który nadawano po przynajmniej 10 latach pracy. Jed-
nocześnie został ustanowiony promotorem bractw53. W kontekście tak rozwija-
jącej się kariery zgoda na roczną przerwę w obowiązkach, jakiej udzieliło mu 
definitorium w roku 1755, niekoniecznie jest jednoznaczna. Akta definitorium 
mówią o celu tej przerwy: przygotowaniu kazań do druku54 – nie mamy jednak 
żadnego druku z tego okresu o potwierdzonym autorstwie Kantego55. Być może 
zawiedzione względem niego nadzieje, jeśli nie inne okoliczności, sprawiły, że 
definitorium w następnym 1756 roku odbyte w Kłodawie, wyznacza go ponownie 
jako profesora retoryki do Obór56. W czasie nieobecności Kantego w Oborach od 
roku 1751, retoryki uczyli tam: Melchior od św. Jana Chrzciciela (Kwasniewski) 
(do 1753)57 i Cyprian od św. Gerarda (Satorski) (1754-1756)58.

Po postanowieniu definitorium w maju 1756 roku Kanty, który przybył 
do Obór, zapewne nie spodziewał się, że pozostanie tam już do końca życia. 
Konstatacja jego malejącego autorytetu we wspólnocie oborskiej w tych latach 
wynika z faktu, że nie wzięto go pod uwagę nawet jako ewentualnego kandydata 
na socjusza na kapitułę roku 175759. Kapituła tego 1757 roku, która zresztą 
odbyła się w Oborach, mimo iż wysłuchała jego mowy kapitulnej ogłoszonej 
wkrótce drukiem60, powtórzyła uprzednią nominację na profesora retoryki 
w miejscowym konwencie61. Dopiero po takiej decyzji kapituły, i po potwierdze-
niu jego dalszego dłuższego pobytu w konwencie oborskim, podczas wyborów 
29 sierpnia 1757 członkowie konwentu wybrali go klawariuszem62. Definitorium 
z roku 1758 potwierdziło go jako profesora retoryki w Oborach. Rok później, 
w 1759, definitorium podejmuje jednak decyzję o nierozpoczynaniu kolejnego 
kursu retorycznego, a odwołując się do Statutów [p. 1 c. 6 n. 4], stwierdzają, że 

 53 Por. AKKr 168/397, 306-315.
 54 „P. Cantius a S. Juliano concionator Jubilatus, cui concederunt Lectorum Feriae 

intuitu Concioni ad typum Conscribendarum” – AKKr 168/397, 319.
 55 Nie wiadomo, co mógłby wydać w tym czasie Kanty? Może tak zaledwie opisaną 

przez Estreichera pozycję: De miraculosa Cruce Kcynensi (Addytament książki kar-
melitańskiej). Poznań, druk. Akad. 1756 – której nie udało nam się znaleźć w żadnej 
bibliotece.

 56 Por. AKKr 168/397, 322.
 57 Por. AKKr 168/397, 276 i 297 (o funkcji wakującej); Kloskowski, 227.
 58 Por. AKKr 168/397, 313; Kloskowski, 188.
 59 Sprawozdanie z wyborów 22 kwietnia 1757 notuje Kantego jedynie w składzie familii 

konwentu, por. AKKr 170/543, 238.
 60 Chodzi o Novum emergens…, por. niżej w tekście.
 61 Por. AKKr 168/397, 334.
 62 7 głosów przeciw 1 na Edmunda, por. AKKr 170/543, 237.
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seminarzyści pierwszego roku (a więc tego, który miałby obejmować studium 
retoryczne) oddadzą się ćwiczeniom duchownym, poznawaniu wiedzy ascetycznej 
i wzrostowi w cnotach… W żadnym miejscu akt tego definitorium nie znajdu-
jemy jednak żadnej informacji o decyzjach podjętych bezpośrednio względem 
Kantego. Niekoniecznie należy z tego faktu wnioskować, że działo się z nim coś 
niedobrego, ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że podczas wyborów socjusza obor-
skiego na kapitułę z 11 kwietnia 1760 roku Kanty nie został nawet wymieniony 
w gronie wyborców, a nie ma śladu jego przebywania w tym czasie gdziekolwiek 
indziej, a akta zakonne stwierdzają, że zmarł niecały miesiąc później – 6 maja – 
to nasuwa się prawie oczywiste pytanie o jego zdrowie: czyżby już był chory? 
Pytanie tym bardziej zasadne, że akta kapituły roku 1760, która odbywała się 
w dniach od 1 do 5 maja w Kłodawie, zdążyła go potwierdzić w Oborach tylko 
jako kaznodzieję jubilata – a więc nie rzeczywistego (tym był mianowany Eu-
stachy od św. Kantego, z pomocnikiem Bernardem od św. Jana Chrzciciela), 
ani profesora retoryki – został nim Chryzostom od św. Alberta63. Cóż więc stało 
się takiego z tym przecież wcale niestarym zakonnikiem – w momencie śmierci 
liczył przecież 46 lat – że na schyłek jego życia dokumenty prowincjalne nacią-
gają cień tajemnicy?

Wiemy, że Kanty od św. Juliana zmarł 6 maja 1760 roku w Oborach, naj-
prawdopodobniej tam też został pochowany. Nie jest nam znana jednak żadna 
inskrypcja nagrobna jego dotycząca. Nekrolog w księdze zmarłych zakonników 
podaje krótką charakterystykę jego zasług: „Pöeta Extemporaneus, Orator 
eximius, Metrô plurima scripsit, 12 Annis Professor Rethorices, Concionator 
insignis”64.

  Twórczość Kantego

Biografia o. Kantego, udokumentowana w aktach kapituł i definitoriów 
prowincji, nie daje pełnego wglądu w jego działalność pisarską, a co za tym 
idzie – w jego publikacje. Bibliografia Polska w tomie XIV podaje teksty wydane 
przez Kantego od św. Juliana, wyliczając 6 tytułów65. Są to, w kolejności podanej 
przez Estreichera:
 – Capitolium extra Romam (1742)66;
 63 Por. AKKr 168/397, 352.
 64 Por. Kloskowski, 178. Kloskowski w przypisie zaznacza także źródłowo podaną inną 

datę śmierci – 5 maja 1760 (za: AKKr 174/614, 35 oraz Zak. 61, 125).
 65 Por. K. Estreicher, Bibliografija polska, t. XIV, 47-48.
 66 Pełen tytuł: Capitolium extra Romam Virtutum, Scientiae, Meritorum Primis 

Capitibus Coronatum Triumphalibus Laurearum Sertis adornatum Gentilitiique 
armis Perillustris et Reverendissimi Domini DN. VIadislai Josephi de Wyczechowo 
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 – Novum Emergens (1757)67;
 – Occasus solis (1744)68;
 – Partus ingenii Mariani facilis (brak roku)69;
 – Pole pierwsze kaznodzieyskie (1752)70;
 – Septem ut Octo Dolores (1747)71.

Wyczechowski Canonici Cathedralis Vladislaviensis, Ejusdemque Illustrissimi 
Capituli Generalis Commissarii, Raciążensis Srzynensis etc. Praepositi Domini et 
Mecoenatis Gratiosissimi praemunitum. Sub tempus Venerabilis Capituli Provin-
cionalis, Ordinis Fratrum Beatissimae Dei Genitricis, semperque Virginis Mariae de 
Monte Carmelo Strictioris Observantiae, in Conventu Kcynensi celebrati, Oratoria ab 
exedra patefactum. Per P. Cantium a S. Juliano, Ordinis ejusdem, Studii Rhetorici 
Professorem. Anno quo aeternales Portas ingressus est Rex gloriae 1742.

 67 Pełen tytuł: Novum Emergens ex oculis Lachrymosae virginis etc. Toruń 1757.
 68 Pełen tytuł: Occasus solis circa Auroram in benigno Arietis signo perillustris & 

reverendissimi domini D. Augustini Thaddaei de Klincz von Rautenberg Kliński, 
decani Culmensis, archidiaconi per Pomeraniam Vladislav. catech. canonici et 
praelati praepositi Mariaeburgensis, doctoris utriusque juris domini et mecoenatis 
colendissimi demonstratus seu funestus Dei hominis sub ligno casus in ligno occasus 
parentante deipara Maria Virgine festo eiusdem dolorosae & prodigiosae matris, in 
ecclesia Carmeli Oboriensis flebili orationis stylo ad memoriam cordium annotatus 
per p. Cantium a S. Juliano, ordinis Fratrum B. V. M. de Monte Carmelo strictioris 
observantiae, provinciae Majoris Poloniae Ssmi Sacramenti alumnum, in Carmelo 
Oboriensi actualem eloquentiae professorem. Perorante e suggestu in cogressu dignis-
simorum hospitum F. Ludovico a S. Hyacintho eiusdem ordinis Professo rhetorices 
auditore. Anno quo — SoLIs In oCCasV LVXIt CastIssIMa VIrgo — Et fLetV tanto 
peperIt soLatIa CVnCtIs. (1744).

 69 Pełen tytuł: Partus ingenii Mariani facilis, quia momentaneus et mirabilis; maximis 
tamen in doloribus D. Dismas latro poenitens. Toruń [b. r. w.] – opis za Estreicherem.

 70 Pełen tytuł: Pole pierwsze kaznodzieyskie Wielkiemu Tryumfatorowi Panowi nieprzy-
iaznych języków zwycięzcy Nepomucenowi s. Kanonikowi Katedralnemu Praskiemu 
z powinnej obligacyi poświęcone przez Karmelitę ściślejszej obserwacyi, Prowincyi 
Wielkopolskiey Kapłana, Kaznodzieję Ordynarjusza ktorego Imię jest w następują-
cych wierszach: Jest za kolumną, król imienia mego – a książe liter, pierwszy sługa 
iego – Na trzecie to mam, co pierwsze nikomu – Ty wreszcie przyday, juściż jesteś 
w domu. Roku którego Pan zwycięzca, śmierć i piekło w pole wywiódł 1752. Poznań 
1752.

 71 Wymieniony także w t. XX, Kraków 1905, s. X, z pełnym tytułem: Septem ùt Octo 
Dolores Mariani Cordis in Vita & Morte Filii Consummati. Recurrente Septem 
Numerorum Anno et Annua Maeroris Huius Memoria ad Aedes Dolorosissimae ac 
Prodigiosae Virginis in Ecclesia Oboriensi, Sacri Ordinis Fratrum Beatissimae V. 
Mariae de Monte Carmelo Strictioris Observantiae, Provinciae Majoris Poloniae 
Parentante Huic Luctui Numeroso Congressu Auditorum ad Numeros Reducti 
Oratorios. Ac Demum in Amplissima Honoris Mappa, Avitae Fasciae Perillustris & 
Reverendissimi Domini D. Mathiae Josephi Stanislai Gostomski, Canonici Crusvi-
censis, Decani Graudentinensis, Mokrensis Velcensis &c. Paepositi [sic], Mecaenatis 
Colendissimi Delineati. Opera P. Cantii à S. Juliano, Ordinis Ejusdem, in Conventu 
Sacri Montis Oboriensis. Studii Rhetorici Professoris. Perorante e Suggestu F. Bru-
none à S. Francisco, Ejusdem Conventus Studiique Alumno Anno quo Bis septem 
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W Dopełnieniach znajdujemy kolejny jeden druk72.
 – Certamen Singulare (1746)73.

Stworzony przez Bibliotekę Narodową Centralny Katalog Poloników XVII-
-XVIII wiek – dziś dostępny na portalu polona.pl – pozwala uzupełnić tę biblio-
grafię o nieodnotowane przez Estreichera jeszcze inne druki74, a mianowicie:
 – Campus electoralis in Carmelo (1745)75;
 – Serenissima invictissima potentissima (1747)76.

Razem jest to 9 pozycji bibliograficznych77.
Publikowaną drukiem (nie są znane utwory rękopiśmienne) twórczość 

Kantego można sklasyfikować następująco. Największą grupę stanowią pisma 
okolicznościowe zawierające przemowy lub kazania przeznaczone do wygłoszenia 
i najprawdopodobniej wygłoszone przynajmniej w przybliżonej formie. Mamy 
tutaj dwa rodzaje mów. Pierwszy – mowy kapitulne – będzie nas interesował 
w sposób szczególny. Drugi rodzaj to mowy, czy raczej kazania, ku czci Matki 
Bożej Oborskiej. Wszystkie te pozycje ukazały się w języku łacińskim. Osobno 
trzeba natomiast wymienić Pierwsze pole kaznodziejskie, jedyną pozycję książ-
kową i to wydaną po polsku, która jest zbiorem kazań ku czci św. Jana Nepo-
mucena. Zachowało się relatywnie wiele egzemplarzy tej pozycji.

numeri, Septem vidêre Dolores 101 290 364 290 403 299 [1747]. Die verè Martii qVa 
se septenI renoVarVnt VIrgInIs enses. Toruń (1747).

 72 Por. K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. XIV, VII; oraz Bibliografia Polska Karola 
i Stanisława Estreicherów. Dopełnienia i sprostowania do Części III (Wydanie sca-
lone), Zeszyt 1: A-G, Kraków 1999, 116.

 73 Pełen tytuł: Certamen Singulare sinè Mora sinè Dolo, inter Duos Amorem scilicet 
& Dolorem sub Tempus Summae Passionis Filii, in uno Corde Dolorosae Virginis 
Septem Gladiîs Absolutum... Opera P. Cantii à S. Juliano, in Carmelo Oboriensi ad 
Aedes Dolorosae Matris, Rhetorices Professoris... Anno Quo Inviolata Parens, luctam 
complevit, ab Ada. 530. 276. 354. 577. 3. 6. [1746]. Thorunii Imprimebat Theophilus 
Ehrenfried Waetzoldt Nobil. Senat. Et Gymn. Typogr.

 74 Por. www.polona.pl [dostęp: 16.10.2019].
 75 Pełen tytuł: Campus electoralis in Carmelo ad eligendum regem cordium prinsipem 

animorum sub tempus venerabilis capituli provincialis in conventu Bitgostiensi 
celebrati lacone stylo in facie congregatorum capitum patefactus, Thorunii, impr. 
Theophilus Ehrenfrid Waetzoldt, 1745.

 76 Pełen tytuł: Serenissima invictissima potentissima Regina Poloniae, Domina Hun-
gariae, principissa Dolorum et comitissa Montis Calvariae corde constantia nomine 
Maria in suis prodigiosis Aedibus Carmeli Oboriensis denuo tristi salutata. Thorunii, 
impr. Theophilus Ehrenfried Waetzoldt, 1747.

 77 Wypada dodać, że katalog publikowany na www.polona.pl nie wymienia Partus 
ingenii Mariani facilis, który notuje Bibliografia Estreichera.
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  Mowy kapitulne

Pod imieniem Kantego od św. Juliana opublikowane zostały drukiem łącz-
nie cztery mowy kapitulne. Są to: Capitolium extra Romam (1742) i Campus 
electorialis (1745) oraz Novum emergens (1757). Razem z nimi, choć wyróżniając 
jako przypadek osobny, należy wymienić Serenissima, potentissima, invictissima 
(1748).

Było zwyczajem, usankcjonowanym przez prawodawstwo zakonne, że pod-
czas kapituły wygłaszano dwie mowy: jedną zachęcającą – wygłaszał ją zazwyczaj 
prowincjał lub prezes kapituły; i drugą – przedstawianą najczęściej drugiego 
dnia kapituły na rozpoczęcie drugiej sesji. Był to panegiryk o zakonie i wyborach 
kapitulnych (oraz wyborcach) – wygłaszany przez zaproszonego mówcę spoza 
gremium kapitulnego.

