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mgr Natalia Domka

Łukaszowe rozumienie wiary w świetle Łk 1,45

Artykuł podejmuje temat wiary w Ewangelii wg św. Łukasza. Podstawą analizy jest 
Łk 1,45. Artykuł składa się z trzech głównych części: kontekstu narracyjnego, zagadnień 
egzegetycznych oraz przesłania teologicznego. Kontekst narracyjny pozwolił wyróżnić 
Łk 1,45 na tle perykopy Łk 1,39-45, w której pełni funkcję zakończenia. W analizie eg-
zegetycznej wyjaśniono najważniejsze terminy związane z Łk 1,45 w kontekście użycia 
ich przez Łukasza w innych miejscach Ewangelii. Pozwoliło to na właściwe odczytanie 
przesłania teologicznego Łk 1,45. W ten sposób w trzeciej części artykułu zebrano charak-
terystyczne dla Łukaszowej koncepcji wiary elementy takie, jak: chrystologia, pneumato-
logia, mariologia oraz związek z teologią słowa. 

Słowa kluczowe:  wiara; Łukasz; Łk 1–2; Łk 1,45; Ewangelia Dzieciństwa; Maryja 

1. Wstęp

Trzecia Ewangelia jest jedną z propozycji drogi, jaką ma podążać uczeń 
Jezusa. Spisana w określonym momencie historii Kościoła, dedykowana 
uczniom z konkretnymi problemami, usiłuje wyjść im naprzeciw. Łukasz 
adresuje ją do tych, którzy przebyli już rzetelną katechezę, a teraz potrzebują 
pogłębienia swojej wiary, nauczenia się przeżywania jej w sposób bardziej 
dojrzały. Stąd jego perspektywa teologiczna różni się od innych ewange-
listów. W niniejszym artykule zostanie przedstawiony jeden z elementów 
teologicznej koncepcji trzeciego ewangelisty, jakim jest wiara. Przedmio-
tem analizy będzie fragment Łk 1,45, który, podejmując temat wiary, nie 
został w tym zakresie szerzej opracowany1. Kontekst narracyjny pozwoli 

1 Opracowanie bibliograficzne P. Ostańskiego odnotowuje od 1945 roku 38 artykułów 
dotyczących sekcji Łk 1,39-45, z czego tylko 3 pozycje dotyczą jedynie Łk 1,45 w aspek-
cie biblijnym: A. Jankowski, «Mater Ecclesiae», Ruch Biblijny i Liturgiczny 18 (4; 1965) 
193-205; O. Da Spinetoli, Maryja w Biblii, tł. Antoni Tronina (Niepokalanów 1997); 
B. Adamczewski, «Szczęśliwa, która uwierzyła (Łk 1,45)», Verbum Vitae 3 (5; 2004) 75-
88.
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wyróżnić Łk 1,45 na tle całej perykopy, której jest częścią. Ten etap analizy 
ma za zadanie wskazać miejsce wybranego wersetu w narracji i opisać jego 
specyficzne cechy. Celem kolejnego paragrafu będzie zbadanie tych cech 
z bliska i przyjrzeniem się relacji między Łk 1,45 a innymi paralelnymi 
tekstami Ewangelii Łukasza. W ostatnim paragrafie nastąpi przedstawienie 
orędzia teologicznego na podstawie wcześniej przeprowadzonej egzegezy.

2. Kontekst narracyjny Łk 1,45 

Tekst Łk 1,45 jest częścią perykopy dotyczącej spotkania Maryi z jej 
krewną Elżbietą (Łk 1,39-56). Ze względów literackich scenę tą można 
podzielić na dwie samodzielne jednostki2. Przy takim podejściu w.45 
związany jest z pierwszą częścią całości opowiadania i stanowi jego 
ostatni element – zakończenie. Analiza narracyjna Łk 1,39-45 sugeruje, 
by w.45 traktować jako ogólną sentencję i wskazuje na uniwersalny jego 
charakter. Jest również ważnym elementem sekcji Łk 1-2. Niektórzy 
komentatorzy zauważają, że perykopa o nawiedzeniu Elżbiety stano-
wi uzupełnienie pierwszej części paralelizmu dotyczącego dzieciństwa 
Jezusa i Jana3. W tym kontekście sam w.45 posiada szczególną rolę 
w narracji, zamykając etap dotyczący dwóch zwiastowań (Łk 1,5-25; 
26-38). Narrator nawiąże do tych scen poprzez odpowiednie sygnały 
w tekście Łk 1,39-45.

W.45 odsyła do ekspozycji sceny (w.39-40)4. W jej świetle pełni rolę 
satelity i kieruje czytelnika do punktu węzłowego – wcześniejszych informa-
cji, które pomagają zrozumieć sens jego treści. W.45 może zatem stanowić 
moment rozwiązania problemu zasygnalizowanego w pierwszych wersetach 

2 F. Mickiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza. Wstęp. Przekład z oryginału. 
Komentarz (Nowy Komentarz Biblijny 3; Częstochowa 2011) 123.
3 Więcej na struktury Łk 1-2 i funkcji poszczególnych scen w ich układzie: S. Włoda-
rzyk, «Kwestie struktury, źródeł i rodzaju literackiego Łk 1-2», w: T.M. Dąbek, T. Jelonek, 
Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. Augustynowi Jankowskiemu OSB (Kraków 
1993) 303-304; J. Łach, «Egzegetyczne problemy Łukaszowej Ewangelii Dzieciństwa 
Jezusa», Studia Theologica Varsaviensia 16 (1978) 3-15.
4 Moment graniczny opowiadania, scena początkowa z podstawowymi informacjami 
pomocnymi, by zrozumieć pojawienie się określonych postaci na scenie, reakcji bohate-
rów opowiadania oraz dalszego rozwoju akcji.



9

Łukaszowe rozumienie wiary w świetle Łk 1,45

sekcji. Przypominają one o scenie wcześniejszej – zwiastowaniu Maryi 
(Łk 1,26-38). Autor zatem sugeruje, by scenę kolejną intepretować w łącz-
ności z tamtym zdarzeniem5. 

W kontekście następnych wersetów, w.45 znacząco wyróżnia się termi-
nologią i cechami gramatycznymi. W.41 rozpoczyna nowy etap opowiada-
nia6. Narrator przekazuje inicjatywę działania bohaterce – opisuje jej stan, 
daje możliwość wyrażania przez nią jej najskrytszych przeżyć i poglądów. 
Zwrot tutaj obecny kai egeneto (i stało się) jest charakterystyczny dla trze-
ciego Ewangelisty7. Taki zabieg literacki sugeruje, by za chwilę opisane 
zdarzenie interpretować jako zasługujące na szczególną uwagę. Pojawia się 
informacja o skutkach przybycia Maryi i nieznanej z treści Jej pozdrowienia 
(podskoczenie dziecięcia w łonie i napełnienie kobiety Duchem Świętym). 
W dalszej narracji wprowadzona zostaje bezpośrednia wypowiedź Elżbiety 
wraz z ważnym dla zrozumienia treści w.45 czasownikiem eulogeō (błogo-
sławić)8. Tutaj obecny jest w formie participium perfecti passivi, co nadaje 
jemu sens: byłaś/był błogosławiona/błogosławiony i jesteś/jest nadal. Wstęp 
do mowy niezależnej nie zawiera jeszcze adnotacji na temat jej adresata. 
Ujawnia się on w samej jej treści poprzez zaimki su (ty), sou (twojego) 
oraz w dalszej narracji (w.43) przez określenie podmiotu jako hē mētēr tou 
kyriou mou (matka pana mojego). Następuje moment przejścia od opisu 
przebiegu wizyty Maryi u krewnej (w.41-42) do etapu opowiadania, który 
można nazwać relacją Elżbiety o wcześniejszych zdarzeniach (w.43-44). 
Z punktu widzenia narracji Elżbieta sama teraz opowiada i komentuje, co 

5 B. Adamczewski, «Szczęśliwa, która uwierzyła (Łk 1,45)», Verbum Vitae 3 (5; 2004) 
75-88.
6 Zachodzi zmiana dyskursu – podstawowego elementu transmisji opowiadania. Kie-
ruje on procesem komunikacji tekstu narracyjnego. Cechuje się innymi formami grama-
tycznymi niż zwykła narracja. Dominuje w nim zwykle pierwsza osoba lub pojawiają się 
przysłówki typu „teraz”, „tutaj”. Łukasz w w.41 zmienia sposób narracji i wprowadza 
nową formę wypowiedzi. Zob. J. Czerski, Metodologia Nowego Testamentu (Opolska Bi-
blioteka Teologiczna 126; Opole 2012) 155-156.
7 Łukasz przejmuje go z Septuaginty. Zwroty egeneto de (stało się zaś) oraz kai ege-
neto (i stało się) Łukasz często używa również w sekcji Łk 1–2, m.in. Łk 1,8.23.41.59.65; 
2,1.6.15.46; 3,21. Zob. J. Czerski, Księgi narracyjne Nowego Testamentu (Opolska Bil-
bioteka Teologiczna 59; Opole 2003) 241.
8 R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu. Wydanie z pełną lo-
kalizacją greckich haseł, kluczem polsko-greckim oraz indeksem form czasownikowych 
(Prymasowska Seria Biblijna 3; Warszawa 2006) 242-243.
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się stało. Początek w.44 budują charakterystyczne dla Łukaszowego stylu 
zwroty idou gar hōs egeneto (oto bowiem jak stało się). Dla całego wersetu 
punktem węzłowym jest w.41 – są to te same wiadomości, opowiadane teraz 
jednak z punktu widzenia bohatera – nie narratora. Jedno zdarzenie opisują 
również podobne terminy: kai/hōs egeneto, ton aspasmon, skriptaō. Różnicę 
między tymi dwoma fragmentami stanowi informacja na temat napełnienia 
Duchem Świętym w w.41, zastąpiona motywem radości w w.44. W w.42-
44 zastosowana została narracja personalna. Dzięki niej odbiorca tekstu 
ma możliwość interpretacji przedstawionych w tekście wydarzeń z punktu 
widzenia bohatera opowiadania, który jest dla czytelnika pośrednikiem 
narracji9. 

Wszystkie powyższe obserwacje okazują się bardzo pomocne w od-
czytaniu w.45, który stanowi kontynuację wcześniej poruszonych tematów 
i jednocześnie zaskakuje sposobem ich przedstawienia – odmiennym od tego, 
jaki miał miejsce do tej pory. Łukasz zmienił w w.45 sposób opowiadania, 
aby czytelnikowi przekazać prawdy, które mogą obowiązywać również poza 
ramami Łk 1,39-45. 

3. Zagadnienia egzegetyczne

Pierwszym motywem wyróżniającym w.45 na tle opowiadania jest jego 
terminologia. Obecna w nim żeńska forma przymiotnika makarios10 odnosi 
się do wcześniej wskazanej przez Elżbietę osoby, która jest Matką Pana 
(w.43) i którą nazywa błogosławioną (w.42) W w.45 natomiast ta sama ce-
cha zostaje wyrażona przez inny termin, którym Łukasz posłuży się jeszcze 
17 razy w swoim dziele11. Jako jedyny spośród ewangelistów decyduje się 
przypisywać ten termin kobiecie. Czyni to po raz kolejny w odniesieniu 
do Matki Jezusa w Łk 11,27-2812. Przymiotnik ten pojawia się tam dwa 

9 Jest to tzw. druga instancja narracyjna: jeden z bohaterów jest przedstawiony w nar-
racji jako opowiadający (w.42-44). To inny poziom narracji, zwany narracją metadiege-
tyczną. Por. S. Szymik, Współczesne modele egzegezy biblijnej (Lublin 2013) 76.
10 R. Popowski, Wielki słownik, 374.
11 Łk 1,45;6,20-22;7,23;10,23;11,27-28;12,37-38.43;14,14-15;23,29; Dz 20,35;26,2. 
12 Więcej na temat egzegezy tego fragmentu: S. Haręzga, «Maryjny aspekt Jezuso-
wego błogosławieństwa o słuchających i zachowujących słowo Boże (Łk 11,27-28)», 
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razy. Jest to epizod dotyczący wypowiedzi nieznanej kobiety z tłumu, któ-
ra kieruje słowo błogosławieństwa pod adresem Matki Jezusa (Łk 11,27): 
makaria hē kolia hē bastasasa se kai mastoi hous ethēlasas (szczęśliwe 
łono, które nosiło ciebie i piersi, które ssałeś). W odpowiedzi na tą sytuację 
Jezus oświadcza (Łk 11,28): menoun makarioi hoi akouontes ton logon tou 
theou kai fylassontes (zaiste, szczęśliwi …)13. W tej wypowiedzi, która jest 
formą apoftegmatu14, Jezus wyjaśnia, co jest źródłem prawdziwego szczę-
ścia (błogosławieństwa) – określa warunki, jakie należy spełnić, aby stać 
się człowiekiem błogosławionym, szczęśliwym (makarios). Jest to: akouō 
(słuchanie) i fylassō (zachowywanie) ton logon tou theou (słowa Bożego). 
Formy czasownikowe występują tutaj jako imiesłowy czasu teraźniejszego. 
Pierwszy z nich hoi akouontes jest ponadto formą urzeczownikowioną, bli-
żej dopełnioną, co tłumaczyć można jako: ci, którzy słuchają słowa Boga. 
Drugi czasownik fylassontes zdaje się być uzupełnieniem tego wyrażenia 
i znaczy tyle, co: zachowujący, strzegący. Warto zauważyć, że Łukasz za-
równo w Łk 1,45 jak i w Łk 11,27 pomija użycie czasownika eimi (być). 
Naśladuje w ten sposób klasyczny język grecki15. W tym kontekście widać, iż 
trzeci ewangelista usiłuje w w.45 zaproponować ogólną sentencję, do której 
nawiązuje w dalszej części Ewangelii poprzez te same terminy, kontekst 
sytuacyjny (Maryja – Jej przyjęcie słowa i macierzyństwo) oraz podobne 
cechy składniowe. 

Perykopa Łk 11,27-28 jest jedną z kilku, w których Łukasz posługuje 
się terminem makarios. Cenne byłoby przyjrzeć się bliżej wszystkim, jednak 
z powodu określonej formy niniejszego opracowania ograniczono się tylko 
do niektórych. Warto wspomnieć jeszcze o dwóch miejscach, gdzie Łukasz 
posługuje się tym terminem. Jedno z nich to paralelne do Mateusza kazanie na 
równinie (Łk 6,20-23; por. Mt 5,3-12). Łukasz rozpoczyna epizod całkowicie 

Tarnowskie Studia Teologiczne 13 (1994) 185-205.
13 Składnia w.28 sugeruje przyjęcie stanowiska wobec wcześniejszej sytuacji (auvto.j de. 
ei=pen). Słowo menou/n świadczy o przyznaniu racji, a zarazem sugeruje pewne dopowie-
dzenie, wyjaśnienie i komentarz do wcześniej postawionej tezy. Jest zwróceniem uwagi 
na jeszcze inną cechę adresatki wcześniejszego makaryzmu.
14 Jest krótką wypowiedzią, oświadczeniem, ważną sentencją. Nazwę apoftegmat pro-
mował Bultman, Dibelius natomiast posługiwał się terminem paradygmat. Zob. F. Mic-
kiewicz, Ewangelia według świętego Łukasza, 604. 
15 Jest to cechą stylu Łukaszowego. Por. Łk 2,12; 4,36; 5,38; 10,47;22,20. Zob. J. Czer-
ski, Księgi narracyjne, 241.
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inaczej niż Mateusz, poszerzając wstęp do nauczania Jezusa informacją na 
temat celu przybycia do Niego tłumów: ēlthon akousai autou (przyszli aby 
usłyszeć go, Łk 6,18). Po tej informacji Ewangelista w Łk 6,19 mówi o uzdra-
wianiu z chorób, uwalnianiu od duchów oraz szukaniu Jezusa (ezētoun) z za-
miarem dotknięcia Go, z uzasadnieniem, że moc wychodziła od Niego (hoti 
dynamis par autou exērheto). Kolejne miejsce, gdzie występuje makarios, to 
zakończenie sceny dotyczącej poselstwa Jana (Łk 7,18-23; por. Mt 11,16-19). 
Po dwóch zdarzeniach związanych z setnikiem w Kafarnaum (Łk 7,1-10) oraz 
młodzieńcem z Nain (Łk 7,11-17) Jan dowiaduje się o tym i wysyła swoich 
uczniów do Jezusa z pytaniem o Jego tożsamość (Łk 7,18-19). Po scenie tej 
Łukasz przekazuje informacje o uzdrawianiu, uwalnianiu od złych duchów, 
przywracaniu wzroku (Łk 7,21). Następnie przytacza wypowiedź Jezusa na 
ten temat, poszerzoną o wzmiankę o oczyszczeniu z trądu (leproi), przywra-
caniu słuchu (peripatousin), podnoszeniu się martwych (nekroi egeirontai) 
i, co najważniejsze, otrzymywaniu przez biednych Dobrej Nowiny (ptōhoi 
euangelizontai). Po tym następuje zdanie: kai makarios estin hos ean mē 
skandalisthē en emoi (i szczęśliwy jest ten, który nie załamuje się z mego 
powodu) (Łk 7,23)16. Jezus zatem przed etapem dotyczącym Jego nauczania 
na temat słowa (sekcja Łk 8,1-21) podsumowuje dotychczasowe zdarzenia. 
W ten sposób nawiązuje do programowego wystąpienia w Nazarecie (zob. 
Łk 4,16-29). Jest tam mowa o misji Jezusa. Zauważyć można wyraźne w opi-
sie podobieństwa do wyżej przywołanej sceny o spotkaniu z uczniami Jana. 
W Łk 7,23 widać, że ewangelista przekazuje kolejny makaryzm. Porusza 
w nim kwestię wiary. Jest to kolejny aspekt łączący przywołane teksty z oma-
wianym w niniejszej pracy Łk 1,45.

Centralny termin w.45 to czasownik pisteō. Wraz z spójnikiem hoti, 
oznacza: wierzyć, że17. Nie jest on czasownikiem często używanym przez 
Łukasza, jest bardziej charakterystyczny dla innych ewangelistów. W przy-
wołanym wyżej tekscie Łk 7,23 Łukasz nie używa tego terminu, zastępując 
go innym czasownikiem. W Dziejach Apostolskich wielokrotnie termin 

16 Czasownik skandalizō oznacza: powodować wpadnięcie w pułapkę, powodować 
upadek, prowadzić do grzechu, oburzać się, gorszyć. Zob. R.Popowski, Wielki słownik, 
556; F.W. Gingrich, F.W. Danker, Shorter Lexicon of the Greek New Testament (Chicago 
1983) 182. Współczesne tłumaczenia sugerują utratę wiary, zwątpienie, np.…kto we mnie 
nie zwątpi.
17 R. Popowski, Wielki słownik, 494.



13

Łukaszowe rozumienie wiary w świetle Łk 1,45

pisteō się pojawia18. W Łukaszowej Ewangelii natomiast można spotkać 
go jedynie dziewięć razy, m.in. w wyjaśnieniu przypowieści o siewcy, 
w Łk 8,12. W tym fragmencie obok pisteō, występują inne ważne dla Łu-
kaszowej myśli terminy: hodos (droga), logos (słowo), sōzō (zbawiać) oraz 
istotne wyrażenia jak: akouō (słuchanie) i apo tēs kardias autōn (z ich serc). 
Łukasz porusza po raz kolejny temat konsekwencji przyjęcia niewłaściwej 
postawy wobec słowa Bożego. W Łk 8,12 ewangelista używa słowa diabo-
los, który poza tym miejscem pojawia się tylko w scenie dotyczącej kusze-
nia Jezusa – cztery razy (Łk 4,2-3.6.12). Warto zauważyć, że w paralelnej 
scenie kuszenia przekazanej przez Mateusza (Mt 4,1-11), we fragmencie 
dotyczącym pierwszej pokusy pojawia się cytat z Pwt 8,3 w formie: Nie 
samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust 
Boga (panti rhēmati ekporeuomenō dia stomatos theou). Łukasz rezygnuje 
z drugiej części cytatu. Można przypuszczać, że w ten sposób czyni miejsce 
na to, by temu tematowi poświęcić więcej uwagi w innym miejscu Ewangelii. 
Do kuszenia na pustyni nawiązuje właśnie przypowieść o siewcy. Marek 
uczynił ją pierwszą częścią nauczania Jezusa (Mk 4,1-20). Mateusz z kolei 
ją przeredagowuje i umieszcza w innym miejscu swojej Ewangelii, uzupeł-
nia również o własne uwagi (Mt 13,1-3). Łukasz wyjaśnia wręcz wszystko, 
co dotyczy tego tematu. Przypomina również o sekcji Łk 1-2. W Łk 8,13 
ewangelista wyjaśnia nie tylko jak przyjmować słowo, ale mówi też o zagro-
żeniach i trudnościach związanych z drogą wiary oraz warunkach duchowego 
wzrostu (Łk 8,15). Cenną informacją okazuje się, iż w najbliższym kontekście 
przypowieści pojawia się osoba Matki Jezusa (Łk 8,19-21). W odpowiedzi 
na oświadczenie kogoś z tłumu na temat pojawienia się Jego rodziny, On 
odpowiada, że Jego rodziną są: słowo Boże słuchający i czyniący (ton logon 
tou theou akouontes kai poiountes). Jest to zatem powrót do sceny nawiedze-
nia i w.45 – nie tylko w temacie słuchania słowa i kontekście maryjnym, ale 
także faktu spotkania dwóch kobiet, które się dzielą wzajemnie radością z po-
wodu swego błogosławionego stanu. W świetle tych wszystkich obserwacji 
widać, iż Łukasz usiłuje łączyć temat wiary z przyjęciem słowa Bożego, 
strzeżeniem go i wprowadzaniem w czyn. Stawia ponadto więzy duchowe 
ponad więzy krwi, a więź z Jego słowem ma być ogniwem łączącym między 
słuchającymi a Tym, który jest Słowem. Przypowieść o słowie z adnotacją 

18 35 razy.
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na temat wiary, którą pomijają inni ewangeliści, posiadając formę etapów 
przyjmowania słowa, sugeruje, że przyjęcie słowa wiąże się z rozwojem, a, 
co za tym idzie, potrzebuje wytrwałości i cierpliwości ze strony odbiorcy 
słowa o szlachetnym i dobrym sercu: en kardia kalē kai agathē akousantes 
ton logon katehousin kai karpoforousin en hypomonē – w sercu pięknym 
i dobrym usłyszawszy słowo zatrzymują i owoc przymoszą w wytrwałości 
(Łk 8,15). 

W kontekście ostatnich słów tej przypowieści można rozumieć kolej-
ny element Łk 1,45 – wyrażenie estai teleiōsis. Słowo teleiōsis pojawia 
się w Nowym Testamencie jedynie dwa razy (Hbr 7,11). Mówi o speł-
nieniu, dojrzewaniu, osiągnięciu celu, pełnym dokonaniu19. Po nim na-
stępuje formuła tois lelalēmenois autē (tym powiedzianym jej)20. Łukasz 
użył tego zwrotu zamiennie z: logos (w.29) oraz rhēma (w.38a)21. Po raz 
pierwszy w swoim dziele opisuje rzeczywistość dotyczącą słowa właśnie 
w ten sposób. W innych miejscach Ewangelii również można spotkać się 
z tym zjawiskiem. W scenie dotyczącej zwiastowania pasterzom narodzin 
Jezusa (Łk 2,8-20) jest mowa o: rzeczy powiedzianej o tym Dziecku (tou 
rhematos tou lalēthentos peri tou paidiou toutou; w.17) a uczestnicy wy-
darzenia dziwią się z powodu słów powiedzianych przez pasterzy (peri tōn 
lalēthenton hypo tōn poimenōn; w.18). W scenie tej pojawia się także słowo 
rhema (ww.15.17.19). Ponadto rzeczywistość słowa wyrażona w formie 
urzeczownikowionego participium pojawi się w scenie świątynnej Łk 2,20-
39, gdzie można przeczytać w w.33 o zdziwieniu rodziców Jezusa wobec 
tych powiedzianych o Nim słów przez Symeona (Łk 2,29-32). Biorąc pod 
uwagę dotychczasowe obserwacje, można twierdzić, że Łukasz używa tego 
wyrażenia na określenie słów Boga22. 

Na takie rozumienie tego terminu wskazuje ostatnia część w.45 
– para kyriou (od Pana). W świetle dotychczasowej narracji oraz 

19 Por. R. Popowski, Wielki słownik, 598.
20 R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament. Wydanie interline-
arne z kodami gramatycznymi (Prymasowska Seria Biblijna 1; Warszawa 2006) 241.
21 Por. B.Adamczewski , Szczęśliwa, 85.
22 Łukasz w innych miejscach Ewangelii posługuje się różnymi terminami na opisanie 
tej rzeczywistości: logos tou theou w Łk 8,11.21; 11,28, rehma w Łk 2,15.17.19.29. Łu-
kasz pomija czasami użycie jednych terminów, by w innych miejscach dany temat rozbu-
dować o nowe interpretacje. 
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rozumienia kyriou w Nowym Testamencie tytuł ten w w.45 z pewno-
ścią dotyczy Boga Ojca23. W połączeniu z najbliższym kontekstem cała 
formuła mówi o tym, że wcześniejsze słowa pochodzą od Boga i Jego 
mocą się wypełnią. Taka intencja towarzyszy Łukaszowi w całym jego 
dziele. Wcześniej przytoczone teksty dotyczące działalności Jezusa – 
nauczania, uzdrawiania, uwalniania od demonów wskazują, iż dzieje się 
to za sprawą interwencji Boga i Jego słów, których głosicielem jest Jezus 
(hoti dynamis par autou exērheto – ponieważ moc od niego wychodziła; 
Łk 6,19).W tym miejscu należy wrócić do scen wcześniejszych, z któ-
rymi – jak sugeruje narracja – należy interpretować scenę nawiedzenia. 
W.45 jest elementem specyficznej techniki narracyjnej, jaką posłużył się 
Łukasz – synkris24. To werset paralelny do sceny z Zachariaszem – w.20, 
który ze względu na ewidentne powiązania, można przytoczyć w całości: 
kai idou esē siōpōn kai mē dynamenos lalēsai ahri ēs hēmeras genētai 
tauta, anth ōn ouk episteusas tois logois mou hoitines plērōthēsontai eis 
ton kairon autōn – a oto będziesz milczący nie mogący powiedzieć, aż do 
dnia, gdy stanie się to, za to, że nie uwierzyłeś słowom moim, które to 
wypełnione zostaną w porze ich (Łk 1,20). Widoczny jest tutaj kontrast 
pomiędzy postawami dwóch bohaterów: Zachariasza i Maryi. W obu 
tekstach pojawia się termin pisteō, odniesienie do przesłania Bożego 
(laleō, logos), wypełnienia się słów Boga (plēroō, teleiōsis) i odniesienie 
do czasu (ahri ēs hēmeras, eis ton kairon autōn, estai – czas przyszły). 
Warto zwrócić uwagę na dalsze losy bohaterów po ich doświadczeniach. 
Zachariasz milczy – jest „niemocny”, by mówić, Maryja natomiast po 
udzieleniu odpowiedzi aniołowi (Łk 1,38) udaje się do krewnej w tych 
dniach (en tais hemerais), a spotkanie kobiet kończy się Jej bogatą wy-
powiedzią na temat dzieł Bożych (Łk 1,46-55). Zachariaszowi zarzuca 
się niewiarę, podczas gdy Bóg pozwala mu przejść jeszcze pewną drogę, 
aby mógł, podobnie jak Maryja, wypowiedzieć kiedyś swój własny hymn 
na cześć Boga (Łk 1,69-79). 

23 R. Popowski, Wielki słownik, 352-353.
24 Zob. J.N. Aletti, «Non-fede e fede in Lc 1,5-25. Perché il racconto lucano comincia 
con la fede?», w: D. Dziadosz, Świadkowie wiary. Biblia o wierze (Analecta Biblica Lu-
blinensia 9; Lublin 2014) 171-180.
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4. Przesłanie teologiczne

Dotychczasowe analizy pozwalają na wyróżnienie kilku charaktery-
stycznych elementów dla Łukaszowego rozumienia wiary. Łk 1,45 stanowi 
punkt narracyjny, z którego można rozpocząć podróż po ewangelicznych 
opowiadaniach, gdzie temat wiary został ponownie podjęty. Ewangelista 
łączy wiarę z przyjęciem słowa Bożego. Konsekwentnie realizuje dekla-
rację, którą składa na początku swego dzieła, gdzie zobowiązuje się, by 
spisać świadectwo, które pozwoli już wierzącemu uczniowi Pana, swoją 
wiarę pogłębić i umocnić (Łk 1,1-4). W pierwszych rozdziałach Ewan-
gelii opisuje sytuacje związane z przyjściem Jezusa na świat (Łk 1,26-
38; 2,8-20) i pierwszymi pytaniami o Jego tożsamość i misję (Łk 1,34; 
2,21-52). Dzieje się to w atmosferze radości i działania Ducha Świętego 
(Łk 1,35.41.44; 2,25-35). Takie warunki nadzwyczajnych Bożych inter-
wencji skłaniają do odczytywania tych zdarzeń w kluczu także eschatolo-
gicznym, o czym świadczą takie motywy, jak obecność aniołów Bożych 
czy ludzie o darze proroctwa (Łk 2,8-20.33-38) oraz soteriologicznym 
(Łk 2,11). Łukasz zdecydował się uczynić nośnikiem ważnych prawd Mat-
kę Jezusa25. W pierwszych rozdziałach swego dzieła stanowi Ona wyjątek 
w wymiarze przyjęcia orędzia o Jezusie na tle innych bohaterów Ewangelii 
Dzieciństwa. Przykładem jest Łk 1,45, gdzie docenia się Jej wiarę w sło-
wo usłyszane od Boga. Do tego fragmentu nawiązuje Łukasz w innych 
miejscach, jak w Łk 11,27-28. W tym fragmencie Łukasz decyduje się 
przedstawić sytuację w taki sposób, iż przywilej szczęścia i błogosławień-
stwa na początku przypisuje Matce Pana. Jezus w swym autorytecie czyni 
owe wartości czymś uniwersalnym, dostępnym każdemu, kto decyduje się 
przyjąć odpowiednią postawę wobec słów Boga. Można zatem stwierdzić, 
iż Łukaszowa koncepcja wiary posiada również aspekt mariologiczny, gdyż 
trzeci ewangelista ukazuje Maryję jako wzór wierzącego – osoby, która 
od początku podąża drogą zawierzenia słowom usłyszanym od Boga ku 
ich ostatecznemu spełnieniu i wytrwale towarzyszy wspólnocie Kościoła 
w tym procesie (Dz 1,14)26.
25 W analizie tekstu biblijnego nazywa się to sjużetem objawiającym. Zjawisko to pole-
ga na ukazaniu jakiejś ważnej dla czytelnika prawdy przez występowanie pewnej rzeczy, 
wartości czy osoby w narracji.
26 Paweł VI, Adhortacja Marialis Cultus, 17.
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W świetle egzegetycznych analiz należy mocno podkreślić chrystolo-
giczny wymiar zagadnienia związanego z wiarą. Wiara jest postawą wobec 
słowa Bożego i więzią z Jezusem, ale również – jak sam Jezus pouczył 
– postawą wytrwałości, cierpliwości w trudnościach (Łk 8,15; 11,9-13) 
i modlitwie (Łk 18,1; Dz 1,14), a także sprzeciwiania się pokusom i równo-
wagą w duchowej walce (Łk 4,1-13). Odniesienie zwycięstwa w tej sferze 
nie jest jednak możliwe bez Bożej łaski. W tym też kontekście pojawia się 
wątek charytologiczny i pneumatologiczny teologii trzeciego ewangelisty. 
Łukasz wielokrotnie wiąże działalność Jezusa, Jego słowa i czyny, oraz to, 
czego sam Jezus doświadcza, z mocą Bożą i działaniem Ducha Świętego. To 
Duch Święty wypędza Jezusa na pustynię (Łk 4,1), On spoczywa na Jezusie 
u początku publicznej działalności (Łk 4,18) i jest obecny nieustannie pod-
czas Jego misji, czego dowodem są wcześniej przywołane niektóre teksty 
z Ewangelii. Jezus wymaga wiary od uczniów również po Jego zmartwych-
wstaniu. Uczniom idącym do Emaus zarzuca brak wiary (Łk 24,25). W tym 
sensie Jezus sugeruje, że to nie koniec drogi (hodos), lecz jej początek. Jezus 
spełnił swoją ziemską misję, ale jednocześnie pozostawił pewne ponad-
czasowe wymagania dla swoich uczniów (Łk 9,23-27; 14,25-34). Według 
myślenia jedynie ludzkiego ich sytuacja nie poprawiła się – pójście drogą, 
którą wyznaczył Pan, przyznawanie się do Jego imienia, stało się dla nich 
teraz powodem do znoszenia wielu trudów, przeciwności i prześladowań. 
W świetle wiary jednak Jezus pozostawia narzędzia, które mogą uczniów 
umacniać w wierze i pomagają wzrastać w łasce Bożej. Korzystając z nich, 
nawet kiedy z zewnątrz przychodzą prześladowania, oni pozostają szczęśli-
wi, ich serca nie są już takie, jak kiedyś, ale stają się coraz bardziej podobne 
do serca ich Mistrza i potrafią nie zgorszyć się i nie załamać (Łk 7,23), lecz 
zachować to, co Boże (Pwt 8,3; Łk 1,29.19.51; 4,4; 8,15).

5. Podsumowanie 

Niniejszy artykuł miał za zadanie przedstawienie koncepcji wiary 
w trzeciej Ewangelii. Posługując się elementami metody narracyjnej, został 
przedstawiony kontekst Łk 1,45, co pozwoliło na określenie jego funkcji 
w opowiadaniu i zaznaczyło jego specyficzne cechy gramatyczne. Opi-
sano je szerzej w ramach egzegezy i zestawiono z paralelnymi tekstami 
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Ewangelii. Doprowadziło to do sformułowania wniosków teologicznych, 
w których można dostrzec, iż Łukaszowe rozumienie wiary ma charakter 
kontekstualny i jest wieloaspektowe. Trzeci ewangelista w wielu tekstach 
porusza temat wiary, a powyższe analizy nie objęły wszystkich możliwości 
przedstawienia tego zagadnienia, stąd pozostaje ono kwestią nadal otwartą 
i wartą dalszych opracowań. 
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Włodarzyk S., «Kwestie struktury, źródeł i rodzaju literackiego Łk 1-2», 
w: T.M. Dąbek, T. Jelonek, Agnus et Sponsa. Prace ofiarowane o. prof. 
Augustynowi Jankowskiemu OSB (Kraków 1993) 303-304

Luke’s understanding of faith in the light of Luke 1:45

The article is about faith in the Gospel according to St. Luke. The basis of the analysis 
is Lk 1:45. The article, apart from the introduction and the conclusion, consists of three 
main parts: the narrative context, the exegetical issues, and the theological message. The 
narrative context allowed to distinguish Lk 1:45 against the background of the Lk 1:39-45 
as the ending of it. The most important terms related to Lk 1:45 are explained in the exege-
tical analysis. It was noted by the context of their use in other places Luke’s Gospel. This 
allowed the correct reading of the theological message Lk 1:45. In this way, in the third 
part of the article were collected characteristic Luke’s understanding of the faith elements 
such as christology, pneumatology, mariology and theology of the word. 

Keywords:  faith; Luke; Lk 1–2; Lk 1:45; The Gospel of Childhood; Mary
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Ks. mgr lic. Mariusz Szypa

Wyznanie Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem 
w liturgii

Według papieża Pawła VI „w Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, który stał się człowie-
kiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest każdemu człowiekowi zbawienie, jako 
dar łaski i miłosierdzia Bożego” (Evangelii Nuntiandi, nr 27) Stwierdzenie to jest podsta-
wą, centrum i szczytem całej dynamiki i działalności Kościoła. Jest ono również wpisane 
we wszelką liturgiczną działalność Kościoła i wyrażone w obrzędach sakramentalnych. 
Głównym celem tego artykułu jest sprawdzenie, jaki jest cel i zadanie deklaracji liturgicz-
nych podczas obchodów sakramentalnych, a następnie skonfrontowanie ich z niesakra-
mentalnymi formami osobistego uznania Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.

Słowa kluczowe:  przyrzeczenia chrzcielne; sakramenty; mistagogia; Kyrie eleison; pro-
cesja

1. Wstęp 

Wśród różnych codziennych, zwykłych wyrazów przynależności, wia-
ry, oddania istnieją także te pozaliturgiczne akty, które są ich uroczystymi 
formami. Do takich form duszpasterskich należy m.in. tzw. przyjęcie Jezusa 
jako Pana i Zbawiciela. Ma ono być wolną i w pełni świadomą decyzją 
wpuszczenia Jezusa do swojego życia1. Podkreśla ono wyjątkowość, donio-
słość czy też potwierdza ciągłość jakiejś decyzji, zobowiązania. Uroczyste 
formy, przez doniosłość i formę, często jednorazowość, mają za zadanie 
wyrazić ciągłość zobowiązań, a tym samym niezmienność relacji względem 
drugiej osoby. Formy mniej uroczyste, dokonywane często codzienne, choć 
wyrażają te same treści, przez ich zwykłość, powtarzalność, prostotę nie 

1 K. Jankowiak, «Przyjęcie Jezusa. Rozmowa z ks. Maciejem Królakiem», Wie-
czernik 171 (2010), http://www.wieczernik.oaza.pl/artykul/przyjecie-jezusa_id1067 
[28.06.2017].
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zawsze są dostrzegane i, jeśli się o nich nie pamięta, nie zwraca uwagi na ich 
znaczenie, mogą stać się nic nieznaczącymi rytuałami. Wśród takich znajdują 
się różne formy wyznania Chrystusa Panem i Zbawicielem. Istnieją one nie 
tylko jako elementy programów formacyjnych wielu ruchów i wspólnot, ale 
także w celebracji liturgicznej. Ewangelizacja, która jest celem wszelkich 
programów formacyjnych, zawsze zawiera jako fundament centrum i szczytu 
całego swego dynamizmu jasne stwierdzenie, że „w Jezusie Chrystusie, Synu 
Bożym, który stał się człowiekiem, umarł i zmartwychwstał, ofiarowane jest 
każdemu człowiekowi zbawienie, jako dar łaski i miłosierdzia Bożego”2. 
Taka jest też treść orędzia wpisanego we wszelkie celebracje liturgiczne 
Kościoła i ma ona swoje odzwierciedlenie w jej obrzędowości. 

Niemiecki dogmatyk, Heribert Mühlen, uważa, że nowa ewangelizacja 
to ewangelizacja wewnątrz Kościoła, samoewangelizacja już ochrzczonych. 
Jej celem ma być odnowienie i pogłębienie łaski chrztu, czyli przemiana 
człowieka. Nowa ewangelizacja, według pneumatologa, to kształtowanie 
otwarcia na działanie Ducha Świętego3. Dlatego niniejsze opracowanie 
pragnie zauważyć niektóre formy obecne w życiu Kościoła przypominające 
o chrzcielnym przymierzu, które stanowią samoewangelizację wewnątrz-
kościelną.

2. Deklaracje w sakramentach

W ludzkim życiu istnieją szczególne momenty, które wywierają wielki 
wpływ na dalsze życie. Szczególnie zaznaczają się wśród nich deklaracje 
składane względem drugiej osoby. Do takich należą z pewnością deklaracje 
związane z sakramentami, które wyciskają niezmywalne znamię sakramen-
talne. Każdy sakrament w swej formule zawiera zapewnienie i deklarację 
działania łaski Bożej w życiu przyjmującego. Deklaracja ta wyrażana jest 
przez szafarza sakramentu, który czyni to w imieniu Chrystusa i Jego Ko-
ścioła. Sakramenty nigdy nie są i nie mogą być sprawowane poza Kościołem. 
One są skutecznymi znakami życia, które Kościół przekazuje posłuszny 
2 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 27. 
3 K. Krzemiński, «Eklezjotwórcze działanie Ducha Świętego. Propozycja Heriberta 
Mühlena», w: J. Perszon, Ecclesia de oratione vivit. Kościół rodzi się na modlitwie (Toruń 
2009) 156-157.
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poleceniu swego Założyciela. Gdy wypowiada się formuły sakramentalne 
z intencją czynienia tego, co chce czynić w tych znakach Kościół, są one 
słowami samego Boga, który oznajmia, co czyni, a deklaracja ta związana 
jest z przekazaniem łaski potrzebnej człowiekowi do realizacji obietnicy 
mu złożonej.

Zanim jednak nastąpi obietnica ze strony Boga, najczęściej następuje 
deklaracja ze strony człowieka. Sakramenty choć działają ex opero operato, 
to jednak dla swej owocności zakładają świadome uczestnictwo w misteriach 
Chrystusa. Z tego względu potrzebne są też akty wyrażające tę świadomość 
i wolę uczestnictwa w nich. Obrzęd chrztu zakłada wyrzeczenie się szatana, 
wszystkich jego spraw i pokus oraz wyznanie wiary w Boga Ojca, Syna 
i Ducha Świętego4. W czasie celebracji sakramentu bierzmowana składa 
się deklaracje pragnienia umocnienia darem Ducha Świętego do mężnego 
wyznawania wiary i postępowania według jej zasad5. Sakrament pokuty 
i pojednania związany jest ze skruchą za grzechy, uznaniem grzeszności 
i poddania penitenta Bożemu miłosierdziu. Sakrament małżeństwa oparty 
jest na deklaracji nupturientów o wspólnej miłości, wierności, oraz trwaniu 
wspólnoty małżeńskiej aż do śmierci6. Sakrament święceń to oddanie życia 
na wyłączną służbę Bogu i ludziom7. Kontynuacją deklaracji, składanych 
najczęściej jednorazowo w czasie ludzkiego życia, są deklaracje w ciągu 
cyklu rocznego celebrowanego w ramach roku liturgicznego. Istnieje kilka 
uroczystych aktów zewnętrznych, rokrocznie powtarzających się, odnawia-
jących uczynione już wcześniej bądź je potwierdzające. Do takich należą 
m.in. odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych8, ślubów małżeńskich9, przy-
rzeczeń kapłańskich10. 

4 Zob. Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (Katowice 
2015) nr 56-59, 93-96, 133-136, 162-165, 180.
5 Zob. Obrzędy bierzmowania. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich (Katowi-
ce 2012) nr 23.
6 Zob. Obrzędy sakramentu małżeństwa. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich 
(Katowice 2005) nr 60, 63, 94, 97, 131, 134. 
7 Zob. Obrzędy święceń biskupa, prezbiterów i diakonów (Katowice 1999) nr 40, 124-
125, 200-201, 200A-201A, 228-229, 228A-229A, 268-271, 309-312.
8 Zob. Mszał rzymski dla diecezji polskich (Poznań 1986) 178-178.
9 Zob. Obrzędy błogosławieństw. Dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 1 
(Katowice 1994) nr 97.
10 Zob. Mszał Rzymski, 118-119.
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Sakramenty działają nie tylko w momencie ich przyjmowania, one 
rozpoczynają w tym momencie swe zadanie. Skutek sakramentalny trwa 
i wpływa na życie przyjmującego. Sakrament nie jest „zdobyczą” w drodze 
chrześcijańskiego wzrastania, ale darem, który trzeba rozwijać. Akt sakra-
mentalny, choć w kilku przypadkach jednorazowy, to jednak nieskończony. 
By takie akty nie stały się tylko jednorazowym wydarzeniem, należy przede 
wszystkim pamiętać o codzienności, która następuje po przyjęciu łaski 
w znaku sakramentalnym. Ważne jest zatem, by dostrzegać w liturgicznej 
powszedniości i powtarzalności, ukrytej w znakach, gestach i obrzędach, 
wszystkie elementy z ich znaczeniem, które są eksponowane podczas spe-
cjalnych uroczystości i wydarzeń, a które deklaruje się i wyraża za każdym 
razem, uczestnicząc w liturgii. Zasady i wskazania zawarte we wprowa-
dzeniach ogólnych, pastoralno-teologicznych czy także w niedostrzegal-
nych rubrykach, nie są tylko dodatkiem do obrzędu, ale jego wyjaśnieniem 
i interpretacją.

Coraz częściej obrzędy liturgiczne traktuje się wybiórczo, pomijając 
niektóre z jednej strony, a ubogacając własnymi pomysłami z drugiej. Z tego 
względu Joseph Ratzinger w wywiadzie dla francuskiego dziennika „La 
Croix” powiedział, że liturgia mszalna jest w niebezpieczeństwie. Zdaniem 
byłego prefekta Kongregacji Nauki Wiary głównym zagrożeniem liturgii 
mszalnej jest źle rozumiana „kreatywność” liturgiczna11. Często niewiedza, 
czy to o historycznym podłożu, czy też teologicznym znaczeniu i miejscu 
danych obrzędów, gestów, znaków, doprowadza do powstania nowych form 
liturgicznych, które dalekie są wierze i nauce Kościoła. A co za tym idzie, 
bardzo niebezpieczne dla wiernych, gdyż lex orandi wpływa na lex oradni 
i lex vivendi uczestników liturgii. 

3. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

Chrzest jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego i bramą życia 
duchowego. Dzięki temu sakramentowi człowiek zostaje włączony w zbaw-
cze misterium Chrystusa (KKK 1213). Określanie go fundamentalnym nie 

11 Z. Janiec, «Wierność przepisom i twórczość liturgiczna w celebracji Mszy świętej», 
Anamnesis 43 (2005) 76.
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wskazuje tylko na jego pierwszość w kolejności udzielania, ale na zasadę 
życia. Wszystkie inne sakramenty są w służbie tego pierwszego: wtajemni-
czają w życie Boże, umacniają relację już zaistniałą, są w jej służbie bądź to 
uzdrawiają lub odnawiają ją. Dlatego, przyjmując niektóre z nich, odnawia 
się przyrzeczenia chrzcielne, by powrócić do tej najważniejszej deklaracji 
złożonej przez człowieka Bogu, ale przede wszystkim do Bożej obietnicy 
złożonej człowiekowi.

Szczytowym momentem roku liturgicznego jest Wielkanoc, a w niej 
niejako punktem kulminacyjnym, ku któremu prowadzi cały okres czter-
dziestodniowego przygotowania, jest odnowienie przyrzeczeń chrzciel-
nych i Eucharystia wielkanocna. Gdy chrztu udzielano zazwyczaj tylko 
raz w roku, w czasie Wigilii Paschalnej, dla większości chrześcijan ten 
dzień był dniem chrztu i zarazem jego rocznicą. Teraz, po wcześniejszym 
wyrzeczeniu się szatana i wyznaniu wiary w Boga, w czasie liturgii nie 
tylko chrzci się katechumenów, ale obiera także odnowienie przyrzeczeń 
chrzcielnych ochrzczonych już wcześniej. To wyznanie, czy teraz jego 
odnowienie, było i jest indywidualne12, ale potrzebuje wspólnoty, by było 
przyjęte. Widoczne jest to w dzisiejszym układzie liturgii tego dnia. Naj-
pierw odbiera się wyznanie wiary od przyjmujących sakramenty wtajem-
niczenia, a później dopiero odnawia się przyrzeczenia chrzcielne. I choć 
praktyka duszpasterska łączy te dwa momenty, co proponują niektóre 
duszpasterskie opracowania, taki zwyczaj wydaje się jednak niewłaściwy. 
Istota wyznania jest ta sama, ale w tym momencie zapomina się o wspól-
nocie, która ma przyjąć to wyznanie i je potwierdzić. Przypomina o tym 
wprowadzenie teologiczno-pastoralne do księgi, zaznaczając, że „wspól-
nota spełnia swe zadanie, wyrażając razem z celebransem swoją zgodę na 
wyznanie wiary złożone przez rodziców i chrzestnych”13. Zaznacza się 
w tym stwierdzeniu cel wyznania wiary, aby w ten sposób stało się widocz-
ne, że „wiara, w której chrzci się dzieci, jest skarbem nie tylko tej jednej 
rodziny, lecz całego Chrystusowego Kościoła”14. Taki wydaje się też cel 
obrzędów „Przyniesienia do kościoła dziecka już ochrzczonego”, których 

12 Problem tłumaczenia odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych w obrzędach chrztu dzie-
ci porusza P. Kulbacki w: «Mistagogiczny charakter odnowienia przyrzeczeń chrzciel-
nych», Roczniki Teologiczne 63 (8; 2016) 93-96. 
13 Obrzędy chrztu, nr 4. 
14 Obrzędy chrztu, nr 4.
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celebrację stosuje się w przypadku, gdy chrzest udzielany był w zagrożeniu 
życia lub „gdy dzieci zostały ochrzczone w czasie prześladowania religii 
albo czasowej niezgody między ich rodzicami”15. Choć sakrament został 
już udzielony, obrzęd sprawuje się, ponieważ dzieci chrzci się w wierze 
Kościoła, która wyznawana jest publicznie przez rodziców, przez chrzest-
nych i przez innych uczestników. Te osoby są reprezentantami zarówno 
Kościoła lokalnego, jak i całej społeczność świętych i wierzących, czyli 
Kościoła, gdyż to on rodzi wszystkich i każdego z osobna16.

Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych dokonywane jest w szczególnie 
ważnych momentach życia wspólnoty Kościoła, jak i jego członków. Do 
takich należą z pewnością momenty przyjmowania kolejnych sakramen-
tów wtajemniczenia chrześcijańskiego17. Wyznanie wiary wymagane jest 
przez Kodeks Prawa Kanonicznego przed przyjęciem sakramentu świę-
ceń. Odwołanie do sakramentu chrztu obecne jest w obrzędach zawarcia 
sakramentalnego związku małżeńskiego dostosowanych do zwyczajów 
diecezji włoskich18. W sposób wyraźny zaznaczone jest to w „Obrzędach 
sakramentów chorych”. Podczas udzielania wiatyku szafarz, zwracając się 
do przyjmującego sakrament, przypomina że, „w ważnych chwilach naszego 
życia odnawiamy wiarę, która nas łączy z Bogiem od naszego chrztu”19. 
Swoje miejsce znajduje także w liturgii egzorcyzmów20.

Przypomnienie o chrzcielnym przymierzu dokonuje się za każdym ra-
zem, gdy używa się pobłogosławionej wody. Ona zawsze odnosi do chrztu. 
Chrzest jest sakramentem nowego życia, sakramentem przejścia ze śmierci 
do życia wiecznego. Z tego względu pobłogosławiona woda obecna jest 
w kropielnicach przy wejściu do świątyń. W niedzielę zaleca się pobłogo-
sławienie i pokropienie wodą w ramach aktu pokutnego, którego celem jest 
odnowienie i umocnienie chrztu dla wierniejszego trwania i postępowania 

15 Obrzędy chrztu, nr 31, 3.
16 Obrzędy chrztu, nr 2.
17 Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych obecne jest w strukturze obrzędów bierzmo-
wania, a tradycyjnie sprawowane jest także przed przyjęciem pierwszej Komunii świętej. 
18 Obrzęd zawiera trzy wzory wspomnienia chrztu. Zob. Conferenza Episcopale Italia-
na, Rito del matrimonio (Roma 2008) nr 51-58.
19 Zob. Sakramenty chorych. Obrzędy i duszpasterstwo (Katowice 1998) nr 134, 148, 
168, 187.
20 Zob. Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne (Katowice 2002) nr 54-56. 
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według wskazań Ducha Świętego. Poleca się ją przechowywać w domach, 
by chroniła miejsca nią pokropione21. 

4. Liturgia i ewangelizacja

Benedykt XVI w przemówieniu przed modlitwą Anioł Pański, na zakoń-
czenie Zgromadzenia Specjalnego Synodu Biskupów dla Bliskiego Wscho-
du, a jednocześnie w Światowy Dzień Misyjny, 24 października 2010 roku 
nawiązał do myśli błogosławionego papieża Pawła VI, który stwierdził, 
że „Kościół jest dla ewangelizacji, czyli po to, aby głosił i nauczał słowa 
Bożego, ażeby przez nie dochodził do nas dar łaski, żeby grzesznicy jed-
nali się z Bogiem, a wreszcie żeby uobecniał nieustannie ofiarę Chrystusa 
w odprawianiu Mszy św., która jest pamiątką Jego śmierci i chwalebnego 
Zmartwychwstania”22. Liturgia jest miejscem, z którego ewangelizacja czer-
pie i dokąd zmierza. Ona celebrowana jest bowiem między osobami Trójcy 
Świętej. Wszelka działalność sakramentalna Kościoła jest posługą włączania 
w życie Boże. Dlatego II Sobór Watykański przypomina, że źródłem, z któ-
rego wypływa życie Kościoła i szczytem ku którem zmierza, jest liturgia. 
W niej człowiek ma tylko udział, ona sama w sobie jest poza jego zasięgiem. 
Papież Benedykt XVI, wspominając myśl Pawła VI, przypomniał także myśl 
niemieckiego teologa Romano Guardiniego, że „Rzeczywistość Kościół 
oznacza całą pełnię bycia chrześcijaninem, która rozwija się w historii, na 
ile obejmuje ona pełnię człowieczeństwa, które jest w relacji z Bogiem”23. 
Z tego względu Mühlen sugeruje, by owoców nowej ewangelizacji nie 
widzieć tylko w zmianie struktur, tworzeniu nowych instytucji, dyskusji na 
kongresach czy publikacjach naukowych. Nowa ewangelizacja to nieustanne 
odnawianie i odświeżanie łaski chrztu świętego24, która zapoczątkowuje tę 
relację. Dlatego zdaniem papieża Benedykta XVI „zadaniem misjonarza nie 

21 Mszał Rzymski, 10*; (2-5).
22 Paweł VI, Adhortacja apostolska Evangelii nuntiandi, 14.
23 Benedykt XVI, «Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański», 24 października 2010 
r., w: http://www.diecezja.pl/archidiecezja/aktualnosci/benedykt-xvi-misja-kosciola-jest
-ewangelizacja.html [04.05.2017].
24 K. Krzemiński,«Eklezjotwórcze działanie Ducha Świętego. Propozycja Heriberta 
Mühlena», 156-157.
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jest zrewolucjonizowanie świata, ale jego przemiana, czerpiąc siłę od Jezusa 
Chrystusa, który wzywa nas do stołu swego Słowa i Eucharystii, abyśmy 
zakosztowali daru Jego obecności, kształcili się w Jego szkole i z coraz 
większą świadomością żyli w jedności z Nim, Nauczycielem i Panem”25. 
Wydaje się zatem ciągle aktualne wołanie o katechezę mistagogiczną celem 
głębszego wtajemniczania w to, co ukryte pod osłoną znaków i rytów. Po-
zostając w tym rozważaniu tylko w obrębie liturgii mszalnej, bez problemu 
można w niej zauważyć m.in. aklamację „bo Twoje jest królestwo i potęga, 
i chwała na wieki”, wielokrotnie kierowany względem Chrystusa tytuł „Pan”, 
tak w pozdrowieniach, hymnach, aklamacjach i modlitwach, jak gesty i po-
stawy ciała, które ukazują cześć i szacunek należny tylko Bogu. Konieczne 
w tym względzie jest więc przypomnienie choćby niektórych wybranych 
elementów z bogactwa liturgii, które są uznaniem Jezusa Chrystusa Panem 
i Zbawicielem, a trudno w nich początkowo dopatrywać się w nich takiego 
zadania.

Zanim rozpocznie się liturgia, samo zanurzenie dłoni w kropielnicy 
z pobłogosławioną wodą i uczynienie nią na sobie znaku krzyża, przekra-
czając próg kościoła, daje możliwość odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. 
Także niedzielne pobłogosławienie wody i pokropienie nią wiernych odsyła 
do momentu konstytutywnego w życiu chrześcijanina, do chrztu26. To wtedy 
nie tylko zostaje się włączonym do Kościoła, ale wcześniej katechumen 
wyrzeka się szatana i wszelkiego, co pochodzi od złego, a oddaje się pod 
panowanie Jezusa Chrystusa27.

Niezrozumiałym może wydawać się wezwanie Kyrie eleison, które 
tłumaczyć powinno się raczej: Panie zmiłuj się niż Panie zmiłuj się nad 
nami. To wołanie w języku greckim związane jest z postawą stojącą, gdyż 
jest ogłoszeniem zwycięstwa, powitaniem tego, który zwyciężył. Wołanie 
do Boga Panie zmiłuj się to wezwanie stare jak Kościół, a nawet i starsze, 
ponieważ jest to wezwanie tych, którzy byli podbici, a w tryumfalnym po-
chodzie przyprowadzeni do Rzymu przez tego, który ich podbił28. Ci, którzy 

25 Benedykt XVI, «Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański».
26 Na taką interpretację wskazują także redaktorzy «Ceremoniału wspólnoty parafial-
nej» (93a), który dostępny jest na http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=58 [28.06.2017] .
27 G. L. Müller, Msza Święta źródło chrześcijańskiego życia (Lubin 2007) 34-39.
28 Por. V. Raffa, Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teo-
logia alla pastorale pratica (Roma 2003) 280-289. 
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byli przyprowadzani w tym marszu, tak naprawdę, skazani byli na zabicie. 
Mogli uniknąć tego przeznaczenia, gdy zawołali do tego, który ich podbił: 
Panie zmiłuj się. Kyrie eleison. Jeśli tak do niego zawołali, to wówczas byli 
uratowani. Unikali śmierci i stawali się poddanymi tego, który ich podbił29. 
Chrześcijanie również przez to wezwanie unikają śmierci. Pisze o tym św. 
Paweł w Liście do Rzymian (Rz 10,9-10): „jeśli ustami swoimi wyznasz, 
że Jezus jest Panem, i w sercu swoim uwierzysz, że Bóg Go wskrzesił 
z martwych – osiągniesz zbawienie. Bo sercem przyjęta wiara prowadzi do 
usprawiedliwienia, a wyznawanie jej ustami – do zbawienia” oraz w Liście 
do Filipian (Flp 2,11): „I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest 
Panem – ku chwale Boga Ojca”30. Zdumiewające jest wskazanie: jeśli wy-
znasz, że Jezus jest Panem – zostaniesz zbawiony. Chrześcijanie dokładnie 
to robią, odprawiając Msze świętą, wołając Kyrie eleison. Wyznają to zaraz 
po tym, jak wcześniej uznali, że są grzeszni. To już nie akt pokuty. To akt 
poddania, akt uwielbienia Zwycięzcy. Wyznają, że ich jedynym Panem jest 
Bóg. Reforma liturgiczna powróciła do pierwotnej interpretacji tego wezwa-
nia, które ma na powrót charakter bardziej chrystologiczny, niż trynitarny31. 
Po tym, jak wołający proszą o odpuszczenie grzechów, oddają się ponownie 
pod władzę tego, który ich podbił przez chrzest. Oddają się pod Jego władzę, 
ponieważ chcą smakować zbawienia, a przecież smakowaniem zbawienia 
jest liturgia, do której przystąpili32. W święta i uroczystości wyznanie zo-
staje wzmocnione i przedłużone w hymnie Gloria. Wielokrotnie powtarza 
się słowo „Panie” w odniesieniu do Jezusa Chrystusa, a w kulminacyjnym 
momencie pada stwierdzenie: tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Pa-
nem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste33. Nie jest to tylko zwykły zwrot 

29 Por. A. Nocet, «Storia della celebratione dell’eucaristia», w: Anàmnesis 3/2 la Litur-
gia, eucaristia: teologia e storia della celebrazione (Genowa-Milano 2004) 203. 
30 Por. V. Raffa, Liturgia eucaristica. Mistagogia della Messa: dalla storia e dalla teo-
logia alla pastorale pratica, 288.
31 «Kyrie», w: J. Aldazábal, Dizionario sintetico di liturgia (Cittá del Vaticano 2001) 
222-223; Por. J. M. Joncas, «Il rito penitenziale», w: A. J. Chupungco, Scientia liturgica. 
Manuale di Liturgia. III L’Eucaristia (Casale Monferrato 2003) 228-229.
32 Analiza dokonana w oparciu o katechezę mistagogiczną T. Grabowskiego OP, która 
została wygłoszona w 2011 roku w ramach cyklu katechez w bazylice pw. Trójcy Świętej 
w Krakowie, https://www.liturgia.pl/Katecheza-6-Kyrie-eleison/ [28.06.2017]. 
33 Mszał Rzymski, 11*.



29

Wyznanie Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem w liturgii

grzecznościowy, ale samoistny tytuł34. Nie tylko słowem wyznaje się, że 
tylko Jezus Chrystus jest Panem. Kościół zaleca także, by, wypowiadając 
imię Jezus, oddać cześć przez ukłon głowy35. 

Innym wyrazem czci i uznania panowania Chrystusa w życiu chrze-
ścijanina jest udział w procesjach. Omówione zostaną tylko dwie, którym 
towarzyszą podobne znaki: procesja wejścia i procesja z księgą Ewangelii do 
miejsca jej proklamacji. Chrystus przychodzi i jest obecny w swoim słowie. 
Łaciński termin adwent (tłumaczenie greckiego parousia czy epifaneia) 
w pogańskim języku kultycznym oznaczał coroczne przybycie bóstwa do 
jego świątyni, aby nawiedzić wiernych. W samym tym słowie wyraża się 
szczególny splot teraźniejszości i przyszłości, posiadania, ale i oczekiwa-
nia. Wierny oczekuje przyjścia Chrystusa na końcu czasów, ale już teraz 
słucha Go i przyjmuje w Jego Ewangelii. Bardzo ciekawe i pouczające są 
ryty związane z proklamacją Ewangelii, które swoje korzenie mają właśnie 
w tym pogańskim rozumieniu adwentu jako przybycia kogoś bardzo ważne-
go. Chrystus w swoim Słowie przychodzi jako Władca, Sędzia. Słowo Boże 
jest kojące, pokrzepiające, dające nadzieje, ale zarazem twarde, zasadnicze 
i wymagające. Słysząc, że zbliża się Pan w słowach Ewangelii, przyjmuje 
się postawę stojącą. Ona wyraża gotowość do działania i szacunek. Jest po-
stawą człowieka, który oczekuje na zmartwychwstanie. Uroczyście witając 
Chrystusa, wykrzykuje się pochwalną aklamację Alleluja czy Chwała Tobie, 
Słowo Boże, bądź Chwała Tobie, Królu wieków. Jest to okrzyk radości z fak-
tu, że przychodzi Bóg. Ten, który zwyciężył śmierć, obwieszcza człowiekowi 
Dobrą Nowinę, że także w nim śmierć może być zwyciężona. Jest to więc 
śpiew na cześć Chrystusa Zmartwychwstałego, Boga, który jest i działa. 
Chrystus daje swoje słowo po to, by ono spełniło się w życiu ludzi. Gdy w li-
turgii używa się uroczystego przeniesienia Księgi Ewangelii do prezbiterium 
w procesji wejścia z ołtarza na ambonę, używa się świec, kadzidła36 – wita 
się Chrystusa, tak jak to czyniono podczas witania bóstwa, którym także był 
cesarz. A gdy proklamowane są Słowa Ewangelii, niezależnie gdzie wierny 
znajduje się w kościele, każdy odwraca się w stronę miejsca, skąd jest ona 

34 Z. Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne. Część I (Warszawa
-Siedlce 2004) 140-200.
35 OWMR, 90a.
36 OWMR, 131-135.
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proklamowana37. Jest to skierowanie się w kierunku Chrystusa, Pana, który 
przemawia, który obwieszcza zasady i prawo swojego Królestwa. 

Tylko te dwa elementy liturgii, niepozornie wyglądające, często niezau-
ważone, gdyż są krótkie bądź w ogóle nie istnieją w celebracji liturgicznej, 
mogą być przyczynkiem docenienia liturgii i katechezy mistagogicznej 
oraz wnikliwszego zgłębienia rytów i obrzędów, które tworzą celebrację 
liturgiczną. Liturgia to nie jakieś niezrozumiałe, przestarzałe znaki, ale 
święte znaki uobecniania się Bożego działania. Chociaż wiele z nich jest 
niezrozumiałych, nie znaczy, że są nieskuteczne. 

5. Zakończenie

Obok tych codziennych aktów sakramentalnych znaczące miejsce zaj-
mują te, które związane są z jednorazowymi rocznicami. Do takich należy 
np. Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, który miał miejsce 
19 listopada 2016 roku w Krakowie-Łagiewnikach, a dzień później, w uro-
czystość Chrystusa Króla Wszechświata, można było go dokonać we wszyst-
kich kościołach w Polsce, zwieńczając Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia 
oraz Jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Ważne są zewnętrzne, bardzo 
uroczyste i podniosłe deklaracje i zobowiązania, gdyż wszystkie one są akta-
mi wiary, w których potwierdza się wybór Chrystusa. Podkreślili to biskupi 
polscy w liście pasterskim zachęcającym do przygotowania duchowego do 
tego wydarzenia, akty te obligują do życia na miarę zawartego przymierza 
z Chrystusem38. Nigdy jednak nie mogą one przesłonić tych form obecnych 
w liturgii, do których mają one prowadzić oraz być ich przedłużeniem. 

Analiza tematu skłania do wniosku, że zanim przystąpi się do tworze-
nia czegoś nowego w duszpasterstwie, warto przyjrzeć się temu, co stare, 
odświeżyć, otrzeć z naleciałości czasu i wypaczeń, wyjaśnić, by spełniało 
swoją rolę i zadanie39. Niestety brak katechezy mistagogicznej i, co z tym 

37 OWMR, 133.
38 «List pasterski Episkopatu Polski w sprawie Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa 
za Króla i Pana», w: http://episkopat.pl/list-pasterski-episkopatu-polski-w-sprawie-jubile-
uszowego-aktu-przyjecia-jezusa-za-krola-i-pana/ [04.05.2017].
39 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, «List Okólny. Znacze-
nie rytualne daru pokoju podczas Mszy św.», w: http://www.diecezja.swidnica.pl/ima-
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idzie, brak rozumienia rytów i znaków w liturgii nie tylko jest powodem 
niepotrzebnej kreatywności pastoralnej, ale prowadzi do obdarcia obrzędów 
liturgicznych z ich znaczenia i zadania. Cieszy zatem fakt coraz większego 
zainteresowania zagadnieniem rozumienia liturgii, które wyraża się w gło-
szeniu katechez, rekolekcji, publikacjach książkowych temu poświęconym, 
obecności tematów szeroko rozumianego duszpasterstwa wtajemniczania 
w liturgię także w przestrzeni internetowej i mediach społecznościowych. 
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Homo ecologicus na Mszy Świętej

Współczesnego człowieka można określić mianem homo ecologicus. Oznacza to, że wy-
miar ekologiczny życia jest dla niego bardzo ważny, a troska o życie zgodne z naturą, 
a zwłaszcza z rytmem przyrody, przejawia się wśród różnych działań, produktów, stylu 
życia i pracy stanowiący wyróżnik z pośród innych istot żyjących na świecie. Jednak 
ludzka egzystencja nie ogranicza się tylko do sfery przyrodniczej (cielesnej). Dla czło-
wieka jako istoty duchowo-cielesnej ważną rolę odgrywa wiara. Eucharystia jako „źródło 
i szczyt życia chrześcijańskiego” stanowi epicentrum życia religijnego. Celem badań była 
odpowiedź na pytanie, czy współczesny człowiek, którego można scharakteryzować okre-
śleniem homo ecologicus, uczestnicząc we Mszy Świętej, jest w stanie usłyszeć treści, 
które potwierdzą słuszność jego troski o przyrodę? Jako materiał badań posłużyły teksty 
Mszy z Mszału Rzymskiego dla diecezji polskich. W wyniku przeprowadzonej kwerendy 
powstał zbiór tekstów modlitw mszalnych, które mają odniesienie do kwestii ekologicz-
nych. Jak się okazało w wyniku przeprowadzonych badań, teksty liturgiczne pokazują 
przyrodę jako wartość, o którą należy się troszczyć, a Eucharystia, jak wspomina Papież 
Franciszek w encyklice Laudato si’, jest „motywacją dla naszych niepokojów o środowi-
sko”.

Słowa kluczowe:  homo ecologicus; ekologia; teologia; przyroda; Msza Święta

Wydaje się, że nie ma potrzeby przekonywać, że wymiar ekologiczny 
życia jest dla współczesnego człowieka bardzo ważny. Zabieganie o ekolo-
giczność (chociaż różnie rozumianą) działań, produktów i niemal wszystkie-
go, z czym ów człowiek się styka, jest – jak można zaobserwować – jedną 
z jego podstawowych trosk. Nie będzie więc przesadą określenie go mianem 
homo ecologicus, co ma tu oznaczać właśnie takie stworzenie, dla którego 
wspomniana ekologiczność nie tylko jest bardzo istotna, ale wręcz stanowi 
podstawowy przymiot – jest czymś, co wyróżnia go spośród innych istot 
żyjących w świecie, jest czymś, co stanowi o jego tożsamości. 

Mając na uwadze determinującą życie człowieka jego przynależność 
do świata przyrody, a zarazem wiedząc, że to dusza jest „zasadą człowie-
czeństwa” (KKK 363), warto podjąć refleksję, która będzie zmierzała do 
odpowiedzi na pytanie o to, czy liturgia, a zwłaszcza Eucharystia, która 
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jest „źródłem i szczytem”1 życia chrześcijańskiego, odpowiada ekologicz-
nym potrzebom współczesnego człowieka. To właśnie stanowi podstawowy 
problem badawczy niniejszego studium. Używając innych słów, można go 
ująć w formie pytania (nieobojętnego): Czy współczesny człowiek, które-
go można scharakteryzować określeniem homo ecologicus, uczestnicząc 
we Mszy Świętej, jest w stanie usłyszeć treści, które potwierdzą słusz-
ność jego troski o przyrodę? Jak nietrudno wywnioskować z powyższego 
zapisu, podstawową materią badawczą dla tego opracowania będą teksty 
mszalne. Tak zwany zdrowy rozsądek podpowiada, że tak powinno być – 
że doświadczenia religijne nie powinny poddawać w wątpliwość tego, do 
czego zachęcają inne nauki. Taka jest też hipoteza badawcza, która w dalszej 
części wywodu zostanie poddana weryfikacji. Ważnym wprowadzeniem do 
tego, a zarazem integralną częścią niniejszego studium, będzie wyjaśnienie 
użytego w tytule sformułowania homo ecologicus oraz ukazanie słuszno-
ści używania tego sfomułowania, a także zasygnalizowanie wynikającego 
z jedności nauki uprawnienia do prowadzenia interdyscyplinarnego dialogu 
ekologiczno-teologicznego.

Uczciwość badawcza nakazuje zauważyć, iż nie jest to pierwsza próba 
przyjrzenia się tekstom liturgicznym pod kątem występowania w nich wąt-
ków ekologicznych. Kilka lat temu takie badania zostały przeprowadzone 
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Biorąc jednak pod 
uwagę fakt, że od opublikowania ich wyników minęła dekada, a stosunkowo 
niedawno ogłoszona encyklika Laudato si’ wzmogła zainteresowanie eko-
logią, warto ponowić refleksję w obecnym, nowym kontekście naukowym.

1. Wprowadzenie antropologiczno-metodologiczne

Nauka jest rzeczywistością bardzo rozbudowaną. Dzieli się na różne 
obszary i dziedziny. Zawsze jednak jej podstawowym zadaniem jest dążenie 
do prawdy, a przez to służba człowiekowi. W tym wyraża się jej sens2. O ile 

1 Por. KL 10; List Episkopatu Polski na Rok Eucharystii, «Eucharystia źródłem 
i szczytem życia i misji Kościoła», w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/
eucharystia_22102004.html [24.07.2017].
2 Por. W. Kryszewski, T. Pszczółkowski, «Nauka», w: https://encyklopedia.pwn.pl/
haslo/nauka;3946164.html [24.07.2017]; S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię? 
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więc uzasadniony i konieczny jest wspomniany podział badań ze względu 
na przedmiot (zwłaszcza formalny) oraz stosowane metody i narzędzia, 
o tyle ważne jest też poszukiwanie punktów stycznych oraz takich faktorów, 
które w nowym kontekście będą działały jako weryfikatory i uzupełnienia 
zdobytej dotychczas wiedzy. Właśnie chęć uzyskania jak najpewniejszej 
wiedzy stoi u podstaw interdyscyplinarnych badań ekologiczno-teologicz-
nych. W założeniu jest to także próba potwierdzania, że tezy wypracowane 
w obszarze nauk empirycznych potwierdzane są w obszarze nauk teolo-
gicznych i odwrotnie.

1.1 Człowiek – pomiędzy ekologia i teologią

Proponując określenie homo ecologicus, tzn. przyjmując niewątpliwą 
wartość przyrody i jej związek z życiem człowieka oraz wynikającą z tego 
powiązania potrzebę harmonijnego współistnienia człowieka z przyrodą 
jako warunku niezbędnego dla osiągnięcia rozwoju integralnego każ-
dej osoby i całej ludzkości3, nie można jednak zapomnieć, że stanowi 
ona jedynie jedną z wielu płaszczyzn egzystencji osoby ludzkiej. Jeśli 
więc słusznie uzna się, że przyroda stanowi empirycznie rozpoznawalny 
i doświadczalny filar ludzkiego życia, to drugim takim będzie religij-
ność. Przyroda i religijność to kluczowe aspekty egzystencji człowieka 
– aspekty zupełnie różne, a jednocześnie komplementarne. To przecież 
odwołując się do nich, określa się człowieka, mówiąc, że jest istotą cie-
lesno-duchową – jednością duszy i ciała (KKK 362-368). Obrazowo tę 
złożoność człowieka przedstawia się, mówiąc o wspomnianym już ciele, 
które jest elementem przyrody, i duszy stanowiącej „miejsce” i symbol 
tego, co pozaempiryczne i transcendentne. Upraszczając nieco problem 
na potrzeby niniejszego opracowania, można powiedzieć, że chodzi tu 
o to wszystko, czym zajmuje się teologia – do badania czego ta nauka 
jest kompetentna dzięki stosowanym w niej metodom i narzędziom4. Do 
tego, aby poznawać świat przyrody, zwracając uwagę przede wszystkim 
na to, co jest dla niego właściwe, czyli naturalne, i na zależności, które 

(Wrocław 1991) 197-200.
3 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka. Osoba i jej środowisko z perspektywy teo-
logicznomoralnej (Lublin 2007) 52.
4 Por. S.C. Napiórkowski, Jak uprawiać teologię, 15-88.
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występują pomiędzy poszczególnymi elementami świata przyrodniczego, 
odpowiednia jest ekologia5.

Z powyższej refleksji można wywnioskować, że ekologia i teologia – tak 
jak dusza i ciało – stanowią „dwa odrębne światy”. I to jest fakt. Odmienność 
przedmiotów formalnych oraz metod i narzędzi naukowych nie wyklucza 
interdyscyplinarnego dialogu badawczego. Ważne jest, aby był on osadzony 
na właściwych fundamentach metodologicznych6. 

O tym, że między teologią i ekologią są punkty styczne i że możli-
wa jest interdyscyplinarna refleksja i dyskusja naukowa, nie trzeba prze-
konywać. Taka refleksja się dokonuje, taka dyskusja się toczy. Widać to 
w pracach wpisujących się w nurt nowoczesnej ekologii7, w dociekaniach 
teologów8, a także w dokumentach Magisterium Ecclesiae9. Nauczanie 
Kościoła, a zwłaszcza encyklika Laudato si’ autorstwa papieża Franciszka, 
który, mówiąc o ekologii integralnej, nawołuje do „otwartości na kategorie 
wykraczające poza język nauk ścisłych czy biologii”10 i według którego 
relacja człowiek – przyroda bez otwarcia na „zadziwienie i podziw” jest 
tylko postawą władcy, konsumenta i wyzyskującego zasoby naturalne11. 

Konieczność łączenia refleksji ekologicznej z teologiczną w celu uzy-
skania jak najpełniejszego obrazu świata i człowieka, a także natury obu 
tych rzeczywistości, podkreśla w swojej refleksji Michał Wyrostkiewicz, 
który jeszcze przed encykliką Franciszka widział potrzebę, na co często 

5 Zob. M. Wyrostkiewicz, «Od ekologii do ekologii ludzkiej», w: J. Nagórny, J. Goc-
ko, Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła (Lublin 2002) 87-104.
6 Por. FR 69; M. Heller. Sens życia i sens wszechświata. Studia z teologii współczesnej 
(Tarnów 2002) 13-15. 
7 Por. A. Kluczkowski, Innowacyjna energetyka ekologiczna (Lublin 2015); A.F. Dziu-
ba, «W trosce o wspólny dom w blasku Laudato si’», w: T. Reroń, Dlaczego ekologia? 
W Kręgu encykliki Laudato si’ (Wrocław 2016) 109-123.
8 Por. M. Wyrostkiewicz, «Ekologia i teologia: w poszukiwaniu płaszczyzny porozu-
mienia», Memoranda. Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej 78 (1; 2004) 299-309; B. Jur-
czyk, Ekologia-Człowiek-kościół. Antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w oce-
nie Kościoła (Opole 2017).
9 Por. M. Wyrostkiewicz, «Kwestia ekologiczna w wypowiedziach Magisterium 
Ecclesiae», w: K. Góźdź, Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec 
nowych wyzwań, t. 3: Dyskusje, komunikaty, uzupełnienia, dokumenty końcowe (Lublin 
2004) 225-238.
10 Franciszek, Encyklika Laudato si’, nr 11.
11 Franciszek, Encyklika Laudato si’, nr 11.
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zwracał uwagę, szerszego spojrzenia na kwestię ekologiczne w duchu teo-
logii, a zwłaszcza antropologii katolickiej12. Zdaniem tego badacza troska 
o przyrodę jest wyrazem troski o człowieka – jest wyrazem życia wiarą, 
nadzieją i miłością, a nawet pielęgnowania tych cnót, jest wyrazem troski 
o istnienie w przyrodzie i społeczeństwie ładu zaplanowanego przez Stwórcę 
oraz narzędziem zaprowadzania tego porządku. W sensie merytorycznym 
motywacja stojąca u źródeł ochrony przyrody wpisuje się w nurt duchowości 
i moralności eucharystycznej13.

1.2 Dlaczego homo ecologicus?

Zaproponowane w tytule niniejszego tekstu wyrażenie homo ecologicus 
nie jest popularne w nauce. Jedynie bowiem sporadycznie używane jest 
wypowiedziach i opracowaniach, i to przede wszystkim popularyzujących 
wiedzę. W kontekstach i tekstach naukowych pojawi się zaś bardzo rzadko. 
Jednak, jak zasugerowano, „nie będzie przesadą” włącznie tego wyrażenia 
w nurt refleksji i opracowań uniwersyteckich. Dobrze bowiem charaktery-
zuje współczesnego człowieka. Nie ma bowiem wątpliwości – na co też już 
zwrócono uwagę – że to właśnie ekologiczność, nawet bardziej niż rozum-
ność, jest czymś niezmiernie ważnym dla niego. Czując bowiem zagrożenia 
wynikające z niedającego się pohamować postępu cywilizacyjnego, który 
jest przede wszystkim wytworem ludzkiego umysłu, i doświadczając skut-
ków tych zagrożeń, które nierzadko zamiast wspomagać rozwój integralny 
osoby ludzkiej wręcz go hamują14, współczesny człowiek ma świadomość, 
że jedynie „powrót do natury” i życie zgodne z nią (chociaż nie zawsze jest 
to właściwie rozumiane)15, stanowi wyznacznik człowieczeństwa i gwarancję 
dochodzenia do wspomnianego rozwoju integralnego, co bez wątpienia jest 
potwierdzeniem utrzymywania i potwierdzania tożsamości osoby ludzkiej16. 

12 Zob. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka, 32. 
13 Zob. M. Wyrostkiewicz, «Czy Eucharystia jest ekologiczna?» W: H. Słotwińska, Sie-
dem sakramentów świętych w nauczaniu katechetycznym (Lublin 2007) 34-38.
14 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka, 59-71.
15 Por. M. Wyrostkiewicz, «Meandry ekologii», w: A. Żurek, Odpowiedzialność za ży-
cie i stworzony świat (Tarnów 2011) 23-31.
16 Por. M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka, 107-116; J. Nagórny, Posłannictwo chrze-
ścijan w świecie, t. 1: Świat i wspólnota (Lublin 1997) 62-66.
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Skoro wiec rozumność jest przyczyną zagrożenia, a „powrót do natury” 
szansą na „bycie prawdziwym człowiekiem”, to współczesny człowiek 
nierzadko bardziej stara się być homo ecologicus niż homo sapiens. 

Aby jednak nie wypaczyć ani rozumienia człowieczeństwa, ani przywo-
ływanego tu określenia homo ecologicus, trzeba jednoznacznie stwierdzić, 
że nie ma ono być konkurencją dla homo sapiens. Ma jedynie stanowić 
wyrażenie, które wskaże na priorytety „typowego” współczesnego człowie-
ka, które wskaże na tendencje w rozumieniu człowieczeństwa oraz sensu 
i celu ludzkiej egzystencji. Chcąc wyprzedzić potencjalne zarzuty słusznie 
zwracające uwagę na to, że używanie określenia ecologicus na scharaktery-
zowanie człowieka jest redukcją, można – zgadzając się na to – zauważyć, 
że takim samym ograniczaniem jest zamykanie go w przymiocie sapiens. 
Jak się bowiem wydaje, nie trzeba przekonywać, że człowiek to dużo więcej 
niż sama rozumność – w ogóle nie da się go sprowadzić do jednego tylko 
wymiaru – zawsze jest rzeczywistością złożoną17. A nawet skupienie się 
na rozumności i zbytnie zaufanie jej z jednoczesnym pomniejszeniem lub 
wręcz odrzuceniem innych wymiarów egzystencji osoby ludzkiej oraz in-
nych jej potrzeb i przymiotów skutkuje pozbawieniem go tożsamości oraz 
zagubieniem sensu i celu życia oraz poważnym utrudnieniem realizacji 
rzeczywistych naturalnych (wpisanych w człowieka przez Stwórcę) potrzeb 
łącznie z potrzebą zbawienia. 

W potocznym i najpowszechniejszym znaczeniu ekologiczność ro-
zumiana jest jako bliskość z przyrodą oraz uznanie jej priorytetu w or-
ganizacji życia na Ziemi. To właśnie taki stan odbierany jest często jako 
symptom naturalności (warto w tym miejscu zauważyć, iż takie podejście 
wymaga korekty polegającej na podkreśleniu prawdy, że ekologiczność 
rozumiana jako zgodność z naturą powinna wziąć pod uwagę integralnie 
rozumiana naturę osoby ludzkiej, społeczeństwa i świata18 – tu jednak nie 

17 Por. I. Mroczkowski, Natura osoby ludzkiej. Podstawy tożsamości człowieka (Płock 
2012) 233-248; M. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka, 43-51. Encyklopedia Katolicka po-
daje następującą definicję: „Człowiek, istota zajmująca naczelne miejsce w hierarchii 
świata biotycznego i wykraczająca poza świat ożywiony duchowymi właściwościami oraz 
możliwością partycypacji w nadprzyrodzonym życiu Boga”. A. Godlewski, «Człowiek», 
w: R. Łukaszyka, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Encyklopedia Katolicka, t. 3 (Lublin 
1979) 881.
18 Por. Wyrostkiewicz, Ekologia ludzka, 71-73.
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chodzi o jego ocenę, ale jedynie o scharakteryzowanie). Każde godzenie 
w przyrodę i chęć regulowania jej odbierane jest jako działanie nieekolo-
giczne (widać to np. w toczących się sporach o Puszczę Białowieską)19, 
a dla większości krajów Świata sprawa klimatu i ekologii wydaje się 
być kwestią priorytetową w ogólnoświatowej polityce, na co wskazuje 
chociażby porozumienie paryskie z grudnia 2015 roku20. W tym miejscu 
jednak – jak już zauważono – nie chodzi ani o analizę, ani o ocenę takiego 
myślenia, lecz jedynie o ukazanie faktu, że przyroda dla współczesnych 
ludzi jest ważna – że określenie homo ecologicus nie jest przesadą. Za-
bieganie o życie zgodne z przyrodą to jeden z priorytetów współczesnych 
ludzi. I – co trzeba podkreślić – jeśli ten priorytet jest na odpowiednim 
miejscu w hierarchii wszystkich, którymi kierują się ludzie, wówczas jest 
korzystny dla rozwoju integralnego zarówno konkretnego człowieka, jak 
i całej ludzkości.

2. Ekologiczne wątki w tekstach mszalnych

Słowa „ekologia”, „ekologiczny” lub „przyroda”, „środowisko”21 nie 
występują w Mszale Rzymskim tak jak i wyrażenia zaczynające się od przy-
rostka „eko”. Pojawiają się jednak treści nawiązujące do zagadnień zwią-
zanych z ekologią. Bezpośrednie nawiązanie do tematyki relacji w świecie 

19 http://www.polskieradio.pl/9/301/Artykul/1780915,Spor-o-Puszcze-Bialowieska
-Wycinka-to-ochrona-czy-zagrozenie [25.07.2017]; http://www.poranny.pl/wiadomosci/
hajnowka/art/5331526,puszcza-bialowieska-spor-trwa-lesnicy-sa-oburzeni-zarzutami
-organizacji-ekologicznych,id,t.html [25.07.2017]; https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/
szczegoly/news/deklaracja-odpowiedzialnosci-ws-puszczy-bialowieskiej/ [25.07.2107]
20 Na konferencji klimatycznej w Paryżu w grudniu 2015 roku 195 krajów przyjęło 
pierwsze w historii powszechne, prawnie wiążące, światowe porozumienie w dziedzinie 
klimatu. W porozumieniu określono ogólnoświatowy plan działania, który ma uchronić 
przed groźbą daleko posuniętej zmiany klimatu dzięki ograniczeniu globalnego ocieple-
nia do wartości znacznie poniżej 2°C. Więcej o tym i o sukcesie Polski podczas ustaleń 
konferencji paryskiej pisał: A. Kluczkowski, «Konferencja COP21 w Paryżu – sukces 
Polaków», NOWa gazeta biłgorajska (1; 2016) 2.
21 W Mszale Rzymskim dla diecezji polskich (Poznań 1986) we wspomnieniu dowol-
nym św. Anieli Merici, dziewicy 27 stycznia w skróconym rysie biograficznym występuję 
słowo „środowisko”, ale w rozumieniu środowiska społecznego, grupy ludzi, wśród któ-
rych żyła święta.
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istot stworzonych oraz troski o przyrodę stanowi kryterium, według którego 
teksty mszalne będą rozpoznawane jako „ekologiczne”.

2.1 „Ekologiczne” formularze mszalne

Wśród wielu formularzy mszalnych szczególnie trzy można uznać za 
szczególny tryptyk „ekologiczny”. Msza (36) o uświęcenie pracy ludzkiej22, 
(37) Msza w okresie zasiewów23 i (38) Msza po zebraniu plonów24. Postawie-
nie Boga na pierwszym miejscu jest najważniejszym przejawem autentycz-
nej troski o środowisko naturalne. Jeśli ekologia ma być skuteczna, to Bóg 
musi być w jej centrum – bez odniesienia do Niego żadne działanie ludzkie 
nie będzie skuteczne. To centralne miejsce Boga w działaniach człowieka 
wobec przyrody wyrażają teksty Mszy o uświęcenie pracy ludzkiej którym 
warto się teraz przyjrzeć: 
˗ antyfona na wejście: „Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Potem 

Bóg stworzył człowieka na swój obraz. Bóg widział, że wszystko, co 
uczynił, było bardzo dobre”25;

˗ kolekta: „Boże, Ty przez ludzką pracę ustawicznie doskonalisz nie-
zmierne dzieło stworzenia i nim kierujesz, wysłuchaj próśb swoich 
wiernych i spraw, aby wszyscy ludzie znaleźli odpowiednią pracę; 
niech dzięki niej polepszają warunki własnego życia i zgodnym wy-
siłkiem przyczyniają się do postępu współbraci”26 albo „Boże, Ty pod-
dałeś wszystkie bogactwa przyrody działaniu człowieka, spraw, aby-
śmy oddając się pracy w duchu chrześcijańskim, okazywali bliźnim 
szczerą miłość i wspólnie przyczyniali się do udoskonalenia Twoich 
stworzeń”27;

˗ modlitwa nad darami: „Boże, Ty w chlebie i winie dajesz ludziom po-
karm, który ich podtrzymuje, i Sakrament, który daje im nowe życie, 
nie dopuść, aby nam zabrakło pokarmu dla duszy i ciała”28.

22 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich (Poznań 1986) 155”.
23 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 157”.
24 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 158”.
25  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 155”.
26  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 155”.
27  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 156”.
28  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 156”.
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Jak zauważa Papież Franciszek, jesteśmy powołani do pracy od chwi-
li naszego stworzenia, która jest częścią sensu życia na ziemi, sposobem 
dojrzewania, ludzkiego rozwoju i osobistego spełnienia29. To przyroda (jej 
zasoby) są podstawą pożywienia oraz miejscem życia i pracy człowieka. 
Relacja Bóg – przyroda – człowiek jest istotna dla pełnego zrozumienia tego 
świata i roli w nim człowieka.

Wybrane teksty z Mszy w okresie zasiewów brzmią następująco:
˗ kolekta: „Boże, nasz Ojcze, ufając w Twoją pomoc rzucamy ziarna 

w ziemię, nasza praca nie może jednak zapewnić plonów, spraw, aby 
nasze ziarna wzrosły i hojnie obrodziły”30 albo „Panie, nasz Boże, 
udziel błogosławieństwa swojemu ludowi i spraw, niech ziemia wyda 
obfite plony, abyśmy z wdzięcznym sercem używali ich na twoją 
chwałę”31;

˗ modlitwa nad darami: „Boże, Ty jesteś prawdziwym Twórcą owoców 
ziemi i darów nieba, błogosław naszej pracy, abyśmy zebrali obfite 
plony i na Twoją chwałę użyli darów, które od Ciebie pochodzą”32;

˗ antyfona na Komunię: „Pan obdarzy błogosławieństwem, a nasza zie-
mia wyda swój owoc”33;

˗ modlitwa po Komunii: „Wszechmogący Boże, w Tobie żyjemy, po-
ruszamy się i jesteśmy, […] pobłogosław pracę naszych rąk i roz-
mnóż ziarna rzucone w ziemię, abyśmy mieli dostatek pożywienia”34 
albo „Wszechmogący Boże, daj swoim wiernym obfity urodzaj, aby 
zaspokoiwszy doczesne potrzeby, wzrastali również duchowo i osią-
gnęli życie wieczne, którego zadatek otrzymali w tym Sakramen-
cie”35.
W odniesieniu do Mszy po zebraniu plonów:

˗ antyfona na wejście: „Ziemia wydała swój owoc, Bóg, nasz Stwórca, 
nam pobłogosławił”36;

29 Por. LS, nr 128.
30  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 157”.
31  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 157”.
32  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 157”.
33  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 158”.
34  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 158”.
35  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 158”.
36  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 158”.
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˗ kolekta: „Boże, dobry Ojcze, Ty powierzyłeś ludziom ziemię, z której 
zebraliśmy plony dające środki do życia, spraw, abyśmy zawsze uży-
wali ich na Twoją chwałę i pożytek wszystkich bliźnich”37 albo „Panie, 
nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wy-
dała dla naszego dobra, i za działanie Twojej opatrzności, spraw, aby 
na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości i miłości”38;

˗ modlitwa nad darami: „Boże, Ty nam dajesz obfite plony doczesne, 
uświęć dary zebrane z urodzajnej ziemi, które składamy na dziękczyn-
ną Ofiarę, i obdarz nas swoją łaską, abyśmy przynosili owoce trwające 
na życie wieczne”39;

˗ antyfona na Komunię: „Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, Panie, 
a Ty dajesz im pokarm we właściwym czasie”40;

˗ modlitwa po Komunii: „Wszechmogący Boże, w tej eucharystycznej 
Ofierze złożyliśmy Tobie dziękczynienie za zebrane plony, spraw, aby-
śmy wspierani łaską płynącą z Eucharystii osiągnęli dobra nieprzemi-
jające”41.
Wypisane wyżej teksty pokazują wiele ważnych prawd dotyczących 

przyrody. Podkreślają, że to Bóg jest jej jedynym i ostatecznym władcą 
i Jego ożywiający Duch zamieszkuję w każdym stworzeniu42, a Bóg dał 
ziemię całemu rodzajowi ludzkiemu, aby utrzymywała wszystkich jego 
członków, nie wykluczając ani nie wyróżniając nikogo43. Cały więc świat 
wraz z stworzeniami są dla człowieka, tworząc rodzaj „uniwersalnej 
rodziny”44, a człowiekowi już od samego początku stworzenia świata 
powierzona jest szczególna rola, aby uczynił ją sobie poddaną (Rdz 1,28). 
Człowiek został przez Boga wezwany i powołany do przetwarzania ziemi 
– eksploatacja przyrody jest zgodna z Jego wolą. Powyższe teksty także 
wyraźnie pokazują, że relacje człowieka z Bogiem mają duże znacze-
nie dla jego relacji z przyrodą. W powyższych tekstach można się też 

37  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 159”.
38  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 159”.
39  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 159”.
40  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 159”.
41  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 159”.
42 Por. LS, nr 88.
43 Por. Jan Paweł II, Encyklika Centesimus annus, nr 31.
44 Por. LS, nr 89.
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doszukać treści nawiązujących do zasad życia społecznego i respektowa-
nia podstawowej zasady współżycia między ludźmi, jaką jest powszechne 
przeznaczenie dóbr, sprawiedliwość oraz miłość45. Nie można uważać się 
za osobę prawdziwie miłującą, jeśli wyklucza się z kręgu swoich zain-
teresowań jakąś część rzeczywistości – pokój, sprawiedliwość i ochronę 
stworzenia46.

We wszystkich prośbach kierowanych do Boga nie chodzi o zmia-
nę Jego „polityki” wobec świata, ale o przemianę myślenia i sumienia 
„siejących” i „zbierających plony”, tzn. ludzi korzystających z zasobów 
przyrodniczych, a więc ostatecznie wszystkich mieszkańców ziemi47 
o swoiste „nawrócenie ekologiczne”, które pociąga za sobą wdzięczność 
i bezinteresowność, uznanie, że świat jest darem otrzymanym z miłości 
Ojca48.

2.2 „Ekologiczne” modlitwy mszalne

Mszał Rzymski zawiera także inne modlitwy mówiące o przyrodzie. 
Wśród nich są cztery kolekty do Mszy świętych, jakie można sprawować 
w różnych potrzebach. Są to:
˗ modlitwa w okresie trzęsienia ziemi: „Boże, Ty utwierdziłeś zie-

mię w jej posadach, oszczędź zatrwożonych, okaż miłosierdzie bła-
gającym, spraw niech zniknie niebezpieczeństwo trzęsienia ziemi, 
abyśmy zawsze odczuwali Twoją łaskawość i pełni Twojej opieki 
z wdzięcznością Tobie służyli”49;

˗ modlitwa o deszcz: „Boże, w Tobie żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, 
ześlij nam obfity deszcz, abyśmy posiadając dostateczne środki do 
życia doczesnego, z ufnością ubiegali się o dobra wieczne50;

˗ modlitwa o pogodę: „Wszechmogący wieczny Boże, Ty zsyłając do-
świadczenia leczysz nas z pychy, a przebaczając nam winy okazujesz 
swą dobroć, wysłuchaj nasze prośby i udziel nam upragnionej pogody, 

45 Zob. M. Wyrostkiewicz, «Czy Eucharystia jest ekologiczna?», 53. 
46 Por. LS, nr 91.
47 Por. M. Wyrostkiewicz, «Czy Eucharystia jest ekologiczna?», 53.
48 Por. LS, nr 220.
49  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 167’’.
50  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 167’’.
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abyśmy pełni radości używali Twoich darów na Twoją chwałę i dla 
naszego zbawienia”51;

˗ modlitwa o ustanie burz: „Wszechmogący Boże, wszystkie siły przy-
rody są Tobie posłuszne, pokornie Cię błagamy, uśmierz gwałtowne 
nawałnice i spraw, aby nasza trwoga zmieniła się w radosne dziękczy-
nienie”52.
Teksty te wyraźnie akcentują prawdę, że jedynym władcą świata jest 

Bóg, a człowiek modlący się tymi formułami uznaje władzę Boga i zwraca 
się do Niego z prośbą o lepsze warunki egzystencji, by m.in. mógł „zebrać” 
to, co „posiane”, by mógł lepiej realizować swoje powołanie. Wszystkie 
te modlitwy, jak zauważa Wyrostkiewicz, są prośbą o jak najdogodniejsze 
warunki życia doczesnego, jednak nie chodzi tu o proste dostosowanie 
przyrody do potrzeb człowieka. Radość z życia, jaką może przynieść zmiana 
niekorzystnych warunków pogodowych i innych czynników przyrodni-
czych, jest pokazana jako korzystna dla człowieka, ale nie najważniejsza53. 
To chwała Boga jest głównym celem wezwań, ostateczne doprowadzenie 
do wdzięczności wobec Boga jako Stwórcy, przypominanie sobie o naszej 
(stworzenia) zależności do Boga jest ukoronowaniem trójkształtnej ekologii 
chrześcijańskiej54.

W zaprezentowanych wyżej tekstach modlitw można zauważyć z jednej 
strony uznanie przez człowieka jego małości wobec dzieł Stwórcy i bez-
radności wobec sił przyrody zmuszające człowieka do zastanowienia nad 
swoim miejscem w świecie, z drugiej ufność, że tylko wiara w Niego jest 
w stanie „przenosić góry” (Mt 17,20). Następujące niedogodności pogodowe 
mają swoisty wymiar oczyszczający z pychy i mają swój sens, jeśli się je 
właściwie odczyta. 

