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Mgr lic. Dariusz Koper

Czyściec darem miłosiernego Boga1

O istnieniu czyśćca można wywnioskować z przesłanek zawartych w Piśmie Świętym. 
Biblia nie mówi wprost o jego istnieniu, ale z racji na miłosierdzie i sprawiedliwość 
Bożą jego istnienie jest uzasadnione. Kościół potwierdza istnienie stanu, w którym du-
sze oczyszczane są z nieuporządkowanego przywiązania do stworzeń. To przywiązanie, 
a więc jednoczesne oddalenie od Stwórcy, to kara za grzech zgładzony już co do winy. 
Grzechy bowiem mają pewne konsekwencje. Czyściec jest więc przejawem miłosierdzia 
Bożego, które nie rezygnuje z dobra człowieka. Wolna wola człowieka może wszelki dar 
miłosierdzia odrzucić i zanegować swoje powołanie do zbawienia.

Słowa kluczowe:  czyściec; niebo; piekło; miłosierdzie; zbawienie; wina; kara 

1. Wstęp

Niejednokrotnie rozważania człowieka na temat jego moralności, śmier-
ci czy nawet świętości sprowadzają się do zasadniczego pytania: „czy pój-
dę do nieba, czy do piekła? jaki czeka mnie los po śmierci?”, albo też do 
stwierdzenia: „chciałbym pójść do nieba, ale żeby być świętym, to chyba 
bym nie chciał, to zbyt wymagające, a ja mam swoje grzechy, słabości”. 
Rzeczywistości nieba i piekła są od siebie na tyle odległe, tak zasadniczo 
różne, że każdy człowiek wyczuwa możliwość istnienia stanu pośredniego, 
w którym człowiek, mimo swojej grzeszności, ma szansę drogą ostatecznego 
oczyszczenia na dostąpienie pełni świętości i wspólnoty życia z Bogiem 
razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Właśnie dlatego powstaje potrzeba 
rozważań nad czyśćcem, gdzie dusze pokutują za grzechy odpuszczone już 

1 Niniejszy tekst został opublikowany równolegle w: B. Migut, A. Megger, Sakra-
mentalny wymiar Bożego Miłosierdzia (Lublin 2017)109-122. Niniejszy tekst jest nieco 
poszerzoną wersją wspomnianego wydania. Najważniejsze zmiany obejmują: nieco inną 
numerację nagłówków, inny system tworzenia przypisów i bibliografii oraz inaczej prze-
prowadzone korekty stylistyczne.
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co do winy, a także za grzechy lekkie, które nie oddzielają człowieka od 
miłości Bożej, lecz ta miłość wciąż może być przez niego przyjęta. Celem 
pracy jest podanie ogólnego uzasadnienia istnienia czyśćca i próba jego 
charakterystyki2.

W niniejszym opracowaniu będzie miało miejsce odniesienie głów-
nie do rozważań nad czyśćcem podejmowanych na gruncie teologii 
katolickiej, chociaż tematem tym zajmowały się również inne wyznania 
chrześcijańskie. Temat zostanie omówiony w pięciu punktach: po pierw-
sze nastąpi analiza istoty czyśćca, czy raczej obowiązującej definicji 
tego stanu oraz jego natury. Następnie badaniom zostaną poddane teksty 
biblijne sugerujące istnienie purgatorium. Po trzecie zostaną wskazane 
powody mówienia o czyśćcu, a zatem nastąpi próba odpowiedzi na 
pytanie, w wyniku jakich przewinień, czy w jakim stanie łaski, dusza 
po śmierci trafia do tego „miejsca”3 oczyszczenia. Następnie zostanie 
przytoczone nauczanie Urzędu Nauczycielskiego Kościoła w kwestii 
czyśćca. W wyniku tych wszystkich rozważań wysunięte zostaną wnio-
ski odpowiadające na pytanie, co wspólnego mają czyściec i miłosier-
dzie Boże oraz Boża sprawiedliwość i miłość. W trakcie tych poszuki-
wań nastąpią odwołania do Pisma Świętego, dokumentów Magisterium 
Ecclesiae oraz refleksji teologów katolickich.

2. Natura czyśćca

Odpowiedź na pytanie o to, jak zdefiniować czyściec, powinna być 
zgodna z tezą, iż jest to stan, a nawet pozaczasowy proces, pośmiertnego 
doskonalenia człowieka. Konieczność trwania duszy w takim procesie 

2 Niebo, czyściec i piekło są stanami, a nie miejscami, jednak w niniejszym opraco-
waniu, ze względu na słabość języka ludzkiego, będzie miało miejsce posługiwanie się 
pojęciami z ziemskich kategorii czasu i przestrzeni.
3 Czyściec w żadnej mierze nie może być rozpatrywany w kategoriach ziemskich miar 
czasu i przestrzeni. Stan ten bowiem dotyczy duszy, która jest niematerialną częścią skła-
dową człowieka, a skoro jest niematerialna, to też czyściec winien być określany raczej 
jako stan duszy, czy pewnego rodzaju wymiar relacji do Boga. Podobna sytuacja ma się 
z niebem i piekłem. Nie są to „miejsca”, ale raczej stany, dlatego określenie tych stanów 
eschatologicznych jako „miejsca” zostanie podane w cudzysłowie.
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wywołana jest faktem, że choć człowiek umiera w stanie łaski uświęca-
jącej, tj. umożliwiającej mu zbawienie wieczne, uczestnictwo w naturze 
Bożej oraz oglądanie Boga twarzą w twarz, to jednak spowodowane 
grzechem skutki oddzielają człowieka od natychmiastowej możliwo-
ści pełnego radowania się przed Bogiem4. A zatem ten stan umożliwia 
pośmiertne oczyszczenie człowieka z tego, co jeszcze oddziela go od 
Boga. Stan łaski uświęcającej nie tylko daje pewność zbawienia (choć 
nie natychmiastowego), ale pozwala również być przekonanym, że dusza 
na pewno nie znajdzie się w piekle.

Rozważania o czyśćcu stoją więc zawsze w relacji do nieba, które 
jest stanem wiekuistego szczęścia, pokoju i radości tych, którzy trwają 
w pełnym zjednoczeniu i wspólnocie z Bogiem, aniołami, Matką Bożą 
i wszystkimi świętymi. Stan ten, choć odwieczny, dla ludzi został wysłu-
żony w dziele odkupienia dokonanego przez Chrystusa. Jednak zbawienie 
nie dokonuje się dla człowieka automatycznie, z racji samego stworzenia 
człowieka przez Boga, ale konieczna jest współpraca człowieka z Bo-
giem, z darem Jego łaski wyrażająca się w życiu doczesnym zgodnym 
z Ewangelią, prawem naturalnym wyrażonym w Dekalogu, wypełnianiem 
dobrych uczynków, a także żywieniem nadziei na ostateczne spełnienie się 
chrześcijańskie człowieka oraz całego kosmosu5. Przebywanie w niebie 
jest zatem synonimem świętości, bycia świętym.

Całkowitym przeciwieństwem wobec rzeczywistości nieba w teolo-
gii katolickiej jest piekło, które jawi się jako stan wiekuistego potępie-
nia, wiecznej kary i pozbawienia jakiegokolwiek szczęścia człowieka. 
Stan ten człowiek świadomie i dobrowolnie wybiera, odwracając się 
od Boga i odmawiając przyjęcia łaski Jego miłosierdzia, przebaczenia. 
Wybór ten dokonuje się tylko w czasie życia człowieka (nie ma bowiem 
możliwości przejścia z czyśćca do piekła), a wyraża się w ustawicznym 
trwaniu w grzechu śmiertelnym, złym moralnie życiu, sprzeciwie wobec 
konieczności przyjmowania sakramentów i wobec aktywnego trwania 
we wspólnocie Kościoła. Człowiek, wybierając piekło, skazuje się na 
wieczne obcowanie z demonami oraz zbuntowanymi ludźmi, co stanowi 
4 Por. K. Strzelecka, «Czyściec», w: R. Łukaszyk, L. Bieńkowski L, F. Gryglewicz, 
Encyklopedia katolicka, t. 3 (Lublin 1989) 939.
5 Por. S. Grodź, «Niebo», w: E. Gigilewicz, Encyklopedia katolicka, t. 12 (Lublin 
2009) 1027.
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synonim męczarni i totalnego zagubienia oraz rozbicia człowieka, wy-
kluczeniem możliwości dążenia do celu, który z racji stworzenia przez 
Boga na Jego obraz i podobieństwo był mu przeznaczony6.

Aktualność potrzeby rozważania problemu czyśćca znajduje się 
w samym człowieku: w jego poczuciu sprawiedliwości, w jego sercu, 
pragnieniach i sumieniu. Rozważanie to jest wyrazem jego nadziei na 
wieczne obcowanie z Bogiem w poczuciu wyrównania tego, co sam 
mógł naprawić7.

Rozpoczynając refleksję nad rzeczywistością czyśćca, warto na 
samym początku odwołać się do stanu ludzkiej natury. Dotychczasowe 
rozważanie podkreśla, iż rzeczywistość ta dotyczy głębszych sfer na-
tury ludzkiej. Oznacza bowiem nadzieję, że oglądanie Boga odbywać 
się będzie bez jakiegokolwiek poczucia długu czy winy powstałego 
w wyniku grzesznych czynów popełnionych w życiu doczesnym. Aby 
w pełni osiągnąć ten zbawczy stan, istnienie czyśćca jest konieczne, 
a przynajmniej świadomość możliwości uzyskania stanu wiekuiste-
go szczęścia na drodze pośmiertnej ekspiacji jest szczególnie istotna 
w formacji człowieka niemogącego sprostać zadaniu realizacji idei 
bezgrzesznego życia. Każdy bowiem grzech zaciąga nie tylko winę, 
którą Ojciec chętnie wybaczy, gdyż widzi żal grzesznika za popełnione 
wykroczenie. Grzech pociąga również za sobą konieczność odbycia kary, 
rozumianej jako konsekwencje dokonania złego czynu. Konsekwencje 
te mogą być długotrwałe, dlatego czyściec jest rozumiany jako stan 
oczyszczenia z negatywnych skutków popełnionego grzesznego aktu. 
Zatem czyściec jest pewnym urzeczywistnieniem nadziei człowieka na 
wieczne szczęście, mimo ułomności i niejednokrotnie braku możliwo-
ści absolucji w wyniku np. nagłej i niespodziewanej śmierci. Czyściec 
zatem ukazuje się jako pewien oczyszczający oraz nieostateczny stan 
słabej natury grzeszącego człowieka. Celem przejścia przez proces ta-
kiego oczyszczenia jest uzyskanie pełni zbawienia zgodnie z tkwiącym 
w duszy powołaniem człowieka do świętości.

6 Por. S.J. Koza, «Piekło», w: E. Gigilewicz, Encyklopedia katolicka, t. 15 (Lublin 
2011) 469.
7 Por. Z.J. Kijas, Niebo, czyściec, piekło (Kraków 2010) 268-269.
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3. Przesłanki biblijne przemawiające za istnieniem czyśćca

Wobec braku bezpośrednich cytatów z Pisma Świętego mówiących 
o czyśćcu pojawia się zarzut, czy refleksja na temat czyśćca jest prawowierna 
i zgodna z oficjalnym nauczaniem Kościoła mającego za podstawę Pismo 
Święte i Tradycję. Konieczne jest wobec takiej wątpliwości uwzględnienie 
kontekstu wypowiedzi biblijnych i powstawania poszczególnych ksiąg. Bez 
tego trudno mówić o pełnej wykładni pism natchnionych. Dlatego w tym 
miejscu należy przytoczyć podstawowe teksty biblijne, przekazujące ziarna 
prawdy na temat czyśćca.

3.1 2Mch 12, 40-45

„Pod chitonem jednak u każdego ze zmarłych znaleźli przedmioty po-
święcone bóstwom, zabrane z Jamnii, chociaż Prawo tego Żydom zakazuje. 
Dla wszystkich więc stało się jasne, że to oni i z tej właśnie przyczyny 
zginęli. Wszyscy zaś wychwalali Pana, sprawiedliwego Sędziego, który 
rzeczy ukryte czyni jawnymi, a potem oddali się modlitwie i błagali, aby 
popełniony grzech został całkowicie wymazany. Mężny Juda upomniał lud, 
aby strzegli samych siebie i byli bez grzechu, mając przed oczyma to, co 
się stało na skutek grzechu tych, który zginęli. Uczyniwszy zaś składkę po-
między ludźmi, posłał do Jerozolimy około dwu tysięcy srebrnych drachm, 
aby złożono ofiarę za grzech. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił, myślał 
bowiem o zmartwychwstaniu. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci 
zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym 
i niedorzecznym, lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, 
jest przygotowana najwspanialsza nagroda – była to myśl święta i pobożna. 
Dlatego właśnie sprawił, że złożono ofiarę przebłagalną za zabitych, aby 
zostali uwolnieni od grzechu” (2Mch 12,40-45).

Powyższy obszerny cytat mówi o wezwaniu Judy do zanoszenia mo-
dlitwy i składania ofiar za poległych żołnierzy, przy których znaleziono, 
pomimo zakazu, pogańskie amulety. Posiadanie przedmiotów należących 
wcześniej do pogan było grzechem, w dzisiejszym rozumieniu ciężkim, dla-
tego, choć wierzyli i ufali Bogu, zgrzeszyli uleganiem słabości powierzania 
się nie tylko jedynemu Bogu, lecz także bóstwom czy amuletom pogan. Juda 
mógł więc być przekonany o tym, że w głębi serca ci żołnierze trwali przy 
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jedynym Bogu i nie negowali w sposób pełny ani Jego istnienia, ani Jego 
woli zbawczej (taka negacja może być charakterystyczna dla zatwardziałych 
grzeszników), dlatego nakazał modlitwę za tych żołnierzy i składanie za nich 
ofiar Bogu. To właśnie przekonanie o możliwości zbawienia tych, którzy 
zgrzeszyli, lecz nie negują (bo są gotowi przyjąć) zbawienie Boże (ponadto 
prowadzili ogólnie dobre życie, walczyli u boku króla w imię interesów 
swojego kraju) stanowi dla chrześcijan podstawę do mówienia o czyśćcu8.

Modlitwa nakazana przez Judę, jak i modlitwa współczesnych ludzi za 
zmarłych, jest pewnym wyrazem miłosierdzia żywych wobec tych zmarłych, 
którzy sami sobie pomóc już nie mogą. Ponadto autor Księgi Mądrości Sy-
racha wskazuje na obowiązek bycia miłosiernym także wobec zmarłych9: 
„Miej dar łaskawy dla każdego, kto żyje, nawet umarłym nie odmawiaj 
oznak przywiązania!” (Syr 7,33).