Znamy, oprócz pism Kantego od św. Juliana, inne podobne druki. W tej 
samej prowincji wielkopolskiej jest to chociażby mowa wydana przez Joachima 
od św. Franciszka:

Paradisus sine malo, tot à saeculis, optimo semper flore vernatissimus, sacer-
rimus D. Eliae ordo, augustissimae Carmeli patronae Dei Matri, sub tempus 
Capituli provincialis FF. ejusdem Dei Genitricis, et Virginis Mariae de Monte 
Carmelo, Provinciae Majoris Poloniae, SSmi Corporis Christi, strictioris ob-
servantiae, in Collegio Regio Jagellonico Posnaniensi anno 1751. die 6 Maij 
et sequentibus celebrati patefactus, per P. Joachimum à S. Francisco ordinis 
ejusdem rhetorices profesorem78.

Dla całego zakonu karmelitów „trzewiczkowych” można wymienić też inne 
przykłady, jak choćby z XVII wieku, autorstwa Anioła Ostroroga Gemma Carmeli 
pretiosa, sive oratio in laudem sacri instituti Carmelitici et de eligendo praelato 
provinciae, in comitiis provincialibus a Fr. Angelo Ostroróg Philosophiae Studio-
so. Ejusdem ord. Beatissimae Virg. Mar. de Monte Carmelo habita: Posnaniae 
in Basilica Sacratissimi Corporis Christi PP. Ord. B. V. M. de Monte Carmelo79, 
albo z wieku XVIII, autorstwa Alberta Hynka Sermo concionatoris80. Są to tylko 
przykłady, bowiem brak pogłębionej kwerendy na tym polu, nie tylko dla karme-
litów trzewiczkowych, ale również dla innych zakonów. Korzyść z niej mogliby 
odnieść nie tylko badacze historii poszczególnych zakonów i biografowie autorów 

 78 Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XVIII, Kraków 1901, 600.
 79 Kraków 1674. Por. K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. XXIII, Kraków 1910, 506. 

Inny przykład to: J. Różanka, Corona aurea in Sacro Carmeli vertice…, Kraków 
1681, por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XXVI, Kraków 1915, s. 406.

 80 Lwów 1761. Por. K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. XVIII, 329.
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staropolskich, ale także – mając na uwadze szczególny typ panegiryku tam 
stosowanego – kulturoznawcy, literaturoznawcy, filologowie polscy i łacińscy.

Pozostawiając specjalistom filologom i literaturoznawcom właściwe im 
aspekty analizy tekstów, skupimy się zaledwie na kilku drobniejszych sprawach. 
Po pierwsze na omówieniu dedykacji poszczególnych druków – co nie wiąże 
się zasadniczo z treścią samych oracji, ale poddaje pewien kontekst społeczny 
funkcjonowania zakonu. Po drugie na właściwej mowie – „Oratio”: na sposobie 
ujęcia szeroko rozumianej tradycji karmelitańskiej oraz na zawartych tam in-
formacjach o zakonie, konwentach i poszczególnych zakonnikach. Taka analiza 
będzie mogła przybliżyć nas do zrozumienia sensu samej mowy kapitulnej w jej 
celowości, czyli sposobu komponowania panegiryku o zakonie i jednocześnie for-
mułowania zachęty do gorliwości zakonnej w kontekście decyzji podejmowanych 
na kapitule. Po to również potraktować te panegiryki także jako rodzaj źródła 
historycznego, które dostarcza informacji (lub potwierdza już te posiadane) 
o zakonie, jego klasztorach i ważniejszych przedstawicielach.

  Capitolium extra Romam

Młody, 28-letni, Kanty od św. Juliana został po raz pierwszy wezwany do 
wygłoszenia zwyczajowej mowy podczas kapituły, która odbywała się w kon-
wencie w Kcyni w dniach 19-22 kwietnia 1742 roku81. Mowa została wygłoszona 
w języku łacińskim „in laudem ordinis”82. Druk zawierający tę mowę liczy 16 kart 
(32 strony) i jest zatytułowany następująco:

Capitolium extra Romam Virtutum, Scientiae, Meritorum Primis Capitibus 
Coronatum Triumphalibus Laurearum Sertis adornatum Gentilitiique armis 
Perillustris et Reverendissimi Domini DN. Vladislai Josephi de Wyczechowo 
Wyczechowski Canonici Cathedralis Vladislaviensis, Ejusdemque illustrissimi 
Capituli Generalis Commissarii, Raciążensis Srzynensis etc. Praepositi Domini 
& Mecoenatis Gratiosissimi praemunitum. Sub tempus Venerabilis Capituli 
Provincionalis, Ordinis Fratrum Beatissimae Dei Genitricis, semperque Virgi-
nis Mariae de Monte Carmelo Strictioris Observantiae, in Conventu Kcynensi 
celebrati, Oratoria ab exedra patefactum. Per P. Cantium a S. Juliano, Ordinis 
ejusdem, Studii Rhetorici Professorem. Anno quo aeternales Portas ingressus 
est Rex gloriae 174283.

 81 Por. AKKr 168/397, 205-216.
 82 Por. AKKr 168/397, 206.
 83 Druk musiał ukazać się już po odbytej kapitule, o czym świadczy uwaga na margi-

nesie ze s. 21, o nowowybranym prowincjale. Zachowane egzemplarze przechowy-
wane są w trzech przynajmniej bibliotekach polskich: KUL w Lublinie, Seminarium 
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Na odwrocie strony tytułowej znajduje się rycina herbu Szorfas z wierszo-
waną dwudzielną subskrypcją (4 + 6 wersów).

Kolejnych siedem stron zawiera „Dedicatio” podpisaną inicjałami „P. C. 
a S. J. C.S.O” (Pater Cantius a Sancto Juliano Carmelita Strictior Observaniae). 
Jest to typowy dla stylu epoki panegiryk ku czci, wymienionego już na stronie 
tytułowej, ks. Władysława Józefa z Wyczechowa Wyczechowskiego, kanonika 
katedralnego włocławskiego. O samym kanoniku katedralnym włocławskim, 
Władysławie Józefie Wyczechowskim z Wyczechowa, wciąż wiemy niewiele84. 
Panegirysta, nawiązując do symboliki jego herbu rodowego, wspomina o nie-
których członkach rodu i ich koligacjach. Trudno też stwierdzić, na ile wiernie 
odtworzone są w mowie powiązania genealogiczne85. Jako pierwszy jest wymie-
niony Jerzy Wyczechowski, dobrodziej m.in. kartuzów. Wymienia też chorążego 
Władysława Wyczechowskiego, walczącego u boku hetmana Czarneckiego i kró-
la Jana III. Uwaga panegirysty jest skierowana na związki ze środowiskiem 
kościelnym i zakonnym. Wspomina np. o relacjach z Krzysztofem Antonim ze 
Słupów Szembekiem, archidiakonem pomorskim i późniejszym prymasem (od 
1739 roku), przypomina Niwarda Wyczechowskiego, cystersa pelplińskiego 
i prepozyta w Nowej Cerkwi. Spośród innych ważniejszych członków roku (choć 
bez precyzowania stopni pokrewieństwa) wspomniani są: Jakub Wyczechowski, 
asesor ziemski mirachowski, zasłużony mówca, Kazimierz Wyczechowski – stol-
nik rzeczycki. Mowa jest jednak także o trzech braciach kanonika Wyczechow-
skiego, ale bez wymieniania ich z imienia. W końcu – stały element tego typu 
panegiryków – wymieniona jest seria rodzin skoligaconych z Wyczechowskimi: 
Kłaniccy, Sikorscy, Ustarbowscy, Wolscy, Bystramowie, Osieccy, Grabowscy, 
Pląskowscy, Dąmbrowscy, Janikowscy, Sartawscy, Krokowscy, Gostomscy, 
Gralewscy, Wysoccy, Grąmbczewscy, Pruszakowie, Pawłowscy, Doręgowscy, 
Sokołowscy, Palędzcy, Wolscy z Kujaw, Nieszczewscy, Mirosławscy, Rudkowscy.

Dedykację od właściwej mowy kapitulnej („Oratio”) oddziela strona ze spisem 
gremium kapituły w 1742 roku. Zestawienie odpowiada zachowanym aktom 
kapitulnym z jednym wyjątkiem: socjusz oborski występuje tam jako Cyprian 

Duchownego w Warszawie oraz PAU/PAN w Krakowie. Nie wszystkie zresztą są 
kompletne. W tym miejscu podziękowanie dla Biblioteki KUL oraz Biblioteki PAU/
PAN w Krakowie za udostępnienie egzemplarzy do analizy.

 84 Wciąż w rękopisie pozostaje Chodyński, Katalog prałatów i kanoników włocławskich, 
[Włocławek 1914].

 85 Trochę wiadomości o Wyczechowskich znajdujemy w: J. Kowalkowski, Wybiccy herbu 
Rogala od XVI do XX wieku, Warszawa 2015. Pojedyncze wzmianki: S. Archemczyk, 
Reprezentacja stanowa Prus Królewskich w latach 1696-1772. Skład społeczny 
i działalność, Olsztyn 1981; P. Pragert, Herbarz szlachty kaszubskiej, t. 1, 109n.
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od św. Kazimierza86. Źródła zakonne nie znają Kazimierza od św. Cypriana – jak 
występuje w druku, należy domniemywać więc działanie „chochlika” drukar-
skiego, który przestawił imiona…

Sama „Oratio”, która zajmuje karty sygnowane literami od A do F, i zarazem 
numerowane od 1 do 22, ma wskazane w podtytule czas i miejsce wygłoszenia: 
„Habita sub Tempus Venerabilis Capituli Provincialis, Provinciae Majoris Po-
loniae Sanctissimi Sacramenti, in Carmelo Kcynensi celebrati”.

Strategia kompozycyjna mówcy jest tyleż prosta w założeniu, co brawurowa 
w wykonaniu. Podział na trzy części, nierównej długości (pierwsza to prawie pięć 
stron druku – strony 1-6, druga – niecałe dwie, czyli s. 6-8, trzecia – s. 8-22 – 
prawie piętnaście i pół strony), pozwala usystematyzować wywód wokół trzech 
spraw: wydarzenia samej kapituły, Boga fundamentu cnotliwego działania 
kapituły, elogium tradycji świętości i uczoności całego zakonu karmelitańskiego 
oraz cnót i zasług zgromadzonego gremium kapitulnego.

W pierwszej części mówca zwraca się bezpośrednio do ojców kapitulnych. 
Odwołania do historii starożytnego Rzymu, przykłady cnót, zasług i godności, 
doprowadzają do zwrócenia się ku Eliaszowi, jak do słońca na niebie. Ostatecznie 
jednak orator szuka chwały Karmelu u samego Chrystusa i to ukrzyżowanego, 
kontemplowanego w Cudownym Krzyżu kcyńskim. Ma to być pobudka do mil-
czenia, skupienia i pokory w obliczu wyborów i zarządzeń do podjęcia.

Druga, najkrótsza część całej mowy, poszukuje kamienia węgielnego dla 
Kapitolu – kapituły. Odnajduje go w Bogu – tryumfalnym Chrystusie zmar-
twychwstałym, którego słoneczny blask ma rozświetlać kapitułę Karmelu.

Trzecia część kontempluje najpierw – ponownie – Eliasza, nie tylko zresztą 
jako „Caput Capitolii”, ale także jako „klucznika nieba i definitora wieków” (s. 9). 
Zaraz potem rozpoczyna panegirysta brawurowy bieg przez historię zakonu. Za-
łożenie kompozycyjne jest dość proste: w porządku chronologicznym przedstawić 
świętych karmelitańskich, a potem ważniejsze postacie zakonu, które zaznaczy-
ły wyraźniej swą obecność i wpływ duchowy i intelektualny. Kanty zaczyna od 
przypomnienia świętych papieży Telesfora i Dionizego, uznawanych przez zakon 
za „karmelitańskich”87. Następnie wymienia męczenników – najpierw Anioła 

 86 Por. AKKr 168/397, 206. Por. Kloskowski, 187.
 87 O poszczególnych świętych i problemach hagiografii karmelitańskiej por. np. Di-

zionario carmelitano, Roma 2008 (odpowiednie hasła); L. Saggi, Santi del Carmelo, 
Roma 1972; E. Boaga, La storiografia carmelitana, w: Dizionario degli Istituti di 
Perfezione, t. IX, kol. 378-398; E. Boaga, Tra storia e spiritualità: gli autori carme-
litani medievali, w: F. Millan Romeral (red.), In labore requies, Roma 2007, 63-74; 
G. Grosso, Storiografia carmelitana, w: Dizionario carmelitano, Roma 2008, 865-869; 
A. Jotischky, The Carmelites and Antiquity. Mendicants and thier Pasts in the Middle 
Ages, Oxford University Press 2002; I. Martinez Carretero, Santos legendarios del 
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i Anastazego, potem błogosławionego Stanisława88. Potem wspomina Cyryla, 
Alberta i Tomasza świętych patriarchów, by przejść do biskupów, choć wymienia 
z imienia zaledwie Andrzeja Corsiniego. Trzech generałów zakonu czczonych jako 
świętych – Bertolda, Brokarda, Cyryla – uznaje za wyznawców. Część poświęcona 
doktorom karmelitańskim związanym z różnymi ośrodkami uniwersyteckimi 
jest o tyle ciekawa, że znajdujemy na marginesie tekstu odwołania do ośrodków 
akademickich w różnych miastach: Bolonii (św. Piotr Tomasz89), Kolonii (Jan Bra-
mart90 i Szymon ze Spiry91 obaj z XIV wieku), Moguncji (Mathias Emich fundator 
i profesor92), Oksfordzie (Dawid Boysius93 i Hugo Virlejus94, i inni), Complutense95 
(Dydak z Turegano Benavides96 i karmelici bosi), Salamance (Alfons de Villalo-
bos97 i Pedro Cornejo98), Granadzie (Benedykt Henriquez99), Barcelonie (Michael 
Pedrolo100) i Rzymie (Antonius Marinarinus101, Dominicus Campanella102, Joannes 

Carmelo e iconografia, w: El culto a los Santos. Cofradías, devioción, fiestas y arte, 
San Lorenzo del Escorial 2008, 393-415.

 88 Chodzi o Stanisława Bydgostę, por. P. Gąsiorowska, Stanisław zwany Bydgostą 
z Poznania, w: Polski Słownik Biograficzny, t. XLII, 71-72 (tam pełniejsza biblio-
grafia).

 89 Por. R. Russo, Pier Tommaso, w: Dizionario carmelitano, Roma 2008, 660-661.
 90 Por. Bibliotheca carmelitana, t. 1, kol. 800-801; J. Hartzheim, Bibliotheca Colonien-

sis, Kolonia, 1747, 161-162.
 91 Por. Bibliotheca carmelitana, t. 2, kol. 748-749; J. Hartzheim, Bibliotheca Colonien-

sis, Kolonia, 1747, 297.
 92 Od 1476 biskup pomocniczy w Moguncji, zm. 1480. Por. Bibliotheca carmelitana, 

t. 2, kol. 409-410.
 93 Por. Bibliotheca Carmelitana, 1752, t. 1, kol. 379-380.
 94 Karmelita angielski z I poł. XIV w., wykładowca w Oxfordzie, por. Bibliotheca 

carmelitana, t. 1, kol. 671-673; M. Roman, Elucidaciones varias de la Antiguedad, 
dignidad y escritores ilustres de la sagrada Orden del Carmen, Madrid 1627, 150v.

 95 W Alcalá de Henares, obecnie Uniwersytet Complutense w Madrycie.
 96 Zm. 6 lutego 1655. Por. H. Witte, Diarium biographicum, in quo scriptores seculi post 

natum Christum XVII, Gdańsk 1688, strony nienumerowane. Zob. też: Bibliotheca 
Carmelitana, t. 1, kol. 396.

 97 Żył w XVI wieku, wiele jego dzieł ukazało się dopiero pośmiertnie. Por. Bibliotheca 
Carmelitana, t. 1, kol. 59.

 98 Właściwie Pedro Cornejo de Pedrosa (1536-1618). Pośmiertnie wydano jego wykłady 
w 1671 w Bambergu (Theologia Scholastica et Moralis). Por. Bibliotheca Carmeli-
tana, t. 2, kol. 566-568.