Wspomniana już wcześniej relacja Bóg – przyroda – człowiek jest 
tutaj jeszcze mocniej zaakcentowana. To człowiek „sieje” i „zbiera plony”, 
lecz „plony”, a w konsekwencji w szerokim rozumieniu życie człowieka, 
jest uzależnione od pogody (środowiska), z którym człowiek sam sobie nie 
może poradzić. 

51  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 167’’.
52  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 168’’.
53 Por. M. Wyrostkiewicz, «Czy Eucharystia jest», 54.
54 Por. A. Siemieniewski, «Ekologia w duchu św. Franciszka», w: T. Reroń, Dlaczego 
ekologia? W Kręgu encykliki Laudato si’ (Wrocław 2016) 103. 
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2.3 „Ekologiczne” prefacje i modlitwy eucharystyczne

Wśród licznych prefacji występują również i takie, które można nazwać 
„ekologicznymi”. Wynika z nich jednoznacznie, że przyroda ma swój stały 
udział w Boskiej ekonomii zbawienia. Są one następujące:
˗ druga prefacja o Narodzeniu Pańskim, której własny tytuł brzmi „Sło-

wo Wcielone odnawia wszechświat”: „On będąc niewidzialnym Bo-
giem ukazał się naszym oczom w ludzkim ciele […], aby odnowić całe 
stworzenie […]”55;

˗ 4. Prefacja wielkanocna „Odnowa wszechświata przez misterium pas-
chalne”: „[…] gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On 
zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił 
utracone życie”56;

˗ prefacja o Wniebowstąpieniu o tytule Chrystus uprzedził nas w chwa-
le: „Jezus jest „Sędzią świata i Władcą stworzenia”57.

˗ 5. prefacja na niedziele zwykłe zatytułowana Dzieło stworzenia: „Pa-
nie, Ojcze niebieski, wszechmogący i miłosierny Boże. Ty stworzyłeś 
wszystko, co jest na świecie, i sprawiłeś, że zmieniają się pory roku. Ty 
stworzyłeś człowieka na swoje podobieństwo i poddałeś mu wszech-
świat godny podziwu, aby w Twoim imieniu panował nad całym stwo-
rzeniem i chwalił Ciebie w Twoich dziełach, przez naszego Pana Jezu-
sa Chrystusa”58.
Przywołane teksty podkreślają prawdę, że Bóg jest jedynym władcą 

świata i tylko On ma w pełni władzę nad wszystkim, co zostało stworzone, 
również nad kataklizmami, co już wcześniej zostało powiedziane. Człowiek 
jako stworzony na obraz i podobieństwo Boże ma władzę nad wszelkim 
stworzeniem – jest „szczytem dzieła stworzenia”59. Stworzenie jest samo 
z siebie ukierunkowane ku człowiekowi, służy jego postępowi i od niego 
otrzymuje przeznaczenie i sens60. Potwierdzenie tej władzy (człowieka nad 

55 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 21*.
56 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 40*.
57 Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 42*.
58  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 49*.
59 KKK, 343.
60 Por. B. Jurczyk, «Laudato si’ – encyklika antropo- czy biocentryczna?», w: T. Reroń, 
Dlaczego ekologia? W Kręgu encykliki Laudato si’ (Wrocław 2016) 56.
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światem) można odnaleźć w Czwartej Modlitwie Eucharystycznej, gdzie 
znajdują się następujące słowa: „Wysławiamy Cię, Ojcze święty, bo jesteś 
wielki i wszystkie stworzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty stworzyłeś 
człowieka na swoje podobieństwo i powierzyłeś mu cały świat, aby służąc 
Tobie samemu jako Stwórcy, rządził wszelkim stworzeniem”61. 

W pierwszej modlitwie eucharystycznej we Mszy z udziałem dzieci Bóg 
naszym Ojcem i drugiej modlitwie eucharystycznej we Mszy z udziałem 
dzieci Bóg nas miłuje oraz w trzeciej modlitwie eucharystycznej we Mszy 
z udziałem dzieci Dziękujemy Ci, Boże następuje wychwalanie Stwórcy za 
piękno stworzenia62 oraz uznanie Boga za Pana wszystkiego, co żyje63.

3. Zakończenie

Eucharystia jest epicentrum każdego wierzącego, jego źródłem i szczy-
tem życia, co już mocno zostało zaakcentowane wcześniej. Eucharystia jest 
także tajemnicą prawdziwej, realnej obecności Chrystusa w życiu Kościoła 
i człowieka w jego realnym środowisku: społecznym, kulturowym, medial-
nym oraz przyrodniczym. Człowiek, którego życie jest – jeśli można tak 
powiedzieć – rozciągnięte pomiędzy tymi komponentami środowiskowymi, 
jest jednocześnie człowiekiem wiary, jest człowiekiem zmierzającym do 
zbawienia. W tym zbawieniu – jak przekonują dogmatycy – szczególną war-
tość mają sakramenty, a wśród nich Eucharystia. Dlatego – jak zauważono 
– nielogiczne (a z tego powodu także wręcz niemożliwe) byłoby oddzielanie 
potrzeb wynikających z przyrody, której przez ciało człowiek jest częścią, 
od tych, które są efektem istniejącego w nim pierwiastka transcendentnego. 

Postawiona we wstępie niniejszego opracowania hipoteza mówiąca, że 
znając znaczenie przyrody w życiu człowieka, a także naturę i sens Eucha-
rystii, można przypuszczać, iż udział w niej powinien być zachętą do troski 
o przyrodę, została zweryfikowana pozytywnie. Oznacza to, że teksty litur-
giczne pokazują przyrodę jako wartość, o którą należy się troszczyć. Właści-
wym podsumowaniem dla tego wątku mogą być słowa papieża Franciszka, 

61  Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 329*.
62 Por. Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 355*.
63 Por. Mszał Rzymski dla diecezji Polskich, 363*.
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który stwierdza, że Eucharystia jest „motywacją dla naszych niepokojów 
o środowisko” (LS, nr 236).

Uczestniczący we Mszy ludzie dowiadują się jednak czegoś więcej niż 
tylko tego, że należy dbać o środowisko przyrodnicze. Wielokrotnie słyszą, 
że świat jest chciany, zamierzony i stworzony przez Boga, który się nim 
ciągle opiekuje. Te treści można zinterpretować jako zachętę do rozumnego, 
ale też i odważnego korzystania z zasobów przyrodniczych, o które troszczy 
się przede wszystkim Bóg. Wartość przyrody nie jest bowiem nigdy więk-
sza niż wartość osoby ludzkiej, która – jak można przeczytać w soborowej 
konstytucji – jest „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla 
niego samego” (KDK 24).
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Homo ecologicus at Holy Mass

The modern man can be termed as homo ecologicus. This means that the ecological di-
mension of life is very important to him, and the concern to live in harmony with nature, 
especially with the rhythm of nature, manifests in the various activities, products, lifesty-
les and work that distinguishes him among other living beings in the world. However, hu-
man existence is not limited to the natural (bodily) sphere. For a man as a spiritual-bodily 
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being, faith plays an important role. The Eucharist as the “source and he peak of Chri-
stian life” is the epicenter of religious life. The purpose of the research was to answer the 
question whether modern man, who can be characterized by the term homo ecologicus, 
who attends the Mass is able to hear the content, that will confirm the rightness of his con-
cern for nature? The texts of the Mass of the Roman Missal for Polish Dioceses were used 
as the study material. As a result of the query, a collection of texts of Mass prayers has 
been made, referring to ecological issues. As it turned out, liturgical texts unveil the nature 
as a value we should take care of. The Eucharist, as Pope Francis recalled in Laudato si’ 
encyclical is “a motivation for our concerns for the environment”.

Keywords:  homo ecologicus; ecology; theology; nature; Holy Mass
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Maryjna relacja do słowa Bożego 
 w teologii Benedykta XVI

Głównym celem niniejszego artykułu jest prezentacja relacji Najświętszej Maryi Panny 
do Słowa Bożego. Autor, opierając się na pismach kard. Ratzingera/Benedykta XVI, kreśli 
swoistą biografię Maryi, podkreślając rolę Słowa Bożego w poszczególnych momentach 
jej życia: od Zwiastowania, poprzez Kalwarię aż do Zesłania Ducha Świętego. Na tym tle 
przedstawiona zostaje rola Maryi w Kościele jako tej, która stała się wzorem chrześcija-
nina opierającego swoje życie na Słowie Bożym. Elementy chrześcijańskiej egzystencji: 
pełnienie woli Bożej, naśladowanie Chrystusa, otwartość na słowo oraz konieczność gło-
szenia Ewangelii rozważane są w kluczu współczesnej mariologii oraz z podkreśleniem 
prymatu Słowa Bożego w kształtowaniu wymienionych postaw.

Słowa kluczowe:  mariologia; Maryja; życie chrześcijańskie; Słowo Boże; Ratzinger; Be-
nedykt XVI; teologia dogmatyczna

1. Wstęp

W procesie odkrywania miejsca i roli Słowa Bożego w chrześcijańskim 
życiu istotnym było zwołanie przez Benedykta XVI Synodu Biskupów ob-
radującego w Rzymie w dniach 5-26 października 2008 roku pod hasłem 
„Słowo Boże w życiu i misji Kościoła”. Podsumowaniem obrad ojców sy-
nodalnych stała się przygotowana przez Benedykta XVI adhortacja Verbum 
Domini1, która – stwierdza papież – „zawiera podstawowe wytyczne do 
odkrywania na nowo w życiu Kościoła słowa Bożego, będącego źródłem 
nieustannej odnowy, wyrażając jednocześnie życzenie, by stawało się ono 
coraz bardziej sercem wszelkiej działalności kościelnej” (VD, nr 1). Jed-
nocześnie papież zachęca wszystkich wiernych, aby odkrywali na nowo 

1 Benedykt XVI, Posynodalna adhortacja apostolska Verbum Domini o słowie Bożym 
w życiu i misji Kościoła (Poznań 2010).
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osobiste i wspólnotowe spotkanie z Chrystusem, Słowem Życia, które stało 
się widzialne, i by stawali się Jego zwiastunami, aby dar życia Bożego – 
komunia – rozprzestrzeniał się coraz bardziej w całym świecie (VD, nr 2).

Przyglądając się dziejom zbawienia, można zauważyć istnienie ścisłe-
go związku między Słowem Bożym i wiarą. W Piśmie Świętym odnaleźć 
można wielkie postacie, które Słowa Bożego słuchały i je głosiły. Wypada 
tu – za Verbum Domini – przypomnieć Abrahama, Mojżesza, licznych pro-
roków, apostołów czy ewangelistów, którzy pozwoli się „kształtować słowu 
Bożemu przez słuchanie go, czytanie i wytrwałe rozważanie” (VD, nr 48). 
Do tego grona można śmiało włączyć również Maryję – „Mater Verbi Dei, 
Mater fidei” i „Virgo audiens” (VD, nr 79) – która w sposób wyjątkowy 
przeżywała swoją relację do Słowa Wcielonego i jest przez to doskonałym 
przykładem relacji między Słowem Bożym i wiarą. 

W niniejszym opracowaniu podejmie się próbę opisu relacji Maryi do 
Bożego Słowa i ukazania znaczenia przyjmowania Słowa Bożego w chrze-
ścijańskim życiu. Głównym przedmiotem odniesień stanie się posynodalna 
adhortacja Benedykta XVI Verbum Domini odczytywana w kontekście do-
kumentów soborowych, zwłaszcza Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu 
Bożym Dei Verbum, oraz posoborowych, na które powołuje się papież. 
Pomocniczo dokonuje się odniesień również do innych pozycji Ratzingera/
Benedykta XVI2, homilii i przemówień z okresu pontyfikatu i istniejących 
opracowań na temat jego mariologii (najwięcej intuicji dostarczają w tej 
materii publikacje A. Wojtczaka3 i G. Bartosika4). Poniższe opracowanie 
oparte jest na analizie wybranych aspektów wspomnianej relacji, które 
można sklasyfikować w trzy kategorie: Maryja zasłuchana w Słowo Boże, 
żyjąca Słowem Bożym oraz zwiastująca Słowa Boże.

2. Zasłuchana w słowo Boże

W Liście do Rzymian można przeczytać, że „wiara rodzi się z tego, co 
się słyszy” (Rz 10,17). Maryja jest doskonałym odbiciem takiej postawy. 
2 J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu. Rozważania mariologiczne (Poznań 2002).
3 A. Wojtczak, Serva Domini. Z maryjnego nauczania Benedykta XVI (Poznań 2013). 
4 G. Bartosik, «Maryja jako Matka Słowa Bożego oraz nauczycielka i matka w słucha-
niu słowa Bożego», w: M. Kowalczyk, Apostolat słowa Bożego (Warszawa 2010) 80-97.
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Jej głęboka wiara znajduje wyraz w ciągłym zasłuchaniu w Słowo Boże. 
Fakt ten wielokrotnie podkreślał Benedykt XVI, zauważając, że postawa 
Maryi jest dla wierzących doskonałym przykładem postępowania wobec 
Słowa Bożego.

Wypełnieniem zaleceń Listu do Rzymian jest maryjna postawa „czyn-
nego słuchania” (VD, nr 27), słuchania uobecniającego się w wierze. 
Widać to w momencie Zwiastowania, kiedy Maryja wsłuchuje się w pełne 
radości orędzie anioła (por. Łk 1,26-38) i prowadzi z nim dialog, który 
– ze swojej natury – zakłada słuchanie5. Podczas spotkania z aniołem 
wyraża gotowość pełnienia woli Bożej wypływającej z uważnego słu-
chania słowa (VD, nr 27). Jej serce pozostaje otwarte na Słowo Boże 
i gotowe do słuchania6.

Warta uwagi jest również reakcja Maryi na usłyszane słowo, którą 
to reakcję Benedykt XVI nazywa „wewnętrznym rozważaniem słowa”7. 
Maryja usiłuje zrozumieć słowo i odczytać jego sens. Ta postawa towa-
rzyszy Niepokalanej w różnych okolicznościach życia: w chwili ofia-
rowania Jezusa (por. Łk 2,35), w chwili odnalezienia dwunastoletniego 
Jezusa w świątyni (por. Łk 2,49-50), w czasie publicznej działalności 
Syna poprzez pełne milczenia zasłuchanie w Jego słowo i w końcu w do-
świadczeniu krzyża, gdzie wsłuchuje się w słowa „testamentu” (por. 
J 19,25-27).

Maryja prezentuje postawę „prawdziwego słuchania”, przyswajania, 
przyjmowania słowa – a nie tylko bezwolnego, bezrefleksyjnego wypowia-
dania „tak”. Maryja jest tą, która „przyjmuje słowo”, aby przeniknęło ją do 
głębi (VD, nr 27). 

W postawie Niewiasty z Nazaretu Benedykt XVI dostrzega obraz poboż-
nego Izraelity (por. Ps 119), którego cechowało umiłowanie słowa Bożego 
i słuchanie go8. Maryja tak chętnie wsłuchiwała się w nie, gdyż zdawała 
sobie sprawę, że za tym słowem kryje się żywy Bóg, który pragnie obda-
rować ją wszystkim, co najlepsze. Wezwanie „Słuchaj, Izraelu!” (Pwt 6,4) 

5 Zob. J. Ratzinger, Opera omnia, t. VI/1: Jezus z Nazaretu (Lublin 2015) 52-60.
6 Por. Benedykt XVI, «Blaski i cienie posługi w wielkomiejskich parafiach», 
L’Osservatore Romano 30 (4; 2009) 18.
7 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary. Z Ks. Kardynałem Josephem Ratzingerem rozma-
wia Vittorio Messori (Marki 2005) 57.
8 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 154.
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uczyniła Ona swoim „życiowym «credo»”9. Taka postawa Maryi znajduje 
swoje odbicie w ikonografii, gdzie w scenie Zwiastowania ukazana jest 
Niepokalana czytająca księgi święte (VD, nr 79)10.

Słuchanie Słowa Bożego – co zauważa Benedykt XVI – było dla Maryi 
spotkaniem z Bogiem11, głęboką i intymną relacją, w której On mówił do 
niej, a ona odpowiadała Mu swym zasłuchaniem i postawą zaangażowania, 
tworząc w ten sposób prawdziwy dialog. Tym samym Maryja staje się na-
uczycielką „osobistego i wspólnotowego spotkania ze słowem”12.

Maryja, zwraca uwagę papież, nie zatrzymuje się wyłącznie na słuchaniu 
słowa Bożego – jej życie wypełnione jest jego zgłębianiem. Benedykt XVI 
podkreśla w Verbum Domini, że rozważała Ona „pilnie słowa i czyny swe-
go Syna” (VD, nr 83), zachowywała je wszystkie w swoim sercu „niejako 
układając z nich jedną mozaikę” (VD, nr 27)13. Umiała przy tym w wielkim 
planie Bożym odnaleźć nić łączącą wydarzenia, czyny i rzeczy na pierwszy 
rzut oka niepowiązane ze sobą (por. VD, nr 87). 

W momencie Zwiastowania (por. Łk 1,29) Maryja stara się zrozumieć 
słowo na tyle, na ile może. Komentując to, Ratzinger pisze: „[Maryja] pro-
wadziła wewnętrzny dialog z usłyszanym słowem, odzywała się do niego 
i otwierała się na jego głos, pragnąc zrozumieć jego sens”14. Podobny ton 
zachowuje perykopa o odnalezieniu dwunastoletniego Jezusa. Widzimy 
w niej Maryję, która „chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swo-
im sercu” (Łk 2,51). Nie do końca rozumiejąc, Niewiasta cierpliwie nosi 
w sobie Słowo i pozwala mu otwierać się w niej. Jej postawa ukazuje, że 
nie wystarczy słuchać Słowa Bożego – trzeba się nad nim zatrzymać – nie 
tylko je posiadać, ale też odkrywać jego zbawczy sens15.

Obok tego, o czym wspomniano, maryjna relacja do Słowa Bożego 
prowadzi do „wczuwania się w nie”, aby stało się obecnością Pana. Maryja 

9 Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum laboris (Cittá del Vaticano 
2008) 25. Zob. M.G. Masciarelli, Znak Niewiasty (Kraków 2008) 87-88.
10 Por. Benedykt XVI, «Słuchajcie Boga na pustyni świata», L’Osservatore Romano 32 
(1; 2011) 53.
11 Por. M.G. Masciarelli, Znak Niewiasty, 88. 
12 Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Lineamenta (Cittá del Vaticano 2007) 12.
13 Por. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Lineamenta, 12.
14 J. Ratzinger, Opera omnia, 57.
15 Por. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 25. Por. 
J. Ratzinger, Opera omnia, 114-115. 
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„poszukiwała duchowego sensu Pisma i znajdowała go wiążąc go ze sło-
wami, życiem Jezusa i wydarzeniami, które odkrywała w swojej osobistej 
historii”16. Staje się tym samym wzorem wyznawania Ewangelii i tego, jak 
do niej podchodzić. Kto pragnie dostąpić zbawiania – zwraca uwagę Be-
nedykt XVI – winien Słowo Boże przyjąć, a nie tylko rozumowo interpre-
tować. Problemy natury egzegetycznej są ważne i istotne, jednak nie mogą 
przysłonić faktu, że słowo jest „żywe i mówi do każdego w teraźniejszości 
życia” (VD, nr 37)17.

Wiara – obok tego, że potrzebuje zrozumienia18 – wymaga również po-
wierzenia się prawdzie zawartej w słowach objawiającego się Boga, któremu 
należy się „posłuszeństwo wiary” (VD, nr 25). Przez nie człowiek ofiarowuje 
się Bogu, poddaje mu swój umysł i wolę. Niewątpliwie uczyniła tak Ma-
ryja, gdyż uległa Ona w sposób bezwarunkowy Słowu Bożemu. Benedykt 
XVI postawę Niepokalanej określa jako „uległość”, która oznacza pełne 
ufności, a więc bezwarunkowe oddanie się Bogu, całkowite powierzenie 
Mu własnego życia19. 

Maryja w przyjęciu Słowa ujawniła autentyczną wiarę w Boga i Bogu, 
która przepełniła Jej serce. Zaowocowało to przyjęciem Słowa, które skie-
rował do niej Najwyższy20. Uległe posłuszeństwo Słowu dokonuje się dzięki 
wierze, w której Maryja przyjmuje tajemnicę, dając jej miejsce w swoim ser-
cu. Droga wyznaczona przez Maryję nie jest niedostępna: „to, co przydarzyło 
się Maryi – pisze Benedykt XVI – codziennie może na nowo dokonywać 
się w każdym z nas, gdy słuchamy słowa Bożego” (VD, nr 28). 

Maryja, nazywając siebie służebnicą (por. Łk 1,38), ukazuje swoją 
postawę wobec Boga. Wiedziała – dostrzega Benedykt XVI – że wyłącz-
nie poprzez oddanie siebie do pełnej dyspozycji działaniu Bożemu ma 
udział w zbawianiu świata21. Maryja zostawia więc wszystko, co osobiste, 

16 Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 25.
17 Por. Benedykt XVI, «Blaski i cienie posługi», 18. Zob. Benedykt XVI, «Słowo Boże 
jest trwalsze niż ludzka rzeczywistość», L’Osservatore Romano 29 (12; 2008) 12.
18 Zob. K. Góźdź, «Wiara w rozumieniu J. Ratzingera-Benedykta XVI», Teologia 
i człowiek 23 (3; 2013) 125-135.
19 Por. M.G. Masciarelli, Maria icona di speranza (Milan 2000) 129-132.
20 Por. J. Ratzinger, J. Ratzinger, Opera omnia, 60.
21 Por. Benedykt XVI, Encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej (Wrocław 
2006) 41.
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i oddaje się do wyłącznej Jego dyspozycji, stając się glebą dla Słowa Boże-
go. Jest ziemią – pisze papież – „która pozwala być przyjęta przez ziarno, 
która upodabnia się do nasienia, wyrzekając się siebie, aby doprowadzić 
do jego zakiełkowania. Przez swoje macierzyństwo przelała w niego swoją 
substancję, ciało i duszę, aby mogło wyłonić się nowe życie”22. W innym 
miejscu Benedykt XVI określa Maryję mianem „otwartego na misterium 
Boga naczynia”23 – pozwala ona zabrać Bogu swoje życie, oddając się 
Jemu do pełnej dyspozycji. Maryja, jak określa Wojtczak, „wywłaszczyła 
się na rzecz Boga”24. Dokonała tego, wybierając drogą miłości będącej za-
tracaniem siebie, aby w rzeczywistości naprawdę siebie odnaleźć – znaleźć 
prawdziwe życie25. 

3. Żyjąca słowem Bożym

Słuchanie, zgłębianie i zawierzenie Słowu Bożemu prowadzi Maryję 
do realizacji tego Słowa w konkretnych wydarzeniach życia. Kościół od 
początku upatruje w niej wzór życia Słowem Boga, czyli życia zgodnego 
z Ewangelią, a przez to doskonałego realizowania woli Bożej. 

Maryja, co zauważa Benedykt XVI, jest niedoścignionym przykła-
dem „dialogicznego charakteru całego objawienia chrześcijańskiego” (VD, 
nr 24)26. W Dziewicy z Nazaretu papież dostrzega głęboki związek ze Sło-
wem Bożym, co doskonale wyraża „Magnificat”. Analizując Pieśń Maryi, 
zauważa, że Niewiasta utożsamia się – w pewnym sensie – ze Słowem 
Bożym i że sławi Boga Jego Słowem (VD, nr 28). Z kolei w Deus caritas 
est podkreśla, że „w słowie Bożym [Maryja] czuje się jak u siebie w domu, 
z naturalnością wchodzi i wychodzi z powrotem. Ona mówi i myśli według 
słowa Bożego; słowo Boże staje się jej słowem, a Jej słowo rodzi się ze 
słowa Bożego” (DCE, nr 41). 

22 J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, 128. 
23 J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, 132.
24 A. Wojtczak, Serva Domini, 163.
25 Por. Benedykt XVI, «Niewiasta obleczona w słońce znakiem zwycięstwa miłości», 
L’Osservatore Romano 28 (10-11; 2007) 39.
26 Benedykt XVI, «Z radością spotykam się z przyszłymi kapłanami mojej diecezji», 
L’Osservatore Romano 30 (4; 2009) 30.
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Można zauważyć, że życie Maryi było przeniknięte Słowem Bożym, 
w które się zagłębiała i które przyswajała. „Słowo Boże stało się Jej własnym 
życiem – pisze Ratzinger – a Jej słowo było ofiarowane w słowie Bożym: 
granice zostały zlikwidowane”27. W jednej ze swoich homilii papież dostrze-
ga pewną zależność obecną w życiu Maryi – im pełniejsze utożsamienie się 
ze Słowem, tym większa zgodność jej myśli z zamysłem Bożym. Tak ścisła 
relacja Maryi do Słowa jest źródłem jej wewnętrznej mądrości. Kto myśli 
z Boga – dobrze myśli, kto rozmawia z Bogiem – dobrze mówi, gdyż staje się 
mądry i dobry mocą daną od Boga przeciwstawiającego się złu w świecie28.

Obecność Maryi w Słowie jest również sposobem kształtowania jej 
osobowości. Przyjęcie Słowa nie zatrzymało się w niej na akcie wiary, lecz 
przetwarzało jej wnętrze. „Magnificat” to obraz szczególnego, wewnętrznego 
doświadczenia Maryi ale także wyraz tego, jak głęboko żyła ona Słowem 
Bożym. Była nim przeniknięta, stąd nie dziwi, że pojawia się ono na jej 
ustach w sposób spontaniczny.

W swoich komentarzach do „Magnificat” Benedykt XVI zwraca uwagę 
na obecny w nim portret wiary Maryi. Jest ona wiarą teologiczną – Bóg 
jest dla Niewiasty stałym punktem odniesienia, a Boża perspektywa jest 
sposobem patrzenia na historię. Maryja uznaje wielkość Boga jako pierw-
szy i niezbędny aspekt wiary, „który daje bezpieczeństwo ludzkiemu stwo-
rzeniu i uwalnia je od lęku, nawet gdy wokół szaleją dziejowe burze. […] 
Wiara pozwoliła Jej zobaczyć, że wszystkie trony władców tego świata są 
tymczasowe, a tron Boga jest jedyną trwałą skałą, która się nie zachwieje 
ani nie upadnie”29. Postawa Maryi uczy również – o czym przypomina 
papież – że człowiek oddający się w pełni w ręce Boga nie czyni siebie 
uległym, lecz czyni się wielkim, staje się boski, staje się sobą30. Pieśń Ma-
ryi – zdaniem Benedykta XVI – to doskonała szkoła modlitwy. Relacja do 
Słowa Bożego jest źródłem wyśpiewanego przez Maryję dziękczynienia 
i wychwalania Boga za to, że uczynił jej wielkie rzeczy. W tym uwielbieniu 
„użycza głosu wszystkim odkupionym stworzeniom, które w jej «fiat», 

27 J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, 107.
28 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 167.
29 Benedykt XVI, «Magnificat jest najgłębszą interpretacją dziejów», L’Osservatore 
Romano 29 (7-8; 2008) 17.
30 Por. Benedykt XVI, «Niepokalana Matka Kościoła pielgrzymującego», L’Osservato-
re Romano 27 (2; 2006) 44.
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a tym samym w Osobie narodzonego z Dziewicy Jezusa, odnajdują Boże 
miłosierdzie”31.

Życie Słowem, którym to życiem charakteryzowała się Matka Boża, 
miało ogromne odzwierciedlenie w jej zewnętrznych postawach, szczególnie 
wobec drugiego człowieka. Bezpośrednio po Zwiastowaniu Maryja udaje się 
do swojej krewnej, Elżbiety, aby być jej pomocą w ostatnich chwilach ciąży. 
Tym samym Maryja czyni siebie służebnicą człowieka. W innym miejscu 
można zobaczyć scenę, w której oznajmiono Jezusowi, że Jego Matka czeka 
na Niego, pragnie się z Nim zobaczyć. Ten odpowiada: „Moją matką i moimi 
braćmi są ci, którzy słuchają słowa Bożego i wypełniają je” (Łk 8,21). Inny 
istotny dla kontekstu rozważań fragment mówi o kobiecie, która zwróciła 
się do Jezusa, mówiąc: „Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które 
ssałeś”. Jezus zaś odpowiedział: „Owszem, ale przecież błogosławieni są 
ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je (Łk 11,28). Benedykt XVI 
przekonuje, że oba wspomniane fragmenty ukazują prawdziwą wielkość 
Maryi. Można dostrzec w nich nie tyle Matkę Jezusa, co Jego Uczennicę, 
która w słowach i czynach Syna widzi drogę swojego życia. Tym słowem 
kieruje się na co dzień32.

Za wzorem Maryi cały Kościół jest zaproszony do tego, aby żyć życiem 
Ewangelii, a nie własnym, aby z niej czerpać wskazówki i drogowskazy na 
dalszą drogę (VD, nr 72), aby w Ewangelii upatrywać sens swej ludzkiej 
egzystencji, a przede wszystkim cel ziemskiej pielgrzymki. To w Słowie Bo-
żym, będącym fundamentem wszystkiego – uczy papież – mamy odnajdywać 
wskazania na drogę życia (VD, nr 51). Tak czyniła i tego uczy Maryja. Jeśli, 
za jej wzorem, spotyka się Słowo Wcielone – Jezusa, to należy powierzyć 
Mu swoje życie. Wiara kreśli wtedy drogę konkretnych czynów i postaw 
życiowych. Przyjęte „słowo staje się formą życia” (VD, nr 27). Stąd jest 
„ważne, abyśmy uwierzyli w moc wiary, w możliwość nawiązania dzięki 
niej bezpośredniej więzi z żywym Bogiem”33.

Przyjęcie Słowa Bożego jako wyznacznika życiowej drogi musi przejść 
próbę wytrwałości. Wierność, która cechuje Maryję, jest wiernością roz-
ciągającą się w czasie. Pozwala ona określać ją mianem „Panny Wiernej”, 
31 Benedykt XVI, «Magnificat – pieśń Maryi», L’Osservatore Romano 27 (4; 2006) 45.
32 Por. Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 25.
33 Benedykt XVI, «Maryja uczy nas wytrwałości w wierze», L’Osservatore Romano 27 
(6-7; 2006) 25.
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która „od Zwiastowania aż po Zesłanie Ducha Świętego jawi się nam jako 
niewiasta w pełni gotowa na pełnienie woli Bożej” (VD, nr 27).

Początkiem tej drogi wierności stał się moment Zwiastowania. „Na mocy 
swojego «tak» słowu Bożemu, pierwszego i nigdy nie odwołanego”34 wcho-
dziła w relację z Synem. Na drodze kroczenia szlakiem wierności Synowi 
Maryję czekało wiele prób będących konsekwencją raz wypowiedzianego 
„tak”. Wobec nich Niewiasta pozostaje wierna – nigdy, nawet w skrytości 
serca, nie sprzeniewierza się obietnicy usłyszanej w chwili Zwiastowania35.

Postępując w historii wierności Maryi, można natrafić na spotkanie z Sy-
meonem (Łk 2,35) dostrzegającym w Jezusie „znak sprzeciwu”36. Słowa 
proroka realizowały się od pierwszych chwil życia Jezusa: brak schronienia 
w Betlejem, skrajne ubóstwo żłóbka, ucieczka pod osłoną nocy do Egiptu. 
Wobec niełatwych doświadczeń życia Maryja nie przestawała wierzyć. Od-
najdując dwunastoletniego Jezusa w świątyni, słyszy słowa: „Czy nie wie-
dzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mojego Ojca?” (Łk 2,49). 
Nie rozumiejąc usłyszanych słów, Maryja bazuje na wierze opartej w Bogu37. 
Te niełatwe doświadczenia towarzyszą Maryi w latach ukrytego życia Jezusa 
w Nazarecie. Wtedy to Matka podejmuje trud bycia u boku swojego Syna. Jej 
myśli i najgłębsze pragnienia serca były oświecane przez Słowo Boże. Coraz 
jaśniej ujawniało się jej oczom wiary upodobanie, jakie Ojciec w Nim znaj-
duje. Matka ciągle wierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana38.

Również czas publicznej działalności Jezusa to wiele doświadczeń, 
które spotkały Maryję. Cud w Kanie Galilejskiej to moment próby wierno-
ści Maryi. W chwili, gdy Jezus odmówił spełnienia jej prośby, zrozumiała, 
że otrzymał On od Ojca wielkie zadanie do spełnienia, którego nie da się 
pojąć rozumem. W takim momencie Maryja całym sercem oddaje się Bo-
żym obietnicom39. Prowadzona wewnętrznym działaniem Ducha Świętego, 
posłuszna Jego natchnieniom, „pozostała wierna danej obietnicy”40.

34 Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, Instrumentum laboris, 25.
35 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 173.
36 Benedykt XVI, Encyklika Spe salvi o nadziei chrześcijańskiej (Wrocław 2007) 50.
37 Por. J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, 108.
38 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 173.
39 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 174.
40 Benedykt XVI, «Maryja prowadzi nas drogą wieczności», L’Osservatore Romano 29 
(9; 2008) 32.
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Największą z prób, jaka stanęła przed Maryją, to wydarzenie męki 
i śmierci jej Syna. Stojąc pod krzyżem, doświadczała – z ludzkiego punktu 
widzenia – „zaprzeczenia” słów, które usłyszała od anioła w chwili Zwiasto-
wania. Mimo to trwa niewzruszenie w posłuszeństwie wobec wiary w nie-
zbadane Boże wyroki (por. Rz 11,33). W momencie największej próby jej 
wiara osiąga z jednej strony najgłębszą kenozę (przez uczestnictwo w zu-
pełnym ogołoceniu się Jezusa), z drugiej zaś dochodzi do szczytu (przez 
pełną dyspozycyjność względem woli Bożej)41. W tamtej godzinie – naucza 
Benedykt XVI – prawdopodobnie na nowo usłyszała w swoim wnętrzu sło-
wa Gabriela, który mówił: „Nie bój się, Maryjo!” (Łk 1,30). Na Golgocie 
ponownie słyszy te słowa, jak również: „Jego panowaniu nie będzie końca” 
(Łk 1,33; SS nr 50). 

4. Zwiastunka słowa 

Jezus, Wcielone Słowo przyciąga nas do siebie, włącza w swoje życie 
i misję, czyniąc z nas „zwiastunów Objawienia Bożego” (VD, nr 91). Ma-
ryja doświadczyła tego, będąc naocznym świadkiem dzieła ewangelizacji. 
Wierząc w Syna – Słowo Wcielone idzie za Nim w pielgrzymce wiary. 
W swojej ewangelizacyjnej misji Kościół może czerpać przykład i inspi-
rację z Maryi. Tam, gdzie głosi się Słowo Boże „obecna jest Maryja, żeby 
prowadzić i wspierać heroldów Ewangelii”42. Ona powinna – przekonuje 
Ratzinger – być „szczególnie w dobie dzisiejszej, pedagogią w głoszeniu 
Ewangelii współczesnym”43. Papież dostrzega w niej przykład „ofiarnego 
zaangażowania w zakresie misji i głoszenia słowa” (VD, nr 28).

Każdą misję apostolską poprzedza modlitwa. Maryja i apostołowie po 
pożegnaniu z Jezusem nie poszli od razu głosić Ewangelii, lecz zebrali się 
razem na modlitwie, oczekując obiecanego Ducha. Tym samym pozosta-
li wierni poleceniu Chrystusa, aby oczekiwali aż zostaną „przyobleczeni 
mocą z wysoka” (Łk 24,49). Modlitewna postawa Maryi poucza, że pierw-
szeństwo modlitwy przed posługą apostolską jest prawem, które należy 
41 Por. J. Ratzinger, Wzniosła Córa Syjonu, 68.
42 Jan Paweł II, «Obecność Maryi w powszechnej misji Kościoła», L’Osservatore Ro-
mano 9 (6; 1988) 29.
43 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, 89. 
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respektować. Przypomina o tym Benedykt XVI, gdy mówi: „Pierwszym 
obowiązkiem misyjnym każdego z nas jest modlitwa. To właśnie modlitwa 
pozwala przygotować drogę Ewangelii; modlitwa otwiera serca na tajemnicę 
Boga i usposabia umysły do przyjęcia Jego słowa zbawienia”44.

Jednym z podstawowych zadań Kościoła jest ewangelizacja. Sposób gło-
szenia Ewangelii doskonale oddaje Maryja, która najpierw Słowo przyjmuje, 
a dopiero potem niesie je innym. Tylko ten, który słucha, medytuje i żyje 
Słowem może zostać jego autentycznym głosicielem (VD, nr 51). Najpierw 
należy rozsmakować się w Słowie Bożym (VD, nr 52) i „modlić się nim” 
(VD, nr 65), aby następnie głosić je światu. Należy przy tym pamiętać, że 
jest to Słowo „żywe i skuteczne” (Hbr 4,12; VD nr 53), które „oświeca, 
oczyszcza i nawraca; my jesteśmy jedynie sługami” (VD, nr 93). 

Doskonałą formą głoszenia Słowa Bożego jest świadectwo życia chrze-
ścijańskiego. Benedykt XVI zwraca uwagę na „wewnętrzny związek między 
przekazywaniem słowa i świadectwem chrześcijańskim; od tego uzależ-
niona jest sama wiarygodność tego, co się głosi” (VD, nr 97). Głoszone 
Słowo może okazać się bezskuteczne, jeżeli nie idzie za nim autentyczne 
świadectwo. 

Autentycznym świadkiem Słowa jest Maryja, która przeszła próbę wier-
ności życia Słowem. W ten sposób głosiła Dobrą Nowinę stylem życia – 
„słowem życia” (VD, nr 98). Jej świadectwo, mające źródło w kontemplacji 
słowa, można dostrzec w chwili nawiedzenia Elżbiety, gdy niesie pomoc 
krewnej, na godach w Kanie Galilejskiej, gdy widzi potrzebę małżonków, 
pod krzyżem Jezusa, gdy trwa do końca przy Synu, we wspólnocie Kościoła, 
który czeka na obietnicę Ducha. Tym samym widać w Maryi wzór apostol-
skiego świadectwa. Z jednej strony jest inspiracją do głoszenia królestwa 
Bożego przez przykład życia, z drugiej zaś jest wzorem oddania i wierności 
dla każdego ewangelizatora. Idąc śladami Maryi, trzeba uczyć się, że nie 
należy oczekiwać służby ze strony innych, ale samemu trzeba służyć. Wtedy 
człowiek upodabnia się do Maryi, staje się wiarygodnym świadkiem Ewan-
gelii45. Wtedy ci, „którzy spotykają wiarygodnych świadków Ewangelii, 
przekonują się o skuteczności słowa Bożego w tych, którzy je przyjmują” 

44 Benedykt XVI, «Różaniec otwiera serce na słowo», L’Osservatore Romano 29 (12; 
2008) 49.
45 Por. A. Wojtczak, Serva Domini, 180.
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(VD, nr 97). Apostolską misję powinno się pełnić razem z Maryją – słu-
żebnicą Pańską.

5. Zakończenie

Powyższe opracowanie podjęło próbę przedstawienia wzorczości Maryi 
w relacji do Słowa Bożego, jaką nakreślił Benedykt XVI w posynodalnej 
adhortacji apostolskiej Verbum Domini z dnia 30 września 2010 roku. Biorąc 
za wzór tę relację, odnaleźć można drogi zmiany modelu relacji Kościoła do 
Słowa Bożego, zarówno w jego modlitewnym słuchaniu, zgłębianiu, przyj-
mowaniu i życiu nim na co dzień, jak również w ofiarnym zaangażowaniu 
się w jego głoszenie i świadczeniu wobec świata. 

W oparciu o zaprezentowane spojrzenie na Verbum Domini można do-
strzec kilka cech charakterystycznych wzorczej relacji Maryi do słowa 
Bożego oraz mariologii Ratzingera/Benedykta XVI. Po pierwsze, można 
zauważyć, że wątki maryjne adhortacji, choć oparte na pracach synodal-
nych, są zakorzenione we wcześniejszym nauczaniu Ratzingera/Benedykta 
XVI. Tym samym nie sposób właściwie interpretować treści adhortacji bez 
odniesienia do innych wypowiedzi papieża. Po drugie, mariologiczny wy-
kład Ratzingera jest ściśle związany z Biblią i uwzględnia dokładne dane 
egzegetyczne. Bardzo mocno uwidacznia się u Ratzingera zasada jedności 
obu Testamentów, a tym samym postulat lektury Biblii jako całości. Co wię-
cej, kardynał określa Maryję jako tę, w której „dokonuje się synteza Pisma 
Świętego”46. Po trzecie, mariologia Ratzingera wykazuje silną teocentrycz-
ność i mocne związanie z historią zbawienia. Tenże teocentryzm posiada 
u Ratzingera silne ukierunkowanie chrystocentryczne będące perspektywą 
jego mariologii, nieodzowną dla teologii i gwarantującą jej autentyczność 
chrześcijańską. Chrystus jest drogą prowadzącą do Ojca, a Maryja – jako 
Matka Wcielonego Słowa – wpisuję się w tę chrześcijańską „drogę”. Po 
czwarte, rozważania Benedykta XVI zdają się biec dwutorowo. Obok treści 
biblijnych i dogmatycznych należy dostrzec szeroki horyzont pastoralny, 
który rysuje dla współczesnych chrześcijan wzór oparty na Maryi. Po piąte, 
w adhortacji dostrzec można przekonanie, że odnowienie wiary Kościoła 

46 J. Ratzinger, Raport o stanie wiary, 91. 
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w Słowo Boże jest niezwykłą szansą dla odnowienia życia Kościoła. Pod-
stawą każdej, właściwie ukształtowanej duchowości chrześcijańskiej jest 
Słowo Boże, głoszone, przyjęte, celebrowane i rozważane w Kościele.
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Mary’s relations to the word of God in Benedict XVI’s theology

The main purpose of this article is the presentation of the relation between Blessed Virgin 
Mary and the Word of God. The author, based on writings of cardinal Ratzinger/Bene-
dict XVI, reveals a peculiar biography of Virgin Mary starting from the Annunciation, 
by the Mystery of the Calvary, to the Pentecost, emphasizing the meaning of God’s Word 
in specific moments of her life. The place of Virgin Mary in the Church is presented on 
this background. She became the model for Christian life based on Eternal Word of God. 
Doing the will of God, imitating Christ, openness to God’s Word and necessity of Proc-
lamation of the Gospel, which are parts of Christian existence, are considered in the key 
of contemporary Mariology. The primacy of Eternal Word to form these attitudes is also 
emphasized.
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Muzyka w liturgii. 
 Znaczenie, formy, perspektywy, nadużycia.

Od Soboru Watykańskiego II muzyka używana w świętej liturgii jest nie tylko dodatkiem 
do niej, lecz także jej integralną częścią. Zatem formy, w których jest komponowana, jest 
bardzo ważna nie tylko ze względów estetycznych, lecz także ze względu na katolicką 
formację. Muzyka liturgiczna ukazuje chwałę, doskonałość i świętość Boga. Jesteśmy zo-
bowiązani troszczyć się o to, jaka muzyka jest używana w liturgii ze względu na miłość ku 
Bogu. W związku z tym nie można mówić o miłości do Boga, kiedy nie słucha się głosu 
Ducha Świętego przemawiającego także w przepisach liturgicznych.

Słowa kluczowe:  muzyka; liturgia; piosenka; pieśń; kontrafaktura; formy muzyczne

1. Wstęp

Liturgia katolicka domaga się zrozumienia – jest przecież rozumną 
służbą Bożą. Każdy zatem jej element wymaga troski, przygotowania a nade 
wszystko powinien zbliżać serce człowieka do Boga oraz wzbudzać pragnie-
nie uczestniczenia w liturgii niebieskiej wraz z Kościołem triumfującym. 
Od czasu II Soboru Watykańskiego jeszcze większej troski wymaga śpiew 
i muzyka obecne odtąd w liturgii jako jej część. Jako więc nieodłączny 
element wielu obrzędów liturgicznych domaga się wnikliwego wejrzenia 
w jej formę, znaczenie, jakiego nabiera, stając się częścią liturgii. W wy-
niku tego należy dbać o to, by celem muzyki prawdziwie liturgicznej była 
chwała Boża i uświęcenie wiernych, nie zaś wzbudzanie chwilowych emocji 
na okoliczności łatwo ulegające modom i tendencjom pozbawionych kato-
lickiego ducha. Dlatego w niniejszym przedłożeniu nastąpi przedstawienie 
niektórych problemów, z jakimi boryka się muzyka liturgiczna. Autor postara 
się zwrócić uwagę na przykłady nadużyć muzyczno-liturgicznych. Metoda 
badawcza zastosowana w niniejszym artykule polega na zestawieniu i oce-
nie niektórych praktyk liturgiczno-pastoralnych pod kątem liturgicznych 
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przepisów Kościoła rzymskokatolickiego. Wszelkie bowiem tendencje nie-
zgodne z zamysłem Kościoła i wolą Ducha Świętego należy już teraz ocenić 
jako co najmniej nieprzystające do właściwego postrzegania liturgii jako 
spotkania Boga z człowiekiem.

2. Ważniejsze fragmenty dokumentów Kościoła 
mówiące o muzyce w liturgii

Muzyka w liturgii spełnia rolę nieodzowną: kieruje myśl ku Bogu, poma-
ga w modlitewnym skupieniu, pozwala wychwalać Boga śpiewem i grą na 
instrumentach, sprzyja refleksyjnemu przeżywaniu obrzędów liturgicznych, 
pomaga wznieść myśli ku Bogu1, a także „[…] doskonalej wyraża społeczny 
charakter nabożeństw”2. W Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej 
po Soborze Watykańskim II można przeczytać: „muzyka, a zwłaszcza śpiew, 
jest nie tylko ozdobą uroczystej liturgii, ale jest jej integralną częścią”3. 
W podobnych słowach na temat muzyki w liturgii wypowiada się II Sobór 
Watykański w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concillium: „[…] 
śpiew kościelny, jako związany ze słowami, jest nieodzowną oraz integralną 
częścią uroczystej liturgii”4. Stąd właśnie należy pamiętać o tym, że muzyka 
spełnia funkcję służebną wobec całości celebracji także poprzez przyczynie-
nie się do jednomyślności5, zatem „dzięki zjednoczeniu w śpiewie pogłębia 
się jedność serc, okazałość świętych obrzędów ułatwia wznoszenie myśli ku 
niebu, a całość odprawianych obrzędów jest obrazem i zapowiedzią tego, 
co dokonuje się w świętym mieście Jeruzalem”6. Niestety stwierdzenie, iż 
muzyka jest zaledwie dodatkiem do liturgii, pewną oprawą, czy – co gorsza 

1 Por. Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja o muzyce w Świętej Liturgii Musi-
cam Sacram 15», w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej (Warszawa 2008) 46.
2 Święta Kongregacja Obrzędów, «Instrukcja o muzyce w Świętej Liturgii Musicam 
Sacram», 52.
3 «Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II», 
w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej (Warszawa 2008) 61.
4 Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II Sa-
crosanctum Concillium», 112, w: Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje 
(Poznań 2002) 73.
5 Por. Sacrosanctum Concillium, 12; Por. Musicam Sacram, 43.
6 Musicam Sacram, 44.
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– usunięciem niezręcznej ciszy (tak bardzo jednak potrzebnej w przebiegu 
akcji liturgicznej)7, staje się coraz bardziej powszechne wśród księży, a tak-
że niejednokrotnie wśród muzyków kościelnych. A jednak celem muzyki 
liturgicznej jest najpierw oddanie chwały Bogu, w drugiej zaś kolejności 
uświęcenie wiernych8. Entuzjazm w wykonywaniu niektórych śpiewów 
przez wiernych staje się ponadto przeszkodą we właściwym kształtowaniu 
praktyki muzyczno-liturgicznej. Jest to jeden z negatywnych owoców krót-
kowzrocznego pragmatyzmu duszpasterskiego9 nienastawionego na praw-
dziwą pobożność, refleksję nad stanem wiary ani na kształtowanie w ludzie 
Bożym pragnienia zbawienia oraz zrozumienia tej rzeczywistości. Należy 
jednocześnie podkreślić za Kierską-Witczak: „mała znajomość wśród mu-
zyków kościelnych repertuaru obecnego w ogólnie dostępnych śpiewnikach, 
szczególnie tego uwzględniającego potrzeby dzieci i młodzieży, niski poziom 
wykształcenia muzycznego wielu osób posługujących w polskich parafiach, 
a także fakt, że wiele pieśni do niedawna traktowanych jako «śpiewy dziecię-
ce» na naszych oczach traci swą treściową aktualność – wszystko to powoduje, 
że w sposób natrętny i często przez nikogo niekontrolowany wdzierają się do 
liturgii piosenki i utwory o żenująco niskim poziomie artystycznym”10.