Według bowiem nauczania katolickiego należy modlić się zarówno za 
żywych, jak i za umarłych. Jest to oznaka przede wszystkim łaski Bożej 
przynaglającej serce człowieka do pamięci i troski o dusze bliskich wiernych 
zmarłych. Bóg bowiem chce zbawić każdego człowieka (por. 1Tm 2,4) oraz, 
nie negując wolności ludzkiej, ucieka się do wszystkich możliwych sposo-
bów, by człowieka przyciągnąć (przekonać) do siebie. Oprócz tego modlitwa 
to wyraz miłości względem zmarłych, którzy za życia również okazywali 
dobroć, przywiązanie i miłość. Miłość tworzy zatem relacje potężniejsze od 
śmierci. Gdyby tak nie było, nie miała by sensu nadzieja na zjednoczenie 
się z Bogiem i świętymi w miłości.

3.2 Mdr 2,23–3,9

Bardzo podobny z punktu widzenia wniosków wydaje się być fragment 
Księgi Mądrości: „Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go 
obrazem swej własnej wieczności. A śmierć weszła na świat przez zawiść 
diabła i doświadczają jej ci, którzy do niego należą. A dusze sprawiedliwych 
są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomar-
li, zejście ich poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, 
a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, 

8 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2 (Lublin 2012) 854-855.
9 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, 855.
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nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności. Po nieznacznym skarceniu dostąpią 
dóbr wielkich, Bóg ich bowiem doświadczył i uznał ich za godnych siebie. 
Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich jak całopalną ofiarę. W dzień 
nawiedzenia swego zajaśnieją i rozbiegną się jak iskry po ściernisku. Będą 
sądzić ludy, zapanują nad narodami, a Pan królować będzie nad nimi na 
wieki. Ci, którzy Mu zaufali, zrozumieją prawdę, wierni w miłości będą 
przy Nim trwali: łaska bowiem i miłosierdzie dla Jego wybranych” (Mdr 
2,23-3,9).

Na podstawie powyższego tekstu można wnosić, iż nieszczęście 
śmierci jedynie pozornie może być synonimem unicestwienia. Jednak 
według autora Księgi Mądrości zmarli są uczestnikami pokoju, ich 
udziałem zaś jest nadzieja nieśmiertelności, dla której to nieśmiertel-
ności Bóg stworzył człowieka (por. Mdr 2,23). Bóg uznaje za godnych 
siebie nawet tych, którzy doznają nieznacznego skarcenia ze strony 
Boga (por. Mdr 3,5). A zatem i ci przebywający w czyśćcu, po uzyskaniu 
wieczystej chwały, wraz ze wszystkimi świętymi „sądzić będą ludy”. 
Bóg jest sprawcą świętości, która jest łaską (por. Hbr 12,10; Ef 2,8). 
Miłosierdzie Boże wobec człowieka zawsze jest darem Jego łaskawości. 
Dlatego można wnosić, iż purgatorium jest darem miłosierdzia Bożego 
dla tych, którzy w swych ziemskich staraniach wykazali słabość i jed-
nocześnie ufność. Ich pokora staje się dla nich mocą pojednania się 
z Bogiem i zaczątkiem nadziei na zbawienie. Nadziei, która zostaje im 
dana na „czas” purgatoryjnego obmycia.

3.3 Mt 5,25-26

„Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim w dro-
dze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrą-
cono cię do więzienia. Zaprawdę, powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż 
zwrócisz ostatni grosz” (Mt 5,25-26).

Użyta powyżej metafora mówi, że grzechy popełnione przeciwko bliź-
nim, wyrządzające im szkodę domagają się odpłaty. W przypadku niezwró-
cenia długu w życiu doczesnym, w trakcie którego możliwe jest dokonanie 
odpłaty, karę należy odbyć po śmierci aż do zupełnego oczyszczenia. Wyjście 
z piekła jest niemożliwe, a zatem istnieje konieczność istnienia stanu pośred-
niego, z którego można wyjść po oczyszczeniu z kary za grzech ponoszonej 
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przez człowieka umarłego w stanie łaski uświęcającej, po uzyskaniu Bożego 
przebaczenia za winę10.

Na podstawie tych kilku pokrótce omówionych fragmentów można 
stwierdzić, iż katolicka nauka o czyśćcu nie jest zmyśloną opowiastką na 
potrzeby słabych ludzi, oczekujących szansy po śmierci i złagodzenia ewan-
gelicznego radykalizmu. Lata przemyśleń, tradycje, przeczucia, przesłanki, 
wiara we wpływ modlitw żywych na los dusz po śmierci człowieka stanowią 
podstawę do ciągłego formowania się nauczania Kościoła o stanie oczysz-
czenia pośmiertnego11. Co więcej każdy z tych tekstów mówi o konieczności 
żywienia nadziei. Jej brak jest z kolei wyrazem braku wiary w miłosier-
dzie Boże udzielające się każdemu, kto tego pragnie, kto pokutuje a przede 
wszystkim, kto kocha.

3.4 Mt 12,32

„Jeśli ktoś powie słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie mu 
odpuszczone, lecz jeśli powie przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie mu 
odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym” (Mt 12,32).

Na podstawie powyższego fragmentu Ewangelii według św. Mateusza 
można wnioskować, że choć są grzechy, które w życiu przyszłym nie zostaną 
odpuszczone (grzechy przeciwko Duchowi Świętemu), to jednak są grzechy, 
które mogą być odpuszczone w życiu doczesnym lub w życiu przyszłym. 
W niebie przebywają zbawieni wolni od jakichkolwiek grzechów oraz ich 
skutków, a zatem nie potrzebują już odpuszczenia grzechów. Zachodzi więc 
konieczność istnienia stanu pośredniego, czyśćca, dla wypełnienia przesłanki 
danej przez Jezusa, zawartej w powyższym fragmencie, o możliwości od-
puszczenia niektórych grzechów w życiu przyszłym12.

3.5 1Kor 3,8-17

„Ten, który sieje, i ten, który podlewa, stanowią jedno; każdy według wła-
snego trudu otrzyma należną mu zapłatę. My bowiem jesteśmy pomocnikami 

10 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, 856.
11 Por. Z. J. Kijas, Niebo, czyściec, piekło, 297-298.
12 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, 856.
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Boga, wy zaś jesteście uprawną rolą Bożą i Bożą budowlą. Według danej mi 
łaski Bożej, jako roztropny budowniczy, położyłem fundament, ktoś inny zaś 
wznosi budynek. Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje. Fundamentu 
bowiem nikt nie może położyć innego, jak ten, który jest położony, a którym 
jest Jezus Chrystus. I tak jak ktoś na tym fundamencie buduje: ze złota, ze 
srebra, z drogich kamieni, z drzewa, z trawy lub ze słomy, tak też jawne 
się stanie dzieło każdego: odsłoni je dzień [Pański]; okaże się bowiem 
w ogniu, który je wypróbuje, jakie jest. Ten, którego dzieło wzniesione na 
fundamencie przetrwa, otrzyma zapłatę; ten zaś, którego dzieło spłonie, 
poniesie szkodę: sam wprawdzie ocaleje, lecz tak jakby przez ogień. Czyż 
nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś 
zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, 
a wy nią jesteście” (1Kor 3,8-17).

Podanie szerszego kontekstu wypowiedzi Pawła z Tarsu jest konieczne 
dla pełniejszego jej zrozumienia. Jest to bowiem już nowotestamentalny 
fragment pozwalający na wnioskowanie o istnieniu purgatorium. Jest tu 
zaprezentowany obraz, który służy za analogię wkładu każdego z ludzi 
w budowanie królestwa Bożego. Fundamentem jest Jezus, ale różni ucznio-
wie budują z różnej jakości „materiałów”. Prócz tych, co niszczą, i tych, co 
budują bardzo solidnie, są też ci, którzy budują, choć w bardzo niedoskonały 
sposób. Można wnioskować, że jest tu pewna analogia do ludzi, którzy są 
dobrzy, kochają Boga, lecz brakło im koniecznego zaangażowania, może 
nawet wiary, ale miłosierdzie Boże pozwala im żywić nadzieję, że sami 
ocaleją, pomimo tego że ich dzieło spłonie13.

4. Czyściec: dla kogo?

Większość opinii krąży wokół tezy, że do czyśćca trafia ten, kto w ciągu 
życia ulegał wielu słabościom, lecz nie był na tyle zły, by pójść do piekła. 
Można uznać tę tezę za dalece uproszczoną zwłaszcza z punktu widzenia 
sprawiedliwości Bożej. Można jednak przyjąć następujące rozumienie: po-
pełniony grzech pociąga za sobą winę, czyli obiektywna obrazę Pańską, 
oraz karę, czyli konsekwencje wynikłe z popełnionego grzesznego czynu. 

13 Por. C. S. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, 856.
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W sakramencie pokuty i pojednania odpuszczona zostaje wina – Pan Bóg 
przebacza grzech. Jednakże pozostaje jeszcze kara za grzech, czyli doświad-
czanie przez podmiot i jego otoczenie różnego rodzaju konsekwencji swego 
niemoralnego czynu.

Kara za grzech jest jednym z dwóch skutków każdego grzechu. „Grzech 
ciężki pozbawia nas komunii z Bogiem, a przez to zamyka nam dostęp do życia 
wiecznego, którego pozbawienie nazywa się «karą wieczną» za grzech. Każdy 
grzech, nawet powszedni, powoduje ponadto nieuporządkowane przywiązanie 
do stworzeń, które wymaga oczyszczenia, albo na ziemi, albo po śmierci […]” 
(KKK 1472). Jednak żadnej z tych kar nie należy rozumieć jako zewnętrznej 
zemsty Boga. Obie wypływają z samej natury grzechu. To oderwanie od Boga, 
a przywiązanie do stworzeń, jest istotą konsekwencji grzechu człowieka. 
Szczegółowe konsekwencje to z kolei niepowodzenia w zupełnie samodziel-
nych próbach uniknięcia negatywnych skutków grzechu w doczesności, przy 
jednoczesnym braku ufności co do pomocy ze strony Boga. A zatem oczysz-
czenie z tych kar wiąże się z radykalnym nawróceniem, które za źródło ma 
żarliwą miłość. Nawrócenie to, płynące z gorliwości w świadczeniu miłości 
Bogu i bliźniemu, może doprowadzić do takiego oczyszczenia człowieka, iż 
żadna kara niepozostanie już do odpokutowania (por. KKK 1472).

Ludzie, którzy umierają w stanie łaski uświęcającej, lecz których kara za 
grzech nie została w pełni odbyta, idą do czyśćca po to, by w Bogu wiadomy 
sposób mogli zostać oczyszczeni z tej kary. Zadośćuczynienie jest wszak 
jednym z warunków dobrej spowiedzi. Doczesnego zadośćuczynienia nie 
mogą po śmierci dopełnić. Dlatego czyściec stanowi dla nich możliwość 
wywiązania się z tego zobowiązania. Żyjący mogą w tym oczyszczeniu 
jednak dopomóc, ofiarując za zmarłych uzyskane odpusty cząstkowe lub 
zupełne, a nade wszystko ofiarując za te dusze duchowe owoce uczestnictwa 
w ofierze Eucharystii:

 „Ponieważ Kościół katolicki – pouczony przez Ducha Świętego, w opar-
ciu o Pismo Święte oraz starożytną tradycję ojców, podczas świętych Sobo-
rów, a ostatnio na tym ekumenicznym soborze [trydenckim] – nauczał, że 
istnieje czyściec, a dusze w nim zatrzymane wspierane są wstawiennictwem 
wiernych, szczególnie zaś miłą [Bogu] ofiarą ołtarza”14.

14 Sobór Trydencki, «Dekret o czyśćcu», w: A. Baron, H. Pietras, Dokumenty Soborów 
Powszechnych, t. 4 (Kraków 2005) 779.
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O pomocy zmarłym w postaci odpustów należy wspomnieć jako o spe-
cjalnym środku, dzięki któremu zaciągnięta przez nich kara doczesna (za 
grzechy już odpuszczone co do winy) może zostać odpuszczona. Praktyka 
udzielania odpustów ma korzenie wcześniejsze niż budowa Bazyliki św. 
Piotra w Rzymie, jednak ta ostatnia okoliczność wprowadziła w tę praktykę 
wiele zamieszania. W Niemczech bowiem odpust można było kupić za okre-
śloną kwotę pieniężną. Pozyskane w ten sposób środki przeznaczane były 
na kontynuację prac budowlanych na wzgórzach watykańskich. W wyniku 
tego kontrowersyjnego handlu naukę o odpustach zanegował Marcin Luter. 
Przyczyniło się to do rozstrzygnięcia kwestii na Soborze Trydenckim. Choć 
Sobór stanowczo sprzeciwił się nadużyciom, to jednak samej nauki o od-
pustach konsekwentnie bronił, co więcej wskazał w Dekrecie o odpustach15 
na właściwą praktykę uzyskiwania odpustów.

Obecnie, by uzyskać odpust, trzeba być człowiekiem ochrzczonym, 
nieekskomunikowanym i pozostającym w stanie łaski uświecającej przy-
najmniej pod koniec wypełniania prawnie nakazanych czynności (KPK 
kan. 996, art. 1)16. Warunkiem wymaganym do skuteczności odpustu jest 
wzbudzenie intencji oraz bycie konsekwentnym w wypełnianiu koniecznych 
czynności. Są różne czynności, za które można uzyskać odpust, ale oprócz 
ich wypełnienia konieczne jest, by chrześcijanin trwał w stanie łaski uświę-
cającej (wyspowiadał się) i przyjął Komunię świętą, odmówił modlitwę 
w intencji ojca świętego, a także wyrzekł się przywiązania do jakiegokol-
wiek grzechu, czy to ciężkiego czy powszedniego przynajmniej na poziomie 
intencji. Odpusty można podzielić na zupełne oraz częściowe. Te ostatnie 
można uzyskać, jeśli brak jest dyspozycji po stronie starającego się o odpust 
zupełny lub gdy nie wypełnił on wszystkich warunków uzyskania odpustu 
zupełnego. Każdy ochrzczony, trwający w jedności z Kościołem, może 
uzyskać odpust i ofiarować go za siebie samego lub za osobę zmarłą, wsta-
wiając się za nią. Nie można natomiast ofiarować odpustu osobie żyjącej17.