 99 Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 263.
 100 Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 460-461.
 101 Historia karmelitańska zna dwóch zakonników o tym imieniu i nazwisku, zresztą 

spokrewnionych ze sobą. Starszy był jednym z ojców soborowych w Trydencie. 
Młodszy żył w I poł. XVII wieku. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 176-182.

 102 Żył na przełomie XVI i XVII wieku. Najpierw był jezuitą, potem został karmelitą, 
by wreszcie objąć katedrę biskupią. Brał udział w polemice antyjansenistycznej. 
Zmarł w 1663 roku. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 407-408.
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Bovius103, Joannes Baptista De Lezana104 i inni), Paryżu (Gerard z Bolonii1105, Jan 
Baconthorpe106), Coimbra (Angelus Pereira107), Cambridge (Nicolaus Suafhamus108, 
Petrus de S. Fide109, Thomas Hillejensis110 i inni). Co zadziwiające, już w epoce 
Kantego od św. Juliana, niektórzy z nich nie byli wcale dobrze znani nawet wła-
snej historiografii zakonnej – skąd więc czerpał swoje wiadomości nasz autor?

Ten brawurowy przegląd karmelickiej tradycji hagiograficznej i duchowo-
-intelektualnej zdumiewa nie tyle swoją kompozycją, ile – współcześnie prawie 
nieznanym szerzej – jej bogactwem. Karmelici antiqua regularis observantia 
oraz jej odłam strictior observantia, są dziś bowiem słabiej rozpoznawalni niż 
karmelici bosi. Nie tylko dystans czasowy od tzw. reformy terezjańskiej był 
krótszy, a dorobek karmelitów bosych mniejszy, ale także duchowa i kulturowa 
aktywność i owocność karmelitów „trzewiczkowych”, jak nierzadko są nazywani, 
była wówczas niepomiernie większa niż obecnie. Dość powiedzieć, że w XVIII wie-
ku tylko w Polsce Obojga Narodów Karmel „trzewiczkowy” miał pięć prowincji, 
licząc prawie 90 konwentów111. Przekłada się to oczywiście także na świadomość 
własnej tożsamości i dziedzictwa duchowego, czego właśnie analizowana mowa 
jest doskonałym świadectwem. Tym ciekawszym, że karmelici trzewiczkowi 
wciąż jeszcze postrzegali tych bosych, jako „swoich” – niesłusznie emancypują-
cych się… W dodatku reforma strictior observantia, do której należała prowincja 
wielkopolska, chętnie odwoływała się do bliskości duchowej nurtu mistycznego 
Teresy z Avila i Jana od Krzyża, szczycąc się Janem z Saint-Samson, nazywanym 
niekiedy „francuskim Janem od Krzyża”112. Trzeba przy tym pamiętać, że zakon 

 103 Znany jako Joannes Antonius Bovius, zm. 1622. Teolog, polemista, jeden z autorów 
sporu de auxiliis. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 729-731.

 104 Jeden z najsłynniejszych autorów karmelitańskich XVII wieku. Autor m.in. Anna-
les sacri profetici et eliani ordinis Beatiss. Virginis Mariae, Rzym. Por. Bibliotheca 
Carmelitana, t. 1, kol. 772-779.

 105 Jeden z najbardziej znanych średniowiecznych karmelitów (ur. ok. 1245-1317) 
krytyk tak skotystów, jak i arystotelików. Brał udział w sporze o uniwersalia. Por. 
Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 548-550; C. Gil, Gerard z Bolonii, w: Encyklopedia 
katolicka, t. V, Lublin 1989, kol. 993 (błędnie określony jako karmelita bosy – OCD).

 106 Zwany Doctor Resolutus, zm. ok. 1348. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 743-753; 
J. Filek, Bacon John, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1985, kol. 1247-1248.

 107 Zm. 1614. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 1, kol. 121-122; Bibliotheca Carmelitico-
-Lusitana, Rzym 1754, 17-19.

 108 Zm. 1449. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 516-517.
 109 Zm. 1452. Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 570-571.
 110 Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 814-815.
 111 Por. W. Kolak, Katalog Archiwum klasztoru oo. Karmelitów w Krakowie na Piasku, 

Kraków 1997, 8-39; B. Panek, Karmelici, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 
2000, kol. 804-808. Zob. też wyżej przyp. 1.

 112 Por. M. Daniluk, Jan od św. Samsona, w: Encyklopedia katolicka, t. VII, kol. 933; 
Bibliotheca carmelitana, t. 2, kol. 89-92.
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karmelicki w XVIII wieku wciąż żyje tzw. kwestią eliańską: sporem z jezuitami 
o starożytność zakonu, wywodząc go w prostej linii od proroka Eliasza! Bollan-
dyści podważyli w swych Acta Sanctorum nie tylko tożsamość poszczególnych 
świętych jako „karmelitów”, ale wręcz historyczność niektórych postaci113. Mając 
w pamięci taki ogólniejszy klimat duchowo-kulturowy nie dziwi fakt, że młody 
gorliwy, dobrze wykształcony i utalentowany zakonnik będzie starał się uwy-
puklić aspekty wielkości zakonu, nie tylko z powodu ‘metody’ panegirycznej, ale 
właśnie jako bezpośrednią realizację celu opisu wielkości zakonu, dla pobudzenia 
w członkach kapituły do wyboru tych zakonników, którzy najlepiej wpisują się 
swoimi charakterami, gorliwością i uzdolnieniami, w ten obraz wielkości zakonu.

W końcu Kanty zatrzymuje się osobno i dłużej przy postaci Jana Baconthor-
pe114, obdarzonego przydomkiem Doctor Resolutus, nawet cytując słowa bliżej 
nieznanego panegiryku ku jego czci115. Później wspomina Tomasza Nettera de 
Walden i jego relacje z królem Władysławem i księciem Witoldem116. Chodzi 
o epizod z okresu wojny polsko-krzyżackiej z roku 1419, kiedy Tomasz Netter 
posłował w imieniu cesarza Zygmunta i króla angielskiego Henryka V w sprawie 
zawieszenia broni do Jagiełły i Witolda. Podkreśla jednak, że Tomasz Waldens 
walczył z herezją Jana Wiklifa. Nie zapomina oczywiście nasz mówca o Bapty-
ście Spagnolim Mantuanusie, popularnym swego czasu poecie renesansowym, 
karmelicie z reformy mantuańskiej, wielkim czcicielu Maryi117.

Od strony 18 nasz mówca kieruje swoje słowa bezpośrednio do gremium 
kapitulnego. Po przypomnieniu postaci proroka Eliasza, zwraca się do prezesa 
kapituły Eliasza od św. Franciszka, eksprowincjała118. Wymienia także dwa 

 113 Por. J. Smet, I Carmelitani, t. III B, Roma 1996, 914-918; G. Grosso, Agiografia 
carmelitana, w: Dizionario carmelitano, Roma 2008, 6-11; M. Puziak, Stalle pokarme-
lickie w katedrze bydgoskiej a hagiograficzna tradycja karmelitańska, w: M. Puziak 
(red.), Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, 257-304.

 114 Zob. wyżej przyp. 106.
 115 „Ex capite hoc pulcherrima Pallas enasci potuit, vel si non fabula laudat, & Capi-

tolinae nomen super adderet Arci”. Nie udało się zidentyfikować źródła cytatu.
 116 Por. J. Bergström-Allen – R. Copsey (red.), Thomas Netter of Walden. Carmelite, 

Diplomat and Theologian (c.1372-1430), Roma 2009. Zob. też: L. Kaczmarek, Na-
uka Tomasza Nettera o przeistoczeniu eucharystycznym i przypadłościach, Studia 
Gdańskie 3(1978), 5-46; Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 824-826.

 117 Właśc. bł. Baptista Spagnoli (1447-1516), zwany „Mantuanus”. Por. Bibliotheca 
Carmelitana, t. 2, kol. 217-240; Spagnoli Baptista, w: Dizionario carmelitano, Roma 
2008, 821; E. Coccia, Le edizioni delle opere del Mantovano, Roma 1960.

 118 Por. Kloskowski, 193; Puziak (2017), 174-175; W. Murawiec, Idliński Eliasz od św. 
Franciszka (1658-1748), w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 2, Warszawa 
1982, 86.
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dzieła przez niego wydane: Idaee119 i Scrutinium Juris120. Dzieła te zostały do-
strzeżone już przez współczesnych i Janocki, bibliotekarz Załuskich, pisze o tym 
w swoim dziele Polonia literata nostri tempori121.

Następnie Kanty przemawia do ustępującego prowincjała, Jana od św. Wła-
dysława122. Postaci bardzo ciekawej, o której wciąż wiemy niewiele. Słowami 
„tajemnice nieba Tobie Janie są poddane” (s. 21), panegiryk zdaje się potwierdzać 
opinie wyrażone jeszcze w XIX wieku przez dr. Kętrzyńskiego i ks. Fankidej-
skiego o zamiłowaniach i znajomości astronomii. Według nich jest on autorem 
wydanych anonimowo – „Minucji astrologiczno-politycznych”123 oraz „Ephere-
mides astrologico-politicae”124.

Dalej zwraca się Kanty do nowo wybranego prowincjała – Jana od św. Kle-
mensa, a przedtem sekretarza poprzednika125. Z kolei kieruje swoją myśl do 
definitorów prowincji, których już nie wymienia z imienia. Porównuje ich do 
czterech kolumn. Zaraz potem mowa kończy się eleganckim powierzeniem 
wyborów kapitulnych wszystkim zgromadzonym „zasłużonym ojcom”. Ostatnie 
zdanie – świadectwo inwencji twórczej Kantego – w oryginalny sposób wpro-
wadza zwyczajowe zakończenie mów: „choć serce synowskie wciąż pozostaje 
otwarte, Orator jednakże musi powiedzieć Dixi” (por. s. 22).

 119 Pełen tytuł: Ideae Theologiae Moralis, multa paucis, difficilia clarissime exprimentes 
de Sacramentis in genere et in specie atq; de censuris. In fundamentis Joannis de 
Baccone cognomento Doctoris Resoluti stabilitae; Menti Sanctorum Patrum, Sum-
morum Pontificum Decretis, Conciliorum Decisionibus et Sacrarum Congregationum 
Declarationibus conformes, Warszawa 1726, 1740. Por. K. Estreicher, Bibliografia 
polska, t. XVIII, 519.

 120 Pełen tytuł: Scrutinium juris, in re et ad rem, theologico-juridicum… (Warszawa 
t. 1 – 1736; Gdańsk, t. 4 – 1743; Warszawa, t. 2 – 1751 – pozostałe tomy prawdopo-
dobnie nie ukazały się). Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XVIII, 519-520. 

 121 Por. J.D.A. Janocki, Polonia literata nostri temporis, Pars I, Ap. Ioh. Iacob. Korn 
1750, 105.

 122 Por. Puziak (2017), 177-178.
 123 Por. Jerzego Kalksteina pamiętnik o rewolucji w Polszcze 1794 roku, Poznań 1873, 97.
 124 Por. Ki. F. [Jakub Fankidejski], Gdańsk, w: Słownik geograficzny Królestwa Polskie-

go i innych krajów słowiańskich, t. 2, Warszawa 1881, s. 524 (http://dir.icm.edu.pl/
Slownik_geograficzny, dostęp: z 29.08.2020). Zob. też: B. Milewska-Waźbińska, He-
rostrates i bluźnierca. Sylwetki dwóch polskich szlachciców w kalendarzu gdańskim 
na rok 1759, w: I.M. Dacka-Górzyńska i J. Partyka (red.), Kalendarze staropolskie, 
Warszawa 2013, 197-204.

 125 Por. Puziak (2017), 178-179.
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  Campus electoralis in Carmelo

Kolejna po roku 1742 kapituła prowincjalna odbywała się w dniach od 
13 do 17 maja 1745 roku w konwencie bydgoskim126. Akta kapitulne notują tę 
mowę w następujących słowach: „P. Cantius a S. Juliano, Professor Rhetorices 
(caeteris sedentibus) a Suggestu Orationem Panegyricam stylo praestantissimo 
in laudem et Commendatione Ordinis, nec non de eligendo digniori habuit”127. 
Również ta mowa, podobnie jak poprzednia, ukazała się drukiem, nosząc tytuł:

Campus electoralis in Carmelo ad eligendum regem cordium principem ani-
morum sub tempus venerabilis capituli provincialis in conventu Bidgostiensi 
ordinis F.F.B.V.M. de Monte Carmeli strictioris observantiae celebrati lacone 
stylo patefactus…128.

Na karcie tytułowej wymieniony jest Franciszek Józef Junosza Bojanowski 
jako mecenas kapituły129. W żadnym miejscu druk nie wymienia jednak jego 
urzędu czy funkcji publicznej. Z jednej strony wydaje się to dziwne, z drugiej 
może to wskazywać na człowieka, owszem majętnego, ale stroniącego zasadni-
czo od polityki. Na odwrocie strony tytułowej widnieje rycina herbu Junosza 
z czterowierszem, zapewne autorstwa samego Kantego.

„Dedicatio” zajmuje kolejnych 9 stron (nienumerowanych) i jest podpisana 
przez Prowincję Wielkopolską. Według reguł gatunku, wiele miejsca poświęca 
genealogii Bojanowskiego. Zaczyna od Jana z woj. kaliskiego, Stanisława z woj. 
inowrocławskiego, którzy brali udział w elekcji Jana Kazimierza, a także Jana 
Albrechta i Martiana z woj. poznańskiego oraz Jana z woj. chełmińskiego – 
wyborców Jana III130. Następnie wspomina Stanisława z Bojanowa131. Osobno 
wymienia Bogusława chorążego poznańskiego132. Dalej wspomina, że Franciszek 
Józef jest konfratrem zakonu. Wymienia potem Antoniego podstolego kaliskie-

 126 Por. AKKr 168/397, 231-239.
 127 AKKr 168/397, 231.
 128 Katalog na portalu Polona.pl wymienia trzy egzemplarze: z biblioteki Uniwersy-

tetu Warszawskiego, Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Dysponowaliśmy egzemplarzem 
bydgoskim. [WiMBP, sygn. MAGS B 206 adl.11]. Estreicher w Bibliografii Polskiej 
nie odnotowuje tego druku. Drukarzem był T.E. Waetzold z Torunia.

 129 Por. A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, 366.
 130 Por. O. Pietruski, Elektorów poczet, którzy niegdyś głosowali na elektów Jana Ka-

zimierza r. 1648, Jana III. r. 1674 (etc.), Lwów 1845, 22.
 131 Por. W. Pociecha, Bojanowski Stanisław, w: Polski Słownik Biograficzny, t. II, 238-239.
 132 Co jest o tyle ciekawe, że chodzi o luteranina, por. M. Sipayłłówna, Bojanowski 

Bogusław (zm. 1691), w: Polski Słownik Biograficzny, t. 2, s. 236. Wymienia Kanty 
źródło: „Constit. Pol. II. Comittis Anni 1670”.
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go133. Inny podstoli kaliski to Jan, dziedzic na Niewierzy134. Ernest z kolei to 
kapitan gnieźnieński135. Sebastian to kombatant spod Wiednia. Jako ojca Fran-
ciszka Józefa wspomina się innego Franciszka. Wszystkie te wywody są mało 
precyzyjne genealogicznie, co pozwala sądzić, że korzystano z typowych dla epoki 
źródeł, bez konfrontacji i z zainteresowanym, i z innymi członkami rodu. W ten 
sposób dedykacja nie jest wartościowym źródłem genealogicznym, co w innych 
analogicznych tekstach z epoki ma miejsce. Oczywiście wymienione są rodziny 
skoligacone z Bojanowskimi: Bronikowskich, Koźmińskich, Leszczyńskich, 
Błędowskich, Gruszczyńskich, Borysławskich, Przyjemskich, Gurzyńskich, Kąsi-
nowskich, Lipskich, Radzewskich, Konarzewskich, Szczurskich, Malczewskich, 
Sokolnickich, Krzyckich, Imielskich, Mycielskich, Skrzetuskich, Kurnatowskich, 
Tuczyńskich, Skoraszewskich, Złotnickich, Żychlińskich, Powtorowskich, Iasko-
leckich (Jaskoleckich). „Dedicatio” kończy się sześciowierszem ku czci mecenasa, 
wykorzystując motyw herbowy baranka (łac. agnus) herbu Junosza.