3. Piosenka w liturgii

Przytoczona powyżej wypowiedź Kierskiej-Witczak podkreśla fakt, 
iż w liturgii coraz częściej pojawia się piosenka religijna, nienadająca się 

7 „Należy w swoim czasie zachować święte milczenie. Nie oznacza to, by wierni byli 
uważani jako obcy, lub milczący obserwatorzy czynności liturgicznej. Przeciwnie, przez 
milczenie wnikają głębiej w sprawowane misterium dzięki wewnętrznym dyspozycjom, 
jakie w nich rodzą: słyszane słowo Boże, śpiewy i modlitwy, a także duchowa łączność 
z kapłanem, wypowiadającym teksty dla niego wyznaczone”. Musicam Sacram, 47.
8 Por. Musicam Sacram, 44.
9 Por. J. Ratzinger, «Teologiczne fundamenty muzyki kościelnej», w: K. Goźdź, 
M. Górecka, J. Ratzinger, Opera Omnia, t. 11 (Lublin 2012) 472. Kardynał podkreśla, 
że „skupienie się na użyteczności nie uczyniło liturgii bardziej otwartą, lecz ją zubożyło. 
Niezbędnej prostoty nie osiąga się przez zubożenie”.
10 M. Kierska-Witczak, «Projekt regulaminu konkursu na śpiew liturgiczny z przezna-
czeniem na Mszę św. z udziałem dzieci i młodzieży», w: G. Poźniak, Musica Liturgica. 
Biuletyn nr 6 Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych (Lublin 2011) 19.
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pod względem formy do wykonania podczas liturgii – melodia i styl takie-
go utworu niejednokrotnie jednoznacznie nawiązuje do utworów pocho-
dzących ze świeckiego (masowego) nurtu artystycznego. Co więcej, tekst 
utworu niejednokrotnie nie przekazuje żadnych treści religijnych, a zamyka 
się w przytoczeniu jakiegoś bardzo krótkiego cytatu z Pisma Świętego 
lub wykrzykiwaniu: „hej hej hej, Jezus OK”. Powstaje pytanie, czy litur-
gia z takim śpiewem podoba się Bogu. Liturgia ze swej natury domaga 
się pewnej powagi i świadomości, że uczestnicząc w niej, uczestniczy się 
w dziele odkupieńczym Jezusa – uwielbieniu Ojca aż do złożenia w ofierze 
swojego ciała i krwi za zbawienie świata. Ktoś jednak mógłby powiedzieć, 
że piosenka jest prostsza dla dzieci w nauczeniu się, ponadto dziecko nie 
musi znać tajemnic wiary zawartych w katechizmie oraz że dziecku łatwiej 
jest chwalić Boga za pomocą piosenki. W odpowiedzi można wysunąć 
argumenty potwierdzające niezasadność powyższego stanowiska na temat 
piosenki: po pierwsze piosenka bowiem niejednokrotnie prostsza nie jest. 
Może owa „prostota” polega na lekkim, skocznym i chwytliwym charakterze 
proponowanego utworu, a nie na rzeczywistej prostocie. Ponadto trzeba też 
uwzględnić obecność w kościele ludzi starszych, do których taki typ muzy-
ki religijnej nie przemawia i nie wzbudza w nich najmniejszego poczucia 
sacrum. Dzieci i młodzież z kolei należy wychowywać w duchu sakralnej 
powagi i błogosławionej radości, a nie wrzasku i beztreściowych okrzyków 
nieraz sprzecznych z wagą świętych tajemnic. Kolejne niebezpieczne stwier-
dzenie, że dziecko nie musi znać tajemnic wiary obecnych w liturgii, trzeba 
szczególnie skrytykować. Infantylne i pozbawione wyrazu treści niektórych 
piosenek wchodzących do liturgii powoduje, że dziecko na przykład dzie-
więcioletnie, przygotowujące się do pierwszej Komunii Świętej nie zetknie 
się nawet z prawdami wiary wyrażanymi w pieśniach liturgicznych. Oczy-
wiście pieśń nie jest głównym środkiem takiego przekazu. Skoro jednak od 
II Soboru Watykańskiego pieśń jest traktowana jako obrzęd liturgiczny, to 
ma być nośnikiem prawd objawionych. Dzięki pieśni człowiek uzyskuje 
sposobność łatwiejszego przyswojenia nieraz skomplikowanych prawd.

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fragmenty dokumentów ko-
ścielnych. Po pierwsze Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po 
Soborze Watykańskim II (8 II 1979): „Zabrania się wykonywania w ramach 
liturgii piosenek religijnych, których tekst często nie jest w ogóle religijny, 
a muzyka z reguły posiada charakter świecki” (nr 15). Po drugie Wskazania 
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Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego wprowadzenia 
do Mszału Rzymskiego (przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji 
Episkopatu Polski dnia 9 marca 2005): „Należy dbać o odpowiedni dobór 
śpiewów na poszczególne części Mszy świętej. Odpowiednie pieśni znajdują 
się w zatwierdzonych śpiewnikach liturgicznych. Wśród śpiewów mszalnych 
do najważniejszych należą pieśni na wejście i Komunię, które zastępują 
antyfony podane w formularzu. Powinny być tak staranie dobrane, aby 
nawiązywały do myśli zawartej w antyfonie i zgadzały się z przeżywaną 
tajemnicą. «Wśród cieszących się równym szacunkiem rodzajów śpiewu 
pierwsze miejsce winien zajmować śpiew gregoriański jako własny śpiew 
liturgii rzymskiej. Nie są bynajmniej wykluczone inne rodzaje muzyki, 
zwłaszcza wielogłosowa, byleby odpowiadały duchowi czynności liturgicz-
nej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich wiernych» (OWMR 41). Warunków 
tych nie spełniają piosenki religijne, dlatego nie można ich śpiewać w czasie 
liturgii” (nr 4).

Należy zatem ustalić właściwe przeznaczenie piosenki religijnej, sko-
ro nie jest nim liturgia. Jeżeli piosenka ma stanowić jakikolwiek środek 
przekazu treści wiary, to należałoby raczej mówić o katechezie jako właści-
wym miejscu śpiewania piosenki, najlepiej przy akompaniamencie gitary 
lub innego instrumentu o miłej dla dziecięcego ucha barwie i natężeniu. 
Akompaniament organowy do piosenki po prostu nie pasuje. Dostojeństwo 
i charakter akompaniamentu organowego nie współgra ze skocznym i nieraz 
żartobliwym charakterem piosenek religijnych przeznaczonych dla dzieci.

Należy przez chwilę pochylić się nad pytaniem: czy dziecku jest ła-
twiej przeżywać liturgię, gdy na tej wykonywane są piosenki? Czy w ogóle 
zasadne jest udzielanie jakiejkolwiek odpowiedzi na to pytanie? Sposób 
przeżywania wiary przez dzieci pozostaje tajemnicą, podobnie zresztą 
jak tajemnicą pozostaje sposób przeżywania wiary przez kogokolwiek, 
czy to dziecka, czy dorosłego. Należy jednak pamiętać, że w Kościele 
nie należy przyjmować niewiedzy jako bodźca do działania. Jednocześnie 
należy dbać o to, by poprzez dobór śpiewu dziecięcego nie doprowadzić 
do pewnych wypaczeń takiego dziecięcego przeżywania sacrum. Piosenka: 
„Przepraszam Cię Boże w skrzywdzonym człowieku” nie niesie jakiejkol-
wiek nadziei na przebaczenie ze strony innych ludzi czy Boga. Nadmierne 
stosowanie tej piosenki sprawia zatem, że dziecko wzrasta wyłącznie w kli-
macie poczucia winy wobec Boga bez nadziei na uzyskanie przebaczenia 
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i trwanie w radości. Tekst piosenki kończy się stwierdzeniem: „to moja 
wina jest”. I choć w Confiteor wypowiada się „moja wina” aż trzykrotnie, 
to jednak następuje po tym prośba o modlitwę skierowana do wszystkich 
świętych, a także do braci i sióstr obecnych w zgromadzeniu liturgicznym. 
Warto zwrócić uwagę, że wspomniana piosenka niejednokrotnie zastępuje 
akt pokutny we Mszach Świętych z udziałem dzieci, co jest absolutnie 
niedopuszczalne: „Śpiewu stałych części Mszy św., a także psalmu re-
sponsoryjnego i śpiewu przed Ewangelią, które stanowią integralną cześć 
liturgii słowa (OWMR 36), nie wolno zastępować pieśniami nawet ma-
jącymi Imprimatur władzy kościelnej”11. Ponadto można zaobserwować 
wkradanie się pewnego infantylizmu, gdyż i dorośli coraz chętniej śpiewają 
niektóre piosenki, na przykład „Rysuję krzyż z kropelką krwi”. Piosenki 
religijne mogą stanowić punkt katechezy, ale pod warunkiem, że będzie 
miało miejsce jakieś wyjaśnienie jej treści, nie zaś na liturgii, gdzie nie 
zawsze dziecko usłyszy komentarz do poszczególnych części Mszy czy 
do wykonywanych śpiewów.

Warstwa muzyczna piosenki również przekonuje o tym, że nie na-
leży piosenek wykonywać w liturgii. Forma piosenki pochodzi wprost 
ze świeckich kręgów kulturowych, także ludowych. Jako uproszczona 
forma pieśni znalazła zastosowanie w ludowych biesiadach i twórczości 
zespołów muzyki rozrywkowej. Forma pieśni z kolei jest starsza i wydaje 
się o wiele bardziej wyrażać ludzkie pragnienie kontaktu z Bogiem czy 
w ogóle szacunek do kogoś lub czegoś większego od człowieka. A zatem 
łatwo się domyśleć, że miejsce pieśni najłatwiej odnaleźć w kościele czy 
na podniosłych wydarzeniach o charakterze narodowym, patriotycznym. 
Nie można jednak zarzucać w tym miejscu, że forma może przerosnąć 
treść w tej kwestii. Otóż w wypadku liturgii forma niesie treść – jej 
charakter, podniosłość sygnalizuje, że liturgia to moment sakralny (sa-
crum) i powinien być zupełnie oddzielony od jakichkolwiek skojarzeń 
ze świecką codziennością (profanum). Być może ktoś powie, że są też 
inne momenty kojarzące się ze świeckością w liturgii. Jednak wykony-
wanie jakichkolwiek czynności w liturgii, w tym wykonywanie muzyki 
liturgicznej, nie służy wzbudzeniu w ludziach sentymentalnych, tkliwych 

11 «Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II», 
13.
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skojarzeń czy rozluźniających – podobnych do tych wywoływanych mu-
zyką pop – emocji.

Warto w tym miejscu zaznaczyć wątpliwość związaną z wykonywa-
niem podczas liturgii utworu „Barka”. Jest to religijna piosenka napisana 
przez salezjanina, ks. Stanisława Szmidta, do której na krakowskich 
Błoniach, 18 sierpnia 2002 roku, nawiązał papież, mówiąc: „Chcę po-
wiedzieć na zakończenie, że właśnie ta oazowa pieśń wyprowadziła mnie 
z Ojczyzny przed dwudziestu trzema laty. Miałem ją w uszach, kiedy 
słyszałem wyrok konklawe. Z nią, z oazową pieśnią nie rozstawałem się 
przez wszystkie te lata. Była jakimś ukrytym tchnieniem Ojczyzny. Była 
też przewodniczką na różnych drogach Kościoła. I ona przyprowadzała 
mnie wielokrotnie tu, na te Błonia pod Kopiec Kościuszki”12. „Barka” 
nie nadaje się do użytku liturgicznego. Nie można znaleźć uzasadnienia 
do stosowania tej piosenki podczas liturgii nawet w kolejną rocznicę wy-
boru papieża czy w rocznicę jego śmierci, czy nawet w jego liturgiczne 
wspomnienie. Należy, przy ustalaniu śpiewów, mieć na uwadze przede 
wszystkim treść antyfon przewidzianych na dany dzień, a także treść 
słowa Bożego oraz charakter okresu liturgicznego. Śpiew „Barki” nie 
wnosi żadnej istotnej treści do akcji liturgicznej. Treść tej piosenki nie-
mal wcale nie posiada wydźwięku eklezjalnego. Wiele pieśni podkreśla 
przeżywanie pewnych tajemnic przez jednostkę np. „Być bliżej Ciebie 
chcę” a nie przez wspólnotę (tak rozumianą eklezjalność wprost zawiera 
na przykład pieśń „Boże mocny”, podkreślając wymiar wspólnotowy np. 
w słowach „przenajświętszy Ojcze nasz”, zamiast „mój”). W „Barce” 
natomiast nie tylko jest mowa o przeżyciu jednostki, ale także tematyka 
może mieć na uwadze grupę ludzi naznaczonych przez powołanie kapłań-
skie. W prezentowanej piosence nie ma mowy o tym, by owe Pańskie 
spojrzenie na podmiot miało konsekwencje eklezjalne. „Być bliżej Ciebie 
chce” wyraża pragnienie właściwe dla wierzącego, ale nie z jednej tylko 
określonej grupy, lecz z każdego obszaru całego Kościoła. Metrum 6/8 
„Barki” oraz prosta linia melodyczna sprawiają, że lud przestaje odróżniać 
piękno od banału, kiczu.

12 Cyt. za: «Oazowa „Barka”», w: http://www.niedziela.pl/artykul/69606/nd/Oazowa
-Barka [17.08.2017].
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4. Inne tendencje

Warto teraz zwrócić uwagę na dwa ciekawe zjawiska, które zdarzają się 
coraz częściej, a które zazwyczaj nie są poprzedzone głębszym namysłem 
nad zasadnością ich występowania w akcji liturgicznej. Szczególnie pary 
narzeczeńskie niejednokrotnie proszą organistów czy muzyków kościelnych 
o wykonanie w czasie którejś z części Mszy Świętej z udzieleniem sakra-
mentu małżeństwa utworu zasłyszanego na którymś z seansów kinowych czy 
telewizyjnych. Swego czasu osobliwym powodzeniem cieszyła się piosenka 
Leonarda Cohena pt. „Hallelujah”. Tekst dla wielu młodych ludzi jawi się jako 
religijny, czy raczej nawiązujący „do tych kościelnych spraw”, jak wyraził 
się pewien młody człowiek. Jednak utwór ten nie przekazuje żadnej nauki 
odnośnie do sakramentu małżeństwa czy sensu, jaki Bóg nadał związkowi 
mężczyzny z kobietą. W ogromnie uczuciowy sposób nawiązuje do romansu 
króla Dawida z Batszebą: „Twoja wiara była silna, ale chciałeś dowodu. Zo-
baczyłeś ją kąpiącą się na dachu, jej piękność w świetle księżyca zaparła ci 
dech w piersiach, ona przywiązała Cię do kuchennego krzesła, złamała Twój 
tron i obcięła Twoje włosy, i z Twoich ust wydarła Alleluja …”13.

Zastanawiające jest to, że muzycy kościelni godzą się na wykorzysta-
nie utworu w liturgii kojarzonego raczej z zielonym, bajkowym ogrem niż 
z Panem Bogiem. W Musicam Sacram (nr 43) można przeczytać: „Należy 
jednak pilnie czuwać nad tym, by dla rzekomego podniesienia uroczystości 
nie wprowadzać do obrzędów czegoś całkiem świeckiego lub niezgodnego 
z powagą kultu Bożego; dotyczy to szczególnie zawierania małżeństwa”.

Innym interesującym zjawiskiem jest kontrafaktura. Kontrafaktura, naj-
prościej mówiąc, to podstawienie jakiegoś mniej znanego czy nowopowstałe-
go tekstu pod melodię istniejącej już pieśni lub utworu14. Zjawisko to podczas 
liturgii najczęściej ma miejsce w trakcie śpiewania psalmu responsoryjnego, 
kiedy to pod melodię jakiejś znanej pieśni czy kolędy wykonuje się respons 
oraz wersety psalmu. W okresie Bożego Narodzenia kolędy, z których czerpie 
się te melodie, to najczęściej: „W żłobie leży”15 oraz „Gdy śliczna Panna”16 

13 http://www.tekstowo.pl/piosenka,leonard_cohen,hallelujah.html [20.04.2016].
14 Por. W. Kałamarz, «Sakralność religijnej kontrafaktury świeckich utworów», Pro 
Musica Sacra 11 (2013) 68.
15 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny (Kraków 2015) 115.
16 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 1318.
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(kolęda domowa, której redaktorzy śpiewnika J. Siedleckiego nie zaliczają do 
bożonarodzeniowych śpiewów liturgicznych17), w okresie Wielkiego Postu 
zaś to pieśń „Bądź mi litościw”18, w okresie Adwentu antyfona „Rorate caeli 
de super”19, w okresie wielkanocnym zaś „Zwycięzca śmierci”20. Interesują-
ce wydaje się też częste wykonywanie aklamacji Alleluja na melodię refrenu 
piosenki „Czarna Madonno”21. Przy ogromie skomponowanych i wciąż 
pisanych nowych melodii psalmu responsoryjnego, alleluja i innych części 
Mszy warto zastanowić się, czy kontrafaktura ma swoje uzasadnienie choćby 
pragmatyczne. Lud bowiem może chętnie nawiązywać do innych śpiewów, 
nie zauważając lub nawet nie znając bogactwa, jakie oferuje Kościół. To 
może zdecydowanie zniechęcić i nużyć ludzi.

Niektóre kontrafaktury można tolerować (np. „Boże, coś Polskę” na 
melodię „Serdeczna Matko”) ze względu na to, że śpiew powyższych 
przykładów bardzo mocno zakorzenił się już w polskiej tradycji mu-
zyczno-liturgicznej, o wiele mocniej niż jakakolwiek piosenka religijna 
czerpiąca melodię z utworów biesiadnych czy w ogóle świeckich. Jed-
nakże śpiew „Ludu mój ludu”22 stawia pewną wątpliwość. Do tekstu 
tej pieśni stosowana jest często melodia pieśni „Zbliżam się k’Tobie”23 
(pieśń ta doskonale nadaje się treściowo na moment adoracji krzyża 
w Wielki Piątek), ale słowa pieśni „Ludu mój ludu” śpiewane są także 
na własną melodię ze śpiewnika Teofila Tomasza Klonowskiego (me-
lodię tę podaje śpiewnik ks. Jana Siedleckiego z 2015 roku)24. Także 
wielkopostny śpiew „Wisi na krzyżu”25 ma własną melodię26, chociaż 
najchętniej śpiewany jest na lekko zmodyfikowaną melodię27 pieśni 
„Kto się w opiekę”28.

17 Por. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 1309.
18 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 156.
19 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 1033.
20 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 295.
21 Zob. H. Chamski, Abba Ojcze (Płock 2009) 668.
22 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 127-128.
23 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 151.
24 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 200.
25 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 227.
26 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 146. Chodzi o wersję 125 b.
27 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 146. Chodzi o wersję 125 a.
28 Zob. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, 508.
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Występują także o wiele bardziej niepokojące zjawiska. Niezwykle 
chętnie śpiewana przez lud piosenka „Życzymy, życzymy” również jest 
kontrafakturą, jednakże już nie jakiejkolwiek pieśni czy piosenki religijnej, 
ale piosenki biesiadnej: „Zachodzi słoneczko, za las kalinowy. Drobny desz-
czyk pada, drobny deszczyk pada na sadek wiśniowy. Na sadek wiśniowy 
i na rozmaryjon. Powiedz mi, dziewczyno, powiedz mi, dziewczyno, kiedy 
będziesz moją. Powiedz mi, Kasieńko, powiedz mi na razie. Niech moje ko-
niki, niech moje koniki nie stoją na mrozie. Bo moje koniki talary kosztują. 
Jak jadę do ciebie, jak jadę do ciebie, podkówki się psują”.29

Wywoływanie skojarzeń z utworami świeckimi, biesiadnymi w cza-
sie trwania liturgii jest zabiegiem godnym nagany. Wśród uczestników 
zgromadzenia liturgicznego może przebywać przynajmniej jedna osoba, 
której na myśl przyjdzie właśnie takie skojarzenie. Podobnie jak z „Ży-
czymy, życzymy” rzecz ma się z piosenką „Mój Mistrzu”30, której melo-
dia w wielu miejscach w jednoznaczny sposób przywodzi na myśl utwór 
Stanisława Grzesiuka: „Hanko, o Tobie marzę wśród bezsennych nocy. 
Hanko, ja bez ciebie nie potrafię żyć i tak bym się wpatrywał w twoje oczy 
i przy twym boku ja tylko chciałbym być”31. Oczywiście powyższy cytat jest 
to jeden z mniej kontrowersyjnych fragmentów tekstu. Jednak pełny tekst 
piosenki obfituje w gorszące sformułowania. Zasadniczo i w tym przypadku 
niewiele osób spośród zgromadzenia liturgicznego może o tym wiedzieć. 
Jednakże powód, dla którego warto unikać tej, jak i poprzedniej piosenki, 
wytrzymuje sprzeciw.

Ostatni przykład powyższego zjawiska to piosenka maryjna „Zapada 
zmrok”32. Tekst drugiej zwrotki pierwotnie wykonywany na melodię tej reli-
gijnej piosenki brzmi: „Widziałem Cię wśród ludzi przy kościele, widziałem 
Cię, jak z innym brałaś ślub. Stałaś mi się aniołem w ludzkim ciele, stałaś 
mi się aniołem duszy mej. Stałaś mi się aniołem w ludzkim ciele, stałaś mi 
się aniołem duszy mej”33.

29 http://www.tekstowo.pl/piosenka,biesiadne,zachodzi_sloneczko_1.htm 
[20.04.2016].
30 Zob. H. Chamski, Abba Ojcze, 396-397.
31 http://www.tekstowo.pl/piosenka,stanislaw_grzesiuk,apaszem_staszek_byl.html 
[20.04.2016].
32 Zob. H. Chamski, Abba Ojcze, 714-715.
33 http://www.tekstowo.pl/piosenka,kapela_net,zarzuce_plaszcz.html [20.04.2016].
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Być może jest więcej przykładów takiego zabiegu. Co gorsza, wiele 
takich zabiegów znalazło niestety nieuprawnione miejsce w kontekście li-
turgicznym. Warto jednak pamiętać o wspomnianych w niniejszym tekście 
rozważaniach, gdy zachodzi okoliczność każdorazowego przygotowania 
liturgii. Ostatecznie jednak w myśl prawa kanonicznego to proboszcz decy-
duje o kształcie liturgii w zarządzanej przez niego parafii. Niejednokrotnie 
zatem odpowiedzialność za formę muzyczną repertuaru użytego w liturgii 
spada na niego.

5. Jak odróżnić pieśń od piosenki?

W perspektywie wykonywania piosenek podczas Mszy Świętej jako 
bardziej chwytliwych, skocznych, a może nawet bardziej znanych ludowi, 
warto zadać sobie pytanie, dlaczego akurat pieśń jest tą bardziej uprzywile-
jowaną formą muzyczną nawiązywania do antyfon czy zasłyszanego Słowa 
Bożego w śpiewie ludu. Czym różni się pieśń od piosenki?

Pieśń kościelna po roku 1967, czyli niedługo po II Soborze Watykańskim, 
stała się śpiewem liturgicznym. Tekst pieśni raczej nie pochodzi ze źródeł 
liturgicznych, lecz jest owocem twórczości autorskiej, ale zawsze nastawionej 
na przekaz ortodoksyjnej wiary, podobnie muzyka jest wynikiem twórczości 
kompozytora. Kompozycję, jaką jest pieśń, należy uznawać na coś wyjąt-
kowo oryginalnego. Jest ona pewnym przejawem rzemiosła artystycznego. 
Ocena pieśni zależy od spełnienia przez nią kilku ogólnych formalnych wa-
runków. Podążając tokiem rozumowania księdza prof. Pawlaka, tekst pieśni 
musi być przystępny, zrozumiały dla członków zgromadzenia liturgicznego, 
ale nie może być banalny, płytki, prymitywny. Nie może być pisany w ję-
zyku staroświeckim, którego tłumaczenie na język współczesny wymaga 
większego wysiłku i nakładu czasowego – nie sprzyja to własnej dynamice 
liturgii. Ponadto nie może zawierać treści magicznych, mitycznych czy nie-
prawdopodobnych. Ponadto niezasadne jest tworzenie z traktatów teologii 
systematycznej rymowanek na potrzeby śpiewu ludu, który może pogubić 
się w skomplikowanych i specjalistycznych sformułowaniach naukowych 
dodatkowo rymowanych34.

34 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II (Lublin 2000) 112-113.
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Odnośnie do warstwy muzycznej winien zachodzić sensowny zwią-
zek tekstu i melodii – dopasowanie akcentów, słów, ich długości, ilości 
sylab do materiału muzycznego. Pieśń ponadto powinna cechować się 
jak najwyższym poziomem artystycznym przy zachowaniu dopasowania 
stylu i charakteru pieśni do potrzeb oraz wymogów kościelnych: pieśń 
nie może przypominać jakiegoś przeboju. Styl pieśni zatem ma uwzględ-
niać zróżnicowane możliwości wykonawcze członków zgromadzenia 
liturgicznego35.

Powyższe wytyczne wydają się być bardzo ogólne, co więcej, wiele 
piosenek religijnych spełnia przynajmniej w części stawiane wyżej postu-
laty. Jednakże piosenki najczęściej swoim charakterem nawiązują do gatun-
ków świeckich: jazzu, beat beatu, bluesa36. Profesor I. Pawlak podkreśla: 
„Wiele spośród olbrzymiej liczby piosenek tworzono w oparciu o wzory 
muzyki świeckiej, przyswajając motywy melodyczne tanga, walca, czy 
innego rodzaju melodii rozrywkowych, niekiedy znanych uprzednio jako 
przeboje estrady”37. I właśnie to zjawisko wspomniane zostało przy oka-
zji omawiania zjawiska kontrafaktury. Metrum i rytm piosenek są o wiele 
bardziej rozbudowane niż pieśni. Jeśli pieśń ma maksymalnie (i to rzadko) 
trzy różne oznaczenia metrum, to w piosence może występować ich nawet 
cztery lub więcej. Dla piosenek charakterystyczne są rytmiczne kontrasty: 
kilka szesnastek i nagłe wystąpienie kilku półnut dodatkowo legowanych. 
W piosenkach występują w dużej ilości rytmy punktowane, synkopy38, 
pauzy na mocnej części taktu. Jednak granica między pieśnią a piosenką jest 
bardzo zatarta. Są piosenki, które wydają się spełniać wymagania stawiane 
pieśniom. Ważne w takim wypadku stają się komentarze samych twórców 
piosenek religijnych. Jeden z nich, Duval, podkreślał, że nie mają one służyć 
jako utwory liturgiczne, lecz jako narzędzie ewangelizatorskie. Tekst piose-
nek w większości nie przekazuje pogłębionych treści religijnych, a jedynie 
puste i banalne frazesy39.

35 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, 113.
36 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, 113.
37 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, 114.
38 Synkopa to przedłużenie wartości rytmicznej znajdującej się na słabej części taktu 
o wartość rytmiczną z taktu następnego odpowiednio do zastosowanego oznaczenia. Por. 
F. Wesołowski, Zasady muzyki (Kraków 2011) 59.
39 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna, 114.
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6. Zakończenie

Posłuszeństwo przepisom kościelnym jest jedną z form miłości, jaką 
człowiek winien jest okazywać Stwórcy. Przepisy liturgiczne, choć wy-
dawało by się, że są jedynie z ustanowienia ludzkiego, to jednak formu-
łowane są w dokumentach Kościoła na soborach, synodach i spotkaniach 
plenarnych hierarchów. W tym wypadku należy wierzyć, że Duch Święty 
trwa przy formułujących te zalecenia i chroni ich od błędu, podając tyl-
ko to, w jaki naprawdę sposób Bóg ma być uwielbiany. Ponadto warto 
pamiętać, że obietnica zesłania Ducha Świętego wypowiedziana przez 
Jezusa wobec uczniów dotyczyła prowadzenia Kościoła przez tegoż 
Ducha aż do pełni prawdy. Reakcje na znaki czasu, zmieniające się prze-
pisy i formy są pewnym wyrazem tego prowadzenia także w kwestiach 
liturgicznych. Posłuszeństwo Duchowi Świętemu i Kościołowi zatem 
jest cnotą godną pochwały. Przepisy liturgiczne mogą ulec zmianom, 
gdyż to wynika z tego, ze Duch Święty prowadzi Kościół zgodnie ze 
zmieniającymi się potrzebami ludu. Tym samym przepisy te nie mają 
charakteru nieomylności. Ze względu jednak na autorytet Kościoła i jego 
legislacyjne prerogatywy należy w najwyższym możliwym stopniu dbać 
o to, by liturgia zachowywała swój kształt w myśl Kościoła. Dopóki 
Kościół nie zmieni niektórych wytycznych czy to liturgicznych, czy 
dyscyplinarnych, konieczne jest posłuszeństwo temu, co do tej pory 
zostało ustalone i zatwierdzone.

Z drugiej strony skoro pieśń nie od zawsze była jedną z form stoso-
wanych w liturgii jako jej część, to może podobny los spotka i piosenkę. 
Liturgiczne jest to, co dziś jest przez Kościół uznawane za liturgiczne, 
może jutro liturgiczne będzie coś innego. Ale posłuszeństwo należy 
okazywać w sytuacji bieżącej, a nie przewidywanej. Należy mieć na-
dzieję, że jeśli piosenka stanie się śpiewem liturgicznym, to nie wpłynie 
to na gorliwość serca w oddawaniu czci Bogu, uznania Jego majestatu 
i potęgi, a także nie sprawi, że niejednokrotnie rozstrojone gitary na-
pełnią umysły i serca klimatem raczej pokuty niż klimatem radości ze 
zmartwychwstania Pana.
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Music in the liturgy. Meaning, forms, perspectives

Since The Second Vatican Council the music used in the Saint Liturgy is not only an 
addition to it, but also it is its integral part. So the forms in which it is composed is very 
important no only for its esthetical reasons but also for catholic formation. It represents 
glory, perfection and sanctity of God. We are obligated to take care of that which music is 
used in the liturgy, because of love to God. So that there is no love to The Almighty God 
when we are not listening to the Holy Spirit’s voice expressed in the liturgical regulations.
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Ewa Łaskarzewska

Obecność ojców w blogosferze 
jako realizacja apeli papieży zawartych w orędziach 
na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Współcześnie blogi, mimo znacznych przemian na przestrzeni czasu, nadal można za-
liczyć do najpopularniejszych mediów społecznościowych. Ich zaletą jest szybkość pu-
blikacji treści, łatwość obsługi, a także dostępność dla nawet mało wykwalifikowanego 
użytkownika. W XXI wieku jednym z najbardziej dynamicznie rozwijających się seg-
mentów blogowych jest ten poświęcony szeroko rozumianemu rodzicielstwu. Od kilku 
lat w rodzicielskiej blogosferze pojawiają się również ojcowie, którzy swój obecnością 
i aktywnością chcą zaradzić panującemu kryzysowi ojcostwa. Artykuł składa się z dwóch 
części oraz ze wstępu i zakończenia. Zostały w nim scharakteryzowane dwa najważniej-
sze obszary obecności ojca i ojcostwa w mediach w ujęciu orędzi na Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu. Pierwszym z nich jest obecności rodziny w mediach, 
drugim natomiast kreowanie mediów przez rodzinę. Te zagadnienia także można rozpa-
trywać właśnie w dwóch kontekstach ojcostwa: samej obecności w mediach oraz dawania 
świadectwa życia. 

Słowa kluczowe:  blog; blogosferą; ojciec; ojcostwo; Światowy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu

1. Wprowadzenie

Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu został ustanowiony 
przez Sobór Watykański II w Dekrecie o środkach społecznego przekazu Inter 
mirifica z 4 grudnia 1963 roku. Jak napisali Ojcowie soborowi: „aby skutecznie 
wesprzeć te różnorodne formy apostolstwa Kościoła odnośnie do środków 
przekazu społecznego, winno się wyznaczać we wszystkich diecezjach świata, 
według uznania biskupów, jeden dzień roku, w którym wierni byliby pouczani 
o swych obowiązkach w tej dziedzinie, wzywani do modlitwy w tej sprawie 
oraz do zbierania funduszu na tenże cel, by go uczciwie obrócić na utrzyma-
nie i rozwijanie popieranych przez Kościół instytucji i przedsięwzięć w tej 
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dziedzinie, wedle potrzeb katolickiego świata”1. Pierwszy Światowy Dzień 
Środków Społecznego Przekazu był obchodzony w niedzielę 7 maja 1967 
roku2. Wtedy też zostało ogłoszone pierwsze orędzie papieskie z tej okazji 
pod tytułem „Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywiliza-
cji”3. Od 1986 roku publikowane jest w dniu liturgicznego wspomnienia św. 
Franciszka Salezego, którego papież Pius XI w 1923 roku ogłosił patronem 
dziennikarzy. W czasie swojego pontyfikatu Paweł VI ogłosił 12 orędzi, Jan 
Paweł II – 27, Benedykt XVI zaś – 8. Tradycję tę kontynuuje także papież 
Franciszek, który jak odtąd ogłosił cztery takie dokumenty.

Trudne, a wręcz niemożliwe, byłoby precyzyjne określenie rozmiarów 
polskojęzycznej blogosfery. Niełatwo oszacować ilość istniejących blogów, 
a jeszcze trudniej podać dokładną liczbę czytelników. W Polsce wciąż bra-
kuje badań ogółu blogów i blogerów przeprowadzanych na reprezentatywnej 
próbie. Badań o tyle trudniejszych, że blogosfera, jak cały obszar mediów 
społecznościowych, jest niezwykle dynamiczna. Sprzyja temu szybkość 
zakładania blogów, ich likwidacji, zmiany nazwy, tematyki, szablonu czy 
wirtualnego adresu. Aspekty techniczne blogowania nie są już żadną prze-
szkodą. Każdy może pisać dla świata, licząc, że znajdzie grono wiernych 
czytelników. Istotą blogu jest bowiem dwukierunkowość przekazu – bloger 
oddziałuje na czytelnika, a czytelnik na blogera. Polska blogosfera ujawnia 
przekój społeczeństwa – wpisy publikują zarówno kobiety, jak i mężczyźni, 
bez względu na wiek. Blogowanie przestało być pojmowane w kategoriach 
elitarności. Tego typu działalnością w sieci może zajmować się już niemal 
każdy4. W niniejszym artykule autorka spróbuje określić możliwość wy-
korzystania blogów do promocji ojca i ojcostwa. 

1 Sobór Watykański II, «Dekret o środkach społecznego przekazu Inter mirifica», 
w: https://ekai.pl/dokumenty/dekret-o-srodkach-spolecznego-przekazu-inter-mirifica/ 18.
2 Paweł VI, «Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1964r. 
Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji», w: http://www.paulus.
org.pl/266,1-sdssp-pawel-vi-1967 [20.06.2017].
3 «Dzień Środków Społecznego Przekazu III niedziela września», w: http://brewiarz.
pl/czytelnia/media.php3 [20.06.2017].
4 J. Zając, A. Garapich, A. Kustra, S. Pliszka, I. Sienicka, P. Toczyski, «Badanie Blogu-
jących: Charakterystyka Polaków czytających, komentujących i piszących blogi. Raport 
z badania zrealizowanego przez Polskie Badania Internetu i Gazeta.pl (właściciela platfor-
my blogowej Blox.pl)», w: https://depot.ceon.pl/handle/123456789/3813 [20.06.2017].
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2. Obszary obecności ojca i ojcostwa w mediach w ujęciu 
orędzi na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu

Jak podkreśla Beata Bilicka, orędzia na Światowe Dni Środków Społecz-
nego Przekazu są „nie tylko pewnego rodzaju historycznym zapisem rozwoju 
środków społecznej komunikacji, ale także swoistym kompendium zagad-
nień religijnych, kulturowych, etycznych, dotyczących twórców i odbiorców 
medialnego przekazu”5. Można w nich dostrzec specyficzną linearność 
rozwoju relacji Kościół – media. Od początku Kościół podkreślał w nich 
pozytywną ocenę mediów jako środka komunikacji. Już w pierwszym orę-
dziu papież Paweł VI napisał: „dzięki tym wspaniałym osiągnięciom techniki 
życie ludzkie znalazło nowe wymiary: czas i przestrzeń zostały przezwycię-
żone, człowiek stał się niejako obywatelem świata, jednocześnie aktorem 
i świadkiem najbardziej odległych wydarzeń i życia całej ludzkości”6. 
Bardzo mocno wyakcentował także wszelkie pozytywy płynące ze świata 
mediów, który wtedy przecież nie był jeszcze tak bogaty jak współcześnie. 

W pierwszym Orędziu widoczna była też druga płaszczyzna nauki Ko-
ścioła o mediach – podkreślanie potrzeby uzmysłowienia sobie, że sugestyw-
na siła tych środków wywierała na człowieka, wywiera i będzie wywierać 
szczególny wpływ, który zawsze należy brać pod uwagę. Szczególnie jeśli 
ten wpływ będzie wiązał się z negatywnymi skutkami dla odbiorcy mediów. 
Jak zaznaczył papież: „któż nie zna niebezpieczeństw i ujemnych skutków, 
jakie te potężne środki oddziaływania mogą sprowadzić na każdego człowie-
ka i społeczeństwo, jeżeli nie posługuje się nimi z poczuciem odpowiedzial-
ności, w dobrej intencji i zgodnie z obiektywnymi zasadami moralności? Czy 
nie należy posługiwać się nimi z tym większą uwagą i odpowiedzialnością, 
że ich siła i skuteczność wielostronnego oddziaływania są tak wielkie?”7.

5 B. Bilicka, «Chrześcijański styk obecności na „cyfrowym kontynencie” w orędziach 
Benedykta XVI», Forum Teologiczne (16; 2015) 139-151.
6 Paweł VI, «Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1964r. 
Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji», w: http://www.paulus.
org.pl/266,1-sdssp-pawel-vi-1967 [20.06.2017].
7 Paweł VI, «Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1964r. 
Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji», w: http://www.paulus.
org.pl/266,1-sdssp-pawel-vi-1967 [20.06.2017].
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Trzecim aspektem nauczania Kościoła o mediach jest nieustanne pod-
kreślanie, że media są jedynie neutralnym narzędzie w rękach człowieka, 
ponieważ „to sami ludzie decydują, czy używać mediów dla celów dobrych, 
czy złych, w dobry czy zły sposób. [ …] Mimo swego ogromnego potencjału 
środki przekazu są i pozostaną jedynie środkami, to znaczy instrumentami, 
narzędziami, z których można zrobić dobry lub zły użytek. Wybór należy do 
nas. Media nie potrzebują nowej etyki: wymagają zastosowania ustalonych 
już zasad w nowych okolicznościach”8. Z tym obszarem związana jest także 
przestrzeń nauczania poświęcona potrzebie szeroko rozumianej edukacji 
medialnej. I choć sama dziedzina jest stosunkowo nowa, to już w pierwszym 
omawianym orędziu papież apelował, by pojawiła się „wszelka poważna 
inicjatywa, która będzie dążyła do ukształtowania krytycznego osądu czy-
telnika i widza, będzie nader pożyteczna i godna najwyższej pochwały, 
zwłaszcza, gdy będzie chodziło o ocenę podanych im wiadomości, myśli 
czy obrazów. Ocena ta nie będzie dotyczyła tylko wizualnej strony techni-
ki, estetyki i wzbudzonego zainteresowania, ale także aspektu ludzkiego, 
moralnego i religijnego, w perspektywie najwyższych wartości życia”9.

Wspomniane płaszczyzny nauczania Kościoła o mediach są szczególnie 
istotne w perspektywie XXI wieku, gdzie media są jednym z elementów, 
które często podważają tradycyjne wartości społeczne i moralne. Widać to 
chociażby w zmianie społecznej recepcji rodziny, rodzicielstwa a szczegól-
nie ojcostwa. Na wstępie obszernej monografii poświęconej historii ojców 
i ojcostwa jej autorzy stawiają czytelnikom trudne pytanie: „czy ojciec ma 
jeszcze przyszłość na Zachodzie? […] Czy nie jesteśmy świadkami – współ-
winnymi albo zobojętniałymi – rozpadu ojcostwa. [ …] W każdym razie 
można powiedzieć, że obraz ojca stał się kruchy: czy już nie rozpadł się osta-
tecznie na kawałki? Teraz nie sposób nie zadawać sobie pytań (odpowiedzi 
na nie bowiem nie są bynajmniej oczywiste): Co to znaczy być ojcem? Jaka 

8 Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, «Etyka w środkach społecznego 
przekazu», w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_
spol/etyka_srsp_04062000.html [20.06.2017].
9 Paweł VI, «Orędzie na 1. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1964r. 
Środki społecznego przekazu ważnymi elementami cywilizacji», w: http://www.paulus.
org.pl/266,1-sdssp-pawel-vi-1967 [20.06.2017].
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jest funkcja ojcowska?”10. Te pytania wpisują się w obszerny nurt nauko-
wy zajmujący się kryzysem ojcostwa w ostatnich dekadach. W literaturze 
przedmiotu można znaleźć wiele analiz tego problemu – po ich zestawie-
niu wyłaniają się główne przyczyny osłabienia roli ojca we współczesnym 
świecie. Przez badaczy najczęściej wymieniane są: ruch emancypacyjny 
kobiet i skrajne ruchy feministyczne wskazujące na potrzebę powstrzymania 
męskiej opresji w społeczeństwie, wzrost liczby rozwodów powodujący 
wzrost liczby dzieci wychowywanych bez ojca, bunt młodego pokolenia 
przeciw autorytetowi ojca, podważenia doświadczenia religijnego i ducho-
wego i zakwestionowanie Boga Ojca, rozwój różnego rodzaju konkubinatów 
oraz ogólne osłabienie pozycji małżeństwa i tradycyjnego pojęcia rodziny, 
legalizacja i medialna promocja związków homoseksualnych – tworzenie 
modelu rodziny „jednopłciowej” czy też „patchworkowej”, odrzucenie tra-
dycyjnych norm moralnych11. Analizując te przyczyny, można stwierdzić, 
że kryzys ojcostwa jest najbardziej widocznym skutkiem ogólnego kryzysu 
rodziny. Kryzys ten widoczny jest bardzo mocno w przestrzeni medialnej, 
a także przez nią podsycany

Kościół wielokrotnie zajmował stanowisko odnośnie do wpływu 
mediów na rodzinę i wizerunku rodziny w mediach. W orędziach na 
Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu niektóre wypowiedzi 
bezpośrednio dotyczą tego zagadnienia, w innych przypadkach stanowisko 
Kościoła można wysnuć pośrednio z różnych kontekstów i nawiązań do 
aktualnej sytuacji społecznej. Analizując dokumenty Kościoła, można 
mówić o dwóch głównych aspektach relacji media – rodzina. Pierwszym 
z nich jest obecności rodziny w mediach, drugim natomiast kreowanie 
mediów przez rodzinę. Te zagadnienia także można rozpatrywać dwóch 

10 J. Delumeau, D. Roche, Historia ojców i ojcostwa (Warszawa 1995) 9.
11 Por. A. Zwoliński, «Kryzys Ojcostwa», w: http://www.opoka.org.pl/biblioteka/I/IP/
mrodzina201601-ojcostwo.html [10.06.2017]; M. Grodecka, «Kryzys ojcostwa lub/i za-
miana jego miejsca w rodzinie», Horyzonty Wychowania (15; 2016) 153-169; M. Gębka, 
«Trzy pytania o kryzys ojcostwa», Obrazy życia rodzinnego z perspektywy interdyscypli-
narnej. Roczniki Socjologii Rodziny 17 (2006) 117-137; W. Śmigiel, «Duszpasterska tro-
ska o ojców rodziny», Verbum Vitae (20; 2011) 237-252; Z. Dąbrowska, «Ojcostwo jako 
wartość. Studium empiryczne», Małżeństwo i Rodzina (4; 2003) 3-13; J. Augustyn, Ojco-
stwo. Aspekty pedagogiczne i duchowe (Kraków 2003); J. Delumeau, D. Roche, Historia 
ojców i ojcostwa (Warszawa 1995); J. Augustyn, «Ojcostwo dzisiaj», w: http://mateusz.pl/
czytelnia/ja-od.htm#2 [10.06.2017].
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kontekstach ojcostwa: samej obecności w mediach oraz dawania świa-
dectwa życia.

Analiza orędzi wskazuje przede wszystkim, że dobry i trwały wzór 
ojca i ojcostwa musi być przede wszystkim obecny w mediach. Głównie 
po to, by pokazać właściwy obraz rodziny i wykorzystywać media jako 
„nowe, szerokie drogi, otwarte także dla chrześcijan i dla realizacji ich 
obowiązku świadczenia o prawdzie i służenia jej”12. Można tu wyodręb-
nić dwie płaszczyzny obecności. Po pierwsze w tym kontekście papieże 
wielokrotnie podkreślali potrzebę dbania o to, by w mediach pojawiały się 
treści moralnie zdrowe i propagujące właściwe wartości i wzory osobowe, 
ponieważ tylko wtedy „środki masowego przekazu utwierdzając i propa-
gując wartości duchowe wiecznie poszukującej ludzkości, przyczyniają 
się do nadejścia dnia nowego stworzenia, kiedy zostanie powszechnie 
uznane ojcostwo Boga i kiedy zapanują braterstwo, sprawiedliwość i po-
kój”13. Podkreślając potrzebę tej obecności w jednym z orędzi, Benedykt 
XVI wskazał wręcz na chrześcijański styl takiej obecności w mediach, 
który „urzeczywistnia się […] w uczciwym i otwartym sposobie przekazu, 
odpowiedzialnym i wyrażającym szacunek dla drugiego człowieka”14. 
W drugim aspekcie to sami rodzice muszą zadbać również, aby zapewnić 
poszanowanie praw rodziny ze strony telewizji. To również od nich zależy, 
czy w mediach propagowane będą rodziny w modelu tradycyjnym czy 
związki nieformalne i homoseksualne. W tym celu powinni oni „otwarcie 
dzielić się swoimi uzasadnionymi obawami z osobami odpowiedzialnymi 
za jej działalność i z producentami programów. Czasem mogą uznać za 
stosowne połączenie się w stowarzyszenia, które będą reprezentować ich 
interesy wobec środków przekazu, sponsorów i firm reklamowych oraz 

12 Paweł VI, «Orędzie na 6. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1972r. 
Komunikacja społeczna w służbie prawdy», w: http://www.edycja.org.pl/content.php?-
ContentId=64pl [12.06.2017].
13 Paweł VI, «Orędzie na 7. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1973r. 
Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych», 
w: http://www.paulus.org.pl/260,7-sdssp-pawel-vi-1973 [17.06.2017].
14 Benedykt XVI, «Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu 2011 r. Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii», w: G. Umiński, 
I. Piątek-Belina, E. Bal, Benedykt XVI – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego 
Przekazu. Warsztat edytorskim (Lublin 2013) 49.
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władz publicznych”15. Jak podkreśla ks. Andrzej Adamski działania te 
powinny ze strony samych rodziców obejmować „edukację medialną, 
rozumianą jako wychowanie do odbioru mediów, […] łączenie wysiłków 
mediów katolickich i prawicowych w celu promowania spójnej, opartej na 
nauczaniu Kościoła, wizji rodziny oraz wywieranie nacisku na nadawców 
medialnych”16.

Obecność rodziny w mediach to także bezpośrednie zaangażowanie 
jej członków w tworzenie przekazu medialnego. Ten aspekt zauważył już 
papież Paweł VI, stwierdzając, że trzeba „poruszyć zagadnienie obecności 
(udziału) chrześcijan w zawodach aktywnie związanych ze środkami spo-
łecznego przekazu. Jeżeli rzeczywiście na jakimś odcinku współczesnego 
życia obecność ta jest szczególnie potrzebna i pożądana, to właśnie na tym 
odcinku. Rodziny nie powinny powodować się lękiem i zastrzeżeniami, 
gdy ktoś z bliskich chciałby poświęcić się tym zawodom. Zło, które często 
głośniejsze jest niż dobro, nie jest bardziej związane z tym zawodem niż 
jakimkolwiek innym. W świecie środków społecznego oddziaływania, tak 
jak wszędzie – Bogu dzięki – rozwijają się pełne blasku przykłady życia mo-
ralnego, osobistego i rodzinnego; nie brak dziennikarzy, artystów czy ludzi 
filmu, którzy z Bogiem i życiem wiary, wypełniają spokojnie i sumiennie 
swe obowiązki zawodowe”17. 