Dusza przebywająca w czyśćcu zostaje uwolniona ze stanu kaźni, kiedy 
już wszystkie konsekwencje grzechu zostaną wyrównane. Jednakże wpływ 

15 Zob. Sobór Trydencki, «Dekret o odpustach», w: A. Baron, H. Pietras, Dokumenty 
Soborów Powszechnych, t. 4 (Kraków 2005) 845-847.
16 Kodeks Prawa Kanonicznego (Poznań 2008) 411.
17 Por. J. Krukowski, «Odpust», w: E.Gigilewicz, Encyklopedia katolicka, t. 14 (Lublin 
2010) 342-344.
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„długości” kary mają jedynie Bóg oraz wierni żyjący, gdyż modlitwą można 
przyczynić się do ich uwolnienia, dusze te bowiem same sobie pomóc nie 
mogą. Mogą się wprawdzie modlić za nas, jednakże ich modlitwa nie ma 
absolutnie żadnego skutku dla nich samych. Według Katechizmu Kościoła 
Katolickiego dusze te, wstawiając się za żywymi, niejako odwdzięczają się 
za tę naszą modlitwę: „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego 
Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześci-
jańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a «ponieważ święta 
i zbawienna jest myśl modlić się za umarłych, aby byli od grzechów uwol-
nieni» (2Mch 12,45), także modły za nich ofiarowywał” (LG 50). „Nasza 
modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje 
się skuteczne ich wstawiennictwo za nami” (KKK 958).

Ponadto nauczanie o odpustach i o możliwości ofiarowania ich za dusze 
zmarłych przebywające w czyśćcu wynika z prawdy o świętych obcowaniu, 
wypowiadanej podczas wyznania wiary (Credo oraz Skład Apostolski). Jest 
to szczególna oznaka przywiązania do bliskich zmarłych, miłości im oka-
zywanej. Niejednokrotnie żywi wypowiadają ufność w Boże miłosierdzie, 
jednak nie należy zapominać, że i miłosierdzie względem zmarłych jest 
wyrazem osobliwego pragnienia uczestniczenia we wspólnocie zbawio-
nych po śmierci. Można bowiem ofiarować duszom, przynajmniej w części, 
to, czego żywi sami pragną. Każdy człowiek na swój sposób doświadcza 
miłosierdzia Bożego, dlatego wyrazem dziękczynienia za nie jest miłosier-
dzie i dobroć względem dusz czyśćcowych. Jest to uczynek miłosierdzia 
względem duszy. Miłosierdzie ludzi, względem innych jest obowiązkiem 
nakazanym przez Chrystusa w Ewangelii: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec 
wasz jest miłosierny” (Łk 6,36).

Miłosierdzie ludzi wobec innych jest miłe w oczach Bożych, dlatego 
okazywanie go jest dobrym uczynkiem, którego Bóg nigdy nie zapomni. Jest 
znakiem miłości, która upodabnia do Stwórcy, dlatego pamięć o zmarłych 
i gorliwe świadczenie miłosierdzia jest tak bardzo istotne nie tylko dla losu 
zmarłych, ale także dla formacji żyjących, ich własnego dążenia do świętości, 
umacniania więzi z bliźnimi i wszystkimi świętymi.

Jako potwierdzenie powyższych wniosków warto zacytować fragment 
z rozważań Josepha Ratzingera na temat czyśćca: „Miłość w zastępstwie 
drugich jest centralną właściwością chrześcijaństwa, a nauka o czyśćcu 
świadczy o tym, że dla tej miłości nie istnieje bariera śmierci. Możliwość 
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pomagania i obdarowywania nie kończą się dla chrześcijanina wraz ze 
śmiercią, ale ogarniają całą communio sanctorum po tej i tamtej stronie 
bariery śmierci”18.

5. Nauczanie Magisterium Ecclesiae oraz refleksja teologicz-
na na temat czyśćca

Dwa sobory średniowiecza, na których starano się doprowadzić do 
jedności Kościoły Wschodu oraz Kościół Zachodu, a później Sobór Try-
dencki ostatecznie uformowały katolicką naukę o czyśćcu. Punkty obrad 
tych soborów (w Lyonie oraz w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie), na 
których omawiana była kwestia „międzystanu”, czyli czyśćca, okazały się 
pełne kontrowersji. Sto lat później na soborze w Trydencie Grecy z niechęcią 
odnosili się do nauki o czyśćcu, ale przyjmowali możliwość wstawiennictwa 
za zmarłych. Protestanci zupełnie odrzucili możliwość zadośćuczynienia 
pośmiertnego. Uważali, ze modlitwa za zmarłych, szczególnie Msze Świę-
te godzą w prawdę o pełnej wystarczalności ekspiacyjnej Męki Chrystusa 
Pana19.

Wyznawana przez Kościół wiara w istnienie czyśćca i jego naturę została 
orzeczona w wypowiedzi Soboru w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie: 
„[Orzekamy] też, że jeśli szczerze pokutujący umarliby w miłości Boga, 
zanim godnymi owocami pokuty zadośćuczyniliby za winy i zaniedbania, 
ich dusze po śmieci zostają oczyszczone karami czyśćcowymi. W łago-
dzeniu tego rodzaju kar dopomaga im wstawiennictwo żywych wiernych, 
mianowicie ofiary Mszy świętych, modlitwy i jałmużny oraz inne dzieła 
pobożności, które zgodnie z postanowieniami Kościoła wierni zwykli byli 
podejmować za innych wiernych”20.

Powyższe słowa są niemal powtórzeniem fragmentu odczytanego pod-
czas czwartej sesji Soboru Lyońskiego (1274) wyznania wiary zawartego 

18 J. Ratzinger, «Eschatologia – śmierć i życie wieczne», w: K. Góźdź, M. Górecka, 
Joseph Ratzinger, Opera Omnia, t. 10: Zmartwychwstanie i życie wieczne (Lublin 2014) 
218.
19 Por. J. Ratzinger, «Eschatologia – śmierć i życie wieczne», 206-207.
20 Sobór w Bazylei-Ferrarze-Florencji-Rzymie, «Bulla unii z Grekami», w: A. Baron, 
H. Pietras, Dokumenty Soborów Powszechnych, t. 3 (Kraków 2003) 471 – 473.
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w liście cesarza Michała Paleologa. Oto ta treść fragmentu: „Jeśli prawdzi-
wie pokutujący odeszli w miłości, zanim zadośćuczynią godnymi owocami 
pokuty za popełnione grzechy i zaniedbania, to ich dusze, jak nam wyjaśnił 
brat Jan [Palastron OFM] oczyszczają się po śmierci: i że dla złagodzenia 
tego rodzaju kar pomagają im prośby żyjących wierzących, mianowicie 
ofiary mszalne, modlitwy, jałmużny i inne dzieła pobożności, które według 
zarządzeń Kościoła były skierowane przez wierzących za innych wierzą-
cych”(BF 254)21.

6. Czyściec a miłosierdzie Boże

Można by, pomimo tego, co do tej pory zostało powiedziane, zadać 
pytanie: „Czy same dusze czyśćcowe mogą się modlić o uwolnienie?”. 
Chociaż nie ma obowiązku wierzenia w pisma będące owocem objawień 
prywatnych, Kościół, uznając autora pism za błogosławionego czy świętego, 
niejako potwierdza wiarygodność pozostawionej spuścizny. Na tej podsta-
wie można przyjąć pewną prawdę o czyśćcu przedstawioną w Dzienniczku 
świętej Siostry Faustyny Kowalskiej:

„W krótkim czasie potem zapadłam na zdrowiu. Droga matka przełożona 
wysłała mnie razem z dwiema innymi siostrami na wakacje do Skolimowa, 
kawałek poza Warszawę. W tym czasie zapytałam się Pana Jezusa: Za kogo 
jeszcze mam się modlić? Odpowiedział mi Jezus, że na przyszłą noc da mi 
poznać, za kogo mam się modlić. Ujrzałam Anioła Stróża, który mi kazał 
pójść za sobą. W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napeł-
nionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz cierpiących. Te dusze modlą 
się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść 
z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. Mój Anioł Stróż 
nie odstępował mnie ani na chwilę. I zapytałam się tych dusz, jakie ich jest 
największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe 
dla nich cierpienie to jest tęsknota za Bogiem. Widziałam Matkę Bożą od-
wiedzającą dusze w czyśćcu. Dusze nazywają Maryję «Gwiazdą Morza». 
Ona im przynosi ochłodę. Chciałam więcej z nimi porozmawiać, ale mój 
Anioł Stróż dał mi znak do wyjścia. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia 

21 I. Bokwa, Breviarium Fidei (Poznań 2007) 152. 
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cierpiącego. [Usłyszałam głos wewnętrzny], który powiedział: Miłosierdzie 
moje nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili ściśle obcuję 
z duszami cierpiącymi”22.

Na kanwie rozważań o miłosierdziu Bożym prawda o czyśćcu jest ko-
nieczna do przyjęcia także pełni prawdy dotyczącej istnienia piekła. Wyrok 
wiecznego potępienia dla duszy może wzbudzić uzasadniony niepokój: 
skoro Bóg jest miłosierny, to dlaczego jednak skazuje na takie nieszczę-
ście, jak wieczysty brak możliwości obcowania z Nim. Należy wziąć pod 
uwagę powód przebywania duszy w piekle: „Bóg nie przeznacza nikogo do 
piekła; dokonuje się to przez dobrowolne odwrócenie się od Boga (grzech 
śmiertelny) i trwanie w nim aż do końca życia. W liturgii eucharystycznej 
i w codziennych modlitwach swoich wiernych Kościół błaga o miłosierdzie 
Boga, który nie chce «niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do 
nawrócenia»” (KKK 1037).

W tym kontekście można wnioskować, że uporczywe trwanie w grze-
chu śmiertelnym należy odróżnić od nieustannego nawracania się, po-
dejmowania prób zwalczenia występowania w życiu danego człowieka 
grzechu śmiertelnego. Wydaje się, że sama ta duchowa walka może być 
podstawą do uniknięcia piekła oraz do nadziei na wieczne zbawienie po 
„nieznacznym skarceniu” w czyśćcu. Tym, jak się wydaje, można uzasad-
nić jednoczesną miłość Boga – Jego nieskończone miłosierdzie oraz Jego 
sprawiedliwość. Bóg nie chce, by ktokolwiek został przezeń utracony pod 
warunkiem, że ten przyjął łaskę bycia obdarowanym bliskością z Jezusem 
(por. J 6,39-40).

Staje się niemal oczywista odpowiedź na pytanie, co rozważanie o czyść-
cu może mieć wspólnego z rozważaniem na temat miłosierdzia Bożego. Na 
jakiej podstawie można twierdzić, że czyściec jest darem Bożego miłosier-
dzia? Miłosierny Bóg nie wyrzeknie się człowieka, który w doczesności 
okazywał Mu jakąkolwiek formę miłości. Żaden z dobrych czynów, do 
których pełnienia człowiek jest przez Boga przygotowany, nie może przez 
Niego pozostać zapomniany. Ze względu na słabość człowieka możliwe, że 
nie zdoła on wypełnić wielu dobrych czynów, wykorzystać danych mu ku 
temu okazji. To są owe niedostatki miłości, z których również można być 
oczyszczonym w czyśćcu.

22 F. M. Kowalska, Dzienniczek (Warszawa 2015) 27-28.
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Rozważanie o czyśćcu zawsze winno za punkt wyjścia obierać miłość 
Boga, a zarazem Jego przebaczenie, które są nieskończone. Autor Księgi 
Syracha tak pisze: „Jak kropla wody zaczerpnięta z morza lub ziarnko 
piasku, tak jest [tych] trochę lat wobec dnia wieczności. Dlatego Pan 
cierpliwy jest dla ludzi i wylał na nich swoje miłosierdzie. Zobaczył On 
i wie, że koniec ich godny litości i dlatego pomnożył swoje przebacze-
nie” (Syr 18,10-12). Ten fragment żadną miarą nie może być traktowany 
jako argument za istnieniem czyśćca, lecz jako unaocznienie czytelniko-
wi ogromu miłości, jaką Bóg pragnie darzyć swoje stworzenie. Wobec 
stworzeń rozumnych tożsamym ogromem cechuje się Jego przebaczenie.

Tematyka miłości jest obecna w całym Piśmie Świętym, dlatego też 
należy pamiętać, że kochający Bóg nie chce wyrzekać się stworzenia, 
tylko czeka, aż człowiek poprosi Boga o przebaczenie grzechów i wyrazi 
pragnienie obcowania z Bogiem w wieczności. I to właśnie miłosierdzie 
Boże jest tym, co formuje człowieka do uczestnictwa w zbawieniu. 
Miłosierdzie to nie ustaje ani na ziemi, ani w niebie, ani w czyśćcu. 
Wolność stworzeń nie dopuszcza jedynie tego miłosierdzia do piekła23. 
To właśnie czyściec jest zatem stanem, w którym najmocniej uobecnia 
się tajemnica Bożego miłosierdzia, które nie ustaje nawet po śmierci 
człowieka, tylko wciąż zbliża go do Stwórcy i Odkupiciela.

Nieograniczona tęsknota do Boga, pragnienie ujrzenia Go i prze-
bywania z Nim tak mocno wypala w duszach czyśćcowych wszelkie 
nieuporządkowane przywiązanie do stworzeń, iż dusza nie może pragnąć 
czegokolwiek innego niż wiecznego trwania w niebie, przy Bogu. Dla-
tego czyściec pozwala „dojrzewać” człowiekowi do spotkania z Bogiem 
w taki sposób, że w końcu już absolutnie nic nie stanie na przeszkodzie 
do zjednoczenia z Bogiem. Dusza poddawana jest tam niejako determi-
nacji do porzucenia ziemskich uwikłań, różnych od Boskiego zamysłu 
zbawienia. Dlatego czyściec jest ze wszech miar tajemnicą, i to tajemni-
cą zbawczą. Dlatego tajemnicą, że nie człowiek nie jest w stanie podać 
liczby przebywających tam dusz, dokładnego „umiejscowienia” czyśćca 
ani natury doznawanych tam cierpień. Dlatego zbawczą, że jest to ko-
lejne działanie niepojętej miłości Boga dla dobra człowieka, którego 
ten nie jest w stanie sobie wyobrazić, zrozumieć ani nawet porównać 

23 Por. J. Zieliński, W kręgu Bożych tajemnic (Kraków 2010) 54-55.
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do jakiegokolwiek ziemskiego szczęścia. A zatem to miłosierdzie Boże 
jest przyczyną istnienia czyśćca24.