Na stronie oddzielającej „Dedicatio” od właściwej „Oratio” zamieszczono spis 
gremium kapituły. Jest on zgodny z zapisem akt kapitulnych136.

„Oratio” zaczynająca się od słów: „Nulla in terris dignitas aeterna est”, zaj-
muje łącznie zaledwie 10 stron (na pięciu kartach oznaczonych literowo A, A2, 
B, B2, C). Strategia retoryczna jest w tej mowie całkowicie odmienna od tej 
z roku 1742, konceptualnie dużo uboższa. Przeczy to w pewnym sensie wspo-
mnianym wyżej zapisom akt o eleganckim stylu – być może jest to ślad różnicy 
między mową wygłoszoną a tą opublikowaną. Pochwała zakonu dokonuje się 
przez panegiryczny komplement zakonników ustępujących z urzędu. Oczywista 
perspektywa uobecnienia w nich ducha eliańskiego i maryjnego dokonuje się 
w zaskakującym dla dzisiejszego czytelnika, wówczas jednak częstym, metafo-
rycznym odwołaniu do realiów antyczno-rzymskich. Stąd może się nam dziś wy-
dawać niejasny sens niektórych porównań i innych narzędzi retorycznych. Nasz 
orator osiąga jednak dzięki temu chyba bardziej zadowalający panegirycznie 
efekt pochwały zarządu prowincji: tekst odciążony od szczegółów historycznych 
tradycji karmelitańskiej, odwołuje się do samego jej sedna – eliańskości i maryj-
ności. A nie pomija przy tym cech indywidualnych poszczególnych zakonników.

Po krótkiej refleksji na temat motta otwierającego mowę – „Nulla in terris 
dignitas aeterna est” – również zbudowanej na odwołaniach do tradycji starożyt-
 133 Chodzi prawdopodobnie o Antoniego Józefa Bojanowskiego (ur. ok. 1680 – zm. 1738). 

Za: www.wielcy.pl [dostęp: 20.08.2020].
 134 Prawdopodobnie: Jan Antoni Bojanowski (ur. ok. 1690 – zm. przed 1745) podstoli 

kaliski i burgrabia ziemski gnieźnieński. Za: www.wielcy.pl [dostęp: 20.08.2020].
 135 Chodzi prawdopodobnie o Ernesta Wilhelma Bojanowskiego (ok. 1690 – ok. 1740). 

Por. A. Boniecki, Herbarz polski, t. I, 366.
 136 Por. AKKr 168/397, 231-232.
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nego Rzymu, mówca podejmuje temat wagi wyborów, zwracając się do członków 
kapituły. Imiennie wyróżnieni są niektórzy z zakonników. Najpierw zwraca się 
bezpośrednio do prowincjała kończącego kadencję – Jana od św. Klemensa137. 
Z kolei stosunkowo obszernie (prawie dwie strony tekstu) omawia problem wybo-
rów, odwołując się do starożytnej historii rzymskiej i zakonnej. Z kolei zwraca się 
do Ludwika od św. Tomasza, prezesa kapituły i przeora warszawskiego. Orator 
przypomina, że Ludwik był już przeorem w bydgoskim konwencie, zanim trafił 
do Poznania, a w końcu do Warszawy138. Przy okazji wspomina legendarnego 
bł. Stanisława, którego karmelici czcili w Bydgoszczy139. Nawiązuje też do dzia-
łającego przy karmelitańskim kościele bydgoskim bractwa Serca Maryi. Cytuje 
też – i jest to jeden z nielicznych dosłownych i wprost wskazanych cytatów 
w tekstach Kantego – Kasjodora: „Dignitas dum ad incognitum venit, donum 
est, cum ad expertum, compensatio meritorum”140.

Następnie zwraca się do byłych prowincjałów – choć nie wymienia ich imion – 
(było ich w składzie kapituły trzech: Tymoteusz od św. Wawrzyńca, Jan od św. 
Władysława, Eliasz od św. Franciszka141), a pozostałych ojców kapitulnych wzywa 
do zaczerpnięcia z ich doświadczenia. Kieruje też kilka słów do definitoriów – 
również nie wymieniając ich imiennie (byli to: Tymoteusz od św. Wawrzyńca, 
Paweł od św. Tomasza, Cherubin od św. Antoniego, Anastazy od św. Brokarda142). 
Nie pomija w swej uwadze asystenta prowincjała, Bertolda od św. Piotra, którego 
zdolności miał okazję widzieć w Oborach podczas studiów143. Komplementuje 
go zresztą w sposób wyjątkowy: „nec resolutus ipse, si e cineribus ad Scholas 
iret, clarius docuisset” – co jest oczywistym odwołaniem do wielkiego karmelity 
średniowiecznego Jana Baconthorpa (Bacconiusa)144. Ostatecznie zwraca się do 
całego gremium, by zakończyć słowami skierowanymi do Leonarda od Jana od 
Krzyża145 – przeora kapituły, a jednocześnie przeora bydgoskiego – zestawiając 

 137 Por. Puziak (2017), 178-179.
 138 Por. Puziak (2016), 277-278; Puziak (2017), 179-180.
 139 Por. wyżej przyp. 88.
 140 Variae, liber I, XIII, 1 = PL 69, 517. Wydanie polskie: Kasjodor Senator, Variae, 

„Synody i kolekcje praw”, t. XI, Kraków 2017, 22.
 141 Por. Puziak (2017), odpowiednio 176-177, 177-178, 174-175.
 142 Por. Kloskowski, odpowiednio 249, 233, 182, 164. Zob. też: dla Pawła od św. Tomasza: 

Puziak (2016), 276; dla Cherubina od św. Antoniego: Puziak (2016), 281.
 143 Por. Puziak (2016), 278-279; Puziak (2017), 181-182. 
 144 Por. wyżej przyp. 106.
 145 Por. Pyzuak (2016), 280-281.
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go z innymi znanymi Leonardami całego zakonu karmelitańskiego: Leonard 
Lerius146, Leonard od Ducha Świętego147 oraz Leonard od św. Franciszka148.

„Oratio” kończy się – podobnie jak mowa z roku 1742 – zdaniem płynnie 
wprowadzającym „dixi”, przypominając, że nadszedł czas wyborów na „polu 
elekcyjnym”. Druk jednak zamieszcza jeszcze na następnej stronie typową dla 
baroku poezję graficzną, którą w tym przypadku jest „Thessera” wdzięczności 
dla mecenasa kapituły. Poszczególne litery wiwatu: „Vivat Maecenas Colendis-
simus” są pierwszymi literami poszczególnych wersów, a ich odwrotna kolejność 
to ostatnie litery każdego z wersów.

  Serenissima invictissima potentissima

Po kapitule w 1745 roku o. Kanty wygłosił mowę kapitulną również w roku 
1748. Kapituła odbyła się wówczas w Oborach149. Akta kapitulne tak to odno-
towują ją dużo bardziej lakonicznie i powściągliwie niż poprzednią: „P. Cantius 
a S. Juliano Professor Rhetorices elegantem e suggestu pronunciavit sermone 
latino idiomate in Laude et Commendatione S[acra] N[ost]rae Religionis”150. 
Żadna jednak ze znanych nam publikacji Kantego nie zawiera w swoim tytule 
informacji o tej mowie. Znana jest inna, której Estreicher zresztą nie odnotowu-
je151, datowana na rok 1748 (a przez niektórych na 1747) zatytułowana:

Serenissima invictissima potentissima Regina Poloniae Domina Hungariae 
Principissa Dolorum et Comitissa Montis Calvariae Corde Constantia, Nomine 
Maria Ante Crucem, juxta Crucem, post Crucem Filii Constantissima In suis 
Prodigiosis Aedibus Carmeli Oboriensis denuo Tristi Oratione salutata Per 
P. Cantium à S. Juliano, Sacri Ordinis FF. Ejusdem B.V.M. de Monte Carmelo, 
Strictioris Observantiae, in Provincia Majoris Poloniae Sanctissimi Sacramenti, 
Alumnum, et Rethorices Professorem. Perorante F. Fortunato à S. Stanislao 
Studii hujus Auditore152.

 146 Por. G. Fornari, Anno memorabile de Carmelitani, Roma 1688, 330.
 147 Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 248.
 148 Por. Bibliotheca Carmelitana, t. 2, kol. 247.
 149 Por. AKKr 168/397, 248-261.
 150 AKKr 168/397, 249.
 151 Dwa egzemplarze: jeden w Bibliotece Raczyńskich w Poznaniu 325 III (współo-

prawne z 324 III – 339 III), drugi w bibliotece Seminarium we Włocławku (sygn: 
XVIII.F.5010 adl). Dysponowaliśmy egzemplarzem poznańskim.

 152 Toruń, w drukarni Teofila Ehrenfrieda Waetzoldta [1748]. W katalogach zbiorczych 
Biblioteki Narodowej znajdujemy wskazanie na dwa egzemplarze: jeden w biblio-
tece Seminarium we Włocławku i jeden w Bibliotece Raczyńskich. Z tego miejsca 
podziękowanie pracownikom.
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Kwestia datowania tego druku przez bibliotekarzy jest dość ciekawa. Chro-
nostych na stronie tytułowej podaje wprost rok 1748153, ale oczywiście to jeszcze 
nie rozwiązuje sprawy. Podawany przez bibliografów rok 1747 rzeczywiście jest 
najwcześniejszym możliwym dla ukazania się druku, przyjąwszy, że data na 
stronie tytułowej jest postdatowaniem. Argument za tym mamy w tekście tejże 
samej strony tytułowej, która wymienia br. Fortunata od św. Stanisława. Otóż 
definitorium z 1747 roku wymienia go wśród studentów retoryki w Oborach154. 
Ten młody karmelita (ur. 1727 r.) złożył śluby zakonne w 1745 roku155. Ojciec 
Kanty musiał dojrzeć w nim pewną dozę talentu krasomówczego, skoro powierzył 
mu „perorę” swego tekstu. Kapituła w 1748 notuje br. Fortunata w Oborach 
wciąż jeszcze jako studenta retoryki. Definitorium odprawione w maju 1749 
przeniosło go do Gdańska na studium filozofii. Tam jednak wkrótce zmarł 
28 lipca 1749 roku156.

Tytuł nadany całemu drukowi być może czerpał inspiracje ze zwyczajowej 
tytulatury królewskiej. Przypominają o niej nie tylko liczne dokumenty kance-
larii królewskich (nie tylko zresztą polskiej – zwłaszcza tej Jana III Sobieskiego 
po zwycięstwie pod Wiedniem), ale i bardziej czy mniej popularne druki i ryciny 
charakterystyczne dla epoki, jak ten z dzieła Jana Heweliusza „Firmamentum 
Sobiescianum sive Uranographia” (Gdańsk 1687) wykonany według rysunku 
Andreasa Stecha. Przykładów zresztą można by mnożyć. Nic dziwnego, że tytu-
latura charakterystyczna dla monarchów ziemskich była chętnie przenoszona 
na Monarchów Niebieskich, włącznie z Maryją Królową.

Strona tytułowa nie przynosi nam żadnej informacji, która kazałaby łączyć 
druk z którąś z kapituł prowincji. Nie wspomina o tym również „Dedicatio” 
zamieszczone na odwrocie strony tytułowej, a podpisane przez „Perpetuo Cul-
tor devinctus Amore Mariae”. Treść dedykacji to typowo barokowa „zabawa” 
konceptualna z nazwami przypadków w korelacji z postawami czci maryjnej.

Treść „Oratio”, umieszczonej na kolejnych kartach (sygnowanych A, A2, B, 
B2, C, C2 – razem 11 stron druku), a zaczynającej się od słów: „Caelum pro vili 
pagina, gemmas pro periodis, aurum pro saepia & sceptrum pro calamo aptare est 
necesse”, również nie pozwala domniemywać, by była ona wygłoszona (napisana) 
jako mowa kapitulna. Tekst ten nawiązuje raczej do tradycji maryjnych kazań, 

 153 Tak podaje tekst chronostychu na stronie tytułowej. Por. niżej o chronostychach 
w drukach mów Kantego.

 154 Por. AKKr 168/397, 246.
 155 Por. Kloskowski, 201.
 156 Notowany w nekrologu cystersów oliwskich jako „philadelphus noster” – por. G. Klo-

skowski, Zakonnicy i zakonnice archidiakonatu pomorskiego w nekrologu cystersów 
pelplińskich z XVIII wieku, Miesięcznik Archidiecezji Gdańskiej 52(2008)4-6, 322-
338, tutaj 334.
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które w konwencie oborskim były szczególnie uroczyste na dzień świąteczny 
Matki Bożej Oborskiej – Bolesnej, czyli 15 września. Sam o. Kanty kilka swoich 
kazań na tę okoliczność wydał drukiem – o czym już wyżej zostało wspomniane.

W dziewięciu częściach owej „Oratio” zajmuje się mówca-autor Królową 
Maryją Bolesną, ale jednocześnie Sarmacką i Węgierską. Jednocześnie nawią-
zując do tytułu, omawia i przedstawia Jej tytuły: „Invictissima, Serenissima, 
Potentissima”. Ale pojawiają się także inne: „Domina, Principissa, Principissa 
Doloris, Comitissa”.

Natomiast od strony C2v aż do końca druku (razem na 6 stronach) znajduje-
my poetycki utwór zatytułowany „Corona stellarum duodecim Reginae Poloniae 
Mariae tributaria” i opatrzony dobitną uwagą: „sub tempus capituli Provincialis 
in Carmelo Oboriensi celebrandi, successus consecrata”. Mamy więc do czynienia 
z wyjątkową publikacją: mowa okolicznościowa maryjna – tradycyjna na M. B. 
Bolesną – jest wydana łącznie z przemową przygotowaną na kapitułę. Jeżeli 
data ukazania się druku miałaby wskazywać na najbliższą minioną kapitułę, 
to byłaby to właśnie ta z roku 1748.

Jako mowa kapitulna jest „Corona stellarum” tym ciekawszym popisem ora-
torskim, że w całości jest utworem poetyckim. Koncept bierze autor z dwunastu 
wspólnot zakonnych w prowincji i dzieli całość na dwanaście części. Warto przy 
tym zwrócić uwagę na dwie sprawy. Pierwsza dotyczy kolejności konwentów 
odpowiadającej zakonnemu zwyczajowi wymieniania ich od najstarszej, a nie 
największej, czy najbardziej znaczącej, a już absolutnie nie w porządku alfa-
betycznym. Trzeba jednak dodać, że chodzi tu nie o datę założenia konwentu, 
a o przyjęcie przez konwent reformy strictior observantia, a co za tym idzie, 
o włączenie do wikariatu prowincjalnego, a po 1728 roku – do prowincji. Po 
drugie, dzisiejszego czytelnika może zaskakiwać decyzja autora o pominięciu 
Trutowa, na rzecz „Conclusio”. Jakie mogły być racje i motywy takiego zabiegu? 
Może ten najbardziej prozaiczny, że w tym czasie (1748 rok) fundacja w Trutowie 
w świetle prawa zakonnego jeszcze nie była zakończona i wciąż nie była kano-
nicznie erygowana jako konwent samodzielny, a przy tym nie miała samodziel-
nego statusu, analogicznego do rezydencji Krwi Chrystusa w Poznaniu. Oprócz 
źródeł zewnętrznych (akt fundacyjny i prawodawstwo zakonne), mamy wyraźne 
wskazówki tego stanu rzeczy w nazewnictwie zakonnym, które tytułują Trutowo 
nie konwentem, a fundacją (a nie „rezydencją”, choć jej przełożonego nazywa 
„prezydentem”), który w 1751 roku po raz pierwszy w aktach kapitulnych jest 
nazwany zaledwie „vicarius [prioris]” i pod tą nazwą występuje tak w 1754 roku, 
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jak i w latach 1757 i 1760, by dopiero w aktach kapituły z 1763 roku zyskać tytuł 
przeora – co potwierdza, że sama fundacja stała się konwentem157.