Oprócz szeroko rozumianej obecności istotne jest również dawanie 
chrześcijańskiego świadectwa życia przez całe rodziny, jak i ich poszcze-
gólnych członków. W tym kontekście już papież Paweł VI przypomniał 
wiernym, że „świat potrzebuje umocnienia wartości duchowych w ich kon-
kretnych przejawach. Ci wszyscy, którzy są w stanie wykorzystać w tym 
celu środki masowego przekazu w całej ich różnorodności – mają obowiązek 
to uczynić. Język obrazu, słowa drukowanego, koloru, muzyki – powinien 
ułatwiać szerzenie się orędzia dobroci, piękna i prawdy. Prasa, telewizja, 

15 Jan Paweł II, «Orędzie na 28. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
1994r. Telewizja w rodzinie: kryteria właściwego doboru programów», w: D. Sonak, 
I. Piątek-Belina, D. Belina, Jan Paweł II – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecz-
nego Przekazu. Konkordancja (Lublin-Olsztyn 2015) 155.
16 Por. A. Adamski, «Obraz rodziny w mediach», Cywilizacja (13; 2005) 70–71.
17 Paweł VI, «Orędzie na 3. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1969 
Środki społecznego przekazu a rodzina», w: http://www.paulus.org.pl/264,3-sdssp-pawel
-vi-1969 [dostęp: 20.06.2017].
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kino, radio, teatr, reklama – powinny być w pełni wykorzystane w misji 
głoszenia światu tak znaczącego orędzia”18. Według Benedykta XVI świa-
dectwo w mediach oznacza zarówno wprowadzanie treści o nacechowaniu 
religijnym w obszarze mediów, jak również „konsekwentne dawanie świa-
dectwa, we własnym profilu cyfrowym i przez sposób komunikowania, 
o wyborach, preferencjach, opiniach, które są głęboko spójne z Ewangelią, 
nawet wtedy, kiedy nie mówi się o niej w sposób wyraźnie”19. Jak stwierdził 
Jan Paweł II to szczególne świadectwo ma być zdecydowaną odpowiedzią na 
wszelkie negatywne wzorce rodziny i ojcostwa propagowane przez media. 
Papież zaznaczył, że chrześcijanin nie może zgadzać się na propagowanie 
niewierności, cudzołóstwa, braku moralnej i duchowej wizji małżeństwa, 
rozwodów, antykoncepcji, aborcji i homoseksualizm. Takie wizje, szerzące 
postawy wrogie małżeństwu, rodzinie i rodzicielstwu, wyrządzają krzywdę 
wspólnemu dobru społeczeństwa20. 

3. Ojcostwo w blogosferze

Od 1997 roku, kiedy w wirtualnej rzeczywistości pojawiła się forma 
„weblog” użyta przez Jorna Bargera, redaktora jednego z pionierskich dzien-
ników internetowych21, zmieniło się pojmowanie twórczości online i posia-
dania własnego miejsca w sieci. Internet przestał być domeną znanych firm 
i współpracujących z nimi informatyków a dzięki prostym rozwiązaniom 
technologicznym coraz większy wpływ zaczęli wywierać zwykli użytkow-
nicy i tworzone przez nich treści. Tak narodzili się blogerzy i blogosfera, 
która szybko stała się jednym z najbardziej wpływowych miejsc Internetu. 
Po dwóch dekadach funkcjonowania widoczna jest zmiana formy, podstawo-
wego przeznaczenia oraz celów blogów. Nie jest on już w myśl pierwszych 

18 Paweł VI, «Orędzie na 7. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 1973r. 
Środki masowego przekazu a umocnienie i propagowanie wartości duchowych», 
w: http://www.paulus.org.pl/260,7-sdssp-pawel-vi-1973 [14.06.2017].
19 Benedykt XVI, «Orędzie na 45. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
2011 r. Nowe technologie komunikacyjne i głoszenie Ewangelii», 49.
20 Jan Paweł II, «Orędzie na 38. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2004 
r. Media w rodzinie: ryzyko i bogactwo», 240.
21 M. Więckiewicz, BLOG w perspektywie genologii multimedialnej (Toruń 2012) 53.
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definicji jedynie specyficzną odmianą dziennika internetowego, ale stał się 
skutecznym narzędziem porozumiewania się, a nawet częścią kultury, dla 
niektórych zaś nową formą biznesu i zarabiania pieniędzy. Współcześnie 
blogerzy blogowanie i blogosfera stały się zjawiskiem bardziej sformalizo-
wanym i zdiagnozowanym. Do tego stopnia, że wyznacza się także swoiste 
trendy w blogosferze obowiązujące w danym roku22.

Jednym z najprężniej rozwijających się segmentów blogowych jest ten 
poświęcony szeroko rozumianemu rodzicielstwu. Po czasie, gdy w pierw-
szych dekadach w blogosferze pojawiały się głównie młode mamy, nadszedł 
czas na ojców i promowanie ojcostwa. Jak napisał jeden z nich: „i dobrze 
– jakiekolwiek są powody naszego blogowego wywnętrzania. Ja lubię. Bo 
to jest najbardziej pozytywny aspekt blogosfery: mogę podzielić się kawał-
kiem swojego świata (bo przecież nie całym), ale też zobaczyć inne światy, 
niektóre po czasie stają się w jakimś sensie «moje» – wpływają na mnie, 
dają do myślenia, albo po prostu wzbudzają we mnie takie emocje, że z ja-
kichś powodów stają się bliskie”23. O popularności ojcowskiej blogosfery 
świadczy także fakt, że powstają rankingi popularności poszczególnych 
blogów. Tworzone są zarówno przez specjalistów z branży medialnej, np. 
zestawienie „10 najlepszych blogów pisanych przez ojców”24, jak i samych 
blogerów podglądających ojcowskie przestrzenie blogosfery25.

Analizując ojcowskie blogi w ujęciu realizacji apeli papieży zawartych 
w orędziach na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu należy 
zwrócić uwagę na dwa poruszane wcześniej główne aspekty – obecność 
w mediach oraz dawanie świadectwa życia. 

Na problem nieobecności ojców w mediach zwrócił uwagę chociażby 
Konrad Kruczkowski26, laureat konkursu Blog Roku 2013, który na swoim 
blogu zrealizował projekt reporterski „Halo.Tato”. W postach przedstawiał 

22 Na przykład: «Trendy w blogosferze w 2016 roku», w: http://www.brandq.pl/trendy
-blogosferze-w-2016-roku/ [14.06.2017].; T. Tomczyk.«10 trendów w blogosferze na rok 
2016 »w: http://jasonhunt.pl/trendow-w-blogosferze-na-rok-2016/ [14.06.2017].
23 Dudi, «Wymienić się światami», w: http://dudi.blog.pl/tag/blogowanie/ [20.06.2017].
24 J. Urbaniak, «10 najlepszych blogów pisanych przez ojców», w: http://dziecisawa-
zne.pl/10-najlepszych-blogow-pisanych-przez-ojcow/ [14.06.2017].
25 Chociażby ranking: «Najpopularniejsze blogi ojców 2015», w: http://fathersday.
pl/2015/03/06/najpopularniejsze-blogi-ojcow-2015-ranking-wlasny/ [14.06.2017].
26 Szerzej o blogu Konrada Kruczkowskiego można przeczytać w: E. Łaskarzew-
ska, «Blog katolika jako miejsce dawania świadectwa wiary i dialogu ze światem 
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historie konkretnych ludzi i podjął próbę stworzenia katalogu mężczyzn, 
którzy z bycia tatą uczynili świadomy i ważny wybór. Jak napisał: „«Powrót 
ojców to kłamstwo, ojcowie wracają tylko w weekendy». Pomyślałem, że 
nie może być tak źle, znam przecież mężczyzn, dla których ojcostwo to jak 
wygrać wszystko. Tak powstał Halo.Tato, projekt, który przez najbliższe 
sześć miesięcy będzie ważnym elementem bloga. To drugi, po Halo.Czło-
wiek, tak duży cykl. Już nie wywiady, a reportaże: sześć historii o dobrym 
ojcostwie”. Całość projektu zakończyła publikacja książki „Halo tato. Re-
portaże o dobrym ojcostwie”27. 

Analizując blogi ojców, już na samym początku można zauważyć, że 
w przeciwieństwie do sporej ilości kobiet blogowanie nie jest związane 
z pozostawaniem w domu i próbą znalezienia sobie jakiejś indywidualnej 
i pożytecznej formy aktywności jako odskoczni od codziennego życia. 
Założenie bloga jest w tym przypadku dodatkową aktywnością, która 
ma przynieść nowe wyzwania i możliwości. Według Jolanty Przygody 
istnieją trzy główne grupy blogerów-ojców. Pierwsza z nich to ci, którzy 
prowadzą swojego bloga już dłuższy czas, a tematyka ojcowska pojawia 
się a nim dopiero w momencie informacji o poczęciu potomka. Druga 
grupa natomiast to blogerzy, którzy zakładają swoje internetowe dzien-
niki w momencie, kiedy dziecko pojawia się na świecie. Trzecia grupa 
to ojcowie, który zaczynają przygodę z blogosferą, gdy dzieci nieco już 
podrastają i są źródłem zabawnych dialogów i anegdot28. Jeden z ojców 
przedstawia się czytelnikom: „jestem młodym tatą, który postanowił po-
dzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z pełnieniem tej jakże 
zaszczytnej i wdzięcznej funkcji bycia ojcem. Postaram się tutaj opisać 
z mojej perspektywy świat, który został wywrócony do góry nogami i moc-
no wstrząśnięty w momencie, w którym dowiedziałem się, że zostanę ta-
tusiem”29. Inny z kolei chciał podkreślić, że jest „tatą Młodej i Młodego. 
Może nie zawsze tatą na medal, ale aspiruję. Chcę, żeby dorastanie moich 

na przykładzie blogu „Halo Ziemia” Konrada Kruczkowskiego», Biuletyn Edukacji Me-
dialnej (1; 2015) 58-68.
27 K Kruczkowski, «Halo.Tato: historie o ojcostwie», w: http://www.blogosfera.pl/fra-
me?post=126914&type=f. [20.06.2017].
28 J. Przygoda, «Po męsku o dzieciach, czyli tatuś bloguje», w: http://kobieta.onet.pl/
dziecko/po-mesku-o-dzieciach-czyli-tatus-bloguje/mxe35 [20.06.2017].
29 «O mnie», w: http://tatystrefa.blogspot.com/ [20.06.2017].
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dzieci było fascynującym przeżyciem nie tylko dla nich, ale i dla mnie 
i mojej żony”30. Wśród blogujących ojców jest również Zuch („Jestem 
mężem, tatą, grafikiem, blogerem, miłośnikiem kawy, yerba mate, pro-
jektowania po nocach oraz Pink Floyd. Cały czas nie kumam excela, ale 
za to polubiłem sushi”31), Lech („Ojciec amator, dziecko profesjonalista 
czyli walka mocno nierówna, ale staram się nie wypaść z ringu”32), Tata 
Trojaczków („Jestem szczęśliwym tatą trojaczków […] Pomysł na pisanie 
bloga powstał po badaniu USG, które wykazało u mojej żony ciążę troja-
czą. Umieszczone tutaj zapiski wyrastają z potrzeby upamiętnienia chwil 
przeżytych z dziećmi, a także z potrzeby dzielenia się naszym szczęściem 
z innymi”33), Tata w Pracy („Zacząłem od pisania realistycznych opisów 
przerażających pierwszych miesięcy z dziećmi. Później oswoiłem się 
trochę z rzeczywistością i znalazłem pozytywne aspekty życia w rodzi-
nie”34). i wielu ojców, którzy z optymizmem, ale też i pokorą, podchodzą 
do swojego rodzicielstwa. Już po tych wstępnych opisach siebie widać, 
że nie brakuje im dystansu do rzeczywistości, poczucia humoru, ale też 
zdrowego racjonalizmu. 

Istotna jest również jakość ojcowskiej obecności w blogsferze. Dla 
większości blogerów bardzo ważnym elementem jest wygląd graficzny ich 
blogów. Trudno dokonać szczegółowej analizy, ale zdecydowanie można 
powiedzieć, że duża część z nich oparta jest na starannie przygotowa-
nych bądź zakupionych szablonach. Tylko nieliczni ojcowie korzystają 
z gotowych materiałów publikowanych przez portale dla blogerów. Nie-
wielka ilość podstron sprawia, że są one atrakcyjne graficz nie i zarazem 
proste w poruszaniu się po poszczególnych podstronach. Nie ma na nich 
niepotrzebnych ozdobników, teksty zaś pisane są minimalistycznie i bez 
zbędnych emocji. Bardzo mocno zauważalne są próby profesjonalizacji 
ich działań, choć niekiedy czytelnik może trafić na typowe pamiętniki 
rodzinne, które jak sama rodzina czasami ogarnięte są lekkim chaosem. 
Wpisom to warzyszą odpowiednio dobrane zdjęcie – zrobione profesjonal-
nie bądź pochodzące z domowego archiwum. Widać w tych działaniach 

30 «O mnie», w: http://www.tatanamedal.pl/about/ [20.06.2017].
31 «O mnie», w: http://zuch.media/o-mnie/ [20.06.2017].
32 «O mnie», w: http://poladopopisu.blox.pl/html [20.06.2017].
33 «O mnie», w: http://trojaczki-tata.blog.onet.pl/ [20.06.2017].
34 «O mnie», w: http://www.tatawpracy.pl/ [20.06.2017].
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troskę o jakość obecności w dyskusji medialnej, o którą zabiegał Jan 
Paweł II35.

Oprócz samej obecności ojca-blogera w wirtualnej przestrzeni ważna 
jest również możliwość tworzenia wspólnoty z innymi ojcami. „Pierwszą 
widzianą po otwarciu blogu stronę można porównać do powierzchni wody, 
a kolejne wpisy do rzucanych w nią kamieni – tworzących chwilowe 
kręgi w postaci komentarzy”36 – zgodnie z tą zasadą autorzy starają się 
nie pozostawiać pytań od czytelników bez odpowiedzi, wchodzą z nimi 
w dyskusje i w tych działaniach też konsekwentnie stają po stronie swoich 
wartości – bronią rodziny i ojcostwa. Istotne jest także budowanie wspól-
noty ojców-blogerów. Taka męska wirtualna przestrzeń jest miejscem 
wymiany poglądów, doświadczeń, wzajemnego wsparcia w trudnych mo-
mentach. Na niektórych blogach można znaleźć specjalne strony z listami 
blogujących ojców, takim spisem podzielił się z czytelnikami chociażby 
Łukasz Jarecki37.

 Drugi obszar związany z przekazem orędzi związanych z obecnością 
rodziny w mediach to dawanie świadectwa życia. Ważne jest także, że 
ojcowie-blogerzy nie uważają, iż posiadają jedyną receptę na szczęśliwą 
rodzinę. Prowadzą blogi, gdyż chcą podzielić się swoim życiem, jak też 
specyficznym doświadczeniem życiowym. Nie mają jednak aspiracji do 
bycia wszechstronnymi specjalistami. Jak napisał o sobie Mateusz Kuźniar: 
„kiedy czytasz blogi rodziców masz wrażenie, że zawsze im (w zasadzie 
nam) wszystko wychodzi. Nie mamy chwili słabości, nieprzespanych nocy, 
a nasze dzieci nigdy nie urządzają przedstawienia w sklepie kładąc się na 
podłogę. Tak naprawdę życie blogera w nie jest niezwykłe. Chodzi o to, że 
jesteśmy oceniani przez wycinek z naszej rzeczywistości, który utrwalimy 
na blogu. Mam chwile słabości i wiele sytuacji mnie przerasta, ale oprócz 
tego jestem dumny z tego, że mogę być tatą. Dziecko jest największą nagrodą 

35 Jan Paweł II, «Orędzie na 23. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
1989r. Religia w środkach przekazu», w: D. Sonak, I. Piątek-Belina, D. Belina, Jan Paweł 
II – orędzia na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Konkordancja (Lublin
-Olsztyn 2015) 117.
36 A. Szczepan-Wojnarska, «Sylwiczny i intymistyczny charakter blogów». w: W.A. 
Dytman-Stasieńko, J. Stasieńko, Język @ multimedia (Wrocław 2005) 69.
37 Ł. Jarecki, «Ojcowie bloguja», w: http://zeszytrozterek.blogspot.com/p/ojcowie-blo-
guja.html [20.06.2017].
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w moim życiu”38. Co więcej, ojcowie w wirtualnej sieci potrafią przyznać 
się do trudnych rzeczywistości ich życia. Często pojawiąjącym się motywem 
na takich blogach są chociażby refleksje o dorastaniu do ojcostwa, odpowie-
dzialności, miłości: „ja nie mam historii w której powiem, że zakochałem się 
w moich dzieciach od pierwszego wejrzenia. Nie. Najpierw czułem strach, 
niepewność i odpowiedzialność. Dopiero wraz z upływającym czasem czu-
ję, że bycie ojcem naprawia mnie jako człowieka, daje mi chęć do życia 
i gwarancję tego, że mam powód, żeby żyć, niezależnie od warunków”39. 
Niektórzy, choć przyznają, że nie chcą być życiowymi przewodnikami dla 
innych, tworzą przewodniki po swoich blogach, które mają potencjalnym 
czytelnikom ułatwić znajdowanie pomocnych informacji. Przykładowo 
Kamil Nowak napisał do swojego czytelnika: „jeśli trafiłeś na tego bloga, 
to zgaduję, że interesują Cię informacje dotyczące wychowania dzieci. 
Stworzyłem więc ten poradnik, aby przedstawić w nim kilka artykułów, od 
których dobrze jest zacząć lekturę tego bloga i które definiują moje podej-
ście do wychowania, do rodzicielstwa i do życia. Znajdziesz w nim również 
trochę historii tego, od czego się to wszystko zaczęło”40.

Ojcowskie świadectwo życia w blogosferze oscyluje wokół tego, że 
blogerzy nie boją się pokazywać realiów ojcostwa, zarówno tych radosnych, 
jak i trudnych momentów. Tak samo szczerze piszą o swoich drobnych 
sukcesach wychowawczych, jak i porażkach. Przypominają czytelnikom, 
że ojcostwo i rodzicielstwo to nie idealne obrazki znalezione w mediach 
społecznościowych czy propagowane przez środki masowego przekazu. 
Jak przypomniał czytelnikom jeden z nich: „nie jesteśmy idealni. Bywamy 
zabiegani. Bywamy zmęczeni. Bywamy zestresowani. Dokładnie tak samo 
jak nasze dzieci, mamy też czasami po prostu gorsze dni”41. Na zauwa-
żenie zasługuje także wielokrotne podkreślanie roli mamy, ponieważ, jak 

38 Redakcja VitWoman, Mateusz Kuźniar, «„Jesteśmy oceniani przez wycinek z naszej 
rzeczywistości”. Ojciec M. o wczesnym ojcostwie, blogu i książce», w: http://vitwoman.
pl/styl-zycia/mateusz-kuzniar-jestesmy-oceniani-przez-wycinek-z-naszej-rzeczywistosci
-ojciec-m-o-wczesnym-ojcostwie-blogu-i-ksiazce/ [20.06.2017].
39 «Tata w Pracy, Ojcowanie to coś czego nie można się nauczyć», w: http://www.ta-
tawpracy.pl/ojcowanie-cos-czego-nie-mozna-sie-nauczyc/ [20.06.2017].
40 K. Nowak, «Od czego zacząć czytanie bloga», w: http://www.blogojciec.pl/od-czego
-zaczac-czytanie-bloga/ [20.06.2017].
41 K. Nowak, «Czasami», w: http://www.blogojciec.pl/dzieci/czasami/ [20.06.2017].
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zaznaczają ojcowie-blogerzy, w tych rodzinach dzieci są wspólne, co ozna-
cza, że dzieci wychowuje się razem. Zarówno tata, jak i mama, są w tej samej 
pozycji. Zarówno tata, jak i mama, mają obowiązek i naturalnie chcą się 
nimi jak najlepiej zająć. Czasami tego rodzaju wpisy mają bardzo poważny 
ton, a niekiedy przybierają żartobliwą postać: „ubiegłotygodniowy wpis na 
Facebooku dotyczący podziału obowiązków w rodzinie, wzbudził zrozu-
miały entuzjazm czytelników. Przypomnijmy pokrótce – Mama Potwora 
jest od spraw ważnych, a Tata Potwora od rozrywki i zabawy. Ten podział 
przypomina Tacie Potwora jego dzieciństwo, gdzie występowały podobne 
zależności”42. 

4. Podsumowanie

Z analizy 51 papieskich Orędzi na Światowy Dzień Środków Społeczne-
go Przekazu wynika ogromna troska Kościoła, jaką przywiązuje on do pre-
zentowania w mediach właściwego i zgodnego z Bożym zamysłem obrazu 
rodziny. Wzywa on zarówno ludzi mediów, jak i same rodziny, do aktywnego 
zatroszczenia się, by zawartość przekazów medialnych prezentowała obraz 
rodziny współczesnej zgodny z tradycyjnymi wartościami i moralnością. To 
szerokie ujęcie rodziny i rodzicielstwa zawarte w orędziach można uszcze-
gółowić do ojcostwa czy macierzyństwa. Wówczas bardzo widoczna staje 
się potrzeba, by w mediach pojawiały się zdrowe wzorce zarówno matki, 
jak i ojca – filarów rodziny w zamyśle Bożym.

Jak powiedział ks. Piotr Studnicki „wydaje mi się, że media można 
porównać do stawu, na powierzchni którego pływa gruba warstwa brudów 
i śmieci. Stojąc na brzegu, myślimy: Ta woda jest brudna, do niczego się 
nie nadaje. Ale jeśli nie zatrzymamy wzroku tylko na powierzchni, ale 
zanurkujemy, to okaże się, że pod warstwą śmieci jest dużo czystej wody. 
I że tej wody jest zdecydowanie więcej niż brudu i śmieci”43. W mass 
mediach nie brakuje pozytywnych przykładów ojców i ojcostwa, ale są one 
jakby schowane, często na pierwszym planie eksponowane są złe przykłady. 
42 Tata Potwora, «Groźna Mama jest od spraw poważnych», w: http://tatapotwora.pl/
grozna-mama-spraw-powaznych/ [20.06.2017].
43 A. Petrowa-Wasilewicz, «Media deformują ojcostwo», w: https://stacja7.pl/rozmowy/
media-deformuja-ojcostwo-rozmowa-z-ks-piotrem-studnickim/ [20.06.2017].
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Dziennikarze, szukając sprzedającej się sensacji, próbują przyciągać uwa-
gę odbiorcy przykładami negatywnymi, konfliktem czy różnego rodzaju 
skandalami. Dlatego wielką szansą dla ojcostwa i rodzicielstwa w ogóle są 
miejsca pokazujące pozytywny obraz rodziny. Jak podkreśla Marta Bierca, 
blogi ojców to przykłady „postawy pełnej wrażliwości, otwartości oraz chęci 
stworzenia trwałej, autentycznej więzi z potomstwem”44. 
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The presence of fathers in the blogosphere as the call of the popes 
included in the messages for the World Day of Social Communications

Today blogs can be classified as the most popular social media. Their advantage is the 
speed of content publishing, ease of use, and accessibility for even the most unqualified 
user. In the 21st century one of the most dynamically developing blogging segments is 
devoted to widely understood parenting. For several years in the parental blogosphere 
there are also fathers who present themselves and actively seek to remedy the current 
paternity crisis. The article consists of two parts and an introduction and an end. The two 
most important areas of fatherhood and fatherhood in the media have been described in 
the media coverage of World Communication Day. The first is the family presence in the 
media, the second is the creation of the media by the family. These issues can also be dealt 
with in two contexts of paternity: presence in the media and witness of life.

Keywords:  blog; blogosphere; father; fatherhood; World Day of Social Media
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Zagadnienie powstania świata  
w Timajosie i biblijnym opisie jahwistycznym

Celem niniejszego opracowania jest porównanie dwóch opisów stworzenia świata. Pierw-
szym z nich jest opowiadanie zawarte w dialogu Timajos autorstwa Platona, drugim na-
tomiast tzw. jahsityczny opis stworzenia świata. Opracowanie zostało ustrukturyzowane 
w trzech częściach: w dwóch pierwszych przywołano poszczególne opisy, w trzecim zaś 
dokonano właściwych porównań w świetle wyróżnionych uprzednio kryteriów. Na pod-
stawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że oba opisy nie są do siebie podobne. 
Za takim stanowiskiem przemawiają wyniki przeprowadzonych badań: o wiele więcej 
bowiem jest elementów różniących oba opisy (zagadnienie przyczyny materialnej, for-
malnej, sprawczej, wzorczej, celowej, rozumienie aktu stwórczego) niż takich, które po-
zwalałyby na doszukiwanie się podobieństw.

Słowa kluczowe:  Platon; Timajos; stworzenie świata; Demiurg; opis biblijny

1. Wprowadzenie

Platoński Timajos był jednym z najbardziej znanych i najchętniej komen-
towanych filozoficznych opisów początku rzeczywistości. Autor umieścił 
w nim precyzyjne wyjaśnienie tego, jak wyglądał akt stwórczy boga oraz 
dlaczego świat powstał. Z drugiej strony przywołać można również religijną 
próbę wyjaśnienia tego samego problemu. Do najbardziej znanych opisów 
początku świata należą opowiadania z pierwszych dwóch rozdziałów Księgi 
Rodzaju. Już pobieżne przyjrzenie się tym opisom pozwala zauważyć, obok 
mniejszych lub większych różnic, pewne wyraźne podobieństwa i zbieżności 
w sposobie prezentacji niektórych szczegółów. To spostrzeżenie zachęca do 
podjęcia bardziej szczegółowych analiz w tej problematyce.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba porównania dwóch opisów 
stworzenia świata: z Platońskiego Timajosa oraz drugiej biblijnej narracji1. 
Pozwoli to na ustalenie, które elementy oba opowiadania mają wspólne, 
a które różne, co z kolei umożliwi odpowiedź na pytanie, czy oba opisy 
przedstawiają w miarę spójną wizję początków rzeczywistości. Metodą, któ-
ra pomoże w osiągnięciu postawionego celu, będzie metoda porównawcza. 
Praca składać się będzie z trzech zasadniczych części. W pierwszej będzie 
miała miejsce prezentacja wizji powstania świata w Platońskim dialogu. 
W drugiej nastąpi przybliżenie wizji autora biblijnego. W ostatniej zaś zo-
stanie dokonane właściwe porównanie obu opisów.

2. Opis stworzenia świata w Timajosie

Zaliczany do jednego z ostatnich dzieł napisanych przez Platona 
Timajos powstał zapewne gdzieś ok. 360 roku p.n.e. Od strony literackiej 
utwór ten został stworzony, podobnie jak inne dzieła filozofa, w formie 
dialogu. W przypadku Timajosa lektor spotyka się z czterema bohatera-
mi: Sokratesem, Hermokratesem, Krycjaszem oraz Timajosem2. Właśnie 
ostatni ze wspomnianych protagonistów zabiera głos w sprawie zagadnienia 
powstania świata. Choć nie ma wśród uczonych pełnej zgody co do tego, 
czy w Timajosie zostały zawarte autentyczne poglądy Platona czy podany 
opis ma jedynie charakter poetycki, to jednak podana deskrypcja jest naj-
ważniejszym fragmentem w zachowanych dziełach filozofa, które obrazują 
poruszany problem3. Z tego powodu właśnie do niej należy się odwołać4.

1 W Księdze Rodzaju zawarte są dwa, początkowo niezależne względem siebie, opisy 
stworzenia świata. Pierwszy z nich zawarty jest w Rdz 1,1–2,4, drugi natomiast w Rdz 
2,4-25. W niniejszym opracowaniu, ze względu na ograniczenia formalne pracy, analizom 
zostanie poddany drugi, krótszy opis.
2 Zob. J. Bryan, Likeness and Likelihood in the Presocratics and Plato (Cambridge 
2012) 114.
3 Zdaniem niektórych w Timajosie Platon opisał powstanie świata językiem presokra-
tyków. Zob. J.M. Reynolds, Toward a Unified Platonic Human Psychology (New York 
2004) 24.
4 Ze względu na dość szczegółowy opis poruszanej problematyki w dialogu Platona 
oraz ze względu na charakter niniejszej pracy autor przedstawi jedynie te rozważania, któ-
re dotyczą poruszonego w opracowaniu problemu. Sam tekst można odnaleźć w: Platon, 
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Opis powstania świata został poprzedzony specyficzną formą literacką, 
w której tytułowy protagonista wzywa boga w celu otrzymania od niego 
pomocy w prawdziwym opisie kwestii, której się podejmuje5. Po wprowa-
dzeniu rozróżnienia na byty powstające w czasie oraz istniejące odwiecznie 
Timajos stwierdza, że wszechświat należy do drugiej kategorii. Ta obser-
wacja daje mu podstawy do postawienia tezy, że wszechświat ma swojego 
twórcę, a ponieważ świat stworzony jawi się jako dobry, w związku z tym 
można również postawić tezę, że dobry jest stwórca tego świata, gdyż, gdyby 
był zły, nie uczyniłby dobrego świata6.

U samego początku, zdaniem tytułowego protagonisty, twórca musiał 
stworzyć odpowiednie elementy składające się na świat oraz je właściwie 
połączyć. Dwoma podstawowymi spoiwami miały być woda oraz powietrze, 
które posłużyły do połączenia ze sobą mieszaniny ognia i ziemi. Mając już 
odpowiednie komponenty, twórca rozciągnął je na kształt kuli oraz wpra-
wił powstałą konstrukcję w ruch obrotowy. W ten sposób powstał szkielet 
rzeczywistości, która następnie otrzymała duszę świata7.

Chociaż Timajos przechodzi do opisu powstania duszy świata dopiero 
po deskrypcji uformowania jego materii, to jednak wyraźnie akcentuje, że 
zaistnienie duszy świata było chronologicznie wcześniejsze. Na jej powsta-
nie złożyły się trzy elementy: niepodzielny, zmienny oraz taki, który był 
mieszaniną elementu zmiennego i niepodzielonego8. Uformowana dusza, 
po jej ściśle określonym podzieleniu, miała zostać następnie nałożona na 
szkielet świata. Jeszcze przed powołaniem do istnienia istot żywych tytu-
łowy bohater porusza zagadnienie czasu. Według Timajosa twórca umieścił 
we wszechświecie komponenty umożliwiające mierzenie upływu przemi-
jającego czasu. Poszczególne odcinki czasu (lata, miesiące, dni) miały być 
mierzone za pomocą ruchu ciał niebieskich.

Dopiero po zagospodarowaniu powołanego do istnienia świata Timajos 
przechodzi do zagadnienia istot ożywionych i wyjaśnia ich pojawienie się 

«Timajos [29e-92b]», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 679-743. Należy mieć świado-
mość tego, że w tym fragmencie zawarte są również rozważania wzięte np. z psychologii.
5 Por. J. Sallis, Chorology. On Beginning in Plato's Timaeus (Bloomington 1999) 48.
6 Por. F.A. Cornford, Plato's Cosmology: The Timaeus of Plato (London 2000) 21.
7 Por. C.S. O’Brien, The Demiurge in Ancient Thought. Secondary Gods and Divine 
Mediators (Cambridge 2015) 20.
8 Por. A. Gregory, Plato's Philosophy of Science (London 2000) 242.
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w tym świecie. Tytułowy bohater wskazuje na cztery podstawowe kategorie 
stworzeń żywych: bogowie niebiescy, istoty skrzydlate, mieszkańcy wód 
oraz mieszkańcy ziemi. Ludzie nie zostali powołani do istnienia bezpo-
średnio przez głównego twórcę. Twórca, zdaniem Timajosa, powierzył to 
zadanie stworzonym przez siebie młodszym bogom, którzy ukształtowali 
poszczególne części ciała człowieka oraz doprowadzili do połączenia dusz 
z ciałami9.

W dalszej kolejności tytułowy bohater opowiada o budowie oraz wza-
jemnej relacji czterech żywiołów stanowiących elementarny budulec rzeczy-
wistości. Timajos skupia się na wyjaśnieniu, w jakiej relacji poszczególne 
elementy pozostają do zdolności poznawczych ludzi oraz jaką bryłę każdy 
z żywiołów posiada10. Tytułowy bohater umieszcza moment stworzenia 
kobiet pod koniec procesu stwarzania. Kobiety, zgodnie z tą relacją, miały 
narodzić się z mężczyzn.

3. Opis stworzenia świata w Rdz 2,4-25

Co do tzw. drugiego biblijnego opisu stworzenia świata i człowieka11 
należy zauważyć, że ustalenie dokładanego czasu powstania tego passusu 
jest dosyć trudne. Sam tekst nie dostarcza bliższych danych pozwalających 
na precyzyjne datowanie utworu. Tradycyjnie przyjmuje się, że opowiadanie 
Rdz 2,4-25 wywodzi się z tzw. środowiska jahwistycznego12, co pozwalało-
by szacować powstanie opisu gdzieś ok. VIII wieku p.n.e., a więc wcześniej 
niż opowiadanie Rdz 1,1–2,4, które datowane jest gdzieś na czasy niewoli 
babilońskiej.

9 Należy jednak w tym miejscu zaznaczyć, że chodzi tu o mężczyzn. Pochodzenie 
kobiet zostanie przez Timajosa przedstawione w dalszej części wywodu.
10 Więcej informacji można odnaleźć w: S. Broadie, Nature and Divinity in Plato's 
Timaeus (Cambridge 2012) 192-193; A.J. Mason, Flow and Flux in Plato’s Philosophy 
(New York 2016) 136.
11 To określenie jest niekiedy używane w celu odróżnienia narracji Rdz 2,4-25 od opo-
wiadania Rdz 1,1–2,4.
12 Zob. J. Kułaczkowski, «Znaczenie kobiety dla mężczyzny w świetle Rdz 2», Stu-
dia Diecezji Radomskiej 8 (2007) 275-276. Stąd ten opis nazywa się opisem jahwistycz-
nym. Obecnie niektórzy egzegeci podważają tradycyjną hipotezę powstania Pięcioksięgu 
w oparciu o cztery tradycje.
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Autor analizowanego tekstu rozpoczyna cały opis od zarysowania sy-
tuacji panującej na ziemi przed powołaniem do istnienia człowieka. Po 
lakonicznym stwierdzeniu, że Bóg uczynił13 niebo i ziemię, a więc całą 
rzeczywistość14, autor przechodzi do wyliczania tych elementów, które nie 
były obecne przed stworzeniem człowieka. W ten sposób autor próbuje uza-
sadnić potrzebę pojawienia się ludzi na świecie. Właśnie w tym momencie 
zostaje wprowadzona istota ludzka. Autor biblijny przedstawia powstanie 
człowieka15 pod obrazem Boga garncarza, który lepi go z gliny i udziela 
ożywiającego tchnienia życia.

Następnym dziełem stwórczym Boga jest zasadzenie ogrodu Eden 
oraz wyposażenie go w różnorodne drzewa oraz rzekę, która przedsta-
wiona jest jako źródło czterech wymienionych z nazw rzek16. Kolejnym 
krokiem jest umieszczenie przez Stwórcę człowieka w ogrodzie i wy-
znaczenie mu konkretnego zadania: ma uprawiać ogród. Bezpośrednio 
po tym następuje przytoczenie Bożej restrykcji dotyczącej korzystania 
z dóbr ogrodu. W tym momencie narrator wprowadza bardzo ważny 
element narracji, jakim jest kwestia zapewnienia powołanemu do istnie-
nia człowiekowi odpowiedniego towarzysza. W tym celu Bóg stworzył 
wszelkiego rodzaju zwierzęta, które następnie otrzymują od człowieka 
imię17. Ponieważ żadne ze stworzonych zwierząt nie zostało uznane za 
odpowiedniego towarzysza dla człowieka, Bóg pogrążył go w głębokim 
śnie i z wyjętego z ciała mężczyzny żebra ulepił kobietę. Dopiero ten 
akt stwórczy dostarczył mężczyźnie18 istotę odpowiednią dla niego, co 
wyraża on sam, wygłaszając mowę pochwalą.

13 Warto podkreślić, że autor biblijny nie posługuje się w tym miejscu słowem pocho-
dzącym od rdzenia brʼ, ale czasownikiem zbudowanym na korzeniu ʽśh.
14 Biblijne wyrażenie „niebo i ziemia” należy w tym miejscu rozumieć jako meryzm.
15 W tym konkretnym przypadku chodzi o mężczyznę – kobieta zostanie wprowadzona 
na dalszym etapie narracji.
16 Autor biblijny poświęca całkiem sporo miejsca opisowi tych rzek.
17 W mentalności semickiej nadawanie komuś imienia było bardzo ważnym elemen-
tem, ponieważ wyrażało władzę nad daną osobą czy zwierzęciem.
18 Autor biblijny, w przeciwieństwie do tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, dość precyzyj-
nie posługuje się określeniami wobec pierwszego człowieka. Przez całą narrację nazywa 
go „człowiekiem”, dopiero od w.23, kiedy zostaje wprowadzona postać kobiety, wobec 
pierwszego człowieka zostaje użyte określenie „mężczyzna”.
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4. Analiza porównawcza obu opisów stworzenia świata

W celu dokonania całościowej i szczegółowej oceny w niniejszej części 
opracowania nastąpi porównanie obu opisów w ściśle określonych kate-
goriach tematycznych. Należą do nich następujące kwestie: struktura i se-
kwencja opowiadania, przyczyna materialna i formalna świata, akt stwór-
czy, przyczyna sprawcza świata, sukcesja porządku stwórczego, przyczyna 
wzorcza oraz celowa aktu stwórczego. W pierwszej kolejności zostanie 
przedstawione stanowisko wypływające z Platońskiego dialogu w obszarze 
wskazanego zakresu porównawczego, a następnie będzie miało miejsce 
przedstawienie, w odniesieniu do tego samego zakresu porównawczego, 
stanowisko wynikające z narracji biblijnej.

4.1 Struktura i sekwencja opowiadania

W Platońskim dialogu środkiem przekazania poglądów filozofa odno-
śnie do zagadnienia początków wszechświata jest monolog włożony w usta 
tytułowego bohatera. Ów monolog czasami przerywany zostaje wtrąceniami 
Sokratesa, które jednak nie strukturyzują narracji. Mimo to opis zawarty 
w Timajosie nie jest przypadkowy, a poruszane zagadnienia, mimo pew-
nych wyjątków, są podejmowanie w logiczno-chronologicznej kolejności. 
Przykładem może być choćby kwestia zaistnienia człowieka, która zostaje 
podjęta przez autora dopiero po opisie powstania świata. Z drugiej strony 
można wskazać pewne niekonsekwencje chronologiczne. Przykładem może 
być choćby zagadnienie powstania duszy świata, która, choć chronologicznie 
powstała przed światem19, to jednak opis jej zaistnienia następuje dopiero 
po przedstawieniu powstania materialnej powłoki świata.

W przypadku narracji biblijnej również trudno jest dopatrywać się ściśle 
podzielonych przez autora fragmentów opowiadania20. Całość opisu przed-
stawiona jest w formie narracji z elementami mowy niezależnej Stwórcy 
i powołanego do istnienia człowieka. Warta podkreślenia jest jednak logicz-
ność powstawania poszczególnych komponentów świata. Pierwotny stan 

19 Nawet sam Timajos wyraźnie to zaznacza w swoim monologu.
20 Por. D. Dziadosz, «Kapłański poemat o Bogu Stwórcy (Rdz 1,1–2,4a)», Collectanea 
Theologica 79 (3; 2009) 17.
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świata przedstawiony przez narratora naprowadza lektora na to, że stwo-
rzenie człowieka jest konieczne, ponieważ bez niego nie będzie możliwości 
zagospodarowania różnych dóbr świata21. W dalszej kolejności pojawienie 
się zwierząt wydaje się logiczną konsekwencją chęci znalezienia odpowied-
niego towarzysza dla człowieka, a powołanie do istnienia kobiety jawi się 
jako logiczna konsekwencja nieznalezienia odpowiedniego towarzysza dla 
człowieka wśród zwierząt.

4.2 Przyczyna materialna i formalna świata

Platon w swoim dialogu wyraźnie przedstawia składniki rzeczywistości 
istniejące przed powołaniem świata do istnienia. Do tych składników filozof 
zalicza chaos, nieuporządkowanie, nieład oraz niezorganizowany ruch. Nieco 
dalej w Timajosie zostaje stwierdzone, że konstruktor wykorzystał podczas 
pracy nad stworzeniem świata cztery żywioły (ziemię, ogień, wodę, powie-
trze), co sugerowałoby, że zdaniem Platona to właśnie te cztery elementy są 
uważane za pierwotną materię22. Dialog w sposób pośredni sugeruje również 
istnienie specjalnego pojemnika, który mógł zostać zagospodarowany i stać 
się przestrzenią dla świata23. Drugim ważnym elementem jest dusza, która 
w opisie Timajosa pełni funkcję przyczyny formalnej. Z jednej strony jest 
to dusza przynależna światu jako całości, z drugiej zaś filozof wspomina 
o duszach poszczególnych bytów i ciał niebieskich24. W każdym razie 
w oparciu Platoński dialog można stwierdzić, że autor nie opowiadał się za 
stworzeniem ex nihilo.

Trochę trudniejsza sytuacja ma miejsce w przypadku opisu biblijnego. 
W odniesieniu do tzw. pierwszego opisu stworzenia świata nie ma wątpli-
wości, że autor zakłada istnienie uprzedniej materii, która posłużyła Bogu 

21 Por. D. Dziadosz, «Koncepcja stworzenia w tradycji jahwistycznej (Rdz 2,4b-25)», 
w: W. Linke, Trud w Panu nie jest daremny (por. 1 Kor 15,58). Studia ofiarowane Księdzu 
Profesorowi Doktorowi Habilitowanemu Janowi Załęskiemu w 70. rocznicę urodzin (Nie-
pokalanów 2010) 228.
22 Por. S.R. Charles, The Emergent Metaphysics in Plato's Theory of Disorder (Lanham 
2006) 60-61.
23 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles (Lublin 1996) 
171.
24 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2005) 103.
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do formowania świata25. Drugi opis stworzenia świata natomiast rozpo-
czyna się zdaniem, że Bóg uczynił ziemię i niebo26. Literalne odczytanie 
tego sformułowania, ze szczególnym uwzględnieniem braku przywołania 
elementów składających się na pierwotną materię może sugerować, że au-
tor tego opisu zakłada stworzenie ex nihilo. Niemniej dokładne wczytanie 
się w Rdz 2,4-6 pozwala zauważyć, że autor tego opisu wyobraża sobie 
pierwotny stan świata jako pozbawioną roślinności i życia pustynię27. Taki 
obraz wyklucza zasadność dopatrywania się w drugim opisie stworzenia 
świata koncepcji creatio ex nihilo.

4.3 Akt stwórczy

Jak już zostało zauważone, w Platońskim Timajosie nie ma zawartej kon-
cepcji stwarzania ex nihilo, ponieważ filozof wyraźne wymienia pierwotne 
elementy składające się na pramaterię świata. Z tego powodu akt stwórczy 
polega nie tyle na stwarzaniu, ile na porządkowaniu uprzednio istniejącej 
materii, która, zdaniem Timajosa, jest w stanie nieładu i nieuporządkowa-
nia28. Charakterystyczne dla opisu zawartego w Platońskim dialogu jest to, 
że akt stwórczy dokonuje stopniowo przez kolejno następujące po sobie akty 
porządkowania i powoływania do istnienia. Wskazać można trzy zasadnicze 
rodzaje czynności dokonywane przez twórcę na materii. Pierwszą z nich 
jest łączenie poszczególnych elementów z wykorzystaniem odpowiedniego 
spoiwa. Drugą – podzielenie jakiegoś komponentu. Trzecią natomiast – 
odpowiednie rozciągnięcie jakiegoś składnika w przestrzeni.

25 Autor, wśród istniejących pierwotnie elementów, wymienia: bezład, pustkowie, 
ciemność, wodę.
26 Autor w niniejszej pracy nie będzie podejmował dość złożonego problemu klasyfi-
kacji frazy: „Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba i ziemi” jako zwieńczenia bądź 
początku danego opisu stworzenia świata.
27 Zob. D. Dziadosz, Tak było na początku… Izrael opowiada swoje dzieje. Literacka 
i teologiczna analiza wiodących tradycji Księgi Rodzaju (Przemyśl 2011) 86; S. Łach, 
Księga Rodzaju. Wstęp – przekład z oryginału – komentarz (Poznań 1962) 198-199; 
J. Lemański, Księga Rodzaju. Rozdziały 1–11. Wstęp, przekład z oryginału, komentarz 
(Częstochowa 2013) 215.
28 Por. J. Philips, Order From Disorder. Proclus' Doctrine of Evil and its Roots in An-
cient Platonism (Leiden 2007) 113; D. Lobel, The Quest for God and the Good: World 
Philosophy as a Living Experience (New York 2011) 175.
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W przypadku narracji biblijnej należy podkreślić dwa sposoby przedsta-
wiania aktu stwórczego przez autora. Z jednej strony zdarzają się lapidarne 
stwierdzenia, że coś zostało powołane do istnienia29, z drugiej strony zaś 
spotkać się można z w miarę precyzyjnymi opisami30. Do drugiego sposobu 
opisu można zaliczyć choćby opis stworzenia mężczyzny czy opis powołania 
do istnienia kobiety. Jak już zauważono, w przypadku biblijnego opowia-
dania ważne jest, że poszczególne akty stwórcze zostają w pewnym sensie 
„wymuszone” przez poprzednie dzieła.

4.4 Sukcesja porządku stwórczego

W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że wywód Timajosa dotyczący 
początków rzeczywistości składa się z dwóch zasadniczych odsłon. W pierw-
szej z nich tytułowy bohater przybliża okoliczności powstania przestrzeni 
kosmicznej oraz samej Ziemi, czyli materii nieożywionej, w drugiej nato-
miast jego prezentacja skupia się na przybliżeniu okoliczności powstania 
istot żywych, czyli materii ożywionej. Najpierw zatem została stworzona 
dusza świata oraz materialny szkielet rzeczywistości i czas31. Następnie 
powstały poszczególne istoty ożywione, w pierwszej kolejności pomniejsi 
bogowie, a w dalszej zwierzęta oraz mężczyźni. Kobiety pojawiły się póź-
niej, przy końcu procesu stwarzania.

W narracji biblijnej można dopatrzeć się podobnej kolejności. Naj-
pierw narrator wspomina o stworzeniu nieba i zmieni, czyniąc to jed-
nak dość lapidarnie. Następnie wprowadzona zostaje postać mężczyzny 
i dopiero później kolejne istoty ożywione, czyli zwierzęta i kobieta jako 
ostatni komponent stworzonej rzeczywistości32. Charakterystyczna dla 
autora biblijnego jest tendencja do unikania tematów abstrakcyjnych 

29 Autor posługuje się przy tym różnymi określeniami, mówi np. że Bóg „zasadził” 
ogród oraz „sprawił, że wyrosły drzewa” (tak ma tekst hebrajski).
30 W miarę precyzyjnymi z perspektywy całości narracji biblijnej, gdyż w porównaniu 
z opisami Platońskimi biblijne deskrypcje nie wydają się specjalnie szczegółowe.
31 Jak już zauważono, chronologicznie dusza świata powstała przed materialnym ele-
mentem świata, mimo iż w opisie Timajosa te dwa elementy są przedstawione w odwrot-
nej kolejności.
32 Por. D. Dziadosz, «Teologiczna struktura relacji o ogrodzie Eden (Rdz 2,4b-25)», 
w: W. Chrostowski, Ex oriente lux. Księga Pamiątkowa dla Księdza Profesora Antoniego 
Troniny w 65. rocznicę urodzin (Warszawa 2010) 186.
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związanych z opisem takich rzeczywistości, jak czas czy forma stwa-
rzanych bytów.

4.5 Przyczyna sprawcza świata

W sensie ścisłym Platon w kluczowym dla niniejszego opracowania 
dialogu nie podaje tylko jednej przyczyny sprawczej świata. Obok główne-
go twórcy i konstruktora, który podejmuje większość działań stwórczych, 
występują również i pomniejsi twórcy, którym także przypisana jest pewna 
rola w dziele twórczym. Jako pierwszego Timajos wprowadza i przedstawia 
głównego konstruktora, wobec którego stosuje różne określenia (ojciec, 
rzemieślnik, twórca, stwórca)33. Przede wszystkim jednak filozof charaktery-
zuje głównego konstruktora świata jako istotę dobrą, co pozwala Platonowi 
wyjaśnić, dlaczego twórca zdecydował się na podjęcie aktu stwórczego34.

Na dalszym etapie opisu na plan zostali wprowadzeni inni konstruktorzy, 
którymi są pomniejsi bogowie powołani do istnienia bezpośrednio przez 
głównego konstruktora35. Filozof stara się bardzo szczegółowo uzasadnić 
konieczność ich pojawienia się na świecie. Zdaniem Platona dalszy udział 
głównego architekta w konstruowaniu świata spowodowałby nieśmier-
telność czynionych przez niego elementów. Drugorzędni twórcy przejęli 
zatem misję głównego stwórcy, żeby wprowadzić składniki śmiertelne do 
tworzonego świata36.