Na pytanie, czy dusza czyśćcowa może doświadczać jakiejś radości, 
można, a nawet należy, odpowiedzieć twierdząco, gdyż oprócz ogromnego 
cierpienia wynikającego z niemożności oglądania Boga dusza doświadcza 
pewności swojego wiecznego zbawienia. W procesie oczyszczenia dusza 
stopniowo raduje się coraz bardziej, gdyż zbliża się cel jej formacji. Jej ciągłe 
oczyszczanie się, poddawanie się procesowi realizacji pragnienia człowieka 
przebywania z Bogiem jest świadectwem doskonałej zgodności woli takiej 
duszy z wolą Bożą25. Świętość tej duszy powodowana łaską uświęcającą, 
w jakiej dusza trwała w momencie śmierci, w procesie oczyszczania czyść-
cowego z kar za grzechy domaga się aktualizacji w momencie ujrzenia przez 
nią Boga. Aktualizacja ta jest wtedy potwierdzeniem stanu duszy, w którym 
wszelkie przywiązanie do ziemskich, doczesnych wartości przestało krępo-
wać tę dusze w przystępie do Boga. Wolność przy Bogu to moment, na który 
czeka każda dusza. Bóg pragnie, by to oczekiwanie dobiegło celu i dlatego 
Bóg wszelkimi sposobami przekonuje człowieka o wielkim darze, jaki pra-
gnie mu dać. Chrystus także tęskni do dusz ludzkich, dlatego, powierzając 
ludziom tajemnicę czyśćca, sprawia, że po raz kolejny można dostrzec Jego 
wszechmoc, miłość. Coraz mocniej wtedy słyszalne są słowa Jezusa: „Ja 
jestem dobrym Pasterzem” (J 10,14), będące dowodem na zgodność Jego 
woli z wolą Ojca, który mówi: „Albowiem tak mówi Pan Bóg: Oto Ja sam 
będę szukał moich owiec i będę miał o nie pieczę” (Ez 34,11).

7. Zakończenie

Podsumowując niniejsze rozważanie nad rzeczywistością czyśćca 
w świetle związku z miłosierdziem Bożym, należy stwierdzić, za naucza-
niem Kościoła, że czyściec istnieje. Stan ten jest darem miłosierdzia Bo-
żego, w którym dusza doświadcza łaskawego oczyszczenia z kar będących 
skutkiem grzechów popełnionych w doczesności, a już zgładzonych co do 
winy. Kary te nie mogą być rozumiane jako odpłata za grzech, ale jako uwi-

24 Por. J. Zieliński, W kręgu Bożych tajemnic, 56-57.
25 Por. J. Zieliński, W kręgu Bożych tajemnic, 58-59.
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kłanie, w które dusza, grzesząc, sama się wprowadza. Uwikłanie to oddala 
człowieka od Boga, przywiązuje go zaś do stworzeń, którym hołdując, po-
pełnia złe moralnie czyny i odwraca swój wzrok od Boga. Miłosierna miłość 
Boga nie chce jednak, by człowiek, pomimo swoich słabości kochający Go 
i bliźniego, poszedł na wieczne zatracanie. Dlatego czyściec, jako wyraz 
tejże miłosiernej miłości, jest stanem, „procesem”, w którym dusza, niejako 
ucząc się pragnienia obcowania z Bogiem, w końcu dochodzi do wymaganej 
doskonałości (biernie, bez jakiejkolwiek swojej zasługi) umożliwiającej 
jej przebywanie w jedności ze swoim Stwórcą. Dusze w czyśćcu pokutują 
w formie oddzielenia od Boga, niemożności oglądania Jego chwały. Bólem 
dla nich jest brak możliwości uczestniczenia w chwale, w której uczestniczą 
święci Pańscy. Ich pokuta staje się spłatą tego długu, który zaciągnęli w sku-
tek grzechu – spłatą kary. Przywiązanie do stworzeń jest naturalną konse-
kwencją oddzielenia od Boga w chwili popełnienia grzechu. Błędny wybór 
(wybór sprzeciwu wobec woli Bożej) powoduje błędne koło, które zostaje 
przerwane przez fizyczną śmierć. Dusza „idzie” do czyśćca, gdyż zerwanie 
z Bogiem nie jest radykalne. Zerwanie to jest raczej nieuporządkowaniem, 
które można naprawić jedynie gorliwym nawróceniem i zadośćuczynieniem. 
W związku z powyższym podsumowaniem cel pracy, jakim była próba 
charakterystyki czyśćca i uzasadnienie jego istnienia został zrealizowany. 
Męka czyśćcowa jest więc szansą, łaską miłosiernego Boga mającą na celu 
takie uzdrowienie człowieka, by potrafił w pełni cieszyć się obcowaniem 
z Trójjedynym Bogiem i wszystkimi świętymi w niebie.
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Purgatory as a gift of the merciful God

Basing on the Holy Bible we deduce that purgatory really exists. Although the Bible does 
not tell us any word about purgatory, we justify it basing also on the truth about God’s 
mercy and justice. The Catholic Church confirms that there is a state in which souls are 
purifying of all consequences of sin that are slayed off its blame. So punishment is the se-
cond consequence of sin and it relies on unorderly attachment to the creation. People could 
be washed off that punishment in the purgatory. So purgatory is a gift of the merciful God 
who do not give up of any effort of a man. There is only man’s free will that could decline 
God’s vocation to the salvation.

Keywords:   purgatory; heaven; hell; mercy; salvation; blame; punishment
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Kościół – Ciało Chrystusa i Lud Boży

Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie rozumienia Kościoła jako Ciała 
Chrystusa i Ludu Bożego. Autor, dokonując poglądowej prezentacji zagadnienia, wycho-
dzi od przesłanek biblijnych zawartych w Starym i Nowym Testamencie, następnie przed-
stawia wieloetapowy proces kształtowania się opisywanych terminów w poszczególnych 
okresach historycznych tak, aby zakończyć prezentacją obecnego (po Vaticanum II) ro-
zumienia Kościoła jako Ciała Chrystusa i Ludu Bożego opracowaną w oparciu o analizę 
tekstów wybranych współczesnych teologów.

Słowa kluczowe:  Kościół; eklezjologia; Lud Boży; Ciało Chrystusa; teologia dog-
matyczna

1. Wstęp

Podając definicję Kościoła, Encyklopedia Katolicka określa go jako 
„kontynuację tajemnicy Jezusa Chrystusa, jego Mistyczne Ciało, Lud Boży 
[wyróżnienie moje – K.S.] i Wspólnotę Boga z człowiekiem […]. Kościół 
jest znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności 
całego rodzaju ludzkiego, jest przedmiotem chrześcijańskiej wiary; uka-
zany przez typy w Starym Testamencie, przygotowany w historii narodu 
izraelskiego i w Starym Przymierzu, ustanowiony przez Jezusa Chrystusa 
w czasach ostatecznych, zwłaszcza w tajemnicy paschalnej, objawiony został 
przez udzielenie Ducha Świętego, a w końcu wieków osiągnie chwalebne 
dopełnienie, gdy wszyscy sprawiedliwi zostaną zgormadzeni w Kościół 
powszechny u Ojca”1. Spoglądając na tę definicję, można już zobaczyć, 
że jest nie możliwe oddanie tajemnicy Kościoła jednym tylko określeniem 
czy prostą definicją.

1 Cz. Bartnik, «Kościół», w: B. Migut, Encyklopedia Katolicka, t. 9 (Lublin 2002) 
993-994.
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Niniejsze opracowanie postara się w sposób przekrojowy zaprezentować 
dwa elementy konstytutywne definicji Kościoła, mianowicie rozumienie 
Kościoła jako Ciała Chrystusa i Ludu Bożego. Przy omawianiu tych pojęć 
zaprezentowane zostaną ich podstawy biblijne, historyczny rozwój i obecne 
interpretacje rekonstruowane w oparciu o teksty teologów współczesnych 
(m.in. J. Ratzingera, R. Guardiniego, Cz. Bartnika, A Czai).

2. Kościół – Ciało Chrystusa 

Kształtowanie się rozumienia Kościoła jako Ciała Chrystusa przybierało 
w historii różne formy. Ratzinger w swojej eklezjologii wyróżnia trzy podsta-
wowe sposoby postrzegania tego pojęcia: (1) sakramentalno-eklezjologiczne, 
gdzie Kościół jest Ludem Bożym, który w święcie Eucharystii gromadzony 
jest w Ciało Chrystusa (to rozumienie biblijne i patrystyczne), (2) organi-
zacyjno-jurydyczne, gdzie Kościół ukazywany jest jako organizacja Jezusa 
Chrystusa (ujęcie średniowieczne), (3) organologiczno-mistyczne, gdzie 
Kościół rozumiany jest jako tajemniczy, mistyczny organizm Chrystusa2. 

Idea Kościoła jako Ciała Chrystusa (soma Christu) obecna jest w Pi-
śmie Świętym zwłaszcza u św. Pawła3, w sposób szczególny w Liście do 
Rzymian oraz w Pierwszym i Drugim Liście do Koryntian, a także w Listach 
do Efezjan i Kolosan. Kontekstem formowania się Pawłowej nauki stały się 
rozdźwięki w pierwszych Kościołach chrześcijańskich, konieczność wyja-
śnienia gminie rzymskiej wzajemnych relacji pomiędzy Izraelem a chrze-
ścijaństwem oraz pragnienie ukazania Chrystusa jako zasady stworzenia 
i głowy Kościoła4.

Podstawą Ciała Chrystusa jest odwieczna, boska ekonomia zbawienia. 
Stwórca świata powziął odwieczny zamysł odkupienia i doprowadzenia 
ludzkości do pełnego z Nim zjednoczenia. Wcielenie Syna Bożego, Jego 
historyczne życie i wydarzenia paschalne są wyrazem odwiecznego zamysłu 
Boga. Jezus Chrystus, Bóg-człowiek, staje się unaocznieniem zbawczej woli 
Bożej, Jego myśli, wybrania, przeznaczenia i obietnicy pełni życia. Można 
2 Zob. G. Bachanek, «Kościół jako Ciało Chrystusa w ujęciu Józefa Ratzingera», Ver-
bum Vitae 8 (2005) 163.
3 Zob. H. de Lubac, Medytacje o Kościele (Kraków 1997) 103-105.
4 Zob. H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni (Warszawa 1999) 53.
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przeczytać u św. Pawła: „Gdy nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna Swego, 
zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem” (Ga 4,4, zob. Ef 1,10; 
3,9-11). Ciało Jezusa Chrystusa staje się przejawem ekonomii zbawczej – 
najpierw jednostkowo w Jezusie, później wspólnotowo w Kościele wiernych. 
Tym samym termin „ciało” wyraża faktyczne urzeczywistnienie zbawienia, 
wejście Boga w historię ludzi mające charakter historyczny i widzialny5.

Urzeczywistnienie zbawienia ma postać organizmu, ciała, w którym 
Chrystus jest głową a wierni członkami. Wierni stanowią jedno ciało z Chry-
stusem i jedność organiczną między sobą: „Wy przeto jesteście ciałem 
Chrystusa i dla siebie wzajemnie członkami” (1Kor 12,27, por. 1Kor 12,12). 
Wynika stąd pełna więź „bytowa” pomiędzy człowiekiem a Bogiem poprzez 
Jezusa. Jest to osobowy sposób bycia Boga w człowieku przez Chrystusa: 
„A Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest 
Jego Ciałem, pełnią tego, który napełnia wszystko wszelkimi sposobami” 
(Ef 1,22-23, por. Rz 7,4; Ef 2,16; Kol 1,16-17)6. Posługując się obrazem 
ciała, św. Paweł przekonuje, że wielość członków, które we wspólnocie mają 
właściwe dla siebie miejsce i zadanie, nie wyklucza jedności eklezjalnego 
organizmu, tak jak wielość nie burzy jedności ludzkiego ciała (Rz 12,5). 
Jest to Ciało Chrystusa (por. 1Kor 10,16; 12,27), w którym On sam jest 
obecny, objawia się i posługuje się nim dla realizacji swego zbawczego 
posłannictwa7.

Ciało Chrystusa jest zasadą całego procesu odkupienia – nie tylko jed-
norazowej realizacji ekonomii Bożej w osobie Jezusa Chrystusa, ale tak-
że kontynuacji dzieła odkupienia w Kościele – Ciele Chrystusa: „I On 
jest Głową Ciała – Kościoła, On jest Początkiem, Pierworodnym, spo-
śród umarłych” (Kol 1,18). Chrystus w swoim ciele złożył początek pro-
cesu zbawczego mającego dosięgnąć każdego człowieka i wszystkich lu-
dzi, aby przeobrazić się na końcu w nową ludzkość, „nowe stworzenie” 
(por. Ef 2,14-18). Swoją zbawczą i odkupieńczą aktualizację Ciało Chrystusa 
realizuje najpełniej – poprzez wymiar liturgiczny i duchowy – w Eucharystii 
(1Kor 11,17-34). W niej dochodzi do duchowej rekapitulacji dzieła stworzenia, 

5 Por. Cz. Bartnik, Kościół (Lublin 2009) 44.
6 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2 (Lublin 2012) 28-29. Zob. KKK, 790-
795.
7 Por. A. Czaja, «Mistyczne Ciało Chrystusa», w: E. Ziemann, Encyklopedia Katolic-
ka, t. 12 (Lublin 2008) 1298.
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wcielenia Chrystusa i paruzji na sposób najwyższej aktualizacji. Tym samym 
w Eucharystii cały Kościół tworzy jedno ciało ożywione Duchem Chrystusa 
przez Słowo Boże. W niej Ciało Chrystusa osiąga szczyt realizacji ekonomii 
zbawczej w doczesności – ludzkość nie tkwi już w rzeczywistości anonimowej, 
lecz przez Eucharystię uzyskuje osobowy związek z Bogiem8.

Proces kształtowania się właściwych dla opisywanego zagadnienia ter-
minów był wieloetapowy i co do zasady zakładał przejście od terminów 
nieostrych, wieloznacznych do konkretnych i precyzyjnych. Pierwotnie 
termin „ciało” (basar, soma, sarx, corpus, caro) odnosił się do więcej niż 
jednej rzeczywistości. Termin „ciało” odnoszono do: historycznego Jezusa 
z Nazaretu, zbiorowości ludzkiej (corpus sociale, corpus morale), Chrystu-
sa jako nowego Adama oraz Jezusa eucharystycznego. Z upływem czasu 
doprowadzono do pewnego uporządkowania terminologicznego w obrębie 
jednego pojęcia – „ciało”9.

Okres patrystyczny koncentruje się wokół znaczenia „ciała” (soma, 
sarks) jako konkretnego, realnego i historycznego „człowieka” oraz – w wy-
miarze społecznym – jako „rodzaju ludzkiego” lub „człowieczeństwa”. 
Ciało Chrystusa oddaje tym samym ideę Kościoła, który wyrasta z realnego 
Ciała Jezusa i realizuje się w człowieczeństwie osoby ludzkiej. Kościół 
będący Ciałem Chrystusa to nic innego, jak pełne wcielenie Boga w peł-
nego człowieka i w pełnię rodzaju ludzkiego. Stanowi on „swoistego ro-
dzaju społeczność przedłużającą Chrystusową egzystencję i Jego dzieło”10 
(św. Ignacy Antiocheński, Paweł z Samosaty, Jan z Antiochii). Wpływ szkoły 
aleksandryjskiej przenosi rozumienie pojęcia „ciało” na jego aspekt meta-
fizyczny, bardziej metaforyczny. W konsekwencji coraz częściej odnosi się 
je do Eucharystii, w której realizuje się Ciało Chrystusa. Dla podkreślenia 
związku z Eucharystią pojęcie „ciało” precyzuje się określeniem „mistyczne” 
(mysticum, mystice). Tym samym mówi się coraz częściej o „ciele sakramen-
talnym” – Eucharystii (Orygenes, św. Cyryl Aleksandryjski, Sacramentum 
Leonianum)11.