Każda z części odpowiadająca poszczególnym miejscom rozpoczyna się „pro-
gramem” – dla wszystkich takiego samego: „Ave Maria gratia plena Dominus 
Tecum”, po którym następuje „anagram” – dla każdego konwentu odmienny. Wy-
pada podziwiać przemyślność i inwencję Kantego w realizacji tych anagramów:
Poznań O Regina summe nitida, & pura a macula.
Gdańsk Cerno Reginam jure tutam e lapsu Adami.
Bydgoszcz Jo! Regina, pura munda, & Immaculata es.
Obory Tua pia, ac munda Regina, Tu jam solare me.
Warszawa Do Reginam puram, & sine macula avita.
Drohobycz Pura a macula, esto etiam mundi Regina.
Kcynia O Adam! nescit Regina pura avitam luem.
Markowice Tu Regina Diva, nempe Rosa immaculata.
Lipie Ita inclamate Regna, o Diva summe pura!
Płońsk Eva Regina pura, summo dilecta amanti.
Kłodawa Alma Regina, jure munda es a tactu pomi.
Rezydencja Regina, Cor JESU, pia, tam munda, Vale.

Kończąca całość „Conclusio”, przy tym samym programie, ma anagram: 
„Amen, Diva es, puram agnovit Carmelita”.

Po każdorazowym programie i jego anagramie następuje „Votum”, dla wszyst-
kich konwentów dziesięciowierszowe, jedynie część XII, dla Rezydencji Krwi 
Chrystusa w Poznaniu, wraz z częścią ostatnią – „Conclusio” – sześciowierszowe. 
Wszystkie są skomponowane w oparciu o nawiązanie do szczegółów położenia 
geograficznego lub elementów historii, ale uwypuklają różne aspekty pobożności 
maryjnej i czci, która jest oddawana Matce Bożej w poszczególnych miejscach. 
Poetyka duchowo-teologiczna staje się tu szczególnym sposobem panegirycznego 
opisu karmelitańskich konwentów: bogactwo tradycji całego zakonu przenika się 
tutaj z lokalną pobożnością i religijnymi zwyczajami praktykowanymi w XVIII 
wieku. Są to elementy, które mogą nas zaskakiwać, ponieważ zostały utracone 
jako pewien horyzont duchowo-kulturowy (np. więź łącząca Królową Polski 
z Panią Węgier – jak to przebija z fragmentu poświęconego Drohobyczowi), 
albo mają prawdziwie poruszający ładunek poetyckiej wrażliwości kontemplacji 

 157 Por. odpowiednio AKKr 168/397, 271-277 (1751 rok) oraz 368-375 (1763 rok). O kar-
melickiej historii Trutowa zob. np.: M. Krajewski, Pod szatą Karmelu. Kościół i klasz-
tor Karmelitów w Trutowie na ziemi dobrzyńskiej i okolica, Trutowo-Brodnica 2016; 
ks. J. Dębiński (red.), 300 lat karmelitów w Trutowie, Trutowo 2017; H. Witczak, 
Z życia religijnego w parafii Wola-Trutowo, Włocławek 2020; H. Witczak, Z dziejów 
fundacji Jana Rętwińskiego w Trutowie, Studia Włocławskie 18(2016), 423-450.
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przyrody (np. kiedy mowa o Maryi-Róży na polach kujawskich w Markowicach; 
gdzie nawiązanie jest podwójne do krajobrazu kujawskiego i do karmelitańskiej 
antyfony „Rosa Carmeli”). Duchowość pasyjna (Kcynia, Obory) przenika się z tą 
eucharystyczną (np. Poznań), ale nicią przewodnią jest obecność Maryi – Niepo-
kalanej, Matki, Siostry, Pani, Królowej. Nie tu miejsce na szczegółową analizę 
treści teologiczno-duchowych, a tym bardziej formy i stylu literackiego, ale na-
leży zauważyć i docenić sposób, w jaki panegiryczny koncept kaznodziei epoki 
saskiej osiąga swój cel: pochwała zakonu w poszczególnych konwentach prowincji 
jest ukazana jako realizacja czci maryjnej typowej dla Karmelu, a syntetycznie 
określanej tradycyjnym tytułem Pani Miejsca i Siostry, Najczystszej Dziewicy158.

Nie sposób nie zatrzymać się jednak nad kilkoma szczegółami tej mowy 
dotyczącymi kilku konwentów nam bliższych (Bydgoszczy, Kcyni, Markowic) 
i jednego, który przykuwa uwagę swoistą „egzotycznością” (Drohobycz). Frag-
ment odnoszący się do konwentu bydgoskiego wywołuje w wyobraźni czytelnika 
położenie nad rzeką (Brdą), w której zakolu położony jest klasztor i klasztorne 
ogrody159. Do czystych wód rzeki jest porównana czystość Maryi Niepokalanej, 
w której bydgoszczanie pokładają nadzieję i doświadczają opieki matczynego 
wzroku, a wraz z karmelitami nazywają Ją – Siostrą. Z kolei poezja odnosząca 
się do konwentu w Drohobyczu wspomina o jego położeniu na pograniczu z Ru-
sią i Węgrami. Stąd chętnie zostaje użyty tytuł maryjny „Domina Hungariae”, 
który według starej tradycji karmelitańskiej miał być wprowadzony przez św. 
Gerarda węgierskiego – rzekomo karmelity160. Wzgórze konwentu drohobyckiego 
staje się w ten sposób wspólnym dla trzech narodów miejscem czci Maryi – Kró-
lowej Sarmackiej. Wierszowana kontemplacja tajemnicy konwentu w Kcyni ma 
charakter bardziej teologiczny. Poeta, nawiązując do grzechu Adama i krzyża 
Chrystusa, z którego płynie odkupienie, a który to krzyż jest czczony do dziś 
w kcyńskim kościele pokarmelickim, zwraca się do Bolesnej Dziewicy stojącej pod 
krzyżem, oczekując od Niej troskliwości Matki, tym bardziej, że macierzyńska Jej 

 158 Por. np. E. Boaga, La Signora del luogo. Maria nella storia e nella vita del Carme-
lo, Ed. Carmelitane, Roma 2001; V. Hoppenbrouwers, Devotio mariana in Ordine 
Fratrum B. Mariae Virginis de Monte Carmelo a medio saeculi XVI ad finem seculi 
XIX, Roma 1960.

 159 O położeniu konwentu bydgoskiego por. R. Grochowski, Tereny karmelitańskie 
na Przedmieściu Gdańskim od XV do XIX w., w: M. Puziak (red.), Karmelitańskie 
dziedzictwo Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, 99-178.

 160 Jest to błędna późnośredniowieczna identyfikacja św. Gerarda – Gellerta z domnie-
manym misjonarzem Gerardem karmelitą. O żywości kultu św. Gerarda węgierskiego 
wśród polskich karmelitów świadczy choćby obecność jego wizerunków w stallach 
karmelitańskich w Bydgoszczy i Oborach. Por. M. Puziak, Stalle pokarmelickie 
w katedrze bydgoskiej a hagiograficzna tradycja karmelitańska, w: M. Puziak (red.), 
Karmelitańskie dziedzictwo Bydgoszczy, Bydgoszcz 2017, 257-304.
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godność ma jednocześnie władzę królewską. I – w końcu – fragment odnoszący 
się do konwentu w Markowicach, rozpoczyna się piękną poetycką wizją Róży 
Karmelu pośród żyznych pól kujawskich. Oczywiste jest tu przywołanie starej 
karmelitańskiej antyfony „Rosa Carmeli”, zaledwie trochę mniej popularnej od 
innej „Flos Carmeli” przypisywanej św. Szymonowi Sztokowi. Piękno Maryi 
przyciąga naturalnie wiernych wraz z karmelitami do tej Królowej – miłość 
niepodlegająca zmianie i czystość porządku, a właściwie reguły (gra znaczeń 
łacińskiego „ordo”) ściąga pokorne stopy pielgrzymów. Zaznacza w ten sposób 
charakter miejsca jako sanktuarium pielgrzymkowego.

W ten sposób poetycki zamysł Kantego od św. Juliana daje w tej mowie 
przepiękny i wzruszający efekt panegiryczny, ale z subtelnym i przenikliwym 
określeniem karmelitańskiej tradycji maryjnej poszczególnych konwentów. 
Jest to zabieg retoryczny tyle głęboki w przesłaniu, ile prosty w założeniu, stąd 
płynie też podziw dla inwencji naszego autora w znalezieniu nadzwyczaj orygi-
nalnej strategii wyrażenia pochwały zakonu. Oczywiście, należy przy tej okazji 
ponownie zadać pytanie – czy tekst w takiej postaci, w jakim mamy go przed 
oczami – rzeczywiście mógł być wygłoszony jako mowa kapitulna? Efektowność 
takiej przemowy wypadałoby – przynajmniej w naszym rozumieniu – by znalazła 
swoje odzwierciedlenie w aktach kapitulnych. Tam jednak tego nie znajdujemy. 
Oprócz rozmaitych domysłów, dziś nie dysponujemy najmniejszymi przesłan-
kami, by móc przedstawiać jakiekolwiek hipotezy rozwiązujące ten dylemat.

  Novum emergens

Nawet jeżeli mowa z kapituły w 1748 roku wygłoszona przez Kantego 
była nieco odmienna od tej opublikowanej drukiem, to prawdopodobnie jedno 
i drugie musiało (a przynajmniej mogło) wywrzeć wrażenie na współbraciach 
zakonnych. Nie dziwi więc, że właśnie w tym momencie życia powierzono mu 
także inne zadania niż ‘zaledwie’ wykład retoryki w Oborach dla początkujących 
karmelitów. Z drugiej strony były to zajęcia na tyle absorbujące, że zwalniały go 
z przygotowania kolejnej tego typu mowy. Można oczywiście wysunąć też inną 
hipotezę – pojawił się „konkurent” o wystarczających zdolnościach lub po prostu 
chciano promować również innych uzdolnionych zakonników. Dość stwierdzić, 
że podczas kapituły odprawionej w dniach 6-13 maja 1751 roku w Poznaniu 
mowę wygłosił Joachim od św. Franciszka i również ona ukazała się drukiem 
pod tytułem „Paradisus sine mało”161.

 161 Zob. Joachim od św. Franciszka, Paradisus sine malo, tot à saeculis, optimo semper 
flore vernatissimus, sacerrimus D. Eliae ordo, augustissimae Carmeli patronae Dei 
Matri, sub tempus Capituli provincialis FF. ejusdem Dei Genitricis, et Virginis 
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Na kolejnej kapitule w roku 1754 odbytej w Kcyni, nasz Kanty od św. Ju-
liana „Panegyricum Stylo prestantissimo in laudem et comendationem Ordinis 
nec non de eligendo dignori habuit”162. Nieznany jest jednak ewentualny druk 
tej mowy i oprócz stwierdzenia faktu jej wygłoszenia, odnotowanego w aktach 
kapitulnych, nic więcej na jej temat nie jesteśmy w stanie orzec.

Kapituła roku 1757 odbyła się w konwencie w Oborach w dniach od 5 do 9 
maja163. Podczas jej trwania Kanty ponownie wygłosił „Orationem Panegiricam 
prestantissimam lacone stilo”, jak zaznaczają akta kapitulne164. Bibliografia 
polska spośród publikacji Kantego dla roku 1757 wymienia jedynie: Novum 
Emergens ex oculis Lachrymosae virginis165. Dalszy ciąg tytułu niecytowany 
przez Estreichera jest jednak oczywisty i potwierdza zapisy archiwalne: „…sub 
tempus venerabilis Capituli Provincialis Provinciae Majoris Poloniae Sanctissimi 
Corporis Christi, sacri ordinis fratrum Beatissimae Dei Genetricis semperque 
Virginis mariae de Monte Carmelo Strictioris Observantiae in convent sacri 
montis Oboriensis ad thaumaturgas aedes Mariae Dolorosae celebrati…”166.

Warto zaznaczyć, że w tytule została zmieniona nazwa prowincji. Poprzednio 
stosowana „Sanctissimi Sacramenti” została zastąpiona tutaj na „Sanctissimi 
Corporis Christi”167. W ten sposób nawiązano – przez skojarzenie – do nazwy 
konwentu poznańskiego Bożego Ciała, z którego wyszła reforma strictior obse-
rvantia w Polsce i który był uważany za pierwszy konwent w prowincji i siedzibę 
prowincjała.

Po stronie tytułowej, na dwóch kolejnych stronach (nienumerowanych) 
znajdujemy krótkie „Dedicatio”. W samym tytule dedykacji Kanty powraca do 
tytulatury maryjnej, którą można uznać za typową dla niego: „Serenissimae, 
Potentissimae,… Clementissimae”. Bez mała dziesięć lat wcześniej był to do-
słowny prawie tytuł innej mowy168. Nasuwa się zatem kolejne pytanie: utrwaliła 

Mariae de monte Carmelo, Provinciae Majoris Poloniae, SSmi Corporis Christi, 
strictioris observantiae, in Collegio Regio Jagellonico Posnaniensi anno 1751. die 6 
Maij et sequentibus celebrati patefactus, per P. Joachimum à S. Francisco ordinis 
ejusdem rhetorices professorem. Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XVIII, 600.

 162 AKKr 168/397, 307.
 163 Por. AKKr 168/397, 327-337.
 164 AKKr 168/397, 328.
 165 Por. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. XIV, 47.
 166 Druk wyszedł spod prasy Jana Krzysztofa Jungmanna w Toruniu. Por. E. Kizik, 

Gdański inwentarz pośmiertny toruńskiego drukarza Johanna Christopha Jung-
manna z 1778 roku, Zapiski Historyczne 80(2015)3, 169-178.

 167 Papieski dekret podziału prowincji polskiej na wielkopolską i małopolską z 1728 r. 
ustalał tytuł prowincji na „Sanctissimi Corporis Christi”, konsekwentnie jednak 
stosowano tytuł „Sanctissimi Sacramenti”.

 168 Por. wyżej: Serenissima, Invictissima, Potentissima.
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się w Kantym pewna tytulatura wykrystalizowana w jego własnej pobożności, 
czy raczej zaczyna tracić inwencję twórczą?

„Dedicatio” jest zaadresowane do Juliusza Dziewanowskiego herbu Bole-
ścic kasztelana elbląskiego i chełmińskiego169 i jego żony Ludwiki Pawłowskiej 
h. Półkozic. W 1757 roku – jak zaznaczono – Juliusz Dziewanowski był wciąż 
jeszcze podwojewodą chełmińskim. Rodzina Dziewanowskich była związana 
z konwentem oborskim, nie tylko przez bliskość geograficzną, ale także przez 
przypisywane przez nich Matce Bożej Oborskiej uzdrowienie ich dziecka170. Ten 
mocny związek z konwentem oborskim zaowocował fundacją kaplicy Opatrzności 
Bożej przy kościele oraz (wraz z synami) bractwa Opatrzności Bożej171. Archi-
walia zakonne zachowały dokument – „quietatio” – wystawiony dla Juliusza 
Dziewanowskiego, co do sum na Płonnym, który razem z całym konwentem 
podpisał także Kanty od św. Juliana172. Akt prawny miał miejsce 29 kwietnia 
1757 roku, czyli w bezpośredniej bliskości daty kapituły. Być może właśnie ta 
ciekawa okoliczność bezpośrednio motywowała tę dedykację?

Na stronie oddzielającej dedykację od właściwej „Oratio” zamieszczony 
został spis członków gremium kapituły, całkowicie zgodny z zapisem jej akt173.