W opisie biblijnym narrator przedstawia tylko jedną przyczynę spraw-
czą świata – Boga. Narracja prezentuje co prawda jeden epizod, w którym 
człowiek nadaje zwierzętom nazwy, niemniej nie należy tej sceny uważać 
za przejaw działalności stwórczej człowieka. Stwórca zostaje wprowadzony 
już na samym początku opowiadania, niemniej nie zostaje w żaden sposób 
scharakteryzowany. Lektor może zatem odkryć właściwości Boże w sposób 

33 Zob. P. Świercz, Jedność wielości. Świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko
-pitagorejskiego (Katowice 2008) 203
34 Por. A.F. Ashbaugh, Plato's Theory of Explanation: A Study of the Cosmological 
Account in the Timaeus (New York 1988) 60.
35 Zob. T.K. Johansen, Plato's Natural Philosophy: A Study of the Timaeus-Critias 
(Cambridge 2004) 80.
36 Por. N.F. Alican, Rethinking Plato: A Cartesian Quest for the Real Plato (Amsterdam 
2012) 484.
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pośredni, przez analizę czynności dokonywanych przez Stwórcę. Na pod-
stawie takiej analizy można zauważyć, że biblijny twórca świata jest osobą 
zatroskaną z jednej strony o człowieka, a z drugiej strony zaś – o środowisko 
naturalne37. Na podstawie samego opisu można również wnioskować o innej 
cesze Boga – o dobroci. Ten atrybut Boży można wywnioskować m.in. na 
podstawie miejsca, w którym Stwórca umieścił człowieka38.

4.6 Przyczyna wzorcza i celowa

W Platońskim Timajosie główny konstruktor świata nie tworzy 
rzeczywistości w oparciu o własną koncepcję czy pomysł. Tytułowy bohater 
dialogu wyraźnie bowiem stwierdza, że twórca, modelując świat, wpatruje 
się w istniejący niezależnie od niego wzór, który określany zostaje jako żywa 
istota39. Konieczność istnienia takiego wzorca filozof upatruje w jakości 
stworzonego świata. Skonstruowana rzeczywistość jest dobra dlatego, że 
konstruktor wpatrywał się w dobry wzór. Platon wyraźnie również podkreśla 
cel, dla którego świat został powołany do istnienia. Konstruktor dlatego 
doprowadził do powstania świata, bo pragnął wcielić dobro do utworzonej 
przez siebie rzeczywistości. Chciał zatem, żeby świat uczestniczył w pięknie 
i dobru swojego pierwowzoru40.

Narracja skrypturystyczna nie daje podstaw do doszukiwania się przy-
czyny wzorczej w akcie stwórczym Boga. Narrator, opisując kolejne dzieła 
stwórcze, po prostu informuje o charakterze dokonanego aktu, bez jakiej-
kolwiek informacji o ewentualnym wzorze, z którego Stwórca mógłby ko-
rzystać. To każe przypuszczać, że w opinii autora biblijnego idee wzorcze 
zawarte są w samym Bogu, stąd też nie musi On sięgać do niczego poza 
Nim, żeby szukać inspiracji dla podejmowanego dzieła.

37 O człowieka dlatego, że podejmuje próbę zaradzenia jego samotności, dla środowiska 
naturalnego zaś dlatego, że stwarza ludzi, którzy mają się zajmować i uprawiać ziemię.
38 Zob. B. Poniży, «Świat i człowiek w świetle początków w Biblii», w: A. Magowska, 
Makrokosmos versus Mikrokosmos (Poznań 2009) 18-19.
39 Por. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 229; E.I. 
Zieliński, «Platon», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia Filozofii (Lublin 
2007) 269; W. Sajdek, «Platon», w: S. Wilk, Encyklopedia Katolicka (Lublin 2011) 803.
40 Zob. M. Heller, «Timaios – filozoficzny mit o pochodzeniu i naturze świata», Analec-
ta Cracoviensia 17(1985) 120.
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Z kolei w odniesieniu do przyczyny celowej należy zauważyć, że autor 
biblijny dość precyzuje cel, dla którego powstały poszczególne komponenty 
świata. Należy jednak zauważyć pewną rzecz. Narracja nie tyle podaje cel 
zaistnienia świata jako całości, ale właśnie skupia się na podaniu celu zaist-
nienia poszczególnych elementów. Człowiek zostaje stworzony po to, żeby 
zajmować się nawadnianiem gleby oraz uprawianiem ogrodu. Zwierzęta 
i kobieta natomiast zostają powołane do istnienia po to, żeby być wsparciem 
dla mężczyzny41.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba porównania ze sobą filozo-
ficznego opisu powstania świata zawartego w Platońskim dialogu Timajos 
oraz biblijnej narracji opisującej stworzenie świata i człowieka obecnej w Rdz 
2,4-25. Dokonane porównanie miało pomóc w udzieleniu odpowiedzi na py-
tanie o podobieństwa i różnice pomiędzy obydwoma opisami. Praca została 
ustrukturyzowana w trzech zasadniczych częściach: przedstawienie opisu 
Platońskiego, prezentacja narracji biblijnej oraz właściwa część porównawcza.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że oba opowia-
dania posiadają znacznie więcej elementów różniących je. Do tych skład-
ników opowiadania należą takie komponenty, jak zagadnienie przyczyny 
materialnej, formalnej, sprawczej, wzorczej, celowej czy rozumienie aktu 
stwórczego. Elementem wspólnym jest natomiast zagadnienie sukcesji po-
rządku stwórczego. W oparciu o te zestawienia można stwierdzić, że oba 
opisy nie są do siebie podobne.

W dalszej perspektywie badawczej można byłoby dokonać bardziej 
szczegółowych analiz, na przykład z wykorzystaniem metody genetycznej, 
która pozwalałaby na dokonanie porównania pod nieco innym kątem. Ogra-
niczenia formalne i redakcyjne niniejszego opracowania nie pozwoliły na 
rozszerzenie badań pod wskazanym kątem. Cenne byłoby również dokona-
nie porównania pomiędzy opisem powstania świata zawartym w Timajosie 
a tzw. pierwszym opisem świata z Księgi Rodzaju.

41 Por. K. Zasański, Biblijne opisy stworzenia świata i człowieka na tle wybranych mi-
tów kreacyjnych ludów ościennych Izraela (Wrocław 2012) 117.
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Creation myth in Timaeus and biblical Jahwistic description

The main purpose of the paper is to compare two important creation myth. The first one is 
a description in Plato’s Timaeus, the second one is so-called Jawhistic description in Gene-
sis. The paper was divided into three parts. In the first one the Platonic myth was presented 
and in the second part the biblical narration was presented. The third part is a comparison 
of two descriptions. On the basis of analysis it can be claimed that there are much more 
elements which distinguishes two narration (matter, formal, efficient, final causes) than 
elements which bring them closer.

Keywords:  Plato; Timaeus; creation myth; Demiurge; biblical narrative
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Wybrane kwestie antropologiczne w ujęciu 
Platona oraz Arystotelesa. Studium porównawcze

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie podobieństw oraz różnic w dwóch wielkich 
systemach filozoficznych starożytności (u Platona i Arystotelesa) w zakresie antropologii 
przy użyciu metody porównawczej. Praca składa się z trzech części. W pierwszej ma 
miejsce prezentacja stanowiska Platona, w drugiej – Arystotelesa, w trzeciej natomiast 
zostało dokonane właściwe porównanie w oparciu o wyróżnione kryteria porównawcze. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że obie wizje antropologiczne po-
siadają bardzo wyraźne elementy wspólne, do których należą zagadnienia trwałości duszy, 
jej władz nad ciałem oraz wpisanie w pozostałe założenia konkretnego systemu filozoficz-
nego. Elementami różniącymi obie antropologie zaś są zagadnienia relacji ciała do duszy 
oraz złożenie duszy.

Słowa kluczowe:  Platon; Arystoteles; antropologia; porównanie; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Wielość różnych propozycji tłumaczenia tego, kim jest człowiek, pokazu-
je, jak bardzo trudną do uchwycenia rzeczywistością on jest1. Ten problem 
wzmacnia dodatkowo to, że nawet w ramach jednej nauki spotkać się można 
z różnymi, czasem wzajemnie wykluczającymi się, koncepcjami antropolo-
gicznymi, co wyraźnie widać choćby na przykładzie nauk filozoficznych. 
Filozofa jest jedną z tych dyscyplin naukowych, w której pytanie o status 
i tożsamość człowieka zostało postawione już w czasach starożytnych, przez 
co do czasów współczesnych zachowało się wiele różnych koncepcji filozo-
ficznych usiłujących udzielić odpowiedzi na postawiony problem.

1 Na człowieka patrzy się obecnie z perspektywy bardzo różnych nauk. Wśród waż-
niejszych można wymienić przykładowo teologię, filozofię, socjologię, psychologię, me-
dycynę czy nauki przyrodnicze.
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Jednymi z najbardziej znanych koncepcji są propozycje podane przez 
dwóch wielkich myślicieli starożytności: Platona oraz Arystotelesa. Zapro-
ponowane przez nich wizje są o tyle intrygujące i interesujące, że wydają 
się diametralnie inne, co zastanawia zwłaszcza w kontekście ich wzajemnej 
relacji. Z drugiej strony czytelnik pism Stagiryty ma prawo zakładać, że 
Arystoteles budował swój system filozoficzny w oparciu o wiele idei prze-
jętych przez Platona. W tym kontekście prawdopodobna wydaje się teza, 
że niektóre z poglądów mistrza, w tym również poglądów dotyczących 
zagadnień antropologicznych, mógł przejąć i zastosować w budowanym 
przez siebie systemie filozoficznym.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia podobieństw 
oraz różnic nauk dwóch wspomnianych filozofów w zakresie antropologii2. 
Metodą, która zostanie wykorzystana do osiągnięcia postawionego celu, 
będzie metoda porównawcza. Praca składać się będzie z trzech zasadniczych 
części. W pierwszych dwóch będzie miała miejsce prezentacja wizji czło-
wieka w systemach obu filozofów, najpierw zostaną przedstawione poglądy 
Platona, potem Arystotelesa. W trzeciej części nastąpi porównanie obu wizji 
antropologicznych w oparciu o wyznaczone kryteria porównawcze.

2. Platońska wizja człowieka

Poglądy Platona w zakresie antropologii zawarte są w różnych pismach 
filozofa. Platon unika systematycznego wykładu, ale raczej podejmuje różne 
wątki związane z tą problematyką w niektórych swoich dialogach. W związ-
ku z tym Platońską wizję człowieka odnaleźć można w takich utworach, 
jak „Państwo”, „Fajdros”, „Prawa”, „Timajos” czy „Fedon”. Filozof opiera 
wypracowaną przez siebie antropologię na głównych założeniach swojego 
dualistycznego systemu filozoficznego, w których rzeczywistość materialna 
przeciwstawiona została rzeczywistości świata idei. W człowieku, zdaniem 
Platona, również odnaleźć można odzwierciedlenie owego dualistycznego 
porządku świata.

2 Jako że w niniejszym opracowaniu badania zostaną skupione przede wszystkim na 
aspekcie ontologicznym, autor nie będzie uwzględniał społecznego wymiaru antropolo-
gicznego obu filozofów oraz zagadnienia losów pośmiertnych.
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Dla greckiego filozofa w ścisłym sensie człowieka ograniczyć należy 
jedynie do duszy, gdyż to właśnie ona tak naprawdę stanowi o istocie ludz-
kiej3. Ciało jest jedynie elementem ograniczającym możliwości duszy. 
Platon uważał ciało za więzienie, w które została zamknięta dusza ludzka 
z powodu uczynionego zła i w którym musi ona odbywać stosowną pokutę4. 
Celem egzystencji ludzkiej w tym kontekście jest zatem wyzwolenie duszy 
z owego więzienia ciała, gdyż połączenie z nim jest dla duszy niekorzystne. 
Jeżeli można byłoby wskazać jakąś pozytywną funkcję ciała w antropolo-
gii platońskiej, to taką, że dzięki jego obecności człowiek może uczyć się 
odwracać od tego, co materialne, i skupiać się na tym, co niematerialne5.

Przeciwstawienie niematerialnej duszy materialnemu ciału sprawiło, 
że filozof skupiał się na pogłębionym zrozumieniu właśnie pierwszego 
z wymienionych elementów. Dusza była dla niego źródłem ruchu, podmio-
tem różnych funkcji wykonywanych przez człowieka oraz komponentem 
samoistnym mogącym funkcjonować niezależnie od ciała6. W pismach 
Platona odnaleźć można dwa główne pojęcia duszy, które trudno jest ze 
sobą pogodzić. W jednym przypadku dusza jest traktowana jako składnik 
materialnego świata (tzw. szersze pojęcie duszy), w drugim natomiast – jako 
komponent niezwiązany z przyrodą (tzw. węższe pojęcie duszy)7.

Dusza nie była zdaniem greckiego filozofa rzeczywistością jed-
norodną, ale złożoną z trzech części8. Pierwszą z nich jest część 

3 Por. P. Quinn, «St. Thomas Aquinas Concept of the Human Soul and the Influence 
of Platonism», w: M. Elkaisy-Friemuth, J.M. Dillon, The Afterlife of the Platonic Soul: 
Reflections of Platonic Psychology in the Monotheistic Religions (Leiden 2009) 181.
4 Stąd Platon wykuł opartą na tym motywie grę słów: soma – sēma (gr. ciało – grób).
5 Por. I. Vasiliou, «From the Phaedo to the Republic. Plato’s tripartite soul and the 
possibility of non-philosophical virtue», w: R. Barney, T. Brennan, Ch. Brittain, Plato and 
the Divided Self (Cambridge 2012) 10-11.
6 Por. S.R. Charles, The Emergent Metaphysics in Plato's Theory of Disorder (Lanham 
2006) 218.
7 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2005) 99.
8 Por. J.M. Cooper, Reason and Emotion: Essays on Ancient Moral Psychology and 
Ethical Theory (New Jersey 1999) 240. Wśród badaczy myśli Platona trwają spory co do 
tego, jak należy rozumieć zastosowane przez filozofa terminy meros i eidos określające 
składowe duszy ludzkiej. Niektórzy opowiadają się za ich dosłowną interpretacją, inni 
natomiast – za symboliczną. W niniejszej pracy autor przyjął określenie „część”, będąc 
jednak świadomy niejednoznaczności tego terminu w przypadku antropologii platońskiej.
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pożądliwa zwana także zmysłową, drugą część uduchowiona zwana 
również impulsywną, trzecią natomiast część rozumna. Właśnie ostatnia 
z wymienionych części duszy jest tym elementem, który przede wszyst-
kim odróżnia człowieka od zwierząt i stawia go na wyższym miejscu 
w hierarchii bytów. Wyższość trzeciej z wymienionych składowych du-
szy wynika w znacznej mierze z jej odmiennego pochodzenia. Właśnie 
rozumna część duszy miała, zdaniem Platona, zostać uczyniona przez 
Demiurga z tych samych składników, które zostały wykorzystane przy 
konstruowaniu duszy świata, dzięki czemu ta część duszy jest bardziej 
od pozostałych pokrewna rzeczywistości boskiej9. Pożądliwą i udu-
chowioną część duszy mieli uczynić mniejsi bogowie, co przełożyło się 
na brak atrybutu nieśmiertelności tych komponentów. Z tego powodu te 
dwie części duszy są zniszczalne10.

Według Platona część pożądliwa duszy kieruje człowieka ku zaspo-
kajaniu potrzeb cielesnych, a jej siedliskiem jest ta część ciała, która jest 
położona poniżej przepony. Część uduchowiona, umiejscowiona przez fi-
lozofa w piersiach, prowadzi człowieka ku wzniosłym aktom11. Od części 
rozumnej natomiast zależy podejmowanie decyzji i panowanie nad ciałem 
oraz pozostałymi częściami duszy. Siedliskiem tej części duszy miała być 
głowa.

Niższy poziom ontyczny części pożądliwej i uduchowionej sprawiał, że 
zdaniem greckiego filozofa to właśnie części rozumnej przypadła funkcja 
nadzorowania i kierowania dwoma pozostałymi częściami12. Platon zobra-
zował tę zależność znanym obrazem dwukoniowego zaprzęgu prowadzonego 
przez woźnicę. Koń dobrej i pięknej rasy chce kierować się ku górze, podczas 
gdy drugi z koni, przeciwny w wyglądzie i pochodzeniu ciągnie rydwan ku 
dołowi. To od powożącego zależy, w którym kierunku ostatecznie rydwan 
się skieruje, a to z kolei zależy od tego, którego konia woźnica posłucha13. 

9 Zob. H. Schwarz, Eschatology (Grand Rapids 2000) 269.
10 Por. Platon «Timajos [69a-e]», w: Platon, Timajos, Kritias albo Atlantyk (Warszawa 
1986) 94-95.
11 Zob. F.D. Miller, «Plato on the Parts of the Soul», w: J.M. Van Ophuijsen, Plato and 
Platonism (Washington 1999) 99.
12 Por. S.B. Levin, Plato's Rivalry with Medicine: A Struggle and Its Dissolution 
(Oxford 2014) 125.
13 Por. Platon, Fajdros [246b] (Kęty 2002) 52.
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W tym obrazie powożącym miałaby być część rozumna duszy, koniem do-
brej rasy – część uduchowiona, koniem złej rasy zaś – część pożądliwa14.

3. Arystotelesowska wizja człowieka

Nauczanie Arystotelesa dotyczące antropologii można odnaleźć w trakta-
cie „O duszy”. Arystotelesowska nauka o człowieku związana jest z poglądami 
filozofa w dziedzinie metafizyki, a zwłaszcza akcentowanego przez filozofa 
złożenia bytu z materii i formy. Zdaniem Stagiryty byt konstytuują dwa dia-
metralnie różne od siebie, ale wzajemnie dopełniające się elementy: materia 
oraz forma. W bytach nieożywionych forma wyznacza sposób ukształtowania 
materii, w istotach żywych zaś stanowi ich wewnętrzną zasadę działania.

Człowiek zatem, zdaniem Arystotelesa, jest tworem hylemorficznym, 
tzn. takim, który jest złożony z ciała będącego materią oraz z duszy będącej 
jego formą15. Owo połączenie dwóch wspomnianych elementów konsty-
tuuje byt i umożliwia jego prawidłowe funkcjonowanie. Według Stagiryty 
obydwa komponenty odnoszą korzyść z połączenia. Ciało umożliwia duszy 
wyrażanie się i aktualizację swych możliwości. Dusza z kolei jest zasadą 
życia danego ciała: ożywia je oraz stanowi dla niego źródło ruchu. Ponie-
waż to właśnie forma jest substancją bytu, ona wyznacza jego tożsamość16. 
Należy zwrócić uwagę na to, że chociaż ciało i dusza są komponentami 
współkonstytuującymi byt, to jednak filozof przedkłada duszę nad ciałem17.

14 Por. O. Renaut, «Challenging Platonic Eros: the Role of Thumos and Philotimia in 
Love», w: E. Sanders, Ch. Thumigen, Ch. Carey, Erôs in Ancient Greece (Oxford 2013) 
104.
15 Zob. Arystoteles, «O duszy [414a]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3 (Warszawa 
2003) 77; M.A. Krąpiec, «Arystoteles», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia 
Filozofii, t. 1 (Lublin 2006) 350; M. Krąpiec, «Arystoteles», w: F. Gryglewicz, R. Łuka-
szyk, Z. Sułowski, Encyklopedia Katolicka, t. 1 (Lublin 1973) 966. Sam termin hylemor-
fizm jest składową dwóch greckich słów: hylē (materia) oraz morfē (kształt, forma).
16 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 296-297; 
B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna (Warszawa 
1963) 142. Człowiek zatem dlatego jest człowiekiem, że posiada ludzką duszę. Słynna 
definicja duszy sformułowana przez Arystotelesa brzmi: „forma ciała naturalnego posia-
dającego w możności życie”. Arystoteles, «O duszy [412a]», 69-70.
17 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles (Lublin 1996) 
454.
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Arystoteles umiejscawia człowieka w świecie przyrody jako jego część. 
Tak więc człowiek jest dla filozofa istotą ożywioną, podobną do innych 
organizmów żywych, która jednak zajmuje szczególne miejsce w świecie. 
Z tego powodu Stagiryta mógł stwierdzić, że człowiek jest zwierzęciem18. 
Z drugiej strony jednak człowiek posiada rozum, który go od zwierząt od-
różnia19. W kontekście tych dwóch spostrzeżeń filozof definiuje człowieka 
jako zwierzę rozumne20.

Dusza w opinii Stagiryty nie jest rzeczywistością jednorodną, ale pełni 
w ukonstytuowanym bycie różne funkcje w zależności od tego, jakim jest 
rodzajem formy. Z tego powodu inne funkcje dusza będzie pełnić w rośli-
nach, inne u zwierząt, a jeszcze inne w przypadku człowieka21. Arystoteles 
różne funkcje duszy nazywa kolejno funkcją wegetatywną, zmysłowo-mo-
toryczną oraz rozumną.

Pierwszą funkcją duszy jest funkcja wegetatywna, która kieruje 
takimi działaniami, jak wzrost, odżywianie się czy rodzenie22. Druga 
funkcja duszy, a więc tzw. funkcja zmysłowo-motoryczna, związana jest 
z takimi czynnościami, jak odbieranie wrażenia, pożądanie oraz ruch23. 
Wreszcie trzecia funkcja duszy, którą można określić jako funkcję ro-
zumną, kieruje myśleniem oraz podejmowaniem decyzji. Kolejność 
wymienionych powyżej poszczególnych funkcji duszy stanowi jed-
nocześnie o ich wzajemnej zależności i zawieraniu się. Rośliny dys-
ponują jedynie wegetatywną funkcją duszy, zwierzęta – wegetatywną 
oraz zmysłowo-motoryczną, człowiek natomiast – wszystkimi trzema 
funkcjami. Rozumna funkcja duszy zakłada zatem dwie wcześniejsze 
i na nich się osadza24.

18 Por. J.P. Yocum, «Aristotle in Aquinas’s Sacramental Theology», w: G. Emery, 
M. Levering, Aristotle in Aquinas's Theology (Oxford 2015) 222.
19 Zob. W.P. Pomerleau, Twelve Great Philosophers: A Historical Introduction to Hu-
man Nature (New York 1997) 34.
20 Por. M.B. Ramose, «Justice and Restitution in African Political Thought», w: P.H. 
Coetzee, A.P.J. Roux, The African Philosophy Reader (Oxford 2002) 544.
21 Por. Arystoteles, «O duszy [414a-415a]», 77-80; T.K. Johansen, The Powers of Ari-
stotle's Soul (Oxford 2012) 48.
22 Zob. Arystoteles, «O duszy [415a-416b]», 80-85; E.P. Miller, Vegetative Soul, The: 
From Philosophy of Nature to Subjectivity in the Feminine (New York 2002) 187.
23 Por. D.E. Marietta, Introduction to Ancient Philosophy (New York 1998) 104-105
24 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 456.
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W zakresie relacji pomiędzy poszczególnymi funkcjami duszy oraz 
ciałem Arystoteles opowiedział się za ścisłą zależnością pomiędzy wegeta-
tywną oraz zmysłowo-motoryczną funkcją duszy a ciałem. Oznacza to, że 
w opinii tego filozofa te funkcje duszy, jako zależne bezpośrednio od ciała, 
giną wraz z jego rozpadem. Inna sytuacja natomiast ma miejsce w przypadku 
trzeciej funkcji duszy. Ponieważ funkcja rozumna nie jest zależna od ciała, 
nie ginie ona wraz z jego rozpadem25.

4. Analiza porównawcza Platońskiej i Arystotelesowskiej 
wizji człowieka

W niniejszej części opracowania będzie miało miejsce porównanie 
dwóch przedstawionych koncepcji antropologicznych pod kątem określo-
nych komponentów porównania. Następujące zagadnienia składać się będą 
na kryteria porównawcze: antropologia w kontekście całego systemu filozo-
ficznego, relacja duszy do ciała, złożenie i władza duszy oraz trwałość duszy. 
Najpierw zostanie wyeksplikowane stanowisko Platona we wskazanym 
obszarze porównawczym, następnie zaś poglądy Arystotelesa.

4.1 Antropologia w kontekście całego systemu filozoficznego 
myśliciela

Platońska antropologia zależy w znacznej mierze od metafizycznego 
stanowiska filozofa dzielącego rzeczywistość na dwa odrębne środowiska: 
związane z materią oraz ze światem idei. Ten dualizm rzeczywistości znajduje 
swoje odbicie również w człowieku, w którym ciało związane jest ze świa-
tem materialnym, dusza zaś (a przynajmniej rozumna jej część) ze światem 
idei26. Ciało, podobnie jak przedmioty materialne, podlega rozpadowi, dusza 
natomiast na wzór przedmiotów niematerialnych nie podlega zniszczeniu.

Antropologia Arystotelesa również w dość wyraźny sposób oparta zosta-
ła na niektórych elementach metafizyki Stagiryty. Filozof widział w duszy 

25 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, 298. Por. Arystoteles, «O duszy [413a]», 72.
26 Por. S. Gangadean, Philosophical Foundation: A Critical Analysis of Basic Beliefs 
(Lanham 2008) 93.
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substancję człowieka, a zatem jego element konstytutywny, oraz formę ciała, 
a więc jego wewnętrzną zasadę działania. W ten sposób Arystoteles wiązał 
stworzoną przez siebie antropologię z zdefiniowanymi pojęciami metafizycz-
nymi. Co więcej, Arystotelesowska wizja człowieka była również spójna 
z założeniami kosmologicznymi: władze duszy przynależące do zdolnego 
do rozpadu ciała ulegały zniszczeniu.

W kontekście tego kryterium porównania można stwierdzić, że w przy-
padku obu filozofów prezentowane przez nich antropologie pozostają spójne 
z podstawowymi założeniami zbudowanych przez nich systemów.

4.2 Relacja duszy do ciała

Platon bardzo silnie przeciwstawia duszę ciału, i to do tego stopnia, 
że dla niego dusza jest komponentem zarówno koniecznym, jak również 
wystarczającym do tego, żeby dany byt uznać za byt ludzki. Ciało nie jest 
duszy w ogólne potrzebne, a jego posiadanie jest nawet oznaką kary i poku-
ty27. Dusza, zdaniem greckiego filozofa, posiada władzę nad ciałem i może 
nim zarządzać według własnego uznania. Moment śmierci nie jest chwilą 
rozpadu bytu ludzkiego, ale jego upragnionego wyzwolenia.

W ujęciu Arystotelesowym człowiek jest jednością psychofizyczną, 
a zatem do funkcjonowania w świecie potrzebuje zarówno duszy, jak i cia-
ła28. Koncepcja Stagiryty nie dopuszcza zatem braku któregokolwiek z tych 
komponentów. Pomimo równie ważnej roli obu elementów w konstytu-
owaniu bytu filozof opowiada się za przewagą duszy, ponieważ to ona jest 
substancją bytu ludzkiego, a więc czymś, co świadczy o jego tożsamości, 
oraz to ona odpowiada za zarządzanie ciałem. Ciało z kolei umożliwia duszy 
wyrażanie się oraz działanie w świecie.

W kontekście tego kryterium porównania należy zwrócić uwagę na 
elementy wspólne obu filozofom oraz elementy różniące obie antropo-
logie. Elementem wspólnym będzie stawianie duszy wyżej od ciała oraz 
przypisywanie jej władzy zarządzania ciałem. Elementem różniącym 
natomiast będzie sposób spostrzegania połączenia duszy z ciałem: dla 
27 Por. D.N. McNeill, An Image of the Soul in Speech: Plato and the Problem of Socra-
tes (Pennsylvania 2010) 59.
28 Por. A.P. Bos, The Soul and Its Instrumental Body: A Reinterpretation of Aristotle's 
Philosophy of Living Nature (Leiden 2003) 101.
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Platona będzie ono niepotrzebne i szkodliwe, dla Arystotelesa – koniecz-
ne i korzystne.

4.3 Złożenie i władza duszy

Jak już zostało zauważone, Platon posługuje się pojęciem „części” w od-
niesieniu do poszczególnych władz duszy, niemniej precyzyjna interpretacja 
tego terminu jest bardzo trudna i ciągle stanowi przedmiot sporu wśród 
badaczy myśli greckiego filozofa. W każdym razie jest rzeczą znaczącą, że 
Platon wymienia trzy części duszy odpowiadające za trzy różne działania 
człowieka (pożądanie, męstwo, myślenie) oraz wiąże te aktywności właśnie 
z duszą, a nie z ciałem29.

W przypadku antropologii Arystotelesa należy raczej mówić nie tyle 
o częściach składowych duszy, co o jej władzach30. Dusza ludzka posługuje 
się różnym władzami, z których część jest właściwa bytom ludzkim (funk-
cja rozumna), część natomiast jest wspólna z bytami roślinnymi (funkcja 
wegetatywna) oraz zwierzęcymi (funkcja zmysłowo-motoryczna). Ponie-
waż człowiek posiada tylko jedną duszę, oznacza to, że wszystkie władze 
przynależą jednej duszy rozumnej. W związku z tym można stwierdzić, że 
w systemie Arystotelesa dusza jest niezłożona31.

W kontekście tego kryterium porównania należy zwrócić uwagę na 
elementy wspólne obu myślicielom oraz takie, które odróżniają obie wi-
zje antropologiczne. Elementem wspólnym jest konsekwentnie lokowanie 
działań i aktywności, nawet tych związanych z ciałem, w duszy. Obaj filo-
zofowie również wskazują właśnie na trzy władze (części) duszy. Inna jest 
już natomiast charakterystyka tych władz (części), choć należy podkreślić 
zbieżność w ujmowaniu rozumnej władzy (części) duszy.

29 Por. Y. Masih, A Critical History of Western Philosophy: Greek, Medieval and Mo-
dern (Delhi 1994) 65.
30 Choć są również i tacy badacze, którzy w przypadku antropologii Arystotelesowskiej 
wolą mówić o częściach duszy. Zob. R. Polansky, Aristotle's De Anima: A Critical Com-
mentary (Cambridge 2007) 505.
31 Znak zapytania pod tę tezę stawia jedynie zagadnienie trwania jednej z funkcji duszy 
po śmierci ciała.
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4.4 Trwałość duszy

Według antropologii platońskiej dwie niżej stojące w hierarchii czę-
ści duszy, czyli część pożądliwa i uduchowiona, są zniszczalne, ponieważ 
pochodzą od niższych bogów i zostały stworzone w oparciu o zniszczalne 
tworzywo32. W chwili śmierci zatem przestają one istnieć. Inny los natomiast 
Platon przypisuje części rozumnej. Ponieważ pochodzi ona od demiurga 
i stworzona została z odmiennego materiału, jest ona niezniszczalna. Co 
więcej, ponieważ to właśnie ta część duszy stanowi o fakcie bycia człowie-
kiem, a nie zwierzęciem, wynika stąd, że w ujęciu greckiego filozofa dusza 
trwa po śmierci33.

W myśli Stagiryty dusza jest tak połączona z ciałem, że dopiero razem 
tworzą właściwy byt. To wzajemne powiązanie sprawia, że zniszczenie bytu 
powoduje rozpad współtworzących go komponentów, czyli zarówno ciała, 
jak i duszy34. Wraz z duszą zniszczeniu ulegają również władze przyna-
leżące duszy, a zatem funkcje wegetatywna oraz zmysłowo-motoryczna. 
Arystoteles uczynił wyjątek dla funkcji rozumnej duszy, uznając, że skoro 
jej władza przekracza porządek naturalny, musi ona posiadać właściwości 
porządku wyższego. W konsekwencji, ponieważ ta władza nie jest związana 
z ciałem, zdaniem filozofa nie ginie ona razem z nim35.

W kontekście tego kryterium porównania można stwierdzić, że poglą-
dy obu filozofów są ze sobą zbieżne. Co prawda Platon bardziej wyraźnie 
akcentuje trwałość duszy po śmierci i mocniej podkreśla jej nieśmiertel-
ność, to jednak w nauce Arystotelesa również dopatrzeć się można wątku 
odrębnego traktowania władzy rozumnej względem innych władzy, co 
przekłada się na to, że w opinii filozofa ta władza nie ginie razem z cia-
łem. Warto również podkreślić, że obydwaj myśliciele wskazywali na 

32 Por. F. Timmers, «Philo of Alexandria’s Understanding of πνευμα in Deus 33 – 50», 
w: J. Frey, J.R. Levison, The Holy Spirit, Inspiration, and the Cultures of Antiquity: Mul-
tidisciplinary Perspectives (Berlin 2014) 281.
33 Por. E.I. Zieliński, «Platon», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia Filozo-
fii, t. 8 (Lublin 2007) 269.
34 Por. K.S. Seybold, Explorations in Neuroscience, Psychology and Religion (New 
York 2016) 48.
35 Por. J. Torchia, Exploring Personhood: An Introduction to the Philosophy of Human 
Nature (Lanham 2008) 87-88.
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ten sam element nieśmiertelności duszy ludzkiej, którym jest składnik 
odpowiadający za rozumność.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było ustalenie podobieństwa oraz różnic 
w systemach filozoficznych Platona i Arystotelesa w zakresie antropologii 
przy użyciu metody porównawczej. Praca podzielona została na trzy czę-
ści. W pierwszej miała miejsce prezentacja stanowiska Platona. W drugiej 
został przedstawiony pogląd Arystotelesa. W trzeciej części zaś nastąpiło 
właściwe porównanie obu systemów filozoficznych w zakresie wyznaczo-
nych kryteriów porównania (zgodność antropologii z innymi założeniami 
systemu filozoficznego, relacja duszy do ciała, złożenie i władza duszy, 
trwałość duszy).

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że obie przeana-
lizowane wizje człowieka, mimo znaczących różnic w niektórych zakresach 
porównawczych, w wielu aspektach są ze sobą zgodne. Tę zgodność moż-
na zaobserwować w kwestii trwałości duszy, jej władzy nad ciałem oraz 
zgodności z pozostałymi założeniami danego systemu filozoficznego, choć 
w tym ostatnim przypadku trzeba być świadomym odmiennych aksjomatów 
i rozwiązań przyjmowanych przez obu filozofów w zakresie metafizyki. 
Różnice są widoczne w zagadnieniach relacji duszy do ciała oraz złożeniu 
duszy, choć w tym ostatnim przypadku należy podkreślić występującą u obu 
filozofów tendencję do wyróżniania trzech władz (części) duszy.
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Plato’s and Aristotle’s anthropology. Comparition study

The main purpose of the paper is finding out similarities and differences between two 
important philosophical systems of antiquity: Plato’s and Aristotle’s. The range of studies 
is anthropology and the method is comparison. The paper contains three parts. In the 
first one there is a presentation of Plato’s view, in the second one there is a presentation 
of Aristotle’s view and in the third one there is a comparison in the aspect of mentioned 
criterions. On the basis of analysis it can be claimed that both philosophical visions have 
some common elements which are issues of durability of soul, its rule on the body and 
conformance with other assumptions the philosophical system. Issues of body mind rela-
tion and soul complexity are elements which differ both systems.

Keywords:  Plato; Aristotle; anthropology; comparison; ancient philosophy
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Nauka o sposobie życia Antystenesa i Arystypa. 
Studium porównawcze myśli etycznej 

założycieli szkoły cyników i cyrenaików

Celem niniejszego opracowania jest próba stwierdzenia, na ile etyczne poglądy Anty-
stenesa i Arystypa są ze sobą zbieżne, a na ile się różnią. Autor osiąga cel pracy przez 
porównanie myśli obu filozofów w zakresie etyki. Praca składa się z czterech części. 
W pierwszej zostaje przybliżona panorama szkół sokratejskich. W drugiej ma miejsce 
prezentacja poglądów Antystenesa we wskazanej materii, w trzeciej – przywołanie roz-
wiązań Arystypa, w czwartej natomiast zostało dokonane właściwe zestawienie i porów-
nanie. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że zakres podobieństw my-
śli obu filozofów jest bardzo znikomy. Pomiędzy obydwoma systemami istnieją natomiast 
znaczne różnice.

Słowa kluczowe:  Antystenes; Arystyp; cynicy; cyrenaicy; szczęście; przyjemność; cnota

1. Wprowadzenie

Nauka głoszona przez greckiego filozofa Sokratesa pod wieloma wzglę-
dami była przełomowa. Filozof ten nie tylko zapoczątkował namysł nad 
niematerialnym składnikiem ludzkim, którym jest dusza1, ale również 
przełamał dotychczasowy sposób uprawiania filozofii, przechodząc z za-
gadnień kosmologicznych i sofistycznych na problematykę etyczną2. Za 
wielkim znaczeniem tego filozofa przemawia również fakt, że wielu z jego 
uczniów pozakładało własne szkoły filozoficzne i bardzo chętnie do swego 
mistrza się odwoływali w głoszonych przez siebie naukach. Okoliczność 
posiadania tego samego mistrza sugerowałaby, że nauka głoszona przez jego 
1 Należy oczywiście mieć świadomość tego, że Sokrates nie dysponował jeszcze ka-
tegoriami substancji zmysłowej i inteligibilnej, gdyż są to pojęcia wypracowane dopiero 
przez jego ucznia, Platona.
2 Stąd niekiedy Sokrates jest nazywany ojcem etyki.
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uczniów powinna być podobna. Z drugiej strony uczniowie Sokratesa mieli 
prawo iść własną drogą i prowadzić filozoficzny namysł w różny sposób. 
Porównanie myśli wybranych uczniów Sokratesa w zakresie etyki, czyli 
dyscypliny uprawianej w pierwszej kolejności przez ich mistrza, wydaje 
się interesujące i wartościowe.

Celem niniejszego opracowania będzie próba porównania nauki etycz-
nej głoszonej przez dwóch uczniów Sokratesa: Antystenesa oraz Arystypa. 
Pozwoli to w stwierdzenie, czy obaj filozofowie, którzy mieli przecież tego 
samego mistrza, dochodzili do podobnych wniosków etycznych czy może 
ich nauka była rozbieżna. Opracowanie składać się będzie z czterech części. 
W pierwszej zostanie pokrótce przedstawiona panorama szkół sokratejskich. 
Pozwoli to na uzasadnienie wyboru myśli właśnie Antystenesa i Arystypa, 
który to wybór został poczyniony na potrzeby niniejszego opracowania. 
W drugiej będzie miało miejsce przybliżenie nauki Antystenesa w zakresie 
zagadnień etycznych. W trzeciej nastąpi prezentacja etycznych poglądów 
Arystypa3. W czwartej wreszcie zostanie dokonane zestawienie nauczania 
obu myślicieli.

2. Przegląd szkół założonych przez uczniów Sokratesa

Diogenes Laertios wśród najbardziej reprezentatywnych uczniów 
Sokratesa wymienia siedem imion: Ksenofont, Aischines, Fedon, An-
tystenes, Arystyp, Euklides i Platon. Spośród wskazanych myślicieli aż 
pięciu z nich założyło własne szkoły filozoficzne, rozwijając i adoptując 
na potrzeby własnej myśli filozofię wypracowaną przez swego mistrza. 
Własnych szkół nie założyli jedynie Ksenofont oraz Aischines, którzy 
w sensie ścisłym uprawianiem filozofii się nie zajmowali. Pierwszy z nich 
znany jest przede wszystkim jako historyk4 oraz autor „Wspomnień o So-
kratesie”, utworu, który przekazuje wiele cennych informacji o ojcu etyki 

3 Pisarzem, u którego zachowała się myśl Antystenesa i Arystypa, jest przede wszyst-
kim Diogenes Laertios, stąd właśnie jego dzieło („Żywoty i poglądy słynnych filozofów”) 
posłuży za główny materiał źródłowy.
4 Aczkolwiek przez starożytnych był uważany bardziej za filozofa. Zob. N. Luraghi, 
«Xenophon’s Place in Fourth-Century Greek Historiography», w: M.A. Flower, The Cam-
bridge Companion to Xenophon (Cambridge 2017) 99.
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niezależnie od Platona. Drugi natomiast interesował się przede wszystkim 
literaturą5.

Platon jest przedstawiany jako twórca potężnego systemu filozo-
ficznego i autor wielu nowatorskich rozwiązań. Spośród wszystkich 
uczniów Sokratesa to właśnie on jest wskazywany najczęściej jako ich 
główny reprezentant. W sensie ścisłym jednak zagadnienia etycznie 
w jego filozofii, chociaż oczywiście są obecne, to jednak schodzą na 
dalszy plan, ustępując miejsca ontologii. W centrum zainteresowań Fe-
dona stała co prawda problematyka etyczna, niemniej założona przez 
niego szkoła w Elidzie bardzo szybko odeszła od zasadniczego kierunku 
wyznaczonego przez jej założyciela, stąd często myśl Fedona nie jest 
nawet uwzględniana w systematycznych opracowaniach poświęconych fi-
lozofii starożytnej6. Generalnie znaczenie szkoły elidzkiej jest znikome. 
Z kolei Euklides, założyciel szkoły megarejskiej, łączył problematykę 
ontologiczną z zagadnieniami etycznymi, stąd etyka zasadniczo nie 
stanowi centrum jego zainteresowań.

W kontekście dokonanego przeglądu można stwierdzić, że jedynymi 
bardziej znaczącymi uczniami Sokratesa, którzy zajmowali się problematyką 
etyczną i uczynili z niej główny temat swojej filozofii, byli Antystenes oraz 
Arystyp. Mniejsze znaczenie szkoły megarejskiej oraz jego założyciela, 
Fedona, pozwala na wyłączenie ze szczegółowych analiz myśli tego ucznia 
Sokratesa7.

3. Etyczna nauka Antystenesa

Historycy wyznaczają datę urodzin Antystenesa gdzieś na rok ok. 445, 
dzień jego śmierci zaś na ok. 365 rok przed Chrystusem. Początkowo Anty-
stenes obracał się przede wszystkim w kręgach sofistycznych, będąc uczniem 

5 Por. M.M. Henry, Prisoner of History: Aspasia of Miletus and Her Biographical 
Tradition (New York 1995) 41.
6 Por. D.L. Bradley, In the Academy of Plato: An Introduction (b.m.w. 2015) 157; 
T. Curnow, The Philosophers of the Ancient World: An A-Z Guide (London 2006) 5.
7 Ta decyzja uzasadniona jest również dostępem do materiału źródłowego – mniej-
sze znaczenie Fedona spowodowało, że jego myśl nie została wystarczająco szczegółowo 
przedstawiona w dziełach autorów starożytnych.
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znanego sofisty Gorgiasza8. Dopiero na późniejszym etapie swojego życia 
dołączył do uczniów Sokratesa i słuchał jego nauki. Antystenes uważany 
jest za twórcę cynizmu oraz bezpośredniego nauczyciela Diogenesa z Sy-
nopy. Filozof sporo pisał, niemniej jego dzieła nie dotrwały do dzisiejszych 
czasów w całości.

W kręgu zainteresowań filozofia leżała cnota. Zdaniem Antystenesa jej 
osiągnięcie jest warunkiem koniecznymi i wystarczającym do zdobycia szczę-
ścia, które jest właściwym celem życia ludzkiego9. Co więcej, cnota nie jest 
zarezerwowana jedynie dla ciasnego kręgu odbiorców, ale jest możliwa do osią-
gnięcia przez każdego człowieka, co w konsekwencji oznacza, że każdy może 
wieść życie szczęśliwe10. Dodatkowo raz zdobytej cnoty, w opinii filozofa, nie 
można już utracić, gdyż jej osiągnięcie w sposób trwały zmienia człowieka. 
Antystenes przypisał cnocie naturę dobra, co konsekwentnie doprowadziło go 
do przekonania, że poza cnotą dobro jest nieosiągalne. Co więcej, dobro cnoty 
wynika z jej natury, a zatem wszystko inne, co jawi się ludziom jako dobre, jest 
dobre jedynie na mocy przyjętej konwencji, a nie na naturze bytu11.

Antystenes rozumiał cnotę jako pewien rodzaj niezależności i braku 
przywiązania do wszelkich dóbr ziemskich oraz przyjemności. Można za-
tem powiedzieć, że dla filozofa cnota była brakiem pragnień i wolnością od 
codziennych potrzeb12. W sensie ścisłym zatem nie była to definicja pozy-
tywna, ale negatywna. Cnotę, zdaniem filozofa, osiągał ten, kto sprowadzał 
wszystkie swoje codzienne potrzeby do niezbędnego minimum, najlepiej 
takiego, którego już bardziej nie dałoby się zmniejszyć13.

8 Zob. A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (Burling-
ton 2007) 139; F.D. Caizzi, «Antisthenes», w: J. Brunschwig, G.E.R. Lloyd, P. Pellegrin, 
A Guide to Greek Thought: Major Figures and Trends (London 2003) 14.
9 Zob. R.J. Hankinson, The Sceptics (London 1995) 55.
10 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6,1,11] (Warszawa 
1968) 316.
11 Zob. D. Morrison, «On the Alleged Historical Reliability of Plato’s Apology», 
w: R. Kamtekar, Plato's Euthyphro, Apology, and Crito: Critical Essays (Lanham 2005) 
115. Warto również zaznaczyć, że zdaniem Antystenesa cnota była jednakowo dostęp-
na dla mężczyzn i kobiet. Zob. S. Prince, «Socrates, Anthistenes, and the Cynics», 
w: S. Ahbel-Rappe, R. Kamtekar, A Companion to Socrates (Oxford 2009) 90.
12 Por. G. Boys-Stones, Ch. Rowe, The Circle of Socrates: Readings in the First-gene-
ration Socratics (Indianapolis 2013) 68.
13 Część badaczy ten radykalny pogląd Antystenesa i cyników próbuje tłuma-
czyć niskim statusem społecznym reprezentatywnych przedstawicieli tego nurtu 
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W kontekście takiego rozumienia cnoty oraz utożsamienia jej ze 
szczęściem łatwiej jest zrozumieć, jak Antystenes rozumiał samo szczę-
ście. W jego opinii człowiek szczęśliwy to taki człowiek, który nie zabiega 
o dobra materialne oraz jest samowystarczalny, tzn. nie zależy w niczym 
od innych ludzi oraz rzeczy, a posiadane przez niego środki w zupełności 
mu wystarczą. Człowiek szczęśliwy to również taki człowiek, który odrzu-
ca to wszystko, co w powszechnej świadomości funkcjonuje jako środek 
zapewniający pomyślność, w rzeczywistości – według systemu filozoficz-
nego Antystenesa – do prawdziwego szczęścia konieczne nie jest, a nawet 
utrudnia jego osiągnięcie14.

W konsekwencji filozof doszedł do przekonania, że wszystko, co jest 
związane z przyjemnością, zwłaszcza z tą natury seksualnej, jest złe. W jego 
opinii przyjemność można uznać za zło samo w sobie, co w związku z gło-
szonym przez niego poglądem, według którego cnota jest jedyną dobrą rzeczą 
z natury, stawiało przyjemność na przeciwległym krańcu wobec cnoty15. 
Ten pogląd Antystenes uzasadniał tym, że przyjemność uzależnia od siebie 
podmiot podlegający jej i sprawia, że człowiek przestaje być niezależnym 
panem własnego życia, a tymczasem szczęście polega właśnie na nieza-
leżności wobec obiektów poza podmiotem. W związku z pożądliwością 
i przyjemnością seksualną filozof zauważył, że ten rodzaj pokus uzależnia 
od kobiety, co w tamtych kręgach kulturowych, przy silnie zakorzenionym 
modelu patriarchalnym, było bardzo niestosowne.

Na tym krytyka filozofa bynajmniej się nie skończyła. Antystenes 
atakował również wartość różnych instytucji społecznych oraz sposoby 
organizacji wspólnot ludzkich. Jego zdaniem małżeństwo nie jest insty-
tucją konieczną dla zapewnienia trwałości gatunku oraz zaspokajania 
potrzeb płciowych, polis zaś jednostką odpowiednią dla rozwoju osoby 
ludzkiej. Filozof opowiadał się wyraźnie za kosmopolityzmem oraz 

filozoficznego – ponieważ ci filozofowie znajdowali się na marginesie społecznym, mieli 
próbować „wmówić” sobie, że nawet gdyby posiadali jakieś dobra, nie zapewniłoby im 
to szczęścia.
14 Por. M. Pirie, 101 Great Philosophers (London 2009) 27.
15 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej (Lu-
blin 1999) 409. Choć są również i tacy badacze, którzy nie zgadzają się z tą opinią, inaczej 
interpretując materiał źródłowy. Zob. D. Wolfsdorf, Pleasure in Ancient Greek Philosophy 
(Cambridge 2013) 20.
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wolnością od sfery kultu – odrzucał wartość składanych bogom ofiar, 
zanoszonej do nich modlitwy oraz wznoszenia ku ich czci świątyń. Co 
więcej, odrzucał on oficjalnych bogów religii greckiej, głosząc poglądy 
monoteistyczne oraz otwarcie wypowiadał się przeciwko istnieniu życia 
po śmierci16. Filozofia Antystenesa przesiąknięta była również wątkami 
emancypacyjnymi, ponieważ głosił on równość pomiędzy mężczyznami, 
kobietami i niewolnikami, co w tamtych czasach było postulatem bardzo 
rewolucyjnym.