Wpływ kultury i terminologii rzymskiej nadaje pojęciu „ciało” nowe 
znaczenie, jest ono postrzegane jako organizm społeczny, konkretna 
8 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 44-45.
9 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 29.
10 A. Czaja, «Mistyczne Ciało Chrystusa», 1298-1299.
11 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 45-46.
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zbiorowość ludzi będąca całością (corpus sociale, corpus hominum, corpus 
mundi). Tak rozumiane pojęcia stosowano w odniesieniu do społeczności 
eklezjalnej – Kościół określano mianem „prawdziwego Ciała Chrystusa” 
(verum Corpus Christi)12 w odróżnieniu od Ciała Chrystusa obecnego w Eu-
charystii określanego mianem „mistycznego” lub „misteryjnego” (św. Paulin 
z Noli, św. Augustyna, św. Leon Wielki, Sakramentarz Galezjański). 

Wiek IX przynosi odwrócenie dotychczasowego rozumienia pojęć „mi-
styczne” i „prawdziwe” Ciało Chrystusa. Coraz powszechniejsze staję się 
mówienie o Kościele jako o mistycznym Ciele Chrystusa, ciele w znaczeniu 
niewłaściwym, terminem prawdziwe Ciało Chrystusa natomiast określa 
się Eucharystię13. Upowszechnienie tego, powstałego w IX wieku, rozróż-
nienia nastąpiło w XII wieku, gdy Piotr Lombard rozróżnił dwojakie ciało 
Chrystusa: właściwe (caro propria), czyli sakramentalne, i mistyczne (caro 
mystica), tj. Kościół. W komentarzach do nauki Lombarda caro mystica 
przybrało formę corpus mysticum i w tej postaci przyjęło się w teologii14.

Z czasem Kościół – mystici Corporis Christi – zaczęto rozumieć jako 
wywodzący się z faktu Wcielenia i spełniający się w wydarzeniach paschal-
nych – Ciało cierpiące, ukrzyżowane, zmartwychwstałe i uwielbione. Tak 
kształtująca się eklezjologia inkarnacyjna rozwijała się w szkole tybindzkiej 
(J. M. Sailer, J. S. Drey, J. A. Möhler, J. B. Hirscher), w szkole rzymskiej 
(C. Passaglia, K. Schrader, G. Perrone, J. B. Franzelin) oraz wśród eklezjo-
logów polskich (K. Drużbicki, J. F. Hacki, Ł. Głuchowski, P. Semenenko)15.

Przedstawicielem najpełniejszej eklezjologii inkarnacyjnej jest niewąt-
pliwie Johann A. Möhler (1796-1838). Według jego koncepcji Wcielenie 
jest źródłem, podstawą i formą Kościoła. Jest nie tylko jednostkowym wy-
darzeniem historycznym, ale również centralnym, główmy i szczytowym 
momentem dziejów zbawienia, jest wkroczeniem Logosu w historię ludzką. 
Wyrastająca z Wcielenia wspólnota eklezjalna realizuje się w trzech etapach: 
w przygotowaniu (od początku świata), w człowieczeństwie historycznego 

12 Rozróżnienie to było efektem zdystansowania się od eklezjologicznego doketyzmu 
(od gr. dokein – „wydawać się”), tj. błędnego rozumienia Kościoła, które kategorii „Ciała” 
przyznaje jedynie przenoście znaczenie i podważa realność, prawdziwość eklezjalnego 
Ciała Chrystusa.
13 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 46.
14 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele (Warszawa 2006) 387.
15 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 30.
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Jezusa oraz w zbawczym dziele Chrystusa powierzonym przyszłym poko-
leniom. Wszystkie instytucje i charyzmaty obecne w Kościele są niczym 
innym, jak przedłużeniem ludzkiej natury Słowa Wcielonego16.

Pomimo silnych wpływów eklezjologii inkarnacyjnej Sobór Watykański 
I odrzucił zaproponowane w schemacie o Kościele określenie Corpus Chri-
sti mysticum jako zbyt metaforyczne, niejasne i zacierające różnicę między 
„duszą” a „ciałem”. Dopiero wkład późniejszych papieży, rozwijających suk-
cesywnie naukę o wewnętrznej i duchowej stronie Kościoła, czyni podatny 
grunt pod nową eklezjologię. W tym kontekście wypada wspomnieć cho-
ciażby Leona XIII i encykliki Immortale Dei (1885), Satis cognitum (1896), 
Depuis le jour (1899), Mirae caritatis (1902), Benedykta XV i konstytucję 
apostolską Providentissima Mater Ecclesia (1917), Piusa XI i encykliki 
Ecclesiae Dei (1923), Rerum Ecclesiae (1926), Miserentissimus Redemptor 
(1928), Lux veritatis (1931), Caritate Christi compulsi (1932), Piusa XII 
i encykliki Mystici Corporis (1943) i Mediator Dei (1947)17.

Celem encykliki Mystici Corporis18 Piusa XII stało się przezwyciężenie 
narastającego konfliktu pomiędzy eklezjologią jurydyczną a mistyczną. Pa-
pież stara się złagodzić dawny naturalizm redukujący Kościół do instytucji 
prawno-społecznej, jednocześnie odrzucając ówczesny mistycyzm przyjmu-
jący istnienie jedności quasibiologicznej pomiędzy wiernymi a Chrystusem. 
W myśl owego (zwalczanego) mistycyzmu przyjmowano, że zjednoczenie 
Chrystusa z chrześcijaninem przybiera charakter przeistoczenia, tj. wierny 
przeistacza się w Chrystusa (chodzi tu jednak o ciało indywidualne, nie 
społeczne)19. Pius XII w swej encyklice poszukuje syntezy, zakładając, że 
Kościół jest rzeczywistością o wymiarze Chrystusowym – transcendentnym 
i nadprzyrodzonym – a jednocześnie ma charakter doczesny, widzialny i hie-
rarchiczny. Tym samym w swej istocie Kościół jest realnym Ciałem Chry-
stusa nie ujmowanym jednak biologiczne czy fizycznie, lecz „mistycznie”, 
„misteryjnie”, duchowo20. Mocne jest odniesienie Soboru Watykańskiego 

16 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 46-47. Zob. LG, nr 8.
17 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 30-31.
18 Zob. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Pisma 
eklezjologiczne i ekumeniczne (Lublin 2013) 267-272.
19 Zob. K. Pelz, Der Christ als Christus: Der Weg meines Forschens (Berlin 1939) 
[na indeksie od 1940 r.].
20 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 47-48.
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II do idei Ciała Chrystusowego – jest to niewątpliwe nawiązanie do wypra-
cowanej nauki o Kościele jako Mistycznym Ciele Chrystusa.

Wobec dotychczasowego spojrzenia na Kościół wyłącznie na płaszczyź-
nie struktury i organizacji rodzi się ujęcie nowe, ukazujące Kościół jako 
rzeczywistość wewnętrzną, jako organizm Ducha Świętego, jako coś żywe-
go, obejmującego od wewnątrz. „Ta nowa świadomość – pisze Ratzinger 
– znalazła swoją językową formę w słowach Mistyczne Ciało Chrystusa”21. 
Świadomość, o której pisze Ratzinger, znalazła wyraz w myśli Romano 
Guardiniego, który pisze, że Kościół „nie jest wymyśloną i skonstruowaną 
instytucją […], lecz jest żywą istotą. […] Żyje przez wieki nadal, stając się 
jak każda żywa istota; zmienia się […], lecz w swej istocie jest zawsze ten 
sam, a jego najgłębszą treścią jest Chrystus. […] Dopóki w Kościele widzi-
my tylko pewną organizację, […] urząd […] i związek, dopóty nie mamy 
do niego właściwego stosunku. Jest on żywą istotą i sam nasz stosunek do 
niego musi być życiem”22.

Prowadząc swoją refleksję dotyczącą eklezjologii II Soboru Watykań-
skiego i mystici Corporis Christi, Ratzinger zwraca uwagę na chrystolo-
giczne określenie Kościoła wyrażające się chociażby w tytule Konstytucji 
dogmatycznej o Kościele, mianowicie: „Lumen gentium cum sit Christus” 
– Światłością narodów jest Chrystus. Kościół – Ciało Mistyczne jest ciągle 
na nowo zakładany przez Chrystusa, który nie jest w nim jedynie przeszło-
ścią, lecz jest nade wszystko teraźniejszością i przyszłością. „Kościół jest 
teraźniejszością Chrystusa – pisze Ratzinger – naszą jednoczesnością z Nim, 
Jego jednoczesnością z nami. Żyje on dzięki temu, że Chrystus jest obecny 
w sercach, z tego miejsca kształtuje dla siebie Kościół, nie zaś na odwrót”23.

Jednoczenie się z Chrystusem dokonuje się w sposób tajemniczy i rze-
czywisty przez sakramenty, w sposób szczególny przez chrzest i Eucharystię 
(por. KK 7). Sakrament chrztu zespala nas ze śmiercią i zmartwychwstaniem 
Chrystusa (por. Rz 6,4-5). W Eucharystii zostajemy włączeni do prawdziwej 
wspólnoty z Nim i z naszymi braćmi i siostrami (1Kor 10,17). Tym samym 
dokonuje się coś, co bp Czaja określa mianem „niepowtarzalnej inegzy-
stencji”, tj. życia chrześcijan w Chrystusie, a Chrystusa w chrześcijanach. 
21 J. Ratzinger, Opera Omnia, 235.
22 R. Guardini, Die Kirche des Herrn. Meditationem über Wesen und Auftrag der Kirche 
(Würzburg 1965) 41.
23 J. Ratzinger, Opera Omnia, 236-237.
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Jest ono tak ścisłe, że nie można mówić tu tylko o płytkiej zależności czy 
zwykłym zgromadzeniu „wokół” Chrystusa. Ową „inegzystencję” celnie 
oddają słowa św. Pawła: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chry-
stus” (Ga 2,20)24.

Kolejnym elementem wymienianym przez Ratzingera w kontekście 
eklezjologii Vaticanum II jest wewnętrzny i wspólnotowy charakter Ko-
ścioła. Wzrastanie Kościoła dokonuje się od wewnątrz na zewnątrz, nigdy 
odwrotnie. Źródłem wzrostu staje się nade wszystko głęboka wspólnota 
z Chrystusem, życie sakramentalne i modlitwa oraz postawy wiary, nadziei 
i miłości. „Kościół buduje modlitwa i wspólnota sakramentów, w której 
modlitwa do nas dociera”25 – podkreśla Ratzinger. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że Chrystus zbudował sobie jedno Ciało, 
którego jest Głową. Aby posiadać Chrystusa, mieć Go w pełni należy stać 
się „pokornym członkiem” Jego Ciała – Kościoła. To w nim Chrystus jest 
obecny wespół ze wszystkimi członkami w trwałej, ponadczasowej wspól-
nocie – nigdy poza nią. Ze wspólnotowego charakteru Kościoła wynika 
fakt, że to „my” jesteśmy jego istotą – to „my” jesteśmy Kościołem. To 
określenie nie jest równoznaczne z odizolowaną od innych grupą. Owo „my” 
jest włączeniem we wspólnotę wszystkich członków Chrystusa, żyjących 
i zmarłych. „My” – będący Kościołem, jesteśmy za niego współodpowie-
dzialni, a w obrębie wspólnoty zobowiązani do współdziałania w trosce 
o jego dobro26.

3. Kościół – Lud Boży

II Sobór Watykański dąży do scalenia idei Ciała Chrystusa z ideą Ludu 
Bożego, Kościoła jako społeczności. W „Lumen gentium” można przeczytać: 
„Chrystus jedyny Pośrednik, ustanowił swój Kościół święty, tę wspólnotę 
wiary, nadziei i miłości tu na tej ziemi, jako widzialny organizm, nieustan-
nie go też przy życiu utrzymuje, prawdę i łaskę rozlewając przez niego na 
wszystkich. Wyposażona zaś w organa hierarchiczne społeczność i zarazem 

24 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, 390.
25 J. Ratzinger, Opera Omnia, 237.
26 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, 238.
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mistyczne Ciało Chrystusa, widzialne zrzeszenie i wspólnota duchowa. Ko-
ściół ziemski i Kościół – bogaty w dary niebiańskie – nie mogą być pojmo-
wane jako dwie rzeczy odrębne, przeciwnie, tworzą one jedną rzeczywistość 
złożoną, która zrasta się z pierwiastka boskiego i ludzkiego. Dlatego też na 
zasadzie bliskiej analogii upodabnia się ona do tajemnicy Słowa Wcielo-
nego. Jak bowiem przybrana natura ludzka służy Słowu Bożemu za żywe 
narzędzie zbawienia, nierozerwalnie z Nim zjednoczone, nie inaczej też 
społeczny organizm Kościoła służy ożywiającemu go Duchowi Chrystuso-
wemu ku wzrastaniu ciała” (KK 8). Za Vaticanum II można stwierdzić, że 
oba aspekty Kościoła: jego charakter boski i ludzki wywodzą się z jednego 
źródła – z „uczłowieczonego Syna Bożego”27. Chrystus i Kościół tworzą 
„całego Chrystusa” (Christus totus). Głowa i członki są jakby jedną i tą 
samą „mistyczną osobą” – „cały Chrystus, Głowa i Ciało, jeden utworzony 
z wielu” (por. KKK 787-796, 805-808)28.

Należy jasno stwierdzić, że mówiąc o Kościele jako mistycznym Ciele 
Chrystusa, nie należy mieć na myśli fizycznego ciała Jezusa Chrystusa. 
Warto wyróżnić trzy desygnaty tego określenia: indywidualne ciało Jezusa, 
Eucharystię i Kościół, co nie przekreśla ich wzajemnej zależności i związku. 
Syn Boży stał się w ludzkim ciele źródłem wszelkiej łaski, która najpełniej 
dostępna jest w Eucharystii i stanowi źródło dla rzeczywistości eklezjalnej29.