Sama „Oratio” zajmuje kolejnych 14 stron druku na kartach sygnowanych 
(B, B2, C, C2, D, D2, E). Zaraz na wstępie w barokowym stylu zostaje przywołana 
osoba mecenasa kapituły Juliusza Dziewanowskiego i jego herb – Jastrzębiec, 
choć w druku brak ryciny przedstawiającej go. Orator następnie zwraca się do 
Prezesa kapituły, Jana od św. Władysława, a potem wszystkich ojców. Odwołując 
się do patrona prowincji – św. Jana Nepomucena, przypomina o tytule kościoła 
oborskiego (Nawiedzenia NMP), oraz patrona dnia (5 maja) św. Anioła męczen-
nika. Następnie ponownie zwraca się do Jana od św. Władysława, prezesa kapi-
tuły, którego określa w sposób panegiryczny najpierw jako „Provinciae Polonae 

 169 Juliusz Dziewanowski (zm. 14.04.1772 w Oborach). Por. A. Mańkowski, Dziewa-
nowski Juliusz, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 6, 169.

 170 Krajewski jest niejasny w swojej nocie biograficznej, czy chodzi o córkę Teresę, czy 
syna Marcina: M. Krajewski, Dziewanowski Juliusz, h. Jastrzębiec, w: M. Krajewski, 
Nowy słownik biograficzny ziemi dobrzyńskiej, t. 1, A-Ł, Rypin 2014, 253-254.

 171 Por. B. Dziewanowski-Stefańczyk, Dziewanowscy i ich dwór w Grodkowie: zarys 
biografii, „Notatki Płockie” 60/3 (244) (2015), 10-26. Archiwum Karmelitów na Piasku 
przechowuje Liber Archiconfraternitatis Divinae Providentiae in Capella Ecclesiae 
S. Montis Oboriensis Ord. FF. B. V. M. de Monte Carm. Ex Singulari Munificentia 
Illustris ac Magnifici Domini Julii Dziewanowski erectae Anno 1740, sygn. AKKr 
487/A 163. Warto dodać uwagę o jego związku z bractwem szkaplerznym i św. Józefa 
przy klasztorze bydgoskim, gdzie nawet w 1770 roku został wybrany jako protektor 
stanu szlacheckiego. Por. WiMBP, Descriptus ex alio Libro inscipiendo ab anno 
Domini 1672, s. 83 (k. 40v).

 172 Por. AKKr 170/543, 238-237.
 173 Por. AKKr 168/397, 329.
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Gemma, in Corona Patrum fulgidissima”, a potem jako „Triumphator Cordium, 
vere Princeps Animorum, Reipublicae Vestrae [kapituły] Caput”. I przypomina, 
że był dwa razy na urzędzie prowincjała i już wcześniej w mowie mówił o nim 
jako stojącym pod krzyżem kcyńskim174. Zaraz po nim panegirysta kieruje swą 
myśl do Ubalda od św. Andrzeja – schodzącego prowincjała175. W końcu zwraca 
się do przeorów konwentów, nie wymienia jednak nikogo z imienia. Natomiast 
wyróżnia asystenta prowincjała, Erazma od św. Nepomucena176. Wraca potem 
jeszcze do Dziewanowskich i kończy poświęcony im fragment wierszowanym 
życzeniem: „Longaevos numeret Mecaenas Julius annos,/ Continuet similes & 
Lodoica dies”.

Po ponownym zwróceniu się do całej kapituły, orator powierza Najświętszej 
Dziewicy zgromadzenie i jego zadania, potem jeszcze kieruje myśl do Eliasza, 
i kończy całość prośbą do św. Jana Nepomucena – patrona prowincji. Ostat-
nie zdanie jednak formułuje w swoim, znanym już nam stylu, tak by dojść do 
kończącego „dixi”: „Mihi vero gratum erit a Vobis Capitulum, quod Vestris sint 
minora auribus, quaecunque dixi”.

Trzeba niestety przyznać, że spośród wszystkich mów kapitulnych Kantego, 
ta jest najsłabsza. Z jednej strony stylem, językiem i mentalnością panegirycz-
ną nie odbiega znacząco od poprzednich (zwłaszcza tej z 1745 roku – „Campus 
electoralis in Carmelo”), ale zabrakło błyskotliwości konceptu i oszałamiającej 
dynamiki jego przeprowadzenia. Całość jest nie tylko w formie jak przeciętnie 
odrobione zadanie studenta retoryki, ale brak też nie tylko informacji o tradycji 
zakonnej, lecz również – występujących zwłaszcza w dwóch pierwszych mowach – 
ciekawego tła historii starożytnej, nadającego głębi przesłania. Z tekstu trudno 
jest nawet wydobyć jakieś informacje o poszczególnych zakonnikach, których 
zresztą Kanty omawiał już poprzednio. Trzeba przyznać oczywiście, że nie jest 
prostym zadaniem mówić pięć razy, prawie pod rząd, do mniej więcej tego sa-
mego gremium i na ten sam temat. Ale niestety właśnie objawiony potencjał 
intelektualny pierwszych mów i poetyckość wyrazu poprzedniej sprawiły, że 
oczekiwanie czytelnika stało się wymagające. Czyżby i ten spadek formy orator-
skiej i ograniczenie inwencji były oznaką jakiejś słabości kryjącej się w samym 
Kantym? Tego zapewne się już nigdy nie dowiemy, a domyślanie się więcej niż 
jest to możliwe mogłoby być najzwyczajniej krzywdzące dla naszego karmelity.

 174 Por. Capitolium extra Romam…, 1742.
 175 Por. Puziak (2017), 180.
 176 Por. Kloskowski, 196.
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  Chronostychy – odbicie epoki czy inwencji umysłowej Kantego?

Warto zauważyć stosowanie w omawianych drukach Kantego modnego 
w okresie baroku zapisywania dat rocznych za pomocą chronostychów (chrono-
gramów). Dla dzisiejszego czytelnika sumowanie podanych w systemie cyfrowym 
rzymskim wartości liczbowych nie jest zbyt łatwe177. Natomiast wówczas chętnie 
dokładano dalsze utrudnienia: wpisywano liczby rzymskie w tekst przedsta-
wiany. Ta kunsztowna operacja domaga się oczywiście doskonałego panowania 
nad językiem, a nie tylko zdolności matematycznej. Wydaje się, że ten rodzaj 
rozrywki umysłowej – twórczej – towarzyszył także wielkopolskim karmelitom.

Spośród analizowanych druków tylko jeden – Capitolium extra Romam – nie 
ma na stronie tytułowej tej barokowej facecji. Pozostałe dają nam przykłady tego 
typu twórczości bardziej czy mniej udane – ocenę pozostawiamy Czytelnikowi.

W Campus electoralis in Carmelo:
sVpra CaeLestes agnVs pULCherrIMVs agnos

In CrVCe pro CVnCtIs hostIa Vera fVIt.
W Serenissima, invictissima, potentissima178:

sentIet eX oCVLIs qVae sIt regIna DoLorVM
qVI gVttas terget VIrgInIs ante genas

W Novum emergens:
qVI DeCor CarMeLI

Dla porównania inwencji i niewątpliwej zdolności Kantego można przywołać 
podobne chronostychy z innych jego prac. Tym bardziej, że stosował tam także 
inne strategie liczbowe zapisu dat. I tak w Septem ut octo dolores mamy nawet 
bardziej skomplikowaną operację – podpowiedź liczbową pod poszczególnymi 
słowami:

Anno quo
Bis septem numeri, septem vidêre Dolores

 101 290 364 290 403 299.
Die verò Martii

qVa se septenI renoVarVnt VIrgInIs enses.
Dodatkowo na koniec tegoż druku, jako że rok 1747 był ogłoszony jako 

„Annus gratiae Marianae”, Kanty od św. Juliana daje jeszcze trzy różne wersje 

 177 Użytkownik Internetu może się wspomóc stroną: http://www.fizkapu.hu/chrono-
gram_anno.html.

 178 Koniecznie należy zwrócić uwagę w tym chronostychu, że tytuł Królowej (łac. Re-
gina), który winien zaczynać się majuskułą, jest tu oddany przez kapitalik, tak by 
nie rozbijać jedności graficznej zapisu.
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chronostychu na ten rok, wprowadzając kapitaliki, aby nie zaburzać graficznego 
obrazu całości i jednocześnie zachować poprawność ortograficzną:

Maesta parens CVIVs pIa fAsCIa terget oCeLLos
hIs, tVa, qVi reCoLVnt aVXILIare preCor.

bIs septeM saCer annVs habet; septenna DoLorIs
extIngVIt popVLI noXIa tanta tVI

eXperIor pLagas orbIs, gLaDIosqVe fVrorIs
Virgo ManVs popVLo porrIge, LaetVs erIt.

Inny przykład w Occasus solis:
SoLIs In oCCasV LVXIt CastIssIMa VIrgo

Et fLetV tanto peperlt soLatIa CVnCtls
Natomiast w Certamen singulare zastosował tylko sumowanie wartości 

liczbowej liter:
ANNO QUO

Inviolata Parens, luctam complevit, ad Ada.
 530 276 354 577 3 6

W końcu, w jedynym druku całkowicie polskim Pierwszym polu kaznodziej-
skim zamiast chronostychu rocznego, Kanty zastosował inną zabawę umysłową 
na stronie tytułowej: zagadkę o imieniu samego autora:

„Jest za kolumną, Król imienia mego,
A Xiążę Liter, pierwszy sługa jego.

Na trzecie to mam, co pierwsze nikomu,
Ty wreszcie przydaj, jużci jesteś w domu”.

  Podsumowanie

Ta zagadka i poprzedzające ją wszystkie przykłady chronostychów – są tylko 
świadectwem ducha epoki, którą Kanty od św. Juliana przesiąkł do głębi? A może 
są – w szczęśliwym „zbiegu okoliczności” – realną emanacją żywego umysłu 
wielkopolskiego karmelity? Tak czy owak, pozostają dla nas niezaprzeczalnym 
wyzwaniem i pytaniem o giętkość naszych umysłów rozleniwionych technolo-
gią, o żywotność inteligencji zbyt często niezbyt twórczo potrafiącej korzystać 
z bogactwa dostępnych informacji, i o bystrość wglądu w świat – może trzeba 
pozazdrościć temu osiemnastowiecznemu zakonnikowi pełnej poetyckiej subtel-
ności kontemplacyjnej penetracji świata, nie tylko boskiego, ale i ziemskiego.

Trudno w tym kontekście nie stwierdzić z jednej strony, że mowy kapitulne 
Kantego od św. Juliana są świadectwem retoryki typowej dla jego czasów. Z dru-
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giej strony jednocześnie potwierdzają nie tylko jego własne ambicje, ale realne 
obdarowanie zdolnością twórczą żywej inteligencji wspartej niewątpliwie pracą 
własną i wykształceniem. Zostawiamy tu oczywiście ocenę filologiczną i literacką 
jego twórczości specjalistom obu dziedzin. Również dla historyka przedstawione 
mowy kapitulne są ciekawym, choć zaledwie pomocniczym, źródłem mogącym 
potwierdzić i zilustrować stan szybko rozwijającej się w I poł. XVIII wieku 
prowincji wielkopolskiej strictior observantia. Sam Kanty od św. Juliana jest 
przykładem typowym dla jego epoki. Potencjał intelektualny i duchowy poszcze-
gólnych zakonników wielkopolskiej prowincji karmelitów czasów saskich, choć 
nie czyni z nich „gwiazd” pierwszej wielkości, to jednak nie pozwala ich zupeł-
nie lekceważyć. Mają oni przygotowanie historyczne, filozoficzne, teologiczne, 
a przede wszystkim retoryczne, którego w pewnych wymiarach – toutes propor-
tions gardées – mogłyby być dla dzisiejszych duchownych nie do pogardzenia.

Panegiryczny styl mów kapitulnych, z jednej strony jest programowy, 
z drugiej jednak nie przeszkadza ich autorowi w przedstawianiu – bardzo subtel-
nym – historii i cech własnych osób i miejsc, o których mówi, czy do których się 
zwraca. To właśnie stanowi dodatkową wartość historyczną, wybiegającą daleko 
poza faktografię. Zauważenie tego ‘naddatku’ treści wpisuje się we współczesną 
dyskusję nad panegirykiem staropolskim, który po latach lekceważenia dziś 
jest oceniany znacznie ostrożniej. I nie o krytyczną „pobłażliwość” chodzi, ale 
właśnie o uznanie panegiryku nie tylko w swej formie, ale także w jego stylu, 
nie za obłudny czy kłamliwy, ale faktograficznie wartościowy, choć domagający 
się odpowiednich narzędzi interpretacyjnych. Jak bardzo trudnym zadaniem 
dla historyków jest żmudne wypracowywanie tego typu narzędzi potwierdza 
historia historiografii w rozdziale o metodzie szkoły „Annales” czy też modnej 
wciąż w niektórych środowiskach psychohistorii.

Na koniec autor wyraża pracownikom Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, 
Biblioteki Ossolineum, Biblioteki Jagiellońskiej oraz Biblioteki PAU/PAN w Kra-
kowie, bez pomocy których dotarcie do wielu egzemplarzy pism Kantego, nie tylko 
w dobie pandemii Covid-19, byłoby jeśli nie niemożliwe, to utrudnione. Osobne 
podziękowanie dla prowincjała karmelitów o. Bogdana Megera O.Carm. i dyrek-
tora Archiwum Karmelitów na Piasku w Krakowie p. dr. Szymona Sułeckiego, za 
udostępnienie archiwaliów i zawsze okazywaną przyjacielską życzliwość. Dixi. 

Słowa kluczowe: Wielkopolska Prowincja Karmelitów Strictior Observantia, Kanty od 
św. Juliana (1714-1760), mowy kapitulne, karmelici, panegiryk, chronostych, Obory, 
Markowice, Kcynia, Bydgoszcz, Drohobycz.
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Summary

THE CARMELITE ORDER AS PORTRAYED IN THE CHAPTER ORATIONS 
BY CANTIUS OF ST. JULIAN

Cantius of St. Julian (1714-1760) – a little-known 17th century Carmelite monk of the 
Greater Poland’s Province of the Most Holy Sacrament Order of the Brothers of the Blessed 
Virgin Mary of Mount Carmel Strictior Observantia is credited with the authorship of the 
orations issued in print and preserved until today. It is the ones written and published in 
Latin that are analysed in the article in terms of the information regarding the Carmelite 
Order, its spiritual and intellectual tradition and Cantius’ fellow monks. One can also gain 
insight into the Province’s monasteries as well as Cantius himself. The biography of Cantius 
of St. Julian is preceded by a brief presentation of his oratorical output. This is followed by 
the examination of the specificity of the chapter orations, which in turn paves the way for 
the analysis of the four consecutive texts: Capitolium extra Romam, Campus electorialis in 
Carmelo, Serenissima invictissima potentissima, and Novum emergens. The final mention 
of chronograms serves to depict Cantius’ mindset in the light of his contemporaries’ way of 
thinking. The texts perused constitute a mine of information concerning minor facts about 
little-known details with respect to the history and tradition of the Carmelite Order as well 
as the Carmelite monks in charge of its Greater Poland Province. 

Key words: Scrictior Observantia, orations, the Carmelite Order, Cantius of St. Julian, monk.
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Ks. Zbigniew Wanat, Hipokrates i sumienie. Teologiczny aspekt 
formacji moralnej pracowników służby zdrowia, Bernardinum, 
Pelplin 2019, ss. 373. ISBN 978-83-8127-306-0.

Dotykanie kwestii sumienia jest zawsze pasjonującym spotkaniem ze szcze-
gólnie ważną sferą antropologii człowieka, jego ludzkiej godności i suwerenności 
moralnej, ale zawsze w odniesieniu do prawdy. Niezależnie, jak szczegółowo 
rozeznaje się sumienie i jak je postrzega, to jednak pozostaje ono kategorią toż-
samą z każdą osobą ludzką, zdolną – w swej kondycji psychicznej i etycznej – do 
takich odniesień.

Wskazanie na sumienie ma jeszcze specyficzne odniesienie do służby zdro-
wia. Oczywiście, to w niczym nie zmienia samego generalnego rozeznania su-
mienia wobec każdego człowieka, jako osobę ludzką. Niemniej jednak wydaje 
się, że w odniesieniu do lekarzy oraz pozostałych pracowników służby zdrowia 
trzeba dodać jeszcze kolejne elementy i warto je dostrzegać.