Jak zapewne można się domyślić, filozof odrzucał również bogactwo, 
dobrą opinię oraz sławę17. Powodem tej nauki było spostrzeżenie, że te 
wartości znajdują uznanie w oczach społeczeństwa greckiego, gdy tym-
czasem wskazane dobra są faktycznym przeciwieństwem tego, do czego 
powinien dążyć człowiek cnotliwy. Antystenes jednocześnie podkreślał 
również potrzebę ustawicznego wysiłku i ciągłej pracy ze strony człowie-
ka18. Jest to zapewne jeden z powodów, dla których założoną przez siebie 
szkołę poświęcił Herkulesowi19.

4. Etyczna nauka Arystypa

Przyjmuje się, że Arystyp żył gdzieś ok. 435-366 przed Chrystusem. 
Początkowo, podobnie jak Antystenes, związany był z kręgami sofistycz-
nymi głównie za sprawą Protagorasa, którego był uczniem20. Z czasem 
zaczął również słuchać nauk głoszonych przez Sokratesa. Filozof znany 
był z dość kontrowersyjnej w tamtych czasach praktyki pobierania opłaty 

16 Zob. M.O. Goulet-Cazé, «Religion and the Early Cynics», w: R.B. Branham, M.O. 
Goulet-Cazé, The Cynics: The Cynic Movement in Antiquity and Its Legacy (Berkeley 
1996) 68. Por. Marcus Tullius Cicero, «O naturze bogów[1,13]», w: Marcus Tullius Cice-
ro, Pisma filozoficzne, t. 1 (Warszawa 1960) 25.
17 Żądzę bogactw filozof nazwał „ciężką chorobą”. Zob. Ksenofont, «Uczta [4,37]», 
w: Ksenofont, Pisma sokratyczne (Warszawa 1967) 268.
18 Por. A. Brancacci, «The Socratic Profile of Antisthenes’ Ethics», w: U. Zilioli, From 
the Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology 
(New York 2015) 54-55.
19 Herkules był znany w mitologii greckiej z wykonywania trudnych prac.
20 Por. W.T. Stace, A Critical History of Greek Philosophy (b.m.w. 2010) 182.



mgr lic. Dawid Mielnik

130

za głoszone przez siebie nauki21. Tradycyjnie uważany jest za założyciela 
szkoły cyrenaików.

W filozoficznym namyśle Arystypa etyka zajmuje centralne miejsce. 
Zdaniem myśliciela uprawianie filozofii jest zasadne jedynie na tym polu, 
ponieważ tylko tematyka związana z etyką jest człowiekowi bezpośrednio 
dostępna oraz jako jedyna jest dla niego pożyteczna. W etycznej refleksji 
Arystypa szczęście nie zajmuje centralnego miejsca. Co więcej, filozof nie 
dokonuje tak wyraźnego utożsamienia szczęścia z cnotą, która jest dla niego 
bardziej takim sposobem życia, który zapewnia odpowiedni pożytek dla 
człowieka. Najważniejszym punktem wyjścia dla Arystypa jest natomiast 
kategoria przyjemności i to właśnie ona ostatecznie przekłada się na szczę-
ście ludzkie, a nie odwrotnie.

W tej materii filozofowi przypisywany jest pogląd nazywany hedoni-
zmem22. W opinii Arystypa przyjemność jest najbardziej elementarnym 
dobrem człowieka, co w konsekwencji przełożyło się na uznanie przez 
filozofa przykrości za podstawowe zło, które osobę ludzką może dotknąć23. 
Powyżej przedstawione twierdzenie pociągnęło za sobą jeszcze jedną ważną 
konsekwencję, mianowicie uznanie przez Arystypa przyjemności za głów-
ny motyw i cel życia24. Co więcej, skoro przyjemność zawsze pozostaje 
dobrem, stąd przestaje mieć znaczenie, z jakiego źródła ona pochodzi, co 
w konsekwencji prowadzi do uzasadnienia nawet tych zachowań, które 
w powszechnej świadomości ludzi uchodzą za nieprzyzwoite i nieetyczne.

Istotne jest również to, że filozof związał kategorię przyjemności przede 
wszystkim ze sferą cielesną, co doprowadziło go do przekonania, że przy-
jemności zmysłowe zajmują w hierarchii wyższe miejsce niż przyjemności 

21 Dość wyraźnie wypomina mu to Ksenofont. Zob. Ksenofont, «Wspomnienia o So-
kratesie [1,2,60]», w: Ksenofont, Pisma sokratyczne (Warszawa 1967) 44. Diogenes 
z kolei nieco łagodzi ten fakt z życia filozofa, twierdząc, że Arystyp chciał dzielić się 
z Sokratesem zarobionym majątkiem. Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych 
filozofów [2,8,65], 114.
22 Termin ten wywodzi się z greckiego słowa hēdonē oznaczającego „przyjemność, roz-
kosz”.
23 Por. K. Lampe, The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as 
a Way of Life (Princeton 2015) 6.
24 Por. wypowiedź Arystypa zawartą w: Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie 
[2,1,9]», 72
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duchowe czy intelektualne25. Dodatkowo Arystyp przeczył jakoby pomię-
dzy poszczególnymi przyjemnościami zmysłowymi istniała jakakolwiek 
gradacja w zakresie jakości26. Jego zdaniem o różnicy pomiędzy poszcze-
gólnymi przyjemnościami zmysłowymi można mówić jedynie w katego-
riach intensywności czy stopnia natężenia. Jako argument potwierdzający 
głoszoną przez siebie naukę myśliciel przywoływał fakt, że zarówno ludzie, 
jak i zwierzęta, dążą do tego, co sprawia im przyjemność, a uciekają przed 
tym, co powoduje ból i cierpienie.

Arystyp podkreślał konkretność poszczególnych przyjemności i dość 
mocno uwypuklał konieczność doznawania przyjemności w chwili obecnej. 
Przyjemności doświadczonych w przyszłości bowiem, zdaniem filozofa, 
już nie ma, przyjemności, które natomiast mają zostać doświadczone 
w przyszłości, jeszcze nie są realnie obecne27. W tym kontekście łatwiej 
jest zrozumieć koncepcję szczęścia tego filozofa. Szczęście jest dla Ary-
stypa zespołem czy zbiorem częściowych przyjemności doświadczanych 
przez człowieka. A zatem to owe pojedyncze przyjemności składają się 
na ogólny stan szczęścia28. Przy takiej interpretacji szczęście nie może 
być pożądane samo dla siebie, ale ze względu na przyjemność. W kon-
sekwencji zatem rzeczą, która może być pożądana sama dla siebie, jest 
właśnie przyjemność.

Przyjemności (i przykrości) zdaniem Arystypa są powodowane przez 
pewien rodzaj ruchu, który ma miejsce w człowieku. W związku z tym brak 
doznawanych przyjemności lub przykrości jest takim stanem, w którym 
wspomniane ruchy nie występują29. Ten aspekt nauczania filozofa jest o tyle 

25 Por. Y. Masih, A Critical History of Western Philosophy (Greek, Medieval and Mo-
dern) (Delhi 2002) 128.
26 Zob. E. Marietta, Introduction to Ancient Philosophy (London 2016) 58.
27 Por. D.J. Soccio, Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy (b.m.w. 2015) 
188.
28 Zob. N.P. White, A Brief History of Happiness (Oxford 2006) 26; D. Sedley, «Epicu-
rean versus Cyrenaic Happiness», w: R. Seaford, J. Wilkins, M. Wright, Selfhood and the 
Soul: Essays on Ancient Thought and Literature in Honour of Christopher Gill (Oxford 
2017) 91.
29 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [2,8,85], 124; A.A. 
Long, Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics (Berkeley 1986) 8; A.M. 
Laibelman, Going Against the Flow: An Exercise in Ethical Syncretism (New York 2004) 
203.
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istotny, że przełożył on się na odrzucenie przez Arystypa poglądu, jakoby już 
sam brak cierpienia miałby być rodzajem przyjemności. Filozof opowiadał 
się również za poglądami związanymi z kosmopolityzmem oraz grecką or-
ganizacją życia społecznego w postaci polis. Powodem takiego stanowiska 
było twierdzenie, że zaangażowanie w życie publiczne pozbawia człowieka 
możliwości cieszenia się pełnią życia30.

5. Zestawienie etycznych elementów nauki 
Antystenesa i Arystypa

Już pobieżna analiza dwóch zaprezentowanych w niniejszych opraco-
waniu filozoficznych wizji etycznych tzw. sokratyków mniejszych poka-
zuje, co ciekawe, znaczną różnicę poglądów pomiędzy dwoma uczniami 
Sokratesa. Różnica ta nie dotyczy bynajmniej tylko i wyłącznie zagadnień 
teoretycznych, ale również sposobu życia. O ile Antystenes był człowiekiem 
z marginesu społecznego i unikał gromadzenia choćby niewielkiego majątku, 
o tyle Arystyp nie stronił od życia dworskiego oraz nie wahał się pobierać 
opłat pieniężnych za słuchanie swoich nauk, co dodatkowo pokazuje go jako 
człowieka zamożnego i nastawionego na gromadzenie majętności.

Zupełnie inaczej obydwaj filozofowie rozumieli również szczęście. Dla 
Antystenesa szczęście polegało na wyrzeczeniu się bogactwa i wszystkich 
innych dóbr oraz na dobrowolnym oderwaniu się od rzeczy uważanych 
w społeczeństwie za dobre. Co ważne, myśliciel ten bardzo wyraźnie pod-
kreślał potrzebę oderwania się od przyjemności jako doznania zniewalają-
cego i deprawującego człowieka cnotliwego. Arystyp z kolei bardzo mocno 
podkreślał właśnie konieczność szukania przyjemności, przede wszystkim 
zmysłowej, jako doznania mogącego przełożyć się ostatecznie na stan na-
zywany szczęściem31. Oznacza to, że Antystenes od przyjemności stronił, 
podczas gdy dla Arystypa stanowiła ona rdzeń jego myśli etycznej.

30 Por. M. Tamiolaki, «Virtue and Leadership in Xenophon: Ideal Leaders or Ideal Lo-
sers?», w: F. Hobden, Ch. Tuplin, Xenophon: Ethical Principles and Historical Enquiry 
(Leiden 2012) 584.
31 Cyceron powiedział nawet, że Arystyp „troszczy się tylko o ciało, jak gdybyśmy 
wcale nie mieli duszy”. Zob. Marcus Tullius Cicero, «Księgi akademickie [45]», w: Mar-
cus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, t. 3 (Warszawa 1961) 148.
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W filozoficznej refleksji założyciela szkoły cynickiej celem podejmowa-
nych działań było uniezależnienie się od innych oraz samowystarczalność 
spowodowana całkowitym oderwaniem się od dóbr znajdujących się poza 
podmiotem. W przypadku nauki głoszonej przez Arystypa można przy-
puszczać, że cel działań był odwrotny. Szczęście bowiem było związane 
z przyjemnościami, które z kolei zostały powiązane z doznaniami zmysło-
wymi. W związku z tym założyciel szkoły cyrenajskiej pośrednio zakładał 
powiązanie pomiędzy podmiotem a obiektami i osobami znajdującymi się 
poza nim, które przyjemność owemu podmiotowi zapewniają. W związku 
z tym również i w tym przypadku można wskazać diametralnie różne po-
dejście obu filozofów.

Pomimo tych zasadniczych i bardzo rzucających się oczy różnic wskazać 
można również pewne elementy wspólne w nauce obu greckich myślicieli. 
Do najważniejszej należy wspólne zainteresowanie problematyką etyczną 
oraz uważanie jej za jedyne istotne zagadnienie warte bardziej szczegółowe-
go namysłu filozoficznego, choć, jak już pokazano, ten aspekt nie przełożył 
się w żaden sposób na podobieństwo w rozważaniach szczegółowych. Innym 
punktem wspólnym w nauce obu myślicieli jest konsekwentne odrzucenie 
współczesnej im formy organizacji życia społecznego oraz głoszenie ko-
smopolityzmu. Warto wreszcie podkreślić, że obydwaj filozofowie pobierali 
nauki w tych samych szkołach: najpierw w kręgach sofistycznych, a następ-
nie jako uczniowie Sokratesa32.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba porównania nauki etycznej 
głoszonej przez dwóch znaczących uczniów Sokratesa: Antystenesa, uważanego 
za twórcę filozofii cynickiej, oraz Arystypa, któremu przypisuje się założenie 
szkoły cyrenajskiej. To porównanie miało umożliwić stwierdzenie, na ile roz-
wiązania obu filozofów są ze sobą zbieżne, a na ile się różnią. Opracowanie 
zostało podzielone na cztery części. W pierwszej dokonano krótkiego przeglądu 
panoramy szkół sokratejskich. W drugiej zaprezentowano etyczną naukę Anty-

32 Choć, jak pokazano, obydwu filozofów szkolił inny przedstawiciel sofistów: w przy-
padku Antystenesa jego mistrzem był Gorgiasz, a w przypadku Arystypa – Protagoras.
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stenesa, w trzeciej przybliżono założenia filozofii etycznej Arystypa, w czwartej 
natomiast dokonano właściwego zestawienia i porównania myśli obu filozofów.

Na podstawie dokonanych zestawień i porównań należy stwierdzić, że 
etyczna myśl obu przeanalizowanych w niniejszym opracowaniu filozofów 
znacząco od siebie odbiega, i to do tego stopnia, że w niektórych przypadkach 
zaproponowane przez nich rozwiązania stoją niemalże na przeciwległych 
biegunach. Tak jest np. w przypadku zagadnienia przyjemności w życiu ludz-
kim czy niezależności względem otoczenia. W oparciu o przeprowadzone 
badania można wskazać pewne elementy wspólne, niemniej są one na tyle 
mało znaczące, wobec zasadniczego zrębu myśli etycznej obu filozofów, że 
trudno na ich podstawie mówić o jakimkolwiek podobieństwie pomiędzy 
rozwiązaniami zaproponowanymi przez obu myślicieli.
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Antisthenes’ and Aristippus’ teaching of method of live. Comparison 
study of ethical ideas of founders’ Cynicism and Cyrenaicism

The main purpose of the paper is an attempt to find out if Antisthenes’ and Aristippus’ 
ethical ideas are convergent and common or divergent. The author realizes the purpose 
of paper by comparing both philosophers’ ideas in relation to ethical issues. The paper was 
divided into four parts. In the first one schools founded by Socrates’ disciples were pre-
sented. In the second one Antisthenes’ ideas were presented. In the third one Aristippus’ 
ideas were presented. Finally in the fourth one the comparison took place. On the basis 
of analysis it can be claimed that there are very small similarities between both philoso-
phers’ ideas while there are big differences in some fundamental issues.

Keywords:   Antisthenes; Aristippus; Cynicism; Cyrenaicism; happiness; pleasure; virtue
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Platoński mit jaskini  
w kontekście filozoficznej doktryny Platona

Celem niniejszego opracowania jest próba rekonstrukcji poszczególnych elementów dok-
tryny Platońskiej zawartej w alegorii jaskini, co ma pomóc w udzieleniu odpowiedzi na 
pytanie, na ile detale słynnego mitu są koherentne z poszczególnymi elementami filozo-
ficznego namysłu Platona. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w dwóch głównych 
częściach. Najpierw zaprezentowano samą alegorię jaskini. Następnie zaś wyodrębniono 
z mitu reprezentatywne komponenty doktryny Platońskiej i zestawiono je z nauką filozo-
fa. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić duży stopień koherencji po-
między obrazem na nauczaniem Platona. Jednocześnie jednak należy wskazać na pewną 
niejednoznaczność symboliczną części elementów doktryny filozofa oraz nieujęcia w ale-
gorii bardzo ważnego elementu nauczania Platona, jakim było zagadnienie anamnezy.

Słowa kluczowe:  Platon; obraz jaskini; ontologia; epistemologia; symbolika

1. Wprowadzenie

Niekiedy, żeby ułatwić swoim uczniom łatwiejsze zapamiętanie głoszo-
nych nauk, nauczyciele odwoływali się do różnego rodzaju obrazów oraz 
metod mnemotechnicznych. Dzięki wytworzonym przez te środki zapamię-
tywania skojarzeniom i powiązaniom odbiorcy byli w stanie łatwiej przy-
wołać nauki głoszone przez swojego mistrza. Osobą, która chętnie sięgała 
właśnie do takich środków, był nawet sam Jezus, o czym świadczą liczne 
przypowieści spisane przez ewangelistów czy struktury mnemotechniczne 
możliwe do odczytania w Jego wypowiedziach1. Filozofem, który pozo-
stawił po sobie podobny przykład mnemotechnicznego obrazu, był Platon. 
Myśliciel ten, ilustrując własne nauki, posłużył się słynną alegorią jaskini, 

1 Przykładem takiego środka jest powtórzenie oraz rytmika obecne w tekście tzw. 
ośmiu błogosławieństw.
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pod którą, jak twierdzą liczni badacze jego myśli, zobrazował on zasadnicze 
zręby własnej filozofii. Ze względu na bardzo duże znaczenie tego mitu jego 
dokładniejsze zbadanie oraz próba odtworzenia ukrytej w nim symboliki 
wydają się cenne i ważne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba odtworzenia tych ele-
mentów nauki Platońskiej, które filozof zawarł w stworzonym przez siebie 
obrazie. Pozwoli to w uchwyceniu tego, czy ten obraz jest w szczegółach 
spójny z poszczególnymi elementami Platońskiej doktryny, czy może jednak 
wspomniana koherencja nie jest zachowana we wszystkich detalach. Opra-
cowanie składać się będzie z dwóch zasadniczych części. Najpierw zostanie 
zaprezentowany sam mit jaskini wypracowany przez Platona. W dalszej 
kolejności będzie miała miejsca próba wyodrębnienia z tego obrazu naj-
ważniejszych aspektów Platońskiej doktryny filozoficznej.

2. Obraz jaskini zarysowany przez Platona w „Państwie”

Motyw jaskini zapisany został na początku siódmej księgi Platońskiego 
dialogu „Państwo”2. Obraz skreślony przez filozofa znany jest również jako 
alegoria jaskini, a jego nomenklatura nawiązuje do głównego miejsca akcji 
przedstawionego motywu3. Alegoria pojawia się w kontekście rozmowy 
prowadzonej przez Sokratesa z Glaukonem. To Sokrates jest tym protagoni-
stą, który zarysowuje motyw jaskini, aktywność Glaukona zaś ogranicza się 
jedynie do potwierdzania, co jakiś czas, słuszności wypowiedzi interlokutora.

Sokrates kreśli obraz dużej podziemnej pieczary otoczonej z jednej 
strony ścianą, z przeciwnej (od strony wejścia) natomiast pieczara ta jest 
całkowicie otwarta. Właśnie w tej otwartej części jaskini znajduje się stromy 
stok prowadzący w stronę wejścia, a zaraz za nim znajduje się murek o wy-
sokości dorosłego człowieka przy którym ulokowana jest droga. Przegroda 
ta oddziela jedną część pieczary od drugiej. Nieco dalej za murkiem znajduje 
się rzucający światło ogień, a zanim świeci słońce4.

2 Zob. Platon, Państwo [7,514a-517a] (Kęty 2009) 220-224.
3 Zob. I. Trzcińska, Logos, mit i ratio: Wybrane koncepcje racjonalności od XV do 
XVII wieku (Kraków 2011) 76.
4 Choć w tej części kreślonego obrazu Platon tego nie wprowadza, to jednak na podsta-
wie dalszej części przywoływanego motywu jaskini można wnioskować, że za murkiem 
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Do tak przedstawionego pejzażu Sokrates wprowadza w końcu boha-
terów ożywionych. Każe on wyobrazić sobie swojemu rozmówcy przy-
kutych łańcuchami za nogi i szyje więźniów znajdujących się wewnątrz 
pieczary i obróconych w kierunku jej wewnętrznej ściany. Owe łańcuchy 
na tyle skutecznie krępują skutych ludzi, że ci nie są w stanie poruszać się 
ani nawet obracać głowami. W konsekwencji zatem więźniowie nie mogą 
zobaczyć, co dzieje się za ich plecami, ponieważ trwają oni w takiej pozycji 
od dzieciństwa. Jedyne pojęcie o świecie, jakie mają, pochodzi z obrazów 
znajdujących się na wewnętrznej stronie pieczary. Dodatkowo nie są oni 
w stanie widzieć współwięźniów5.

Drugie oblicze jaskini tworzy inna grupa ludzi znajdująca się na drodze 
za murkiem ulokowanym przy wejściu do pieczary. Ci ludzie z kolei nie są 
w żaden sposób skneblowani, ale mogą swobodnie poruszać się po drodze 
oraz prowadzić rozmowy. Co więcej, niosą oni ze sobą różnego rodzaju przed-
mioty przypominające postacie ludzkie oraz zwierzęce i wykonane z różnych 
materiałów. Obiekty te są niesione w taki sposób, że wystają one ponad mu-
rek. Dzięki temu ogień, który znajduje się poza drogą i chodzącymi ludźmi, 
rzuca światło na owe przedmioty, powodując pojawienie się efektu cieni 
w wewnętrznej ścianie pieczary, w kierunku której zwróceni są więźniowie.

Ponieważ, jak już zauważono, więźniowie nigdy nie byli w stanie odwró-
cić się za siebie, są przekonani, że oglądane przez nich na ścianie cienie są 
rzeczywistymi przedmiotami6. Co więcej, fakt, że idący ulicą przechodnie 
rozmawiają ze sobą sprawia, że ich głos odbija się od wnętrza pieczary i roz-
chodzi jako echo. Uwięzieni ludzie zatem odbierają owo echo i przypisują 
go widzianym na ścianie cieniom, będąc przekonanymi, że to właśnie one 
ten głos wydają7.

W następnej odsłonie tego obrazu Platon ustami Sokratesa kreśli poten-
cjalną sytuację rozpętania jednego z więźniów. Znamiennym elementem tego 

i drogą znajduje się również jakieś zbiorowisko wodne.
5 Zob. M. Mattern, Putting Ideas to Work: A Practical Introduction to Political Tho-
ught (Lanham 2006) 382.
6 Zob. J.J. Darowski, «When you know you’re just a comic book character: deadpool», 
w: R. Housel, J.J. Wisnewski, X-Men and Philosophy: Astonishing Insight and Uncanny 
Argument in the Mutant X-Verse (New Jersey 2009) 109.
7 Zob. R. Robinson, «Hypothesis in the Republic», w: G. Vlastos, Plato: A Collection 
of Critical Essays, v. 1: Metaphysics and Epistemology (Basingstoke 1971) 101.
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motywu jest uwaga autora, że ten uwolniony więzień jest zmuszany do po-
wstania i kroczenia w kierunku wejścia do pieczary, co sugeruje, że nie czyni 
tego z własnej woli. Fakt, że przez całe życie ten człowiek był pogrążony 
w ciemnościach powodowałby, że patrzenie w kierunku światła sprawiało-
by u niego wielki ból i niemożność dokładnego oglądania przedmiotów8. 
Z czasem jednak jego wzrok przyzwyczaiłby się do nowych okoliczności, 
co dałoby mu możliwość precyzyjnego oglądu całego nakreślonego przez 
Sokratesa świata9. Warto również zauważyć, że Platon mówi o pewnej 
stopniowalności kolejno oglądanych przedmiotów: najpierw, po adaptacji 
wzroku, były więzień dostrzega cienie w jaskini, potem odbite w wodzie 
przedmioty, następnie same przedmioty, wreszcie ciała niebieskie i słońce.

Całościowy ogląd świata, zdaniem Platona, doprowadziłby tego czło-
wieka do przekonania, że właśnie słońce jest właściwą przyczyną istnienia 
wszystkich istniejących rzeczy. Uzyskawszy taką wiedzę, współczułby swo-
im byłym współwięźniom, którzy dalej trwają w przekonaniu, że oglądane 
cienie przedmiotów są jedyną prawdziwą rzeczywistością. Współczucie 
ostatecznie spowodowałoby, że ten człowiek wróciłby do pieczary i chciał-
by pomóc więźniom w odkryciu prawdy o otaczającej ich rzeczywistości. 
Byłby on gotowy na ten gest nawet pomimo tego, że ponowne zejście do 
wnętrza pieczary wiązałoby się z koniecznością adaptacji wzroku, a więc 
z pewnym dyskomfortem. Byli współwięźniowie jednak nie chcieliby słu-
chać tego człowieka, ponieważ sami doświadczyliby bardzo wielkiego bólu 
spowodowanego obróceniem się w kierunku wejścia do pieczary i patrzenia 
na ogień. W konsekwencji mogliby nawet doprowadzić do śmierci swojego 
byłego współwięźnia10.

3. Elementy Platońskiej filozofii zawarte w obrazie jaskini

Jak już zauważono, alegoria jaskini jest o tyle ważnym elementem Pla-
tońskiego dyskursu filozoficznego, że zawiera ona obrazowe przedstawienie 

8 Zob. M. Braybrooke, Beacons of the Light: One hundred people who have shaped the 
spiritual history of humankind (Winchester 2009) 96.
9 Zob. D.J. Yount, Plato and Plotinus on Mysticism, Epistemology, and Ethics (London 
2017) 25.
10 Zob. M. Mattern, Putting Ideas to Work, 383.
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najważniejszych komponentów filozofii greckiego myśliciela. Wydaje się, że 
w alegorii jaskini Platon zawarł trzy główne zręby jego myśli filozoficznej: 
ontologię, epistemologię oraz szeroko rozumianą duchowość filozofa11. 
W niniejszej części analiz najpierw zostanie naszkicowana w ogólnych 
zarysach nauka filozofa związana z daną dziedziną12, a następnie zostanie 
pokazane, jak ta dziedzina nauki została wyrażona w obrazie jaskini.

3.1 Ontologia

Platon opowiadał się za dualizmem rzeczywistości, przyjmując istnie-
nie dwóch głównych światów (materialnego i idealnego), które pozostają 
ze sobą w relacji wzorczej i paradygmatycznej, tzn. świat idealny jest racją 
istnienia świata materialnego, który jednak jest zakłamany w tym sensie, 
że odzwierciedla on świat idealny w sposób niedoskonały13. W sensie 
ścisłym świat materialny jest jedynie słabym odbiciem owego świata 
idealnego. W świecie idealnym filozof dopatrywał się hierarchii poszcze-
gólnych idei, przy czym miejsce centralne przypadło w jego systemie idei 
Dobra. W ten dwuczłonowej rzeczywistości rozpatrywanej przez Platona 
można jeszcze wskazać na pewną formę „pośrednią” pomiędzy światem 
idei a światem materialnym14. Tę sferę tworzą tzw. byty matematyczne, 
które są filozofowi potrzebne do wytłumaczenia tego, w jaki sposób 
rzeczywistość świata idei mogła zostać zawarta w rzeczywistości zmy-
słowej15. Te byty są pośrednie w tym sensie, że posiadają one niektóre 
cechy bytów idealnych (wieczność, niezmienność), z drugiej zaś mają 
również pewne atrybuty przynależne bytom materialnym (wielość tego 
samego rodzaju).

11 Por. J. Grix, The Foundations of Research (New York 2010) 66; G. Klosko, The De-
velopment of Plato's Political Theory (Oxford 2006) 97.
12 Charakter niniejszego opracowania oraz restrykcje wynikające z wymagań redak-
cyjnych uniemożliwiają szczegółowe zaprezentowanie myśli Platona w tym zakresie. 
W kontekście postawionego problemu badawczego nie jest to zresztą potrzebne.
13 Por. Platon, «Fedon [100 c]», Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 691; Platon, «Timaios 
[51 c-e]», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 702-703
14 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [1,6]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warsza-
wa 1990) 631.
15 Por. A. Hedman, Consciousness from a Broad Perspective: A Philosophical and In-
terdisciplinary Introduction (Stockholm 2017) 9.
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Elementy przywołanej ontologii można dość łatwo odnaleźć w Pla-
tońskiej metaforze jaskini. Istnienie dwóch różnych światów pośrednio 
zakłada granicę oddzielającą jedną rzeczywistość od drugiej. Tą granicą 
w obrazie jaskini jest mur, który odgradza wewnętrzną część pieczary 
od jej drugiej strony, po której znajdują się spacerujący drogą ludzie. 
Poza tą przegrodą oprócz niesionych przez przechodniów przedmiotów 
symbolizujących byty idealne znajduje się również słońce, które można 
interpretować jako najważniejszą z idei, czyli ideę Dobra16.

Wnętrze jaskini symbolizuje rzeczywistość zmysłową, a cienie znaj-
dujące się na wewnętrznej ścianie pieczary obrazują byty materialne. 
Cienie, jak już zauważono, są rzucane przez noszone za przegrodą 
przedmioty, a więc idee. Ten szczegół obrazuje zależność pomiędzy 
ideami a rzeczami materialnymi, gdyż przedmioty materialne mają ist-
nienie tylko i wyłącznie dzięki ideom, podobnie jak cienie są zależne 
w istnieniu od przedmiotów, które je rzucają17. Co więcej, cienie są 
zakłamaniem prawdziwych przedmiotów w tym sensie, że nie są one 
samymi obiektami. Ten aspekt również dobrze odzwierciedla Platońską 
zależność przedmiotów materialnych od idei.

Ostatnim wreszcie elementem, na który należy zwrócić uwagę, 
jest sfera bytów pośrednich, czyli tzw. byty matematyczne. Niektórzy 
badacze myśli Platona zwracają uwagę na to, że ta sfera mogła zostać 
przedstawiona przez greckiego myśliciela pod obrazem przedmiotów 
oglądanych w tafli wody. Ponieważ byty matematyczne dzielą część 
cech przedmiotów idealnych oraz niektóre właściwości obiektów ma-
terialnych, daje to podstawę do takiego utożsamienia na tej podstawie, 
że przedmiot oglądany w wodzie jest „zakłamaniem” prawdziwego 
przedmiotu (cecha bytu materialnego), ale jednocześnie jest stały (cecha 
bytu idealnego)18.

16 Por. K. Flint, «What’s play got to do with the information age?», w: E. Ryall, 
W. Russell, M. MacLean, The Philosophy of Play (London 2013) 158.
17 Por. C.M. Pate, From Plato to Jesus: What Does Philosophy Have to Do with Theolo-
gy? (Grand Rapids 2011) 26.
18 Inne, pomniejsze, niekonsekwencje ontologiczne wskazuje: R. Huard, Plato's Politi-
cal Philosophy: The Cave (New York 2007) 10-11.
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3.2 Epistemologia

Jednym z podstawowych założeń myśli Platona była koncepcja anamne-
zy. Zdaniem filozofa człowiek rodzi się z już posiadaną wiedzą wyniesioną 
ze stanu preegzystencji, którą jedynie musi sobie przypomnieć podczas 
egzystencji w świecie materialnym. W sensie ścisłym wiedza dotyczy jedy-
nie rzeczywistości ponadzmysłowej, w odniesieniu do świata materialnego 
natomiast Platon mówi o mniemaniu19. W każdej z tych dwóch kategorii 
(wiedza, mniemanie) można następnie wskazać na dwie podkategorie. 
Mniemanie (gr. doksa) dzieli się na wyobrażenie oraz wierzenie, wiedza 
(gr. epistemē) zaś na tzw. poznanie pośrednie i czysto umysłowe. Przez 
wyobrażenie (gr. eichasia) należy rozumieć ogląd obrazów rzeczy zmysło-
wych, a przez wierzenie (gr. pistis) – ogląd samych rzeczy zmysłowych. 
Pod poznaniem pośrednim (gr. dianoia) Platon rozumiał poznanie bytów 
matematycznych, pod poznaniem czysto umysłowym (gr. noēsis) zaś – ujęcie 
absolutnej zasady20. Jednocześnie Platon tworzy hierarchię tych czterech 
rodzajów poznania, za najważniejszy uznając poznanie czysto umysłowe, 
a za najmniej istotny – wyobrażenie.

Ten ustrukturyzowany w czterech stopniach podział poznania znajduje 
swoje odzwierciedlenie w alegorii jaskini. Rodzaj poznania określony przez 
Platona jako mniemanie obejmuje oglądanie przedmiotów i osób znajdują-
cych się wewnątrz jaskini. Z kolei rodzaj poznania nazwany wiedzą związany 
jest z oglądem bytów poza pieczarą. Ten podział dobrze koresponduje zatem 
z aspektem ontologicznym nauki Platońskiej, którego symboliczną granicą 
oddzielającą rzeczywistość materialną od w idealnej w obrazie jaskini jest 
mur.

Wyobrażenie zostało zobrazowane w alegorii jaskini pod postacią oglą-
danych przez więźniów cieni. Uwięzieni ludzie oglądają bowiem cienie 
rzucane przez prawdziwe przedmioty, które to cienie jednak prawdziwymi 
obiektami nie są. Analogicznie wyobrażenie jest takim oglądaniem jedynie 

19 Por. Platon, Państwo [477 a-b], 181-182; C. Piscopo, The Metaphysical Nature 
of the Non-adequacy Claim: An Epistemological Analysis of the Debate on Probability 
in Artificial Intelligence (Dordrecht 2013) 7-8.
20 Zob. N. Laos, Foundations of Cultural Diplomacy: Politics Among Cultures and the 
Moral Autonomy of Man (New York 2011) 86.
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obrazów rzeczy21. Drugi rodzaj mniemania, a więc wierzenie, został zo-
brazowany pod postacią uwolnionego więźnia oglądającego swoich byłych 
współtowarzyszy. Jest to ogląd ludzi takimi, jacy są, a więc nie dotyczy 
już oglądania ich obrazu, podobnie jak wierzenie dotyczy oglądu samych 
przedmiotów materialnych22.

Aluzję do pierwszego rodzaju wiedzy, czyli poznania pośredniego, moż-
na dopatrywać się w dwóch motywach: albo oglądania przez uwolnionego 
więźnia przedmiotów noszonych na drodze, albo oglądu obiektów odbitych 
w tafli wody23. Wydaje się jednak, że drugi motyw jest bardziej spójny 
z myślą Platońską, gdyż poznanie pośrednie dotyczy bytów matematycz-
nych, które, jak już zauważono, zostały najprawdopodobniej zobrazowane 
pod postacią przedmiotów odbitych w wodzie24. Wreszcie poznanie czysto 
umysłowe jest symbolizowane przez ogląd najważniejszych obiektów w ale-
gorii jaskini, czyli ciał niebieskich, a zwłaszcza słońca25.

Warto podkreślić, że w powyższej interpretacji nie uwzględniono jed-
nego bardzo ważnego elementu Platońskiej epistemologii, a mianowicie 
zagadnienia anamnezy. Zgodnie z przywołaną już nauką filozofa człowiek 
posiada wrodzoną wiedzę, którą w świecie materialnym jedynie sobie odtwa-
rza i przypomina. Nie wydaje się, żeby któryś z elementów alegorii jaskini 
czynił wyraźne nawiązanie do tego aspektu nauki Platona. Pewną nieznaczną 

21 Pewną niekonsekwencją przy takiej interpretacji jest to, że wyobrażenie w sensie ści-
słym dotyczy oglądu obrazu przedmiotów zmysłowych, podczas gdy przedmioty noszone 
przy wejściu do jaskini obrazują idee, a więc obiekty niezmysłowe. Z tego też powodu, 
żeby bronić spójności nauki Platońskiej z alegorią jaskini, można doszukiwać się wyobra-
żenia nie w oglądaniu cieni rzucanych przez przedmioty na wewnętrzną ścianę pieczary, 
ale w oglądzie cieni współwięźniów. Przy takiej interpretacji jednak samo dopasowanie 
traci na swej intensywności, gdyż oglądanie przez więźniów cieni przedmiotów jest bar-
dziej wymowne niż ogląd cieni współwięźniów.
22 Por. J. Pitches, Science and the Stanislavsky Tradition of Acting (London 2006) 170. 
Niektórzy badacze uważają, że Platon nie rozróżnia w swej alegorii pomiędzy wyobraże-
niem a wierzeniem. Zob. D. Sherman, Soul, World, and Idea: An Interpretation of Plato's 
Republic and Phaedo (Lanham 2013) 118-119.
23 Zob. M. Lacewing, Philosophy for A2: Unit 4: Philosophical Problems (London 
2010) 65.
24 Por. M. Robertson, G. Walter, Ethics and Mental Health: The Patient, Profession and 
Community (Boca Raton 2014) 179.
25 Por. R. Vitz, «Plato, Republic», w: S. Wilkens, D. Thorsen, Twelve Great Books that 
Changed the University: And Why Christians Should Care (Eugene 2014) 22-23.
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aluzję można byłoby dopatrywać się w informacji o tym, że więźniowie 
są uwięzieni od dzieciństwa, co może przywoływać dalsze skojarzenie ze 
stanem preegzystencji, niemniej taka interpretacja odbiega już bardzo od 
informacji podanych w samym obrazie.

3.3 Duchowość filozofa

Binarna struktura świata z jednej strony oraz przyznanie rzeczywistości 
idealnej wyższego statusu z drugiej spowodowały, że Platon opowiadał się 
za wyższością takiej formy życia, w której prym wiodło poznanie rozumowe 
oraz system edukacji oparty na metodzie dialektycznej26. Mędrzec w opinii 
filozofa powinien dążyć do jak najściślejszego kontaktu z prawdziwym 
światem, czyli z ideami, uwalniając się od jakiegokolwiek przywiązania 
do rzeczywistości doczesnej. Platon był świadomy tego, że taka forma 
życia stanie się udziałem nielicznych, ponieważ większość ludzi nie będzie 
gotowa podjąć wysiłku intelektualnego i wzbić się ponad poziom świata 
zmysłowego. W związku z odkryciem przez filozofa prawdy Platon dostrzega 
jeszcze jeden element, a mianowicie pewnego rodzaju misję takiej osoby. Ta 
misja związana jest z obowiązkiem dzielenia się prawdą i próbą przekonania 
innych o wyższej wartości życia kontemplacyjnego nad życiem zmysłowym.

W alegorii jaskini wyższość poznania rozumowego nad poznaniem 
zmysłowym jest ukazana w wędrówce uwolnionego z więzów więźnia, który 
po wyjściu z pieczary ma możliwość oglądania już nie cieni przedmiotów, 
ale ich samych27. W zakreślonym przez Platona obrazie więźniowie są 
przedstawieni jako ludzie „zwiedzeni”, podczas gdy uwolniony człowiek 
zaprezentowany jest jako ten, który ma dostęp do prawdy takiej, jaka ona 
faktycznie jest. W ten sposób filozof pokazuje wyższość poznania przed-
miotów przy wejściu do pieczary (poznanie rozumowe) od poznania jedynie 
ich cieni (poznanie zmysłowe)28.

Dodatkowo Platon przedstawia również proces przechodzenia 
od jednego rodzaju poznania do drugiego. Uwolniony więzień, zanim 

26 Por. Platon, «Menon [97 a]», w: Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 497.
27 Por. M.F. Ferejohn, «Knowledge, Recollection, and the Forms in Republic VII», 
w: G. Santas, The Blackwell Guide to Plato's Republic (Oxford 2006) 229.
28 Por. K. Gyekye, Tradition and Modernity: Philosophical Reflections on the African 
Experience (New York 1997) 16.
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przyzwyczai się do patrzenia na noszone przedmioty i ciała niebieskie, 
zmuszony jest do doznawania bólu, który bardzo łatwo może odwieść 
go od powziętego zamiaru. Warto zauważyć, że w opowieści Sokratesa 
uwolniony więzień jest zmuszany przez osoby trzecie do wędrówki ku 
wejściu do pieczary29. Ten szczegół podkreśla rolę nauczycieli w procesie 
odchodzenia od posługiwania się poznaniem zmysłowym do korzystania 
z poznania rozumowego.

W Platońskiej alegorii osoba, która odkryła prawdę o otaczającej rze-
czywistości, z jednej strony nie chce wracać do pieczary, ale z drugiej strony 
pragnie również przekazać własne odkrycia swoim byłym współwięźniom, 
co pokazuje dylemat filozofa30. Co więcej, byli współwięźniowie nie okazują 
wdzięczności i są nawet zdolni do uśmiercenia swojego byłego towarzysza, 
co obrazuje brak szacunku dla filozofów jako osób posiadających prawdziwą 
wiedzę. Zapewne Platon czyni w tym miejscu aluzję do Sokratesa, który 
w oczach swoich uczniów zginął właśnie dlatego, że chciał żyć na miarę 
odkrytej przez siebie prawdy31.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba rekonstrukcji tych kompo-
nentów doktryny Platońskiej, które filozof zwarł w stworzonej przez siebie 
alegorii jaskini. Ta rekonstrukcja miała pomóc w ustaleniu, na ile obraz 
jaskini adekwatnie streszcza i obrazuje naukę Platona, czyli, innymi słowy, 
czy wszystkie detale alegorii są koherentne z poszczególnymi komponentami 
filozofii Platońskiej. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w dwóch za-
sadniczych częściach. W części pierwszej zaprezentowano obraz stworzony 
przez filozofa. W drugiej części wyodrębniono z tej alegorii reprezentatywne 
komponenty Platońskiej doktryny i zestawiono je z poszczególnymi frag-
mentami obrazu.

29 Por. W. Irwin, «Computers, Caves, and Oracles: Neo and Socrates», w: W. Irwin, The 
Matrix and Philosophy: Welcome to the Desert of the Real (Chicago 2002) 13.
30 Zob. B.R. Hergenhahn, An Introduction to the History of Psychology (Belmont 2009) 
47. Por. ujęcie tego elementu od strony psychologicznej: Ch. Conte, Advanced Techniques 
for Counseling and Psychotherapy (New York 2009) 66.
31 Por. M. Deutscher, In Sensible Judgement (London 2016) 154.
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić dość duży 
stopień koherencji pomiędzy detalami Platońskiego obrazu a głoszonymi 
przez filozofa doktrynami filozoficznymi. Oczywiście obraz nie musi od-
zwierciedlać myśli Platona w najdrobniejszych szczegółach, stąd są pewne 
elementy alegorii, które nie mają przypisanej interpretacji (np. ludzie noszący 
przedmioty na drodze). Z drugiej strony są również takie elementy doktryny 
Platońskiej, które nie mają aż tak jednoznacznego osadzenia w obrazie ja-
skini (np. kwestia poznania pośredniego czy wyobrażenia). Warto wreszcie 
na koniec zauważyć, że bardzo ważny element epistemologii Platona, jakim 
jest anamneza, nie został w żaden wyraźny sposób zawarty w alegorii. To 
pokazuje, że obraz jaskini nie tylko nie jest w szczegółach spójny ze szcze-
gółowymi rozważaniami filozofa, ale również nie obrazuje bardzo ważnych 
punktów jego myśli.
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Yount D.J., Plato and Plotinus on Mysticism, Epistemology, and Ethics 
(London 2017)

Plato’s allegory of the cave in the context of his philosophical doctrine

The main purpose of the paper was a reconstruction attempt of particular elements 
of Plato’s doctrine in allegory of the cave. These researches had to help in answering the 
question how much allegory details are coherent to details of Plato’s ideas. The paper 
was divided into two main parts. In the first one the allegory of the cave was presented. 
In the second one author separated from myth representative elements of Plato’s doctri-
ne and juxtaposed them with philosopher’s ideas. On the basis of analysis it should be 
claimed the big range coherence between myth and Plato’s doctrine. However it should be 
claimed that there is some symbolic ambiguity of some elements of philosopher’s ideas and 
the fact that Plato had not incorporated anamnesis doctrine which is very important part 
of his philosophy.

Keywords:  Plato; allegory of the cave; ontology; epistemology; symbolism
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Założenia schematu argumentacyjnego 
Zenona z Elei w odniesieniu do argumentów 

przeciwko faktyczności ruchu

Celem niniejszego opracowania jest ustalenie najważniejszych założeń modelu argumen-
tacyjnego Zenona z Elei, który to model został wykorzystany w czterech sformułowanych 
przez filozofa argumentach przeciwko ruchowi (dychotomia, Achilles, strzała, stadion). 
Opracowanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przywołano i przeanalizo-
wano wspomniane argumenty, w drugiej zaś nastąpiła właściwa próba odtworzenia naj-
ważniejszych założeń argumentacji. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwier-
dzić, że argumenty Zenona charakteryzują się dwiema ważnymi cechami. Pierwszą z nich 
jest dowodzenie metodą nie wprost. Drugą natomiast ścisłe powiązanie właściwości ma-
tematycznych z właściwościami fizycznymi.

Słowa kluczowe:   Zenon z Elei; dychotomia; Achilles; strzała; stadion; dowodzenie nie 
prost

1. Wprowadzenie

Wypracowana przez Parmenidesa koncepcja bytu jako czegoś jednego 
i niepodlegającego zmianom była na tyle sprzeczna z codziennym doświad-
czeniem, że trudno było ją zaakceptować w sposób bezkompromisowy. Na 
co dzień bowiem człowiek doświadcza zmieniającego się świata oraz ruchu, 
który w tej rzeczywistości jest obecny. Tymczasem system Parmenidesa 
zarówno zmianę, jak i ruch wykluczał. Żeby zatem model zaproponowany 
przez wspomnianego filozofa mógł się ostać wobec stawianych mu zarzutów, 
należało odszukać takich argumentów, które w sposób poprawny i zasadny 
przekonałyby, że ruchu faktycznie nie ma, a jest on jedynie pozorny.

Tego zadania podjął się jeden z następców Parmenidesa, Zenon z Elei. 
Myśliciel ten miał ułożyć ok. czterdziestu dowodów mających uzasadniać 
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różne aspekty filozofii swego poprzednika1. Argumentacje te były na tyle 
spektakularne, że część z nich przetrwała do dzisiejszych czasów i, pomimo 
swego wieku, ciągle zachwyca2. Wśród różnych dowodów znalazły się 
również takie przykłady, które miały za zadanie wykazać nierealność ruchu. 
Ze względu na przyświecający Zenonowi cel dokładniejsze zbadanie tych 
argumentacji wydaje się ważne.

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia sposobu argumen-
tacji zastosowanego przez Zenona z Elei w sformułowanych przez niego 
argumentach przeciwko faktyczności ruchu w świecie3. Dla osiągnięcia 
postawionego celu będzie miało miejsce przytoczenia a następnie analiza 
reprezentatywnych argumentów wymyślonych przez filozofa. Opracowa-
nie składać się będzie z dwóch zasadniczych części. W pierwszej nastąpi 
przytoczenie i analiza wspomnianych argumentacji. W drugiej będzie miała 
miejsce próba odtworzenia najważniejszych cech metody argumentacyjnej 
Zenona w oparciu o analizy poczynione w części pierwszej.

2. Argumenty filozofa przeciwko faktyczności ruchu

Argumenty sformułowane przez Zenona przetrwały do dzisiejszych 
czasów przede wszystkim dzięki Arystotelesowi, który przekazał je w swoim 
dziele Fizyka4. Stagiryta wspomniał w tym utworze o czterech dowodach 
przeciwko ruchowi, które tradycyjnie są nazywane następująco: dychotomia, 
Achilles, strzała, stadion5.

1 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, T. 1, Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 56-57.
2 Por. Platon, «Fajdros [261d]», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 161; Platon, «Par-
menides [128 b]», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 255.
3 Zob. P. Pasqualucci, «Methaphysical Implications in Hobbes’s Theory of Passions», 
w: B.J. Kunze, D.D. Brautigam, Court, Country, and Culture: Essays on Early Modern 
British History in Honor of Perez Zagorin (Rochester 1992) 199.
4 Zob. C.W. Marshall, «Zeno, Childhood and the Three Paradoxes», w: M. Heimer-
mann, B. Tullis, Picturing Childhood: Youth in Transnational Comics (Austin 2017) 203.
5 Zob. E. Joos, «Decoherence Trough Interaction with the Environment», w: E. Joos, 
H.D. Zeh, C. Kiefer, Decoherence and the Appearance of a Classical World in Quantum 
Theory (Berlin 2003) 110. Zenonowi przypisywany jest również piąty argument przeciw-
ko ruchowi, który jednak najczęściej przedstawiany jest w kontekście argumentacji strza-
ły, stąd w niniejszym opracowaniu nie będzie on rozważany oddzielnie. Zob. P. Gondek, 
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2.1 Dychotomia

Ten rodzaj argumentu oparty jest na spostrzeżeniu dotyczącym relacji 
pomiędzy fizyczną długością danego odcinka umieszczonego w przestrzeni 
a matematyczną właściwością dopuszczającą dzielenie dowolnej liczby 
przez pół. Nazwa samej argumentacji nawiązuje do czynności dzielenia 
na dwie części, co dobrze odzwierciedla główny mechanizm rozumowania 
zastosowany przez Zenona w samym argumencie6. Filozof zauważył, że 
dla uznania realności zjawiska ruchu w świecie należy w sposób konieczny 
przyjąć możliwość pokonywania określonej odległości. W chwili, kiedy 
udałoby się wykazać, że nie ma faktycznej możliwości przebycia żadnej 
odległości, można byłoby na tej podstawie wnosić o nieistnieniu ruchu7.