Drugim, ważnym elementem definicji Kościoła są określenia „lud Jah-
we” (am Jahwe), lud Boży (am Elohim), lud święty (am qodesz), które 
pojawiają się 1800 razy w Starym Testamencie30. W praktyce Żydzi używali 
dwóch – początkowo synonimicznych – terminów oznaczających lud: goj 
(w l. mn. gojim) oraz am. Z czasem doszło do większej precyzacji znacze-
niowej: pojęcie am odnoszone jest do populacji zwartej i określonej, narodu 
– samego Izraela, gojim natomiast odnosi się do zbiorowości luźnych, przede 
wszystkim do ludów obcych względem Izraela, np.: „[…] oto lud [am], który 
mieszka osobno, a nie wlicza się do narodów [gojim]” (Lb 23,9). W Sep-
tuagincie określenia hebrajskie tłumaczono poprzez: laos, ethnos i demos. 
Określenia am tłumaczone przez laos lub ethnos i rozumiano przez nie na-
ród izraelski (np. Wj 6,7; Pwt 7,6; 14,2; Kpł 26,12). Gdy chciano oddać am 
27 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 47-48.
28 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 32.
29 Por. A. Czaja, Mistyczne Ciało Chrystusa, 1301.
30 Zob. H. Seweryniak, Święty Kościół powszedni, 51.



35

Kościół – Ciało Chrystusa i Lud Boży

jako lud, ludność, mieszkańców jakiegoś terenu używano greckiego demos. 
Odnoszące się do pogan gojim tłumaczono poprzez ethne. Tym samym am – 
laos to określenia narodu izraelskiego, wszyscy zaś inni to gojim – ethne31.

Analizując ideę Ludu Bożego obecną na kartach Starego Testamentu, 
można wyróżnić jej elementy charakterystyczne. Po pierwsze, naród izraelski 
jest narodem wybranym – ludem wezwanym przez Boga spośród wszyst-
kich narodów ziemi. Po drugie, Lud Boży Starego Przymierza to naród 
obdarzony specjalnym powołaniem, jest ludem przeznaczonym do zadań 
szczególnych. Po trzecie, jest to naród przymierza zaślubiony Panu, jego 
życie i dzieje oparte są na wyjątkowym związku z Bogiem. Po czwarte, jest 
to naród święty będący ludem duchownym, Bożym, który dąży do zbawie-
nia i osiągnięcia Królestwa niebieskiego32. Po piąte, jest to lud Tory – jego 
naczelną zasadą jest pełnienie woli Bożej, która jest prawem najwyższym 
życia, historii i doskonałości człowieka33.

Nowy Testament przejmuje zasadnicze elementy starotestamentalnej 
nauki o Ludzie bożym, odnosząc ją jednak do wierzących w Chrystusa, bez 
względu na to z jakiego ludu czy narodu się wywodzą. W Nowym Testa-
mencie mamy zatem do czynienia z ludem Chrystusa jako Pana i Mesjasza 
(Dz 20,28; 1P 2,9; Ga 3,16; Ap 13,1-7). Na poziomie pojęciowym dostrzec 
można zamienne użycia (przeciwstawnych w Starym Testamencie) pojęć 
laos i ethnos. Poprzez ten zabieg Kościół ukazany jest jako lud z pogan, nie 
zaś jako lud dawnego Izraela. Kościół jest nowym rodzajem narodu z pogan, 
nie zaś jednym tylko etnicznym Izraelem. Lud Nowego Testamentu ma stać 
się „nowym Izraelem” (Mt 21,43; 26,28; 27,5) utworzonym przez Boga ze 
wszystkich ludów i narodów, także z pogan (por. Mt 12,21), którego zwią-
zek z Bogiem oparty jest na „Przymierzu Nowym” (Łk 22,20; 1Kor 11,25; 
2Kor 3,6; Hbr 8,13)34.

W obrębie szerokiej wizji historiozbawczej należy dostrzec w Kościele 
spadkobiercę i kontynuatora ludu Starego Testamentu. Konstytucja dogma-
tyczna o Kościele wyraża tę relację, relację Izrael – Kościół poprzez biblijne 
obrazy: rolę uprawną, drzewo oliwne, wybraną winnicę i winny krzew. 
W Lumen gentium można przeczytać: „Kościół jest rolą uprawną, czyli rolą 
31 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 32.
32 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 49-50.
33 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 33.
34 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 33.
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Bożą (1Kor 3,9). Na tej roli rośne stare drzewo oliwne, którego świętym 
korzeniem byli patriarchowie i w którym dokonało się i jeszcze się dokona 
pojednanie Żydów i pogan (Rz 11,13-26). Rolnik niebieski zasadził Kościół 
jako winnicę wybraną (Mt 21,33-34 i paralelne; por. Iz 5,1-7). Prawdziwą 
winoroślą jest Chrystus użyczający życia i urodzajności pędom, to znaczy 
nam, którzy przez Kościół trwamy w Nim, a bez Niego nic nie możemy 
uczynić (J 15,1-5)” (KK 6).

Wybór „nowego” ludu nie jest zaprzeczeniem „starego” Ludu Boże-
go – jest końcowym etapem zamysłu, realizacji, której źródłem jest Jezus 
Chrystus. Kościół jest ludem osadzonym na Bożym wybraństwie i owocem 
Nowego Przymierza, które zapowiadali prorocy (por. Jr 31,31-34). Ojcowie 
soborowi wyjaśnili, że „Bóg wybrał sobie na lud naród izraelski, z którym 
zawarł przymierze i który stopniowo pouczał […]. Wszystko to jednak 
wydarzyło się jako przygotowanie i jako typ owego przymierza nowego 
i doskonałego, które miało być zawarte w Chrystusie […]. Chrystus usta-
nowił to Nowe Przymierze […] we krwi swojej, powołując spośród Żydów 
i pogan lud, który nie wedle ciała, lecz dzięki Duchowi miał się zrosnąć 
w jedno i być nowym Ludem Bożym” (KK 9)35.

Najpełniejsze i najwyraźniejsze zobrazowanie idei Nowego Ludu Bożego 
można dostrzec w Pierwszym Liście św. Piotra, gdzie można przeczytać: 
„Wy, którzyście byli nie-ludem, teraz jesteście Ludem Bożym” (2,10). Anali-
zując obecną na kartach Nowego Testamentu ideę Ludu Bożego, ks. Bartnik 
wyróżnia kilka istotnych jej elementów36. Idąc za intuicją lubelskiego teo-
loga, można określić Nowy Lud Boży jako lud rodzący się z wewnętrznego 
posłuszeństwa Słowu i Ewangelii poprzez łaskę, wiarę i chrzest (1P 1,12; 
2,8.25; 3,1; 4,17). Jest to lud wybrany w Chrystusie, na nowo powołany 
i przeznaczony Bogu na własność (1P 2,9; 5,13). Nowy Lud Boży to lud 
„królewski”, który pochodzi z królestwa Dawida, z rodu mesjańskiego, 
posiadający niezwykłą moc i wolność (1P 2,9.11). Jest to lud kapłański 
(1P 2,9) i „prorocki”, który wyrasta ze słowa Bożego, żyje nim i je rozu-
mie – słowo Boże staje się sposobem interpretacji całej rzeczywistości (1P 
1,15-17). Nowy Lud Boży to lud wzajemnej służby i władzy, który prowa-
dzony jest przez Chrystusa „Pasterza i Stróża” (1P 2,25; 5,4) oraz pasterzy 

35 Por. A. Czaja, Traktat o Kościele, 384-385.
36 Zob. Cz. Bartnik, Kościół, 50-51.
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ziemskich – prezbiterów otaczających lud najwyższą troską w imieniu Pana 
(1P 5,1-3). Jest to również lud pielgrzymujący, będący w drodze do Ojczyzny 
Niebieskiej, oczekując na powtórne przyjścia Pana i Pasterza (1P 4,7; 5,4, 
por. KKK 781-786).

Kształtująca się w oparciu o Pismo Święte idea Ludu Bożego formowana 
jest przez zmieniającą się kulturę, głównie kulturę rzymską. W II wieku moc-
na jest jeszcze idea judeochrześcijańska: Kościół rozumiany jest jako nowy 
lud duchowy tworzony z pogan, ale w oparciu o trzon, jakim jest Izrael. Od 
wieku III można mówić o ludzie rzymskochrześcijańskim. Owa koncepcja 
populus christianus powstaje na skutek połączenia dwóch narodów: izra-
elskiego i rzymskiego, który dzięki łasce Bożej rozrasta się po całej ziemi. 
Euzebiusz z Cezarei pisał: „Zjawił się lud niewątpliwie nowy i niemały, ani 
słaby, ani do jakiegoś tylko zakątka ziemi ograniczony, ale ze wszystkich 
narodów najludniejszy – lud powszechnie zaszczytnym Chrystusa zwany 
imieniem” (Historia ecclesiastica, I, 4, 2-3). Kościół – na podobieństwo 
„narodu rzymskiego” – miał być rozumiany jako jeden na całym świecie, 
powszechny, wcielony w doczesność i pozostający pod jedną władzą cen-
tralną. Jako taki składa się z poszczególnych narodów i tworzy swoisty „lud 
ludów”, „lud narodów”37.

Przejęta ze starożytności idea Ludu Bożego jest rozwijana na gruncie 
tradycji liturgicznej, pastoralnej i w obrębie życia duchowego. Odnowa 
tego pojęcia zaczyna się w teologii na początku XX wieku, czego inspira-
cją – zdaniem Bartnika – jest rozwój prac biblijnych dotyczących Izraela 
(np. H. F. Hamilton, E. Rebs, E. Käsemann, M. D. Koster, N. A. Dahl czy 
A. Oepke)38.

II Sobór Watykański uznał ideę Ludu Bożego za najlepszą dla rozwinię-
cia nauki o Kościele. Mimo to natrafiła ona na pewne trudności, gdyż koja-
rzono ją z życiem społeczno-politycznym, jako wyraz swoistej demokracji 
Kościelnej. Inni rozumieli „lud” jako wyodrębniony od hierarchii, tj. tylko 
jako część Kościoła podporządkowaną hierarchii. Według nauki Vaticanum 
II Lud Boży oznacza historyczny Kościół Chrystusa na ziemi lub cały rodzaj 
ludzki odkupiony przez Chrystusa (por. KK 9, 50)39.

37 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 34-35.
38 Por. Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, 35.
39 Por. Cz. Bartnik, Kościół, 116.
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W dzisiejszej teologii Lud Boży rozumiany jest jako rzeczywistość 
tworzona przez Zbawiciela w rzeczywistych ludziach i narodach współ-
czesnego świata. Na podobieństwo ludów świeckich ma swój ustrój, 
władzę, środki działania i cały wymiar życia społecznego. Głową Ludu 
Bożego jest Chrystus działający przez pasterzy uczestniczących w Jego 
władzy i prowadzących lud na drodze do zbawienia. „Jego istota nie jest 
wykończona, ciągle się staje, doskonali i dojrzewa, dopóki nie stanie się 
eschatologicznym Ludem Bożym – pisze Bartnik – dopóki to nie nastąpi, 
pozostaje ciągle święty i grzeszny zarazem. Musi więc stale oczyszczać 
się i zbawiać”40.

Idea Ludu Bożego zawiera w sobie przezwyciężenie indywidualizmu, 
wskazując na pierwszeństwo społeczności w procesie zbawczym. Pierw-
szeństwo to implikuje służebny charakter chrześcijaństwa – zarówno wobec 
każdej osoby ludzkiej, jak i społeczności osób czy całych narodów. Wynika 
z tego również służebny charakter władzy, hierarchii będącej niczym innym 
jak diakonią społeczną. Stanowi ona część Ludu Bożego i nie może być 
stawiana ponad nim. Lud Boży jest również ludem historycznym – implikuje 
w sobie ścisły związek z historią. Proces konstytuowania się ludu dokonuje 
się wewnątrz dziejów stworzenia i zbawienia. „Historia jest warunkiem jego 
zaistnienia i rozwoju, i w nim historia ludzka osiąga swoje najdoskonalsze 
zapodmiotowanie”41 pisze Bartnik.

O Ludzie Bożym można mówić również w kategorii ludu społeczności. 
Funkcję tę realizuje na wielu płaszczyznach: od unifikacji ludzkości przez 
inspirację postępu, pokoju, szczęścia czy najwyższych wartości aż do bycia 
sprawcą sensu każdej osoby i zbiorowości. Ponadto Lud Boży ukierunkowu-
je życie społeczne we właściwym kierunku, przyszłości będącej spełnieniem 
się całej ludzkości. Dla stania się członkiem Ludu Bożego nie wystarczające 
jest samo narodzenie czy ślepe siły przyrody, kosmosu – potrzebna jest 
„moc woli osobowego Boga, Ojca ludu; moc własnej woli i moc personal-
nego środowiska społecznego, które umożliwia naturze ludzkiej stanie się 
prawdziwym i pełnym człowiekiem”42. Bartnik dostrzega tutaj wyjątkowy, 
personalistyczny wymiar Ludu Bożego.

40 Cz. Bartnik, Kościół, 52.
41 Cz. Bartnik, Kościół, 53.
42 Cz. Bartnik, Kościół, 53.
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Jak zatem stać się członkiem ludu Bożego, jak być ludem Bożym? Jest 
to możliwe jedynie poprzez włączenie w Chrystusa, Syna Bożego i Syna 
Abrahama. „Ludem Bożym jesteśmy nie inaczej jak tylko od ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego Ciała Chrystusa – pisze Ratzinger – Stajemy się nim 
jedynie przez żywe odniesienie do Niego”43. Lud mesjański tworzą „wie-
rzący w Chrystusa, odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, lecz przez słowo 
Boga żywego (por. 1P 1,23), nie z ciała, lecz z wody i Ducha Świętego (por. 
J 3,5-6). […] [Ten lud to] zgromadzenie tych, którzy z wiarą spoglądają na 
Jezusa, Sprawcę zbawienia i Początek jedności oraz pokoju […]” (KK 9).

Szukając przesłanek dla rozwinięcia się w teologii posoborowej idei 
ludu Bożego, Joseph Ratzinger wymienia kilka okoliczności. Pierwsza z nich 
wiąże się bezpośrednio z encykliką o Mistycznym Ciele Chrystusa, która 
w środowisku teologicznym wywołała spór o członkostwo Kościoła. Pius XII 
wymieniał trzy warunki konieczne dla bycia członkiem Kościoła, mianowi-
cie: chrzest, prawdziwa wiara i przynależność do prawej jedności Kościoła. 
Tym samym niekatolicy zostali wykluczeni z Kościoła. Wobec takiego 
stawiania sprawy pytano o to, czy wizja mystici Corporis nie jest – jak to 
określa Ratzinger – zbyt „ciasnym” punktem wyjścia dla eklezjologii. Tym 
samym pojawiające się coraz częściej sformułowanie Lud Boży zdawało się 
być określeniem szerszym i bardziej operatywnym. W tym kontekście zostaje 
ono zastosowane w Lumen gentium, gdzie relacja chrześcijan niekatolików 
do Kościoła katolickiego oddana jest przez termin „złączenie”, a relacja 
niechrześcijan poprzez termin „przyporządkowanie”. W obu wypadkach 
sobór posługuje się ideą Ludu Bożego (por. KK 15-16). Za Ratzingerem 
można stwierdzić, że pojęcie Lud Boży zostało przyjęte przez Vaticanum II 
jako swoisty pomost ekumeniczny44.