W tym kontekście interesującą propozycją jest omawiana książka. W jej 
wstępnej analizie warto przypomnieć, że formacja moralna i zawodowa pra-
cowników służby zdrowia, a przede wszystkim lekarzy, swoimi fundamentami 
greckimi sięga tzw. przysięgi Hipokratesa. Dlatego na przestrzeni dziejów cy-
wilizacji ludzkiej, zwłaszcza europejskiej, układane są kodeksy deontologiczne 
i etyczne, które są świadectwem troski samego środowiska medycznego o jakość 
wykonywanego zawodu, a zwłaszcza o jego poziom etyczny. 

Autor jest profesorem i kierownikiem Katedry Teologii Moralnej i Ducho-
wości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Jest autorem wielu artykułów, studiów i omówień, a także kilku książek, m.in. 
„Sumienie w blasku Prawdy. Polska teologia sumienia XX wieku” (Toruń 2012).

Omawianą książkę otwiera spis treści w języku polskim (s. 5-6), Contents 
(s. 7-8) i wykaz skrótów (s. 9-10). Z kolei po dość obszernym wstępie (s. 11-27) ca-
łość studium podzielona na pięć rozdziałów, a te z kolei na szczegółowe paragrafy.

Pierwszy rozdział nosi tytuł: „Współczesne uwarunkowania formacji mo-
ralnej” (s. 29-86). Wskazano najpierw na formację moralną wobec przemian 
społeczno-politycznych. Wskazywano także na formację moralną w kontekście 
„kryzysu prawdy”. Oczywiście należy także pamiętać, że formacja moralna mieści 
się w określonym klimacie sekularyzmu. 
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„Formacja sumienia głównym elementem formacji moralnej” to temat kolej-
nego rozdziału prezentowanej książki ks. prof. Z. Wanata (s. 87-182). Przywołano 
biblijne fundamenty interpretacji sumienia. Ciekawe są uwagi o trynitarnej 
perspektywie formacji sumienia. Ważnym jest wskazanie na profetyczną funkcję 
sprzeciwu sumienia.

Kolejny rozdział koncentruje się na tematyce: „Formacja moralna w świetle 
Ewangelii życia” (s. 183-249). Zrozumiałe jest wskazanie najpierw na narodziny 
jako obdarowanie życiem. Mając na względzie życie, przeanalizowano zbawczy 
sens choroby i cierpienia. Wreszcie, co wydaje się do pewnego stopnia zrozumiałe, 
pojawił się temat: Dobra śmierć w drodze do pełni życia.

„Eklezjalno-sakramentalny aspekt formacji moralnej” przybliżono w czwar-
tym rozdziale (s. 251-292). Wydaje się oczywistym formacja moralna jako zada-
nie duszpasterskie w służbie zdrowia. Dobrze, że zwrócono uwagę na formację 
moralną w kontekście sakramentalnym. Dodano jeszcze obraz formacji moralnej 
w świetle wzorów osobowych. 

Ostatni, tj. piąty, rozdział studium ks. Zbigniewa Wanata został zatytuło-
wany: „Formacja moralna w perspektywie nadziei” (s. 293-323). Wskazano na 
uzasadnienie nadziei w formacji moralnej. To dało pewne podstawy do wskazania 
na formacyjny potencjał katolików świeckich. Wreszcie zamieszczono paragraf 
o tytule: „Formacyjne zasoby «cyfrowego kontynentu»”.

Od strony treściowej książkę zamyka zakończenie (s. 325-330). Natomiast od 
strony formalnej dodano jeszcze bibliografię, która podzielona została na: I. Do-
kumenty Kościoła i wypowiedzi papieży; II. Literatura; III. Źródła internetowe 
(s. 331-366) i streszczenie w języku angielskim: „Hippocrates and Conscience. 
Theological Aspect of the Moral. Formation of Health Care Workers” (s. 367-373).

Oto próba analizy ciekawego zagadnienia odnoszącego się do relacji między 
nazwaną symbolicznie w tytule prawdą „Hipokrates” oraz drugą określoną sło-
wem „Sumienie”. To dwie bardzo dynamiczne kategorie i zarazem realne w swych 
antropologicznych spotkaniach. Ciekawym dopełnieniem i jednocześnie jakimś 
wyjaśnieniem tytułu książki jest podtytuł: „Teologiczny aspekt formacji moralnej 
pracowników służby zdrowia”. Dobrze, że ta wielka dynamika skoncentrowana 
jest na człowieku i to realizującym swoje powołanie w sferze służby zdrowia.

Ks. dr hab. Z. Wanat analizuje problematykę sumienia pod kątem jego 
natury i funkcjonowania. Jednocześnie uwrażliwia na wartość życia ludzkiego 
i to na każdym jego ziemskim etapie. Tutaj mocno wskazuje na słynne zdanie 
Hipokratesa: „Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny, ani 
nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy niewieście środka po-
ronnego”. Te słowa brzmią szczególnie doniośle, wręcz prowokacyjnie, w czasach 
dramatycznego zmagania się między cywilizacją życia a cywilizacją śmierci. 
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Zatem autor słusznie stawia pytania o tzw. przysięgę Hipokratesa. To 
przecież także pytania o jakość wykonywanego zawodu, w tym o jego poziom 
etyczny. „Nowe kwestie etyczne, przed którymi stają pracownicy służby zdrowia, 
domagają się od nich solidnego przygotowania i stałej formacji. Służy temu m.in. 
usystematyzowana refleksja, która przybrała postać dynamicznie rozwijającej 
się bioetyki” (s. 13). Wydaje się, że książka jest tutaj cenną systematyzacją 
i zarazem wprowadzeniem w dalsze dyskusje i badania.

Hipokrates i sumienie to zatem wielkie spotkanie, które wieloaspektowo 
wybrzmiewa w całym studium. Jak wskazuje autor, „perspektywa teologiczna 
proponowanej refleksji oznacza nade wszystko odwołanie się do światła Bożego 
Objawienia, które bynajmniej nie umniejsza roli naturalnego rozumu, ale wzmac-
nia go i dopełnia tam, gdzie on dochodzi do kresu swoich możliwości” (s. 17). 
Teologiczny charakter refleksji nie umniejsza znaczenia naturalnego rozumu, 
ale wzmacnia go i dopełnia tam, gdzie on dochodzi do kresu swoich możliwości 
poznawczych. Przecież ważnym źródłem prowadzonych badań nad formacją 
moralną jest nauczanie Kościoła katolickiego do pracowników służby zdrowia. 

Pytania o formację moralną są współcześnie raczej dość trudne. W całym 
kontekście wolności, liberalizmu, postmodernizmu i szerokiej wizji współczesne-
go człowieka zdaje się zniechęcać od takich propozycji. Często wręcz dostrzega 
się to jako atak na wolność i raczej pewne niebezpieczeństwo wobec autonomii 
ludzkiej. Istnieje dość szeroko obecna kategoria posthumanizmu, która wręcz 
sprowadza człowieka do kategorii tylko innych istot żyjących. Swoiste partner-
stwo ekologiczne, a czasem, aby dodać i inne aspekty, wskazuje się na partner-
stwo stwórcze. Dostrzega się niebezpieczeństwo ekologizmu.

Trzeba jeszcze dodać, że – wręcz nowatorskim osiągnieciem badawczym au-
tora – jest dopełnienie rozważań wokół wspomnianych dwóch kwestii ukazaniem 
praktycznych aspektów formacji moralnej pracowników służby zdrowia. Tę misję 
Kościół katolicki spełnia na drodze sakramentalnej i przez wskazywanie oso-
bowych przykładów ze środowiska medycznego. Prowadzone badania wskazują 
wyraźnie na możliwości rozwoju działalności formacyjnej, zwłaszcza z zaanga-
żowaniem katolików świeckich oraz współczesnych technologii informacyjnych. 

Podstawową metodą badawczą, która została wykorzystana do przygotowa-
nia książki, była krytyczna analiza tekstów, zarówno źródłowych, jak i literatury 
przedmiotu. Wydaje się, iż rozeznane propozycje badawcze stanowiły dobry 
materiał wyjściowy dla podjętych badań. Jednocześnie, mając na względzie osią-
gnięte wyniki, można wyrazić nadzieję, że publikacja ta może być potraktowana 
jako zaproszenie do dalszej dyskusji nad formacją moralną pracowników służby 
zdrowia. Co więcej, można doszukać się zachęty do przygotowania interdyscypli-
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narnej praktycznej pomocy formacyjnej. W tej pracy można byłoby wykorzystać 
wyniki badawcze prezentowanej monografii. 

Książka ks. dr. hab. Zbigniewa Wanata jest oryginalnym i twórczym stu-
dium badawczym. Nacechowana jest dużą systematyką poznawczą. Nie jest 
to jednak jeszcze jeden podręcznik czy formacyjne kompendium. Jest to inte-
resujące i pogłębione studium naukowe, które stanowi ważny wkład w debatę 
wokół teologicznych aspektów formacji moralnej pracowników służby zdrowia. 

W omawianej rozprawie jak echo wraca kwestia. Co dziś znaczy dla całej 
służby zdrowia słowo „Hipokrates”? Codzienna praktyka pokazuje, że dla wielu 
zapewne jest tylko pustą nazwą, pustym terminem, choć może nawet kiedyś 
uroczyście wyznanym. Co jednak z tego pozostało w pracy medycznej? Co może 
pomyśleć ów legendarny lekarz-bożek grecki? Jednak niósł on w sobie niezwykłe 
przesłanie, jakże ważne dla spotkania lekarza czy innego pracownika służby 
zdrowia z chorym czy pacjentem. To była nadzieja pomocy, a przynajmniej nie-
szkodzenia. Z tymi dylematami twórczo zmaga się autor monografii.

Zatem dobrze, że autor stawia pytania o tzw. przysięgę Hipokratesa. To 
pytania o jakość wykonywanego zawodu, w tym o jego poziom etyczny. Przecież 
nowe kwestie etyczne, przed którymi stają pracownicy służby zdrowia, doma-
gają się od nich solidnego przygotowania i stałej formacji. Służy temu m.in. 
usystematyzowana refleksja, która współcześnie przybrała postać dynamicznie 
rozwijającej się bioetyki.

Jest godne podkreślenia, że dotychczasowe opracowania dotyczące formacji 
moralnej pracowników służby zdrowia słusznie podkreślały znaczenie dwóch 
dopełniających się aspektów refleksji: teologicznomoralnego i pastoralnego. 
Wydaje się, iż te propozycje stanowiły dobry materiał wyjściowy dla podjętych 
badań, a prezentowana publikacja stanie się przyczynkiem do dalszej dyskusji 
nad formacją moralną pracowników służby zdrowia. Wydaje się też, że tak 
kompleksowe opracowanie może w przyszłości zachęcić do przygotowania inter-
dyscyplinarnego opracowania o charakterze praktycznej pomocy formacyjnej.

Interesująca bibliografia gromadzi liczne teksty źródłowe oraz literaturę, 
także internetowe. Znalazły się tam jednak pewne nieścisłości i błędy. Tytuł wy-
danej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia w 1995 „Karty” 
nie rozpoczyna się od słowa „Nowa”, to dotyczy dopiero dokumentu z 2012 roku 
(s. 331). W zestawieniu odnoszącym się do Jana Pawła II (s. 333-337) brakuje 
m.in. encykliki „Dives in Misericordia” (s. 205) czy Listu apostolskiego do Mło-
dych „Parati semper” z 1985 roku (s. 200). Wątpliwości budzi opis bibliograficzny 
listu apostolskiego „Dolenitium hominum” (s. 12, 333). 

W dalszej części bibliografii niekonsekwentnie opisane są hasła w „Słowniku 
teologii biblijnej” (s. 348). Dwukrotnie wskazana została ta sama pozycja biblio-
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graficzna (s. 362-363). W różnych miejscach zbędnie podano strony, a w innych 
ich brakuje (np. s. 342, 343, 360, 363). Wydaje się także, że w układzie alfa-
betycznym przy świętych kryterium ich przyporządkowania bibliograficznego 
winno być imię (s. 359). Przy tej okazji szkoda, że nie wyjaśniono zastosowanych, 
skądinąd słynnych, skrótów bibliograficznych (s. 359).

Propozycja badawcza ks. prof. Z. Wanata jest interesującym doświadczeniem 
wokół teologicznych aspektów formacji moralnej pracowników służby zdrowia. 
Autor umiejętnie konfrontuje szeroką bazę kościelnego nauczania teologicznego 
ze sferą pastoralną. Wydaje się, że te rzeczywistości winny harmonijnie tworzyć 
wielkie środowisko troski oraz odpowiedzialności za człowieka, zwłaszcza cho-
rego, cierpiącego i wymagającego pomocy medycznej. Wydaje się jednak, że jest 
to ciągle szerokie pole dla wielopłaszczyznowej formacji sumienia.

Bp Andrzej F. Dziuba

Sebastian Mazurkiewicz, Kościół Świętego Ducha we Wrześni. 
Historia – świątynia – wspólnota, Września 2019, ss. 77. ISBN 
978-83-948137-6-6.

Dzieło ewangelizacyjne, zgodnie ze wskazaniami Jezusa Chrystusa: „Idźcie 
więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, 
i Ducha Świętego” (Mt 28,19), podejmuje wspólnota Kościoła, pielgrzymują-
cego Ludu Bożego Nowego Przymierza. To nieustanne czynienie uczniów ze 
wszystkich narodów. Jezus Chrystus jeszcze dodał: „A oto Ja jestem z wami 
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20). Dzięki tej obecności 
osobistej Chrystusa i asystencji Ducha Świętego, mimo największych przeszkód 
i trudności, prowadzić będzie Kościół dzieło zbawienia ludzkości szczęśliwie do 
końca (por. Mt 18,8).

W ramach diecezji praktycznie dzieło to realizuje wspólnota parafialna. 
Zatem Złoty Jubileusz Parafii Świętego Ducha we Wrześni jest dobrą okazją, 
aby twórczo pochylić się nad jej dziejami oraz nad dziejami parafialnej świątyni. 
Wydaje się, że warto także sięgnąć w jeszcze bardziej odległe dzieje, aby szukać 
owych korzeni, owych dzieł Bożych i ludzkich, które są ważnym fundamentem 
dla teraźniejszości.

Prezentowaną książkę otwiera szczegółowy spis treści (s. 3) oraz interesująca 
przedmowa zredagowana przez ks. Kanonika Kazimierza Kuczmę, długoletniego 
dziekana wrzesińskiego i obecnie proboszcza parafii Świętego Ducha (s. 5-6). 
Wprowadza ona bardziej duchowo w okoliczności wydania książki.
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Zasadniczy korpus książki podzielony został na cztery bloki tematyczne. 
Może dla schematycznego przybliżenia warto podać choćby ich tytuły: I. Kościół 
szpitalny (s. 7-18); II. Prebenda Świętego Ducha bez kościoła (s. 19-28); III. 
Kościół filialny i rektorski (s. 29-40); IV. Kościół parafialny (s. 41-75). Dopiero 
pełna lektura pozwoli w pełni odkryć szczegółowe treści, które kryją poszcze-
gólne bloki tematyczne.

To dzieje świątyni wybudowanej w 1895 r. jako zbór ewangelicko-augsburski, 
w stylu neogotyckim. W wyniku przemian po II wojnie światowej, od 1946 r. 
pełnił funkcje kościoła rektorskiego, a w 1969 r. stał się kościołem parafialnym. 
Te bogate realia historyczne, także osobowo ciekawie wybrzmiewają na stronach 
prezentowanego opracowania. Ważne jest tutaj nakreślenie krótkich życiorysów 
kolejnych rektorów i proboszczów parafii Świętego Ducha we Wrześni. To druga 
parafia, wydzielona z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. 
Stanisława, biskupa i męczennika – słynnej Fary Wrzesińskiej, erygowanej 
już w XII wieku.