Zenon zaproponował następujący eksperyment myślowy mający dostar-
czyć argumentu na to, że przebycie jakiegokolwiek odcinka w przestrzeni jest 
faktycznie niemożliwe. Filozof zauważa, że każdy odcinek dowolnej drogi 
może zostać przecięty w taki sposób, że wskutek tej czynności otrzymuje 
się dwie równe części tego odcinka8. W takim razie dotarcie do końcowego 
punktu całego odcinka jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy wpierw 
dotrze się do jego środkowego punktu, czyli przejdzie się pierwszą połowę 
całości. Żeby jednak tego dokonać, należy uprzednio dotrzeć do połowy 
pierwszej części odcinka, czyli do czwartej części całości9.

Zenon kontynuuje ten argument, zauważając, że każda część już prze-
dzielonego odcinka może zostać rozkawałkowana na dwa kolejne fragmenty. 
Jako że czynność dzielenia na dwie części zawsze może mieć miejsce, po-
nieważ każda wielkość dopuszcza podział w nieskończoność, stąd powstaje 
oczywista dysharmonia pomiędzy skończonością a nieskończonością10. 

«Zenon z Elei», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 9 (Lublin 
2008) 923.
6 Zob. V. Petkov, From Illusions to Reality: Time, Spacetime and the Nature of Reality 
(Montreal 2013) 34.
7 Por. J.L. Bell, Oppositions and Paradoxes: Philosophical Perplexities in Science and 
Mathematics (Peterborough 2016) 10.
8 Por. A.R. Lacey, A Dictionary of Philosophy (London 1996) 382.
9 Zob. J. Trefil, The Nature of Science: An A-Z Guide to the Laws and Principles Go-
verning Our Universe (Boston 2003) 418.
10 Zob. J.L. Bell, The Art of the Intelligible: An Elementary Survey of Mathematics 
in its Conceptual Development (Dordrecht 1999) 176.
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Przebycie całej drogi w skończonym czasie wymaga przybycia nieskończe-
nie wielu odcinków, co jest niemożliwe11. W tym kontekście filozof uznaje, 
że skoro ruch jest powiązany z pokonywaniem odległości, a ta z kolei jest 
niewykonalna, wynikać z tego powinna teza, że ruchu faktycznie nie ma12.

2.2 Achilles

Ten rodzaj argumentacji oparty został, podobnie jak poprzedni argu-
ment, na dostrzeżeniu relacji pomiędzy fizyczną odległością dwóch obiek-
tów a matematyczną właściwością dodawania pewnej części w określonym 
czasie. Nomenklatura tego uzasadnienia wykorzystanego przez Zenona 
nawiązuje do imienia jednego z głównych bohaterów samego argumentu13. 
Myśliciel zauważył, że adherencji faktyczności zjawiska ruchu w świecie 
muszą zgodzić się na to, że obiekt poruszający się z większą prędkością 
musi, prędzej czy później, prześcignąć obiekt poruszający się z mniejszą 
prędkością i znajdujący się przed nim14. Jeżeli więc udałoby się wykazać, 
że takiej możliwości nie ma, przemawiałoby to za tym, że zjawisko ruchu 
w świecie jest jedynie pozorne15.

Drugi z zaproponowanych przez Zenona eksperymentów myślowych 
ma właśnie na celu próbę udowodnienia, że obiekt poruszający się szyb-
ciej nie będzie w stanie prześcignąć, ani nawet zbliżyć się, do obiektu 
poruszającego się wolniej. Filozof zaproponował wyobrażenie sobie wy-
ścigu pomiędzy dwoma zawodnikami: wysportowanym i szybkonożnym 
Achillesem oraz powolnym żółwiem16. Zgodnie z regułami rywalizacji 
zwyciężyć ma ten, kto pierwszy dotrze do mety. Z drugiej strony, po-
nieważ przeciwnik Achillesa nie jest szczególnie godnym rywalem, ten, 

11 Por. Arystoteles, «Fizyka [8,8; 263a]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warsza-
wa 1990) 194; J. Kinsella, Disclosed Poetics: Beyond Landscape and Lyricism (Manche-
ster 2007) 159.
12 Zob. B.E. Blank, S.G. Krantz, Calculus: Single Variable (Emeryville 2006) 72.
13 Co więcej, w nazwie tego uzasadnienia można dopatrzeć się aluzji do pewnych wy-
darzeń przedstawionych w utworach Homera. Zob. R. Cooke, The History of Mathema-
tics: A Brief Course (Hoboken 2005) 283.
14 Por. C.K. Raju, Time: Towards a Consistent Theory (Dordrecht 1994) 27.
15 Por. F. Vasiliu, Paradoxism's Main Roots (Phoenix 1994) 10.
16 Zob. N. Strobach, «Zeno’s Paradoxes», w: H. Dyke, A. Bardon, A Companion to the 
Philosophy of Time (Oxford 2013) 33.
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jako prawdziwy sportowiec, zdecydował się na danie żółwiowi pewnej 
przewagi na starcie.

Mimo że w sensie ścisłym w przypadku tej argumentacji nie jest stoso-
wany mechanizm podziału na połowę, to jednak model i założenia argumentu 
są bardzo podobne jak w przypadku pierwszego uzasadnienia17. Zenon 
zauważa, że Achilles, żeby znaleźć się na linii mety przed swym rywalem, 
zmuszony jest najpierw do jego prześcignięcia, co spowodowane zostało 
początkowymi warunkami rywalizacji. W chwili jednak, gdy Achilles dotrze 
na punkt startowy, z którego rozpoczynał bieg jego rywal, ten w tym samym 
czasie, w którym Achilles dotrze do tego miejsca, zdoła już pokonać pewien 
dystans18. Achilles zatem, żeby dogonić żółwia, zmuszony jest do dotarcia 
do tego miejsca, do którego przemieścił się jego rywal. Okazuje się jednak, 
że w tym czasie, w którym Achilles dobiegnie do tego miejsca, żółw znowu 
zdoła przemieścić się o pewien odcinek19.

Zenon zauważa, że tego rodzaju sytuacja powtarzać się będzie w nie-
skończoność. Dzieje się tak ze względu na to, że wskutek ciągłego przemiesz-
czania się żółwia Achilles zawsze zmuszony będzie do dotarcia do miejsca, 
które jego rywal już zajmował, a w którym go w danej chwili już nie ma. 
Po raz kolejny zatem, zdaniem filozofa, następuje dysharmonia pomiędzy 
skończonością a nieskończonością. Z przykładu podanego przez Zenona 
wydaje się wynikać, że dogonienie żółwia przez znacznie szybszego rywala 
jest niemożliwe20. Na tej podstawie, zdaniem myśliciela, należy przyjąć, 
że skoro obiekt szybszy nie jest w stanie prześcignąć obiektu wolniejszego, 
a to właśnie stanowi dowód faktyczności zjawiska ruchu, konsekwentnie 
należałoby przyjąć, że ruch jest tylko pozorny.

2.3 Strzała

Ten rodzaj uzasadnienia w znacznej mierze opiera się na relacji po-
między miejscem zajmowanym w przestrzeni a stanem spoczynku. Nazwa 

17 Zob. P. Łukowski, Paradoxes (London 2011) 177.
18 Zob. I. McGilchrist, The Master and His Emissary: The Divided Brain and the Ma-
king of the Western World (New Haeven 2009) 138.
19 Zob. M.H. Kramer, Critical Legal Theory and the Challenge of Feminism: A Philo-
sophical Reconception (Lanham 1995) 65.
20 Zob. A. Bardon, A Brief History of the Philosophy of Time (Oxford 2013) 11.
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samego argumentu została oparta na obiekcie wykorzystanym przez Zenona 
w tej argumentacji. Filozof zauważył, że z ruchem nieodłącznie związane 
jest zjawisko zmiany miejsca w przestrzeni, a więc niepozostawanie w stanie 
spoczynku. W jego opinii możliwość wykazania, że poszczególne obiekty 
cały czas znajdują się w stanie spoczynku, tzn. nie ma takiej chwili, kiedy 
zmieniają swoje położenie, w sposób konieczny musi przełożyć się na uzna-
nie twierdzenia, że ruch w świecie nie jest faktyczny, a jedynie pozorny.

Właśnie w celu dowiedzenia ciągłego stanu spoczynku ciał filozof za-
proponował eksperyment myślowy, w którym analizuje się sposób prze-
mieszczania się strzały wystrzelonej z łuku21. Ten obiekt przez cały czas 
lotu zajmuje taką samą objętość przestrzeni, która jest równa wielkości tej 
strzały – ponieważ rozmiar obiektu nie ulega zmianie przez cały czas trwania 
lotu, w związku z tym nie ma możliwości wykazania, że strzała zwiększyła 
swoją objętość w przestrzeni. Cały lot strzały trwa ściśle określoną długość 
czasu mierzoną od momentu jej wystrzelania do chwili dotarcia do celu.

W następnym kroku tej argumentacji Zenon dokonuje parcelacji czasu. 
Zdaniem filozofa czas można podzielić na szereg momentów, które razem 
składają się na całość czasu. W związku z tym również czas lotu strzały może 
zostać podzielony na szereg podobnych momentów. Ten zabieg umożliwił 
myślicielowi przypisanie określonego momentu do przestrzeni zajmowanej 
przez strzałę podczas lotu i, co za tym idzie, stwierdzenie, że w każdym 
z tych momentów strzała pozostaje w stanie spoczynku22. Ponieważ całość 
czasu lotu strzały składa się z takich właśnie momentów, można na tej pod-
stawie stwierdzić, zdaniem Zenona, że strzała przez cały czas swojego lotu 
pozostaje w stanie spoczynku23.

Tymczasem jednak, jak zostało już zauważone, kiedy dany przedmiot 
pozostaje w stanie spoczynku, nie można o nim powiedzieć, że się po-
rusza, gdyż ruch związany jest właśnie z brakiem stanu spoczynku. Na 
podstawie tak przeprowadzonej argumentacji wydaje się zatem, że podana 

21 Por. A.I. Miller, Insights of Genius: Imagery and Creativity in Science and Art (New 
York 1996) 133.
22 Zob. H. Bergson, «The Cinematographic View of Becoming», w: W.C. Salmon, Ze-
no’s Paradoxes (Indianapolis 1970) 63.
23 Zob. V. Raghunathan, The Corruption Conundrum and Other Paradoxes and Dilem-
mas (New Delhi 2010) 6.
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w przykładzie Zenona strzała się nie porusza24. Podobna sytuacja jednak 
dotyczy wszystkich przedmiotów. W związku z tym każdy przedmiotów 
w określonym momencie w czasie pozostaje w stanie spoczynku, a zatem 
każdy z nich nie może faktycznie się poruszać, gdyż każdy odcinek czasu 
jest sumą pojedynczych momentów, w których ma miejsce spoczynek da-
nego przedmiotu. Ponieważ jednak pozostawanie przez cały czas w stanie 
spoczynku oznacza faktyczny brak ruchu, należy na tej podstawie przyjąć, 
zdaniem filozofa, że ruch w świecie jest jedynie pozorny25.

2.4 Stadion

Ostatnia z argumentacji Zenona oparta jest na relacji pomiędzy pręd-
kością, perspektywą i punktem odniesienia w przestrzeni. Nomenklatura 
tego uzasadnienia ma swoją podstawę w miejscu, które w tym argumen-
cie filozofa jest przestrzenią rozgrywania się przedstawionych przez niego 
wydarzeń. Sama argumentacja jest dosyć trudna do odtworzenia z dwóch 
zasadniczych powodów26. Po pierwsze, ze względu na niejednoznaczny 
język Arystotelesowskiego pisma, w którym ten argument przetrwał do 
czasów współczesnych. Po drugie zaś, z powodu wątpliwego odczytania 
samego tekstu. Wydaje się jednak, że w oparciu o posiadane źródła można 
w znacznym stopniu ten argument zrekonstruować. Zenon odwołuje się 
do spostrzeżenia, że szybkość, z jaką porusza się dany obiekt, ma ściśle 
określoną wartość. Nie może zatem mieć miejsca taka sytuacja, w której 
jest możliwość stwierdzenia dwóch różnych wartości szybkości dla tego 
samego obiektu. Podanie przykładu takiego przypadku dawałoby, zdaniem 
filozofa, podstawy do stwierdzenia, że ruch w świecie jest tylko pozorny.

W czwartym z przytoczonych eksperymentów myślowych Zenona filozof 
zaproponował wyobrażenie sobie stadionu, na którym znajdują się trzy obiekty. 
Przedmioty te składają się z kilku mniejszych elementów, w których można 

24 Por. M.W. Wartofsky, «How to be a Good Realist», w: G. Munévar, Beyond Reason: 
Essays on the Philosophy of Paul Feyerabend (Dordrecht 1991) 39.
25 Nieco inną wersję tego argumentu można odnaleźć w: D.C. Benson, The Moment of 
Proof: Mathematical Epiphanies (Oxford 1999) 13; G. Holton, S.G. Brush, Physics, the 
Human Adventure: From Copernicus to Einstein and Beyond (New Brunswick 2004) 30.
26 Por. H.D.P. Lee, Zeno of Elea: A Text, with Translation and Notes (Cambridge 
1936) 83.
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wydzielić część przednią, środkową oraz tylną. Pierwszy z obiektów nie porusza 
się w żaden sposób, dwa kolejne natomiast przemieszczają się w przeciwne 
strony względem siebie z punktu startowego, który wyznacza układ w jedna-
kowej linii tych trzech obiektów27. Ze względu na zamkniętą budowę stadionu 
i statyczność jednego obiektu w pewnej chwili dochodzi do takiej sytuacji, 
kiedy wszystkie trzy przedmioty znajdują się ponownie obok siebie.

Zenon stwierdza, że w takiej sytuacji dochodzi do pewnego paradok-
su. Przednia część jednego obiektu bowiem przebyła połowę długości ciała 
nieruchomego, podczas gdy w tym samym czasie przednia część drugiego 
przedmiotu względem tego samego nieruchomego ciała przybyła cały odcinek 
jego długości28. Oznacza to, że w tym samym czasie względem nieruchomego 
obiektu jeden przedmiot poruszał się dwukrotnie szybciej niż drugi, co jest nie-
możliwe, ponieważ oba ruchome obiekty poruszały się z taką samą prędkością. 
W związku z tym można podać dwie różne wartości dla tej samej szybkości29.

Taka możliwość jednak stoi w wyraźnej sprzeczności z założeniami doty-
czącymi stałej wartości szybkości. Jak już zostało zauważone, zjawisko ruchu 
zakłada stałą wartość szybkości dla danego przedmiotu i wyklucza zasadność 
podawania dla tej samej szybkości różnych wartości. Skoro można wykazać, 
zdaniem filozofa, różną wartość szybkości przedmiotów ze stadionu, to można 
również to zrobić w odniesieniu do innych obiektów. W konsekwencji należy 
zatem przyjąć, że ruch w świecie jest jedynie pozorny.

3. Metoda argumentacyjna Zenona

Bardziej powszechną metodą argumentacyjną, z której korzystali po-
przednicy Zenona30, jest podawanie argumentów mających przemawiać za 

27 Por. A.W. Moore, The Infinite (London 2001) 25.
28 Kluczem do zrozumienia tego argumentu jest wyobrażenie sobie ciągu trzech ciał, 
przy czym przednia część dwóch z nich (tych, które się poruszają) znajdują się na tej 
samej wysokości, co środkowa część ciała pozostającego w bezruchu. Graficzny podgląd 
tej argumentacji można odnaleźć np. w: R. Waterfield, The First Philosophers: The Preso-
cratics and Sophists (Oxford 2000) 71.
29 Por. E.T. Bell, The Magic of Numbers (New York 1974) 222.
30 Taką metodą posługiwali się choćby filozofowie jońscy (Tales, Anaksymander, Ana-
ksymenes, Heraklit).
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określonym stanowiskiem oraz próba wyprowadzenia wniosku na podstawie 
zebranego materiału dowodowego. Metoda argumentacyjna Zenona jest 
już zdecydowanie inna i opiera się na odmiennych założeniach. Model do-
wodzeniowy tego filozofa można określić jako tzw. dowód nie wprost czy 
reductio ad absurdum, czyli sprowadzanie tezy przeciwnej do sprzeczności 
po to, by następnie przejść do uznania zasadności tezy własnej31.

Pierwszym krokiem metody Zenona było chwilowe przyjęcie tezy gło-
szonej przez stronę przeciwną w dyskusji, mimo że sam filozof danego 
twierdzenia nie uznawał32. Następnie, w oparciu o założoną prawdziwość 
tezy przeciwnej, starał się pokazać absurdalne teorematy wynikające z tego 
twierdzenia, których to wniosków nie można w żaden sposób przyjąć ani 
uznać za prawdziwe33. Wskutek pokazania absurdalności takiego twier-
dzenia wycofywał on się z jego prawdziwości i opowiadał za tezą jemu 
przeciwną na tej podstawie, że ta teza nie prowadzi do tak absurdalnych 
wniosków, jak twierdzenie jej przeciwne.

Bardzo ważną rolę w modelu argumentacyjnym Zenona pełniło uprzed-
nie przyjęcie koniecznej relacji pomiędzy światem realnym a właściwościami 
matematycznymi34. Argumentacja filozofa dlatego właśnie mogła uchodzić 
na tzw. pierwszy rzut oka za metodycznie poprawną, że jej autor swobodnie 
przekładał prawa matematyki na prawa fizyki, nijako uzupełniając te drugie 
tymi pierwszymi. Z tego powodu pojęcie nieskończoności, które w mate-
matyce może zostać dosyć łatwo wyprowadzone z pewnych podstawowych 
twierdzeń matematycznych, w świecie realnym nie jest już takie oczywiste. 
Podobna sytuacja ma miejsce z pojęciem czasu, które, choć w matematyce 
może zostać podzielone na pojedyncze momenty, to jednak w świecie real-
nym ta właściwość czasu nie jest możliwa do zaobserwowania35. Wreszcie 

31 Por. B. Skyrms, From Zeno to Arbitrage: Essays on Quantity, Coherence, and Induc-
tion (Oxford 2012) 5.
32 Zob. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 1963) 70.
33 Zob. D.J. Soccio, Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy (Boston 
2015) 67; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, Od początków do Sokratesa (Lublin 
2000) 153.
34 Por. I.M.R. Pinheiro, «Note on Zeno’s Dichotomy», ProtoSociology. An Internatio-
nal Journal of Interdisciplinary Research, 30 (2013) 269.
35 Por. A.R. Alexander, Geometrical Landscapes: The Voyages of Discovery and the 
Transformation of Mathematical Practice (Stantford 2002) 135.
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Zenon odwołuje się do różnych punktów odniesienia i perspektyw, łącząc je 
i zestawiając razem przez przeniesienie doświadczenia jednego odbiorcy na 
doświadczenie drugiego odbiorcy. W ten sposób miesza on ze sobą porządek 
obiektywny z porządkiem subiektywnym, co umożliwia mu doszukanie się 
sprzeczności i niekonsekwencji tam, gdzie faktycznie ich nie ma.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia modelu argumen-
tacyjnego starożytnego filozofa, Zenona z Elei, wykorzystanego przez niego 
w sformułowanych przez siebie argumentach przeciwko faktyczności ruchu 
w świecie. Metodą, która została wykorzystana dla osiągnięcia postawio-
nego celu, była prezentacja oraz analiza reprezentatywnych argumentów 
wypracowanych przez filozofa. Praca została podzielona na dwie części, 
przy czym w pierwszej przytoczono cztery reprezentatywne argumentacje 
Zenona, w drugiej zaś nastąpiła próba odtworzenia najważniejszych zasad 
metody argumentacyjnej filozofa.

W świetle przeprowadzonych analiz można wskazać na dwie podstawo-
we cechy schematu argumentacyjnego Zenona. Pierwszym z nich jest model 
tzw. dowodzenia nie wprost znanego również jako reductio ad absurdum. 
Jest to jedna z tych cech, które zapewniły uzasadnieniom Zenona rozgłos 
i spektakularność. Drugą ważną cechą schematu argumentacyjnego filozofa 
jest ścisłe powiązanie ze sobą właściwości matematycznych z właściwościa-
mi fizycznymi. Przyjęcie tego związku pozwoliło myślicielowi na pozornie 
słuszne dzielenie w nieskończoność fizycznych właściwości świata.
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Assumptions of Zeno’s of Elea argumentation 
in relations to arguments against fact of movement

The purpose of the paper is finding out the most important assumptions of Zeno’s Elea 
argument model which was used in four philosopher’s arguments against movement (di-
chotomy, Achilles, arrow, stadium). Researches were divided into two parts. In the first 
one the arguments were presented and analyzed. In the second one there was an attempt 
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of reconstruction of most important argumentation assumptions. On the basis of analysis 
it can be claimed that there are two important features of Zeno’s arguments. Philosopher 
used the proof by contradiction and linked attributes mathematical with physical.

Keywords:   Zeno of Elea; dichotomy; Achilles; arrow; stadium; proof by contradiction
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Sfera duchowa powstańców styczniowych

Powstanie styczniowe (1863-1864) odegrało znaczącą rolę dziejach narodu polskiego. 
Skazywani na klęskę powstańcy przez niemal dwa lata stawiali opór przeważającym si-
łom Cesarstwa Rosyjskiego. Mimo przegrywanych potyczek i bitew opór Polaków trwał. 
Powstańcy nie poddali się głównie dzięki dobremu morale żołnierzy w oddziałach zbroj-
nych, budowanemu poprzez akcentowanie wiary w Boga, tworzenie więzi między żoł-
nierzami i wspólną walkę. Dzisiaj ten aspekt powstania styczniowego jest mało znany 
i pomijany – należy jednak pamiętać że potyczki i bitwy były „przerywnikiem” w cięż-
kim życiu obozowym powstańców. Wydaje się, że silne morale budujące sferę duchową 
żołnierzy lat 1863 i 1864 sprawiło, że powstanie, mimo braku możliwości ostatecznego 
zwycięstwa, trwało tak długo. 

Słowa kluczowe:  powstanie styczniowe; morale; przysięga żołnierska; muzyka powstań-
cza; życie obozowe

1. Wprowadzenie

Lata 1863 i 1864 w dziejach narodu polskiego to czas powstania stycz-
niowego skierowanego przeciw carskiej Rosji. W tych latach potyczki zbroj-
ne były prowadzone dzień w dzień – stoczono ponad 1200 starć z Moskalami. 
Walczono w lasach, wsiach, miasteczkach, polach i łąkach. Nie było dnia, 
aby gdzieś w Królestwie nie było słychać karabinowych strzałów, armatnich 
huków i ludzkich krzyków. Nie bez przyczyny powstanie styczniowe koja-
rzone jest dzisiaj z bohaterskimi potyczkami i pięknymi klęskami, z walką 
beznadziejną, skazaną na porażkę. Jednak walka zbrojna była tylko jednym 
z elementów partyzanckiej wojny – często była „tylko” przerywnikiem 
w ciężkiej, codziennej egzystencji, toczącej się w ukrytych po lasach i uro-
czyskach powstańczych obozowiskach.

Celem niniejszego opracowania jest próba spojrzenia na dzieje powsta-
nia styczniowego pod kątem sfery duchowej i budowania morale wśród 
żołnierzy. Podstawowym źródłem w pisaniu pracy są liczne pamiętniki 
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i relacje z powstania. Niektóre z nich tylko wzmiankują o interesujących 
zagadnieniach, inne wiele miejsca poświęcają życiu obozowemu. Pisząc 
niniejszy artykuł, nie można było zapomnieć o instrukcjach Wydziału Wojny, 
które szczegółowo opisują niektóre interesujące zagadnienia.

W tym artykule pokazane zostanie także, jak wiara katolicka, akty i ob-
rzędy religijne wpływały na budowanie i podtrzymywanie dobrego morale 
wśród żołnierzy powstańczych. Służyły temu m.in. przysięga powstańcza, 
codzienne modlitwy, nabożeństwa oraz obecność w większości oddziałów 
kapelanów. W pierwszej części niniejszego opracowania zostanie pokazane, 
jak wyglądała przysięga powstańcza, w drugiej części zostanie opisane, jak 
budowano morale żołnierzy, a w trzeciej nastąpi zwrócenie uwagi na po-
wstańczą muzykę, która odgrywała dużą rolę w umacnianiu więzi pomiędzy 
powstańcami i poszczególnymi oddziałami.

2. Przysięga w oddziale powstańczym jako akt religijny

Ochotnik powstaniec z lat 1863 i 1864, któremu udało się dołączyć do 
którejś z formacji powstańczych, zostawał zapisywany do księgi oddziału. 
Oczywiście było to możliwe tylko w tych oddziałach powstańczych, gdzie 
księgi takie posiadano. Po takim wpisie nowemu żołnierzowi wydawano 
(jeśli była taka możliwość) broń i umundurowanie oraz inne potrzebne 
przedmioty. 

Z przyjmowaniem ochotników do „partii” wiąże się jeden z ważnych 
elementów powstańczego ceremoniału: przysięga. Z relacji pamiętnikarskich 
wyłania się obraz tego rytuału jako uroczystości religijnej, najczęściej zbio-
rowej, połączonej z Mszą Świętą. Przysięgano w obliczu osoby duchownej 
– kapelana oddziału, księdza bądź zakonnika sprowadzonego z okolicy. 
Obrzęd ten odbywał się przy obecności wszystkich żołnierzy. Należy pa-
miętać, że takie składanie przysięgi odgrywało nie tylko rolę wydatnego 
podbudowania morale nowych powstańców, ale także działało odstraszają-
co na dezerterów i bandytów. Każde wykroczenie przeciw regulaminowi, 
a zarazem przysiędze, było karane. Najcięższe wykroczenia, jak dezercja, 
zdrada czy niesubordynacja wobec przełożonych, były karane śmiercią.

Słowa przysięgi są znane dzięki powstańczym instrukcjom. Oto 
ona: „Przysięgam Bogu w Trójcy Świętej jedynemu i Matce Boskiej 
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Częstochowskiej, królowej polskiej, iż służyć będę mojej ojczyźnie myślą, 
mową i uczynkiem, nie szczędząc zdrowia mego i życia, i nie oglądając się 
na to, co mi jest najdroższego i najmilszego. Obowiązuję się być posłusznym 
moim dowódcom, wypełniać chętnie, bez obłudy i wedle sił moich wszystkie 
zlecenia i rozkazy, zachować w tajemnicy to, co mi powierzonym będzie. 
Przysięgam, że nie opuszczę chorągwi, pod którą służę. Jeżeli nie dotrzymam 
tej przysięgi mojej, ukarz mię Boże w tym i przyszłym życiu. Amen”1.

Taką przysięgę składali powstańcy najczęściej grupowo w leśnych obo-
zach, polanach, wioskach, a także często na rynkach miasteczek i kościołach. 
Nieliczne zapiski pamiętnikarzy na ten temat mówią głównie o przysięgach 
zbiorowych składanych przy okazji jakiejś ważniejszej uroczystości. Tak to 
relacjonuje jedna z nich: „Po powrocie odbyło się uroczyste przyjęcie ochot-
ników. Nasza partia ustawiła się w czworobok, ksiądz kapelan w środku, 
a ochotnicy kolejno, dotykając się ręką sztandaru, składali przysięgę, że go 
do ostatniej kropli krwi bronić będą, po czym wcielono ich do odpowiednich 
kompani”2. 

Inny powstaniec opisuje ceremonie przysięgi przed przejściem przez 
oddział zbrojny granicy z Królestwem. Niedaleko słupów granicznych „par-
tia” złożyła przysięgę w formie przemowy dowódcy, modlitwy, spowiedzi 
i komunii. W swoich wspomnieniach relacjonuje: „Jagmin [dowódca od-
działu – D.R.] otoczony nami, po komendzie: «baczność», wskazał granicę 
i zawołał: «o krok tam przygody, kto z odwagą za mną, kto jej nie ma niech 
się cofnie! Dyscyplina wojskowa bez litości, posłuszeństwo bez granic […]. 
Ręka w górę kto jest za mną!». Sto kilkadziesiąt rąk wyrosło nad głowami. 
«Dobrze, czapki w dół, uklęknąć!» Kapelan ukląkł pośrodku, zmówiwszy 
modlitwę, spowiedź, obozowa komunia, potem uroczyste złożenie przy-
rzeczenia”3.

Pułkownik Karol Kalita ps. Rębajło wspomina, że do jego leśnego obozu 
przybył zakonnik z „aparatami kościelnymi”, który po odprawieniu Mszy 
Świętej wygłosił do żołnierzy patriotyczną przemowę i odebrał od nich 
uroczystą przysięgę na wierność ojczyźnie, Rządowi Narodowemu oraz 

1 «Kodeks karny», w: S. Kieniewicz, Dokumenty Wydziału Wojny Rządu Narodowego 
(Wrocław 1973) 82.
2 S. Brykczyński, Moje wspomnienia (Warszawa 1908) 137-138.
3 R. Hirsch, «Z oddziału Jagmina», w: W czterdziestą rocznicę powstania styczniowe-
go (Lwów 1913) 128-129.
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posłuszeństwo przełożonych4. Podobnie znajdujący się pod Warszawą od-
dział majora Ludwika Żychlińskiego został pobłogosławiony przez okolicz-
nych księży. Ta wzniosła uroczystość, odbywająca się w obecności okolicz-
nych chłopów i mieszkańców Warszawy, zakończyła się, gdy „stanął przed 
ołtarzem oddział i kolejno plutonami przystępowali powstańcy i klęcząc, 
składali broń na stopie ołtarza, który poświęcał zacny ów kapłan”5. Ksiądz 
Serafin Szulc, kapelan oddziału Langiewicza, dodaje, że po odprawieniu 
Mszy na rynku w Słupi, odebrał przysięgę osobno od dowódcy, oficerów 
i żołnierzy, czemu ze wzruszeniem przypatrywało się wielu mieszkańców 
okolicznych miast i wsi6. Kiedy w oddziale nie było osoby duchownej, 
a sprowadzenie księdza bądź zakonnika nie było możliwe, przysięgę od 
nowych powstańców odbierał sam dowódca oddziału7.

3. Praca nad morale żołnierza

Po zapisie do oddziału i złożeniu przysięgi powstańczej żołnierz 
znajdował się w nowej rzeczywistości, otoczony często ludźmi niezna-
nymi, pochodzącymi z różnych stanów. W dobie ciągłego osaczenia 
przez wroga, staczanych potyczek oraz trudów życia obozowego, dobre 
morale wśród powstańców stawało się niezbędne do dalszego trwania 
zrywu narodowego. Jednym z elementów budowania morale żołnier-
skiego były przemowy dowódców o charakterze umoralniającym bądź 
ganiącym. Ochotnik, przebywając w powstańczej „partii”, nieraz mógł 
usłyszeć przemowę swojego dowódcy mobilizującą do wytrwałości, 
zagrzewającą do poświęcenia w nadchodzącej bitwie, czy karcącą po 
klęsce. Dowódcy „partii” często apelowali o zachowanie subordyna-
cji i karności wojskowej, a przede wszystkim o posłuszeństwo wobec 
przełożonych. Często do żołnierzy przemawiali również kapelani od-
działu. Ksiądz Serafin Szulc wędrował przez ziemie objęte powstaniem, 

4 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk (Lwów 1913) 67.
5 L. Żychliński, Pamiętniki byłego dowódcy dzieci warszawskich i byłego naczelnika 
sił zbrojnych powiatów warszawskiego i rawskiego (Poznań 1885) 28, 35.
6 «Pamiętnik kapelana księdza Serafina Szulca», w: E. Kozłowski, Zapomniane wspo-
mnienia (Warszawa 1981) 123.
7 L. Żychliński, Pamiętniki byłego dowódcy dzieci warszawskich, 28.
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odwiedzał małe oddziałki piechoty i zachęcał gorącymi mowami po-
wstańców do dalszej walki8.

Jakie rodzaju mogły być takie przemowy, opowiada pułkownik Rębajło. 
Przytacza on w przybliżeniu słowa gen. Józefa Hauke-Bosaka skierowane 
do jego żołnierzy po zwycięskich potyczka pod Mierzwinem i Hutą Szcze-
cińską. Oto jak brzmiały mniej więcej słowa generała: „W imieniu Ojczy-
zny i Rządu Narodowego, dziękuję wam, żołnierze polscy, za odniesione 
w kilku dniach świetne zwycięstwa nad wrogiem. W tak małym zastępstwie 
roznieśliście trzykroć silniejsze roty moskiewskie. Na mocy nadanej mi 
władzy Rządu Narodowego rozdawania nagród i kar, rozpoczynam od pierw-
szych. Znoszę dotychczasową nazwę: «oddział» i w myśli przeprowadzonej 
z pułkownikiem Chmieleńskim reorganizacji oddziałów i przemiany ich 
na polskie pułki, będziecie nosić nazwę: «pułk trzeci stopnicki». Wasze-
go dowódcę majora Rębajłę mianuję podpułkownikiem i dowódcą pułku 
z upoważnieniem, w miarę wzrastających jego sił, mianowania wszystkich 
oficerów do rang kapitana […]. Co do ukarania zdrajców i tchórzów, w tej 
chwili w moich rękach spoczywającej władzy «ius gladii» [prawo miecza 
– D.R] – w nagrodę męstwa przelewam w ręce waszego dowódcy. Pułkow-
niku! Postąp z tchórzami tak, jak ci rozsądek i sumienie nakazuje!”9.

Zdecydowanie bardziej siarczystymi przemowami odznaczał się puł-
kownik Chmieleński. Nieznoszący sprzeciwu i „politykowania” dowódca 
potrafił złajać swoich żołnierzy za najmniejsze nawet uchybienie dyscypli-
nie czy obowiązkom żołnierza. Zienkiewicz wspomina, że niedługo przed 
ważną bitwą Chmieleński stanął przed frontem żołnierzy i wygłosił dłuższą 
tyradę: „Oznajmił, że zostaliśmy tu otoczeni ze wszystkich stron przez blisko 
dziesięć tysięcy Moskali. Zagłada nasza byłaby nieuchronna, gdyby nie ta 
okoliczność, że nie mamy jeszcze chęci przeniesienia się w krainę duchów 
i że szkoda byłoby na jakimś dzierzgowskim młynie zakończyć swoją do-
czesną po ziemi wędrówkę”10. Tego typu przemowy ówże dowódca zwykł 
kończyć zwyczajowym skarceniem żołnierzy.

Inną scenę z udziałem tegoż pułkownika przypomina Jan Newlin Ma-
zaraki. Po jednej z przegranych potyczek, Chmieleński zebrał cały oddział 
8 «Pamiętnik kapelana księdza Serafina Szulca», 123. 
9 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk, 83-84.
10 Z.N. Krzywda, Wspomnienia obozowe z r. 1863 i 1864 (Lwów 1883) 22; K. Zienkie-
wicz, Wspomnienia powstańca roku 1863 (Warszawa 1932) 141.
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i siedząc na koniu, przemówił najpierw do piechoty, która nie utrzymała 
placu boju i źle spisała się w walce. Groził strzelcom i kosynierom, że jeśli 
jeszcze raz powtórzy się tak łatwe ustąpienie z placu boju, to zdziesiątku-
je tchórzowski oddział. Chmieleński potrafił również docenić dzielnych 
żołnierzy: „Dla moich trzech zuchów wyraził pochwałę, w podniosłych 
słowach wysławił ich męstwo, ich czyn waleczny i koleżeński – uczcił ich 
po wojskowemu, bo wywoławszy ich z szeregu przed siebie, kazał całemu 
oddziałowi przed nimi sprezentować broń i wszystkich trzech awansował 
na podoficerów; tego dnia byli oni przywołani do jego stołu, gdzieśmy pili 
za ich zdrowie”11.

Innym sposobem samoczynnego budowania morale były rozmowy po-
między żołnierzami w takcie przemarszów, a najczęściej przy ognisku. Kiedy 
tylko powstańcy mieli chwilę wolnego czasu – najczęściej wieczorami, przy 
rozpalonych ogniskach rozbrzmiewały rozmowy, śmiechy i opowieści. Na 
bieżąco komentowano ostatnie walki, wspominano dawne historie, bajdurzo-
no na tematy bieżącej polityki i zagrzewano się do wytrwania z nadzieją, że 
gdzieś daleko już formują się bataliony sojuszniczych wojsk, które wkrótce 
rozpoczną walkę z zaborcą rosyjskim. Można się domyślać, że najchętniej 
rozmawiano na tematy bieżące: omawiano niedawną bitwę, oceniano obec-
ną sytuację oddziału i zastanawiano się nad tym, co może przynieść jutro. 
Rozgorączkowani i podnieceni powstańcy, nieraz przeżywający właśnie 
pierwsze zetknięcie się z emocjami bitewnymi, dzielili się wrażeniami ze 
swoimi druhami w każdej wolnej chwili. Taką scenę, rozgrywającą się dzień 
po zwycięskiej bitwie pod Tyszowcami, opisuje żołnierz oddziału Jana „Żal-
plachty” Zapałowicza. Jego wspomnienie doskonale oddaje klimat i nastroje 
tamtych radosnych chwil: „Więc podjedliśmy doskonale i pokładaliśmy 
się dookoła ognia, gawędząc. Naturalnie głównym tematem rozmowy była 
wczorajsza bitwa, żarciki z tych, którzy zbyt grzecznie witali pierwsze nad 
głowami, przelatujące kule i którzy zostali tak ostro poczęstowani błotem 
przez owe, pękające koło grobli, granaty. […] Tak tedy odpoczywaliśmy 
sobie do wieczora, a jak się dobrze ściemniło, ruszyliśmy znowu”12.

Zdarzało się, że opłakani już druhowie, którzy rzekomo polegli lub 
gdzieś zaginęli, odnajdywali się niespodziewanie. Witano ich radośnie, 

11 J.N. Mazaraki, E. Kozłowski, Pamiętnik i wspomnienia (Kraków 1999) 73-74.
12 S. Brykczyński, Moje wspomnienia, 41-42.
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obściskiwano i gorączkowo opowiadano swoje przeżycia i przygody. Taką 
scenę przytacza rotmistrz Mazaraki, który wraz ze swoją kawalerią cu-
dem uratował się z okrążenia wroga. Po powrocie do starego obozowiska 
powstańcy zastali tam swoich druhów: „Zdziwienie to było tym większe, 
a radość niewypowiedziana, gdy wszyscy byli w komplecie i ani jednego nie 
brakowało, a wszyscy bez najmniejszego na ciele uszkodzenia. Boże wielki! 
Jakże niezbadane są Twoje wyroki! […]. Zaczęły się dopiero opowiadania, 
jak ten zastrzelił, drugi pałaszem płatał, tamten na śpiących kilku koniem 
najechał i tratował po nich, jak potem uciekali, mając przed sobą Bukowskie-
go, który ze strachu tak się wytrzeźwił, jakby od urodzenia sznapsa w gębie 
nie miał, a uciekając, modlił się w głos i powtarzał: «Panno Najświętsza, 
ratuj nas! Jezu, Odkupicielu Świata, zmiłuj się nad nami»”13.

Inny powstaniec wspomina w ten sposób podobną, wzruszającą chwilę: 
„Posiadawszy sobie w lesie, zaczęli się jeden drugiego pytać swoich towa-
rzyszy i uściskując się prawie ze łzami, jeden drugiego pytał: «No cóż, ty 
żyjesz? A ty żyjesz?» I zaraz, jeśli który miał większy przypadek lub się 
gdzieś odznaczył, to zaraz opowiadał, jak kilku skłuł, jak tego obronił, jak 
odbił, jak natarł, jak rąbał. I tak nawzajem, obściskując się opowiadali, sobie 
swoje zdarzenia, aby się jako tak pocieszyć, bośmy wszyscy posmutnieli. 
Ni tu wodza, ni konnicy”14.

Można zakładać, że takie sytuacje w obozach powstańczych zdarzały 
się na porządku dziennym. Pokazują one, jak silna więź tworzyła się między 
ludźmi walczącymi w jednym oddziale, dzielącymi wspólne ognisko czy sza-
łas, jedzącymi z jednej miski. Gawędy rozbrzmiewające nad biwakującymi 
powstańcami nie tyczyły tylko tematów militarnych. Jak zaznacza szwaj-
carski wojskowy Erlach, w obozie można było porozmawiać na wszelkie 
możliwe kwestie – tylu znajdowało się tam ludzi wykształconych i bardzo 
różnorodnych15. Wielu pamiętnikarzy z rozrzewnieniem wspomina niezwy-
kłego ducha, jaki władał powstańcami w obozie w Goszczy. Wieczorami 
układano się wygodnie przy ogniskach i spożywano przypiekaną słoninę 
z chlebem. Gawędzono na najróżniejsze tematy, nie zapominano o wielkiej 

13 J.N. Mazaraki, E. Kozłowski, Pamiętnik i wspomnienia, 113.
14 F.W. Riedl, «Wspomnienie z powstania 1863 roku i z drogi na zesłanie w 1864 
roku», w: E. Kozłowski, Zapomniane wspomnienia (Warszawa 1981) 173. Podobnie 
w: R. Hirsch, «Z oddziału Jagmina», 130.
15 F.L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w r. 1863 (Warszawa 1919) 123.
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polityce i sprawach światowych. Wyobrażano sobie przyszłe zwycięstwa 
i wyzwolenie ojczyzny: „A wieczorem? Księgi można by pisać i zapisać 
o tym wszystkim, cośmy w ten czas nafantazjowali przy ogniskach biwa-
kowych o walkach naszych przyszłych, o zwycięstwach, o zainteresowaniu 
się ludów Europy sprawą polską, o przybyciu Garibaldiego i Kossutha, 
o interwencji Francuzów, o entuzjazmie Warszawy na widok wkraczających 
naszych szeregów! A ile było przy tym osobistych, nadziei, pragnień, życzeń, 
ile żądań, wymagań nawet!”16.

Tak samo wyglądało to również w późniejszym etapie powstania, tj. 
od jesieni 1863 roku. Wszyscy pamiętnikarze wspominający te wieczorne 
chwile spędzone przy rozpalonych ogniskach, przy śpiewach i gawędach, 
przy wesołych dyskusjach z kolegami – w swoich wspomnieniach mówią 
o tym z mocno widoczną nostalgią i tęsknotą17.

4. Powstańcza muzyka 

Przy obiadowych paleniskach, wieczornych ogniskach, podczas po-
stojów i pochodów, powstańcze obozy rozbrzmiewały nie tylko wesołymi 
pogawędkami i poważniejszymi dyskusjami, ale również – codziennymi 
w każdej „partii” – śpiewami. Śpiewano w każdej możliwej sytuacji: pod-
czas obozowania w spokojnym, leśnym zaciszu, podczas marszu na bój 
i po walce, podczas nabożeństw w miasteczkach i na zaimprowizowanych 
polowych Mszach Świętych. Śpiewano pieśni poranne i wieczorne. Z peł-
nym przekonaniem można założyć, że pieśni w szeregach powstańców były 
rytuałem prawie niezbędnym i codziennym.

Wieczorami wojacy siadywali przy ognisku i przyśpiewywali pa-
triotyczne pieśni, czasem strzelcy, jeźdźcy i kosynierzy schodzili się do-
okoła głównej kwatery wodza, kładli się na trawie i nucili melodie „na tę 

16 S. Grzegorzewski, Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku skreślił Stanisław 
Grzegorzewski – sierżant z pułku „żuawów śmierci”, porucznik wojsk narodowych 1863 
r. (Lwów 1903) 67-68.
17 Oprócz wymienionych powyżej byli to: J. N. Rostworowski, Wspomnienia z roku 
1863 i 1864 (Kraków 1900) 21, 56; W. Witowski, «Pod Sowią Górą», w: W czterdziestą 
rocznicę powstania styczniowego (Lwów 1913) 494; K. Kalita, Ze wspomnień krwawych 
walk, 88; K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca roku 1863, 159, 309.
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niesłychanie żałosną a porywającą nutę, jaką może stworzyć i oddać tylko 
polska walka o niepodległość”18. Podczas nużących marszów śpiewano 
bardziej skoczne melodie, w dnie świąteczne natomiast, podczas nabożeństw 
oraz rano i wieczorem przeważały pieśni religijne. Każda „partia” (bywało, 
że i osobne kompanie), miała swoje ulubione piosenki, śpiewane najczęściej 
i z największą werwą, z którymi utożsamiano się i odróżniano od innych19. 

Bez względu na „partię”, formację czy kompanię powszechnie w po-
wstańczych obozach, podczas marszów, postojów, ceremonii i nabożeństw, 
śpiewano pieśni religijne. Podczas Mszy Świętych najczęściej intonowano 
pieśń „Boże coś Polskę”; wieczorem przed snem w leśnych obozach rozle-
gała się nuta „Wszystkie nasze dzienne sprawy”, a rano „Kiedy ranne wstają 
zorze”. Od czasu do czasu z dumą śpiewano „Jeszcze Polska nie zginęła”20.

Rotmistrz Mazaraki w swoich wspomnieniach przytacza moment, który 
szczególnie zapadł mu w pamięć – chwilę, której nie zapomniał do śmierci. 
Był grudzień 1863 roku, mróz sięgał do 12 stopni. Powstanie powoli chyliło 
się ku upadkowi, a nadziei na zwycięstwo było coraz mniej. Wymęczony, 
zbiedzony i ciągle ścigany oddziałek powstańczy trafił do Pińczowa. Roz-
palono ogniska na ulicach miasta, a gdy mróz trochę zelżał, rozpoczęto 
przygotowania do noclegu „na gołej ziemi”. Życzliwi mieszkańcy przy-
nieśli powstańcom jedzenie, sienniki, siano i słomę, a także kołdry i derki. 
Powstańcy spokojnie spędzili noc w tym miasteczku. Na drugi dzień rano 
przygotowywano się do dalszej drogi:

„[…] podeszliśmy pod kościół i stanęliśmy, ustawiwszy się kolumnami. 
Otwarły się główne drzwi kościoła i wyszedł z nich, przy odgłosie dzwonów, 
młody ksiądz Karol Rapacki w ornacie i z krzyżem w ręku. Gdy się zbliżył, 
rozeszła się komenda: «Prezentuj broń!» Miał krótką, ale gorącą przemowę 
[…]. Po tym przemówieniu poszła komenda u piechoty: «do nogi broń!», 
u konnicy zaś: «w pochwy broń i z koni!» Gdy nas ksiądz żegnał krzyżem, 
pozdejmowaliśmy czapki, po czym obróciwszy się do kościoła ukląkł, i my 
też za nim, a wtedy on zaintonował: «Święty Boże, święty mocny, święty 

18 F.L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w r. 1863, 122.
19 S. Brykczyński, Moje wspomnienia, 121; K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca 
roku 1863, 252. 
20 J. Kościesza-Ożegalski, Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863 (Kraków 1893) 
32; S. Brykczyński, Moje wspomnienia, 128; Z.L. Sulima [W. Przyborowski], Pamiętniki 
powstańca z 1863 i 1864 roku (Lwów 1881) 20.
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a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami». Cały oddział i setki innych piersi 
wybuchło tą piękną i wzniosłą prośbą do Boga; prawie całe miasto wylęgło, 
by nas odprowadzić i pożegnać”21.

Niewątpliwie tego rodzaju ceremonie, nabożeństwa i uroczystości, na 
których były patriotyczne i religijne pieśni i przemowy, działały silnie na 
świadomość zarówno powstańców – podbudowywały morale i ducha żoł-
nierzy – jak i na zwykłą ludność.

5. Podsumowanie

Powstańcy lat 1863 i 1864 stali na straconej pozycji. Mimo tego gło-
dowali, marzli, cierpieli i chorowali – walczyli przede wszystkim z samym 
sobą. Ciężka, obozowa codzienność przepełniona ćwiczeniami, patrolami 
i niebezpiecznymi misjami była przerywana od czasu do czasu wyjściem 
na akcję, zasadzkę albo do bitwy.

Sfera duchowa wśród powstańców z lat 1863-1864, w dobie licznych 
klęsk, ciągle toczonych bitew i potyczek, a także ciężkiej codziennej egzy-
stencji w obozie, stanowiła bardzo istotny aspekt powstańczej walki. Tylko 
dzięki doskonałemu morale powstańców, ich wytrwałości, oddaniu i poświę-
ceniu sprawie powstanie styczniowe trwało aż półtorej roku. W niniejszym 
artykule pokazano, jak budowano morale powstańców (m.in. poprzez przy-
sięgę i powstańczą muzykę) oraz udowodniono, że kwestie religijne były 
jednym z najważniejszych zagadnień życia obozowego.
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Spiritual sphere of the soldiers in the January Uprising

January uprising (1863-1864) played a significant role in the history of Polish nation. 
Condemned to failure insurgents Resist the overwhelming forces for almost two years. 
Despite lost battles and skirmishes Poles continued resistance. Insurgents did not sur-
render thanks to good morale in the armed forces, which was built by emphasizing faith 
in God, creating bonds between soldiers and common struggle. In these days this aspect 
of January Uprising is omitted. It needs to be highlighted that battles were interlude in 
the heavy camp life of insurgents. It appears that good morale formed a spiritual sphere 
of soldiers in 1863 and 1864. Thanks to that January Uprising despite lack of possibility 
of final victory, lasted so long.
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