Kolejną przesłanką dla krystalizacji idei Ludu Bożego jest, zdaniem 
Ratzingera, publikacja Ernsta Käsemanna zatytułowana „Das wandernde 
Gottesvolk” (Wędrujący lud Boży) a dotycząca Listu do Hebrajczyków. 
Zwraca ona uwagę na to, że Kościół nie jest jeszcze u celu, jego istotna 
nadziej jest jeszcze przed nim. Taka perspektywa patrzenia pozwana na 
uwypuklenie „eschatologicznego” aspektu Kościoła. „W ten sposób moż-
na było – pisze Ratzinger – ukazać jedność całej historii zbawienia […], 

43 J. Ratzinger, Opera Omnia, 249-250. Zob. J. Ratzinger, Opera Omnia, 262.
44 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, 246.
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wyrazić historyczny wymiar Kościoła, który znajduje się w drodze i stanie 
się w pełni sobą dopiero wtedy, kiedy drogi czasu dobiegną końca i znajdą 
się w rękach Boga. Można też było wyrazić wewnętrzną jedność samego 
ludu Bożego”45.

Podejmując próbę wymienienia najistotniejszych elementów soboro-
wego spojrzenia na ideę Ludu Bożego, można powiedzieć, że są w nim 
wyraźnie ukazane: historyczny charakter Kościoła, jedność historii Boga 
z ludźmi, wewnętrzna jedność ludu Bożego bez względu na przynależność 
do konkretnego stanu sakramentalnego, dynamizm eschatologiczny, tym-
czasowość i kruchość Kościoła zawsze potrzebującego odnowy oraz wymiar 
ekumeniczny (obejmujący różne sposoby przynależności i przyporządkowa-
nia do Kościoła, istniejące także poza granicami Kościoła katolickiego)46. 
Z kolei Katechizm Kościoła Katolickiego wymienia cechy charakterystycz-
ne Ludu Bożego odróżniające go od wszystkich ugrupowań religijnych, 
etnicznych, politycznych czy kulturowych. Jest to Lud Boży, przez Niego 
wybrany i powołany, członkiem tego ludu staje się człowiek przez wiarę 
w Chrystusa i chrzest. Głową tego ludu jest Jezus Chrystus, jego prawem 
zaś jest przykazanie miłości. Zadaniem Ludu Bożego jest bycie „solą ziemi 
i światłem świata” (por. Mt 5,13-16), a jego celem jest Królestwo Boże (por. 
KKK 782; KK 8-9).

4. Zakończenie

Bosko-ludzka tajemnica ludu Bożego i bogate dziedzictwo życia ko-
ścielnego sprawiają, że trudnym jest podanie jednej, wyczerpującej defini-
cji Kościoła. Można jedynie próbować rozjaśnić jego tajemnicę. Powyż-
sze opracowanie stało się próbą przybliżenia tajemnicy Kościoła ukrytej 
pod określeniami Ciało Chrystusa i Lud Boży. Właściwe ich zrozumienie 
wykorzystujące teksty biblijne, historyczny rozwój pojęć i współczesne 
interpretacje teologiczne może stać się doskonałą inspiracją dla dalszego 
rozwoju posoborowej eklezjologii i pozwolić – choć po części – zbliżyć się 
do niezwykłej tajemnicy, jaką jest Kościół.

45 J. Ratzinger, Opera Omnia, 247-248.
46 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, 248.



Kościół – Ciało Chrystusa i Lud Boży

Bibliografia:
Bachanek G., «Kościół jako Ciało Chrystusa w ujęciu Józefa Ratzingera», 

Verbum Vitae 8 (2005) 163-185
Bartnik Cz., «Kościół», w: B. Migut, Encyklopedia Katolicka, t. 9 (Lublin 

2002) 993-1003
Bartnik Cz., Dogmatyka katolicka, t. 2 (Lublin 2012)
Bartnik Cz., Kościół (Lublin 2009)
Czaja A., «Mistyczne Ciało Chrystusa», w: E. Ziemann, Encyklopedia Ka-

tolicka, t. 12 (Lublin 2008) 1298-1302
Czaja A., Traktat o Kościele (Warszawa 2006)
Guardini R., Die Kirche des Herrn. Meditationem über Wesen und Auftrag 

der Kirche (Würzburg 1965)
Katechizm Kościoła Katolickiego (Poznań 2009)
Lubac de H., Medytacje o Kościele (Kraków 1997)
Pelz K., Der Christ als Christus: Der Weg meines Forschens (Berlin 1939) 

[na indeksie od 1940]
Ratzinger J., Opera Omnia, t. VIII/1: Kościół – znak wśród narodów. Pi-

sma eklezjologiczne i ekumeniczne (Lublin 2013)
Seweryniak H., Święty Kościół powszedni (Warszawa 1999)
Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium 

(Poznań 2002)

Kirche – Leib Christi und Volk Gottes

Das Hauptziel des vorliegenden Artikels besteht darin, das Kirchenverständnis als Leib 
Christi und Volk Gottes vorzulegen. Bei der anschaulichen Darstellung der Frage wird von 
den biblischen Voraussetzungen des Neuen und Alten Testaments ausgegangen. Danach 
wird der vielstufige Bildungsprozess der erwähnten Begriffen in den einzelnen Zeiträu-
men vorgestellt. Schließlich werden das gegenwärtige (nach dem Vatikanum II) Kirche-
nverständnis als Leib Christi und Volk Gottes aufgrund der Analyse ausführlicher Texte 
von zeitgenössischen Theologen besprochen.

Schlüsselwörter:   Kirche; Ekklesiologie; Gottes Volk; Leib Christi; Dogmatik
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Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kościoła. 
Młodzi święci drogowskazem 

dla młodzieży wszystkich czasów

Dla współczesnych młodych ludzi święci coraz rzadziej są autorytetami. Dzieje się tak za 
sprawą stereotypów, które ukazują wyniesionych na ołtarze jako ludzi pobożnych, aczkol-
wiek nudnych, zazwyczaj starszych i należących do stanu duchownego. Jednak świętość 
to często młodość. Najmłodsze pokolenia potrzebują przykładów współczesnych im świę-
tych, ale też odświeżenia, wydobycia z legend i ludowej pobożności oraz „nieżyciowego” 
wizerunku dobrze znanych im postaci, aby mogli się z nimi identyfikować. Ludzie Ko-
ścioła znów mogą stać się dla młodzieży wzoram, przyjaciółmi. Należy tylko uświadomić 
im, że święte życie to nie tylko wyzwanie, wyrzeczenie i coś w praktyce niemożliwe do 
osiągnięcia we współczesnym świecie. Świętość to przede wszystkim szansa i potencjał 
dany przez Boga od zawsze i wszystkim po równo.

Słowa klucze:  święci; młodzież; wzór osobowy; autorytet; błogosławieni

Papieże, hierarchowie, katecheci i wychowawcy od dawna podkreślają, 
że młodzi ludzie są przyszłością Kościoła. Przesłanie to nie traci na swojej 
aktualności na przestrzeni lat, ponieważ dorastające pokolenia wciąż należy 
uświadamiać o tym, jak wiele znaczą i jak dużo od nich zależy. Tych, którzy 
słowa te wzięli sobie najbardziej do serca, często są dziś czczeni jako święci 
i błogosławieni. Są oni przeszłością Kościoła, która kształtuje współczesną 
młodzież, aby ta mogła być wzorem dla przyszłych pokoleń. 

Celem niniejszego opracowania będzie ukazanie ogromnej wagi, jaką 
mają w życiu młodych ludzi wzory osobowe, na które doskonałymi kandy-
datami są święci i błogosławieni. Autor postara się również ukazać, dlaczego 
biografie wyniesionych na ołtarze cieszą się coraz mniejszą popularnością 
wśród młodzieży oraz jakich uniwersalnych wartości i postaw uczą współ-
czesnych nastolatków.

Pierwsza część artykułu traktować będzie o obrazie świętych i ich zna-
czeniu w życiu nastolatków. W kolejnym punkcie zostaną przedstawione 



43

Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość Kościoła

sylwetki kilku młodych ludzi wyniesionych na ołtarze oraz zostaną podkreślo-
ne te cechy, które decydują o ich wyjątkowej popularności wśród współczesnej 
młodzieży. Ostatni podpunkt zawierać będzie refleksję na temat powszechnej 
możliwości dążenia do świętości, której często młodzież nie jest świadoma.

1. Obraz i rola świętych w życiu młodzieży

Słowo „święty” znane było na długo przed pojawieniem się chrześcijań-
stwa. Kultura grecko-rzymska przypisywała ten przymiotnik ludziom oraz 
bogom. Za święte uważano wszystko, co miało związek z którymś bóstwem. 
Słowem tym określano też wszystko, nad czym pieczę sprawowała władza, 
a często również samą władzę. Tak więc w starożytności święte były budynki 
kultyczne, gaje, góry, miasta, mury, ale też cesarze i ambasadorowie.. Dopiero 
z czasem słowo to zaczęto wiązać bardziej ze sferą duchową i określano nim 
ludzi darzonych ogólnym szacunkiem, nienagannych moralnie.

W chrześcijaństwie święty jest przede wszystkim Bóg oraz wszystkie 
rzeczy, ludzie, stworzenia, którymi się posługuje. Świętością jest również 
wartość moralna znajdująca się w duszy człowieka. W pierwszych wiekach 
słowem tym określano wszystkie dusze zmarłych. Dopiero z czasem wy-
kształciła się świętość jednostki, ale początkowo jedynie w nawiązaniu do 
męczenników. 

W późniejszych wiekach terminem „święty” zaczęto określać ludzi, 
którzy nie zginęli za wiarę, jednak dzięki życiu zgodnemu z wolą Bożą, 
poświęceniom i służbie mogli zostać zrównani z męczennikami. Współ-
cześnie „ojcem świętym” nazywa się papieża, aby oddać niezwykłą rangę 
jego stanowiska i posługi. Przymiotnik ten jest również wykorzystywany 
w nazewnictwie religijnym, akcentując przynależność do Boga1.

Ważnym pojęciem jest również „błogosławiony”. Przez długi czas było 
ono używane zamiennie ze słowem „święty”. W starożytności posługiwano 
się nim zarówno w odniesieniu do dworu cesarza, jak i do kwestii związanych 
z władzą. W późniejszym czasie pojawiło się w chrześcijaństwie na okre-
ślenie godności kościelnych. Dopiero za czasów papieża Urbana VIII (XVII 
w.) wyraz ten zaczął oznaczać osoby beatyfikowane przez Kościół. Tak więc 

1 Por. H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych (Lublin 2008) 26- 28.
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termin „błogosławiony” używany jest w stosunku do osób beatyfikowanych, 
których kult może być sprawowany w określonym zakresie oraz kraju2.

Kiedy zapytałam kilku znajomych nastolatków w wieku 12-19 lat, 
z czym kojarzy im się słowo „święty”, określeniami, które powtarzały się 
najczęściej, były „ksiądz”, „osoba starsza” i „ktoś żyjący dawno temu”. Na 
podstawie tego krótkiego wywiadu widać, jak mało młodzi ludzie wiedzą 
na temat osób wyniesionych na ołtarze. Nie zdają sobie sprawy, że wielu 
świętych było osobami świeckimi, młodymi, zajmowali się interesującymi 
rzeczami, podzielali ich problemy, dylematy i potrafili stawić im czoła z Bożą 
pomocą i w „Boży” sposób.

Do tej pory tak wiele miejsca zostało poświęcone świętości papieży, 
zakonników, kapłanów, sióstr zakonnych, że, patrząc na to zagadnienie 
z boku, można mieć wrażenie, że jest ona zarezerwowana w Kościele głów-
nie dla nich. Dopiero Drugi Sobór Watykański i wiek XX przyniosły nowe 
rozumienie i odkrywanie świętości osób świeckich, które szczególnie na 
początku drogi wiary są zazwyczaj o wiele bliższe młodzieży3. Ideał, jeśli 
jest zgoła nieosiągalny, zniechęca i wywołuje uraz psychiczny4.

Wiele kierunków współczesnej psychologii zgadza się w tym, że w wy-
chowaniu ogromną rolę odgrywają wzory osobowe. Zgodnie przyznają, że 
brak ideałów skutkuje wieloma problemami i ograniczeniami w rozwoju 
człowieka. Potrzeba podążania za wzorem pojawia się szczególnie w okresie 
dorastania. Jego brak odbiera możliwość identyfikowania się z nim, pozba-
wia pewności i drogowskazu w postępowaniu, jakie daje ideał5.

Pojęcie wzoru osobowego jest ujmowane w różny sposób. Zdaża się, 
że jest używane zamiennie z określeniami „ideał, autorytet, przykład”. Są 
to wyrazy o zbliżonym znaczeniu, jednak ich istota różni się od siebie6.

Istotą ideału jest to, że się do niego dąży, wzór natomiast stara się 
naśladować. Z kolei autorytet jest kwestią, która może zostać narzucona 

2 H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, 26-28.
3 H. Misztal, Świeccy święci i błogosławieni (Lublin – Sandomierz 2002) 13.
4 L. Kaczmarek, «Rola ideału w wychowaniu chrześcijańskim», Katecheta 8 (2; 1964) 
49.
5 J. Walczak, «Wzorotwórcze potrzeby psychiczne dorastającej młodzieży», Kate-
cheta 7 (6; 1963) 253.
6 S. Kulpaczyński, «Wartość wzorów osobowych w wychowaniu młodzieży», Peda-
gogika katolicka (2; 2008) 73.
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np. przez władzę. Osoba będąca wzorem zostaje wybrana przez drugiego 
człowieka w wolności. Pojęcie „przykład” zakłada w jakiejś sferze ideał 
godny naśladowania, wzór osobowy natomiast wręcz nie powinien być ab-
solutnie doskonały, ponieważ siła jego odziaływania na innych tkwi w byciu 
sobą, posiadaniu cech indywidualnych przy jednoczesnym wzorcowym 
radzeniu sobie w różnych sytuacjach i warunkach7.

Uściślenia te pozwalają przyjąć, że wzór osobowy jest osobą lub postacią 
fikcyjną, która poprzez swoje nienaganne morale wzbudza w poznającym 
ją człowieku poczucie duchowej łączności. Jej postępowanie i przykład są 
odpowiedzią na duchowo-moralne potrzeby i dążenia innych. Tym samym 
wzór osobowy pozwala identyfikować się ze sobą, stwarza potrzebę naśla-
downictwa i dążenia do przeżywania wyższych wartości8.

Wzór osobowy może być nie tylko pozytywny, ale też negatywny. Współ-
cześnie media dostarczają młodym ludziom wielu okazji do zaczerpnięcia 
właśnie nieprawidłowych wzorców lub takich o subiektywnych wartościach. 
Bardzo ważną kwestią jest trafienie do dzieci i nastolatków z odpowiednim 
wzorem w odpowiednim czasie. Wtedy dużo szybciej będą potrafili za po-
mocą autorytetu i dobrze ukształtowanego sumienia unikać negatywnych 
postaci i dostrzegać ich destrukcyjny wpływ. Podczas ankiety, której wyni-
ki przytacza w swoim artykule S. Kulpaczyński, przeprowadzanej na 250 
licealistach, aż 55% z nich stwierdziło, że ich wzory nie ulegają zmianie9.

2. „Ludzka” twarz ideałów – święci bliscy młodym ludziom

Pierwszym i najdoskonalszym wzorem do naśladowania przez każdego 
chrześcijanina, oraz jednocześnie mocą, która to umożliwia, jest Jezus Chry-
stus – Bóg i człowiek. Dzięki otwarciu się na Jego działanie, na modlitwę 
możliwe jest osiągnięcie cnót teologicznych, kardynalnych, heroicznych 
oraz darów Ducha Świętego10.

Święci, szczególnie ci żyjący wieki temu, postrzegani są przez młodzież 
jako postacie legendarne, mało realistyczne, mające niewiele wspólnego ze 
7 Por. H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, 460-461.
8 J. Walczak, «Wzorotwórcze potrzeby», 253.
9 S. Kulpaczyński, «Wartość wzorów osobowych», 83.
10 H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, 20.
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współczesnym światem i prawdziwym życiem. Dzieje się tak za sprawą utar-
tych schematów, za pomocą których są oni przedstawiani. Często, czytając 
życiorysy wyniesionych na ołtarze, można odnieść wrażenie, że ich jedynym 
zajęciem była modlitwa oraz oddawanie się duchowym rozważaniom. Ma 
się poczucie, że wszystkie decyzje związane z wiarą nie stanowiły dla nich 
dylematu i nawet te najtrudniejsze przychodziły z łatwością i spokojem. 
Rzadko mówi się i pisze o ich życiu prywatnym, charakterach, wadach, zain-
teresowaniach. Młodym ludziom obraz „idealnego” chrześcijanina żyjącego 
niemal wyłącznie na płaszczyźnie duchowej przysłania kryjącego się pod 
nim człowieka z krwi i kości. Realne ukazanie postaci w żadnym wypadku 
nie umniejsza ich świętości i zasług, a wręcz przeciwnie – ukazuje jeszcze 
dobitniej ich heroizm i zmaganie się z własną naturą, aby osiągnąć zbawienie.

Ideał wychowania nie może posiadać cech sztuczności, być zbyt słodki. 
Wręcz przeciwnie: im więcej ma wspólnych mianowników z daną osobą, 
im bardziej jest do niej dostosowany, tym bardziej do niej trafia. Dlatego 
też dzieci i młodzież niezbyt często są przekonani do wzorowania się na 
świętych11.

Współcześnie świętymi i błogosławionymi, którzy cieszą się naj-
większą popularnością wśród młodych ludzi, są osoby żyjące w bardziej 
współczesnych czasach. Ich biografie są bardziej szczegółowe, mniej 
koloryzowane. Często też wielu świętych zostaje ukazanych na nowo przez 
współczesnych pisarzy, którzy opowiadają o ich życiu z innej, niż przyjęło 
się przez wieki, perspektywy.

Najlepszym przykładem takiej zmiany jest św. Stanisław Kostka, znany 
wszystkim od najmłodszych lat patron młodzieży. W ikonografii ukazywany 
jest najczęściej jako zakonnik z twarzą dziecka. Ma blond włosy i niebieskie 
oczy, nieobecny wyraz twarzy, a jego rozmodlony wzrok błądzi w górze 
lub oddali. Coraz częściej zwraca się uwagę, że w tym wizerunku trudno 
dopatrzeć się osiemnastoletniego mężczyzny, który owszem, był nadprze-
ciętnie pobożny, ale też towarzyski, koleżeński i miał niemal stały konflikt 
ze starszym bratem. Wbrew woli rodziców uciekł z Wiednia i przemierzył 
pieszo ponad 1000 km, aby wstąpić do zakonu w Rzymie. Jego postępowanie 
wymagało ogromnej wiary, ale też psychicznej i fizycznej wytrzymałości. 
Patrząc z ludzkiego punktu widzenia, można określić go jako buntownika 

11 L. Kaczmarek, «Rola ideału», 50.
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i nieposłusznego syna bogatego rodu, którego szukano po ucieczce w całej 
Europie. Podczas procesu beatyfikacyjnego w 1603 roku jego nauczyciel, 
Jan Biliński, mówił: „Był uważany powszechnie za dobrego chłopca, ale 
nie za świętego”12.

W ostatnich latach sympatię i uznanie młodzieży na całym świecie 
zdobywa beatyfikowana w 2010 roku Chiara Badano. W 1991 roku, mając 
19 lat, zmarła na raka w opinii świętości. Z jej życiorysu, wspomnień bli-
skich wyłania się nastolatka z wielką wiarą i ufnością Bogu, co najdobitniej 
widać w okresie jej ciężkiej choroby. Ale odnaleźć można ją także jako 
dziewczynę atrakcyjną, mającą wielu przyjaciół, niestroniącą od zabawy. 
Dylematy, z którymi się zmagała, są bliskie wielu młodym osobom: pierwsze 
zauroczenie, kłopoty w szkole, problemy z adaptacją w nowym środowisku. 
Mimo ognistego temperamentu potrafiła go ujarzmić, zawierzyć swoje życie 
Bogu, aby do ostatniej minuty uczynić z siebie dar dla innych. Patrząc na tę 
postać, czytając pozostawione przez nią przesłanie, wiele nastolatek odnaj-
duje odpowiedzi na wiele ważnych pytań, siłę i motywację do zmiany życia 
i dalszego zmierzania w dobrym kierunku. Podsumowaniem jej krótkiego 
życia, ale też orędziem, które chciała przekazać, są słowa skierowane na 
krótko przed świercią do matki: „Mamo... Młodzi są przyszłością. Widzisz, 
ja już nie mogę biegać, ale chciałabym przekazać im pochodnię jak na olim-
piadzie. Młodzi mają tylko jedno życie i warto je dobrze wykorzystać”13.

Dobrze znany młodzieży jest też bł. Pier Giorgio Frassati. Jego najbar-
dziej rozpowszechniony wizerunek, to zdjęcie na krótym z miną zdobywcy 
i fajką w ustach pozuje na szczycie góry. Niestety w wielu miejscach wize-
runek ten jest „ocenzurowany” przez usunięcie z niego fajki. Pier Giorgio 
był przystojnym, młodym mężczyzną. Pochodził z rodziny, gdzie wraz 
z ogromną miłością w parze szły duże wymagania, którym całe życie starał 
się sprostać. Ze wspomnień rodziny i przyjaciół wyłania się osoba o wielu 
pasjach i zainteresowaniach. Dusza towarzystwa, dobry student, miłośnik 
sportu, człowiek zaangażowany w mnóstwo inicjatyw religijnych i politycz-
nych w niezbyt przychylnym Kościołowi świecie. Jednak od najmłodszych 
lat najbliższą jego sercu służbą, której chciał poświęcić się bez reszty, było 

12 S. Bońkowski, Święty Stanisław Kostka (Płock 1986) 57.
13 M. Magrini, Ze światła ku światłu. Błogosławiona Chiara Badano (Kraków 2011) 
194.
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pomaganie ubogim. Jego życie w ciągłym biegu, przepełnione działaniem, 
energią pozwala dostrzec, jak wiele można zrobić mimo licznych obowiąz-
ków w czasie, którego coraz bardziej brakuje współczesnym ludziom. Przy 
tak młodym wieku (24 lata) i aktywnym trybie życia jego nagła śmierć 
wprawiła wszystkich w zdumienie. Odszedł człowiek, któremu wielu za-
wdzięczało wiarę, inne spojrzenie na świat, szacunek do siebie i innych. 
Pierwszą manifestacją jego niezaprzeczalnej świętości był pogrzeb, w któ-
rym uczestniczyły tłumy przyjaciół, współpracowników, ludzi ubogich i cho-
rych, którym pomagał. Chyba aż do tego dnia, za sprawą jego niezwykłej 
pokory, nawet najbliżsi nie zdawali sobie sprawy, jak wielu ludzi wiele mu 
zawdzięcza14.

Coraz częściej wzorem dla młodzieży są młode męczennice, jak św. 
Maria Goretti, bł. Karolina Kózka i bł. Antonia Mesina, które od najmłod-
szych lat wyróżniały się głęboką pobożnością i, będąc nastolatkami, poniosły 
śmierć, broniąc swojej czci. Ich postawa uczy wierności ideałom za wszelką 
cenę. Pokazuje, że za sprawy, w które się naprawdę wierzy, warto oddać 
życie. W dzisiejszych czasach stawianie ich za wzór jest tym cenniejsze, 
że ukazuje młodym ludziom prawdziwe znaczenie takich wartości, jak np. 
czystość, wiara, wierność. Są to cechy, których współczesny świat często 
nie uznaje za wartościowe, a wręcz wyśmiewa i ukazuje jako archaiczne15.

3. Kto może zostać świętym i dlaczego każdy?

Młody człowiek poprzez odnajdywanie w świętym cech wspólnych, do-
strzeżenie jego słabości, ale też sposobów, w jaki się z nimi zmagał, zaczyna 
postrzegać świętość jako coś bardziej realnego, bliższego i osiągalnego. 
Zdaje sobie sprawę, że świętość nie zaczyna się po śmierci, ale za życia. 
Często wręcz wymaga życia aktywnego, dobrego, ciekawego. 

Na podstawie przytoczonych w poprzedniej części artykułu postaci 
można zauważyć, jak wiele je od siebie różniło. Czas, w którym żyły, po-
chodzenie, status społeczny, zainteresowania, nawet rodzaj śmierci. Jedyną 
14 Por. L. Frassati, Pier Giorgio Frassati. Czałowiek ośmiu błogosławieństw (Warszawa 
1999) 27, 178, 216, 220.
15 Por. Z. Podlejski, Sól ziemi i światłość świata. Święci i błogosławieni wyniesieni na 
ołtarze przez Jana Pawła II, T. 2 (1985-1988) (Kraków 1999) 129-133, 145-146.
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i najważniejszą kwestią, która łączyła ich wszystkich, była miłość do Jezusa 
Chrystusa, który jest źródłem świętości w Kościele16.

Ich życie, oraz życie rzeszy innych świętych i błogosławionych, po-
kazują, że stan ten można osiągnąć na różnej drodze, jeśli tylko jest ona 
zgodna z wolą Bożą. Cechami, których można uczyć się od wyniesionych 
na ołtarze, są cnoty teologiczne, miłość Boga i bliźnich, niezachwiana wiara, 
która towarzyszyła im nawet w drodze na śmierć, cnota czystości, pokora, 
ubóstwo oraz wiele innych, w których człowiek codziennie powinien starać 
się upodabniać do Jezusa Chrystusa. Jak wiele dusz, tak wiele dróg do zba-
wienia przygotował Bóg. Sobór Watykański II w Konstytucji dogmatycznej 
o Kościele Lumen Gentium (p.39) mówi, że „świętość rozmaicie się wyraża 
u poszczególnych ludzi, którzy we właściwym sobie stanie życia dążą do 
doskonałości miłości, będąc zbudowaniem dla innych”17.

Poznawanie przez młodzież postaci świętych początkowo może skut-
kować poczuciem winy, wstydu, zagubienia, braku pewności siebie. Jednak 
jeśli refleksja na ten temat zostanie pogłębiona, powinna zaowocować chęcią 
zmian w życiu, pracy nad sobą i wzorowania się. Jest to początek procesu 
autoformacji, zmiany opartej o cechy, ideały, dążenia konkretnej osoby, która 
mimo pokus i trudności była wierna prawdziwej hierarchii wartości i dzięki 
temu osiągnęła swój ostateczny cel – przebywanie z Bogiem twarzą w twarz18.

Zmierzanie do świętości zawsze jest związane z walką i samozaparciem. 
Z jednej strony wydaje się niemal nierealne do osiągnięcia, z drugiej zaś 
stanowi obowiązek każdego chrześcijanina. Dlatego też musi być możli-
we do osiągnięcia przez wszystkich. Stąd wypływa pragnienie i potrzeba 
znalezienia i kierowania się w życiu wzorem osobowym, ponieważ każdy 
z nich dochodził inaczej do chwały nieba19.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego artykułu było wskazanie na dużą rolę, jaką odgrywają 
w życiu młodych ludzi wzory osobowe, na które doskonałymi kandydatami 
16 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego [ 824] (Poznań 1999).
17 Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, 39.
18 Por. H. Słotwińska, Wychowawcza wartość wzorów osobowych, 731.
19 L. Kaczmarek, «Rola ideału», 50.
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są święci i błogosławieni. Autor starał się też ukazać, dlaczego biografie 
wyniesionych na ołtarze cieszą się coraz mniejszą popularnością wśród 
młodzieży oraz jakich uniwersalnych wartości i postaw uczą współczesnych 
nastolatków.

Na podstawie przeanalizowania wybranych źródeł o charakterze teolo-
gicznym i pedagogicznym można zaobserwować, że młodzież ma w sobie 
ogromną potrzebę czerpania ze wzorów osobowych. Jest to niezbędny ele-
ment rozwoju psychicznego, ale też religijnego oraz samoformowania się. 
Jednak większości z nich święci nie wydają się zbyt atrakcyjnymi kandy-
datami za sprawą znikomej możliwości utożsamiania się z nimi z powodu 
ich zbyt „cukierkowego obrazu”. 

Warto jednak podkreślić, że od niedawna coraz większym uznaniem 
wśród młodych ludzi cieszą się święci i błogosławieni, którzy są bardziej 
im współcześni lub których biografie zostały opracowane na nowo. Ukazują 
ich w innym świetle, opowiadają bardziej sczegółowo o ich życiu. Często 
przypominają oni nastolatkom o ważnych, ale zanikających obecnie warto-
ściach, ukazują sens życia. Poprzez swoje