Na kartach prezentowanej książki S. Mazurkiewicza wybrzmiewa dynamika 
wrzesińskiej parafii, która wpisana jest w harmonię wielorakich posług dusz-
pasterskich, kulturalnych oraz charytatywnych. Te ostatnie są bardzo wyraźne 
w całych pięćdziesięcioletnich dziejach, a także jeszcze przed powstaniem para-
fii rzymskokatolickiej. Zgodnie ze wskazaniami orędzia Nowego Testamentu, 
praktyczna realizacja miłości bliźniego zawsze winna potwierdzać wyznawaną 
wiarę. Realizowało to wielu ewangelików, jak i katolików.

Ważnym wątkiem, który wybrzmiał w książce, jest patriotyzm. Zresztą tego 
trudno nie dostrzec w samym środowisku Wrześni, która jest dla całej Polski 
symbolem takich uczuć i postaw, zwłaszcza w okresie Kulturkampfu. Przypo-
mniano także wiele postaci, tak duchownych, jak i świeckich, które mają wyjąt-
kowe zasługi na rzecz tej Małej Ojczyzny. Więcej, szeroka działalność społeczna 
chrześcijaństwa była bardzo charakterystyczna, tak w nurcie protestanckim, jak 
i katolickim. Owo osiedlenie się i rzeczywistość realizmu miejsca, miejsce w życiu 
czy siedlisko życia, słynne w badaniach biblijnych „Sitz in Leben” sprawiały, iż 
niejednokrotnie ta szeroka działalność była wręcz ponadkonfesyjna.

Cennym materiałem poglądowym są liczne fotografie, reprodukcje i szkice. 
Pomagają one wizualnie doświadczyć wielu miejsc i wydarzeń z przeszłości. 
Cenna jest bibliografia (s. 76-77). Warto podać miejsca przechowywania przywo-
łanych maszynopisów. Zakradły się także pewne błędy w pisowniach wyrazów 
łacińskich, polskich oraz skrótach. Cennym zabiegiem jest także dział „Waż-
ne wydarzenia”, który w układzie chronologicznym przybliża czas 1961-1966 
(s. 37-40) oraz 1970-2019 (s. 63-75). Interesujące są mapki (s. 30, 42) i tabelki 
(s. 13, 50-52, 59). Uderza fakt często zmieniających się wikariuszów i prefek-
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tów. Z drugiej zauważa się dość dużą stabilizację czasową ostatnich księży 
proboszczów. Ważnym wyznacznikiem dziejów duchowych jest także fakt dość 
licznych powołań kapłańskich oraz do życia konsekrowanego (urszulanki szare) 
wywodzących się z parafii Świętego Ducha.

Proponowane opracowanie, a zwłaszcza poszczególne treści, zachęcają 
do dalszych badań i poszukiwań. Byłby to także cenny wkład w badania nad 
dziejami Wrześni i Ziemi Wrzesińskiej. Już tutaj można dostrzec znaczący trud 
badawczy autora oraz jego naukową dociekliwość, wręcz pasję. W tym kontekście 
cenne i ciekawe są niektóre próby interpretacji wydarzeń, faktów oraz roli osób 
z przeszłości. Są to zapewne owoce własnych przemyśleń i na ich podstawie 
proponowane sugestie autora.

Należy pogratulować Sebastianowi Mazurkiewiczowi omawianej publikacji. 
Jest on już autorem innych prac, artykułów i szkiców, m.in. „Kościoły, kaplice 
i cmentarze ewangelickie ziemi wrzesińskiej” (Września 2017), „Kościół Święte-
go Krzyża na Lipówce we Wrześni” (Września 2006). Zaproponowany podtytuł 
dobrze podpowiada trzy wiodące tematy prezentowanej książki. Trzeba już tutaj 
zaznaczyć, iż w realnej rzeczywistości są one wewnętrznie powiązane oraz mocno 
się przenikają. Taka jest bowiem natura oraz dynamika prezentowanych treści.

Jednak z prezentowanej książki przede wszystkim, na fundamencie histo-
rii, świątyni i wspólnot, tchnie nadzieja przyszłości. Oto żywa wspólnota wiary 
wokół bogatej w historię świątyni staje jako misja i świadectwo ku budowaniu 
dalszych dziejów. To wyraźnie wybrzmiewa w przesłaniu ks. kan. K. Kuczmy, 
który wskazuje na bogactwo „dumnej historii i pełnej nadziei teraźniejszości”. 
To przecież „obraz wielkiego dzieła wzniesionego ku Bożej chwale” (s. 6).

Ksiądz Kanonik Proboszcz, znając dynamiczne dzieje świątyni, jednocześnie 
jasno zakreśla zadania na przyszłość: „Niech nasza skromna świątynia przez 
dalsze lata służy gromadzeniu się wspólnoty chrześcijańskiej, aby słuchać sło-
wa Bożego, razem się modlić, przystępować do sakramentów oraz sprawować 
Eucharystię” (s. 6). 

Należy wyrazić nadzieję, że prezentowana publikacja, w tym ewangelizacyj-
nym dziele Kościoła współczesnego, będzie także cenną pomocą. Sięganie do inte-
resującej historii owocnie umacnia niejednokrotnie liczne dzieła teraźniejszości.

Bp Andrzej F. Dziuba 
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Bp Andrzej Franciszek Dziuba, Morenita z Guadalupe, Wydaw-
nictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2019, ss. 252. ISBN 
978-83-7766-188-8.

Guadalupe to meksykańskie, swoiście magiczne słowo, a zapewne jeszcze 
bardziej poruszająca treść, która w nim się kryje. Bogactwo literatury, ciągle 
ubogacane, wyzwala wielorakie zainteresowania. Wręcz często pragnienie, 
aby niczego z tego, co nowe czy najnowsze nie pominąć czy nie utracić. Istnieje 
bowiem swoiste pragnienie, aby podążać za najnowszymi odkryciami i jeszcze 
bardziej ekscytować się Tilmą Juana Diego.

Autor prezentowanej książki jest biskupem łowickim oraz kierownikiem 
Katedry Teologii Moralnej Fundamentalnej na Wydziale Teologicznym Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez wiele lat związany 
był także pracą akademicką i naukowo-badawczą z Katolickim Uniwersytetem 
Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. Przez wiele lat był kierownikiem Sekre-
tariatu Prymasa Polski, w czasach kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski. Jest 
autorem wielu książek, artykułów i szkiców oraz prezentacji literatury światowej 
z zakresu teologii moralnej, katolickiej nauki społecznej i teologii politycznej. 
Opublikował także książkę pod tytułem: „Matka Boża z Guadalupe” (Katowice 
1995, 2015).

Prezentowaną książkę otwiera krótki wstęp (s. 5-7). Następnie zasadniczy 
korpus treściowy podzielony został na trzynaście tematów. Warto choćby dla 
pobieżnego zapoznania się z głównymi liniami narracji podać tytuły rozdziałów: 
1. „Aztekowie i inne ludy” (s. 9-28); 2. „Aztekowie i dotykanie kultury” (s. 29-45); 
3. „Konkwista” (s. 47-64); 4. „Walka o prawa Indian” (s. 65-83); 5. „Madonna 
objawia się na Tepeyac” (s. 85-113); 6. „Tajemnica naukowa” (s. 115-129); 7. „Ta-
jemnicze oczy” (s. 131-144); 8. „Ewangelizacja Nowego Świata” (s. 145-160); 
9. „Dalsze badania i odkrycia” (s. 161-185); 10. „Co mówi Kościół?” (s. 187-204); 
11. „Jan Paweł II” (s. 205-220); 12. „Benedykt XVI” (s. 221-227); 13 „Franciszek” 
(s. 229-236). Książkę treściowo kończą uwagi podsumowujące: „Przyszłość i na-
dzieja” (s. 237-239).

W końcu książki zamieszczono jeszcze „Litanię do Matki Bożej z Guada-
lupe” (s. 241-243), „Modlitwę do Matki Bożej z Guadalupe” (s. 245-246), wybór 
literatury (s. 247-250) i spis streści (s. 251-252).

Zauważyć można, iż swoistym sercem książki jest rozdział zatytułowany 
„Madonna objawia się na Tepeyac”. Rozdziały przed stanowią swoiste wprowa-
dzenie, a następujące rozwinięcie, interpretacje samego objawienia. Właśnie 
sama Morenita pozostaje centrum, ale wskazującym na Jezusa Chrystusa, Syna 
Bożego. Ona zaś staje jako Bogurodzica – Theotokos.
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Lektura książki nasuwa pytanie, co mówi dziś Guadalupe. Autor stawia 
propozycje odpowiedzi: „Guadalupe to nie tylko czekający pełnego rozszyfrowania 
ukryty kod. To nie tylko sekrety. To nie tylko wyzwanie dla nauki, tajemnicza 
tęczówka czy niezniszczalne płótno. To dar nieba, to objawienie orędzia Boże-
go, które niesie przesłanie dla życia” (s. 239). Istotą jest zatem orędzie Boże. 
Guadalupe to przecież najstarsze objawienie maryjne w świecie, uznane przez 
Kościół. Ciekawe, że to właśnie z Nowego Świata. 

Maryja, jak w wielu innych późniejszych objawieniach, faktycznie staje jako 
pośredniczka. Jawi się jako ta, która wskazuje wyraźnie: „Zróbcie wszystko, 
cokolwiek wam powie” (J 2,5), przywołując swego Syna, Jezusa Chrystusa. Ta 
rola Maryi mocno wybrzmiewa w książce bp. Andrzeja F. Dziuby. Pośrednictwo 
Maryi, a nie Jej jakaś rola Współodkupicielki. Nie oznacza to oczywiście zane-
gowanie Jej szczególnego miejsca w dziejach zbawienia. 

Maryja w przesłaniu z Guadalupe nie jest ukazywana jako bogini czy osoba 
z panteonu bóstw azteckich. Nie jest matką w sensie bogini Matki czczonej kiedyś 
na wzgórzu Tepeyac. Staje zatem jako Matka zbawienia, wręcz Matka Zbawi-
ciela, choć w ikonograficznym obrazie służą Jej wszystkie artystyczne wyrazy 
sztuki azteckiej. One mówią w Jej imieniu i przekazują, w sposób zrozumiały, 
prawdy Bożego objawienia w Nowym Świecie. 

Biskup Juan Zumarraga, pierwszy biskup Meksyku (w tym czasie jeszcze 
niewyświęcony – nie otrzymał inwestytury sakramentalnej), kilkakrotnie pyta 
Juana Diego o znak. Wydaje się, czego zapewne nie był wówczas jeszcze świado-
my, że faktycznie pyta o łaskę. Oto bowiem Tilma Indianina stała się łaską dla 
ludów Nowego Świata, a faktycznie jednocześnie i dla przedstawicieli Starego 
Kontynentu. Po prostu to łaska dana przez Maryję dla całego świata. Wydaje 
się, że autor książki to umiejętnie uchwycił i pokazał.

Dobrze, że choćby skromny wybór bibliograficzny zamieszczony na końcu 
książki, pokazuje, jak bogato rozwija się publikacja źródeł oraz rośnie literatura 
przedmiotu. Świadczy to o zainteresowaniach badawczych, a także populary-
zatorskich. Chyba w tak szeroko pojęty nurt wpisuje się prezentowana książka 
łowickiego badacza. Zresztą autor umiejętnie daje szansę zapoznania się z wie-
loma współczesnymi osiągnięciami naukowymi.

Jednak ważnym jest, aby zawsze wszystko, co powie lub nie nauka traktować 
jak dar wpisany w ciągle aktualne Boże orędzie. To zwłaszcza silne orędzie ku 
życiu i jego obronie oraz promocji. Maryja z Tilmy Juana Diego jest w stanie bło-
gosławionym i wiele znaków malarskich oraz graficznych to wyraźnie pokazuje. 
To wskazuje także cały dialog z Juanem Diego oraz jego pytania i odpowiedzi. Jak 
Indianin mógł to wszystko wyrazić? Właśnie to jeszcze jeden dowód na dar łaski.
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Bp Andrzej F. Dziuba w swej książce przywołuje liczne cytaty z różnych 
źródeł i opracowań. To czyni przekazywane treści jeszcze bardziej autentycznymi. 
Są to bowiem informacje czy opinie znaczących postaci.

Niespotykany dotąd na gruncie polskim zabieg przywołania bardzo licznych 
wypowiedzi papieskich, a zwłaszcza Jana Pawła II, Benedykta XVI i Francisz-
ka. Pokazuje to, jak żywa jest w ich nauczaniu obecność orędzia z Guadalupe. 
Jednocześnie jak bogate i dynamiczne przesłanie jest ukazywane i zwiastowane. 
To zatem wskazanie, co mówi Kościół na ten temat, i to w nauczaniu papieskim.

Zaprezentowane wielorakie badania naukowe zdają się podpowiadać swoisty 
racjonalizm otwarty na wiarę. Potrzeba badań, studiów i zastosowania najnow-
szych technik oraz narzędzi badawczych. Można powiedzieć, że Tima sobie z nimi 
poradzi swym orędziem i łaską, nawet jeśli ktoś tego nie rozezna i nie przyjmie.

Może zbyt mało w książce wybrzmiała rola Antonio Valeriano i jego „Nican 
Mopohua”. Na pewno interesująco wybrzmiewa relacja samych objawień. Dobrze 
byłoby jednak poddać je jeszcze szerszej analizie. Łatwo można zauważyć, iż 
niosą one w sobie jeszcze bardzo wiele treści, choćby filologicznych. To przecież 
przekazał je wykształcony Indianin, potomek Azteków. Zatem jakże ciekawe 
są tutaj sprawy językowe.

Dobrze, że w książce znalazły się stosunkowo obszerne uwagi o czasach 
prekolumbijskich Azteków. Wprowadza to znakomicie w głębsze rozeznanie 
samych objawień oraz przede wszystkim ich konsekwencji ewangelizacyjnych. 
Ważnym dopowiedzeniem są także fragmenty książki odnoszące się do walki 
o prawa rdzennej ludności Nowego Świata. 

Ciekawym jest fakt, iż Tilma Juana Diego, mogąca przetrwać tylko niewiele 
lat, okazała się trwalsza niż kodeksy azteckie, rysunki naskalne czy na skórze. 
Ten nietrwały materiał, użyty dla przekazu niezwykłej historii spotkania Maryi 
z Indianinem, nadal mówi i spełnia swoje zadanie ewangelizacyjne. Jak zwracał 
się św. Jan Paweł II, to Matka Nowej Ewangelizacji.

W książce bp. Andrzeja F. Dziuby można bardzo łatwo dostrzec pasję zain-
teresowania Matką Bożą z Guadalupe. Autor nadaje swoim treściom wyjątkowo 
dynamiczny charakter, co sprawia, iż przekaz jest bardzo ciekawy. Nie pomniej-
sza to jednocześnie merytorycznego charakteru proponowanych analiz, opinii 
czy pytań. Autor w pełni zachowuje rygory naukowej refleksji.

Objawienia na wzgórzu Tepeyac i ich konsekwencje ukazane w omawianej 
książce stają się darem, jaki ofiarował sam Bóg przez Maryję ludzkości, wszyst-
kich ras, ludów, narodów i języków (por. Ap 7,9). Można tylko wyrazić życzenia, 
aby stał się ponownie darem dla każdego czytelnika. Zatem książka nie jest 
tylko relacją historycznych wydarzeń, ale przede wszystkim ciągle aktualnym 
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ewangelizacyjnym przesłaniem, które od 1531 roku niesie cały Kościół, zwłaszcza 
w czasach niezwykle krwawych prześladowań i cierpień w Meksyku.

Morenita w swym wizerunku, w cudownej Ikonie przyjmuje każdego roku 
ponad 20 milionów pielgrzymów i turystów. Prezentowane opracowanie jest 
także swoistym zaproszeniem do poznania tych bohaterów, wydarzeń oraz 
żywego trwania przesłania objawienia i samej Tilmy Juana Diego. To żywa 
ewangelizacja z udziałem Bogarodzicy z Guadalupe.

O. Augustin A. Serafini (Oshkosh, Wisc.)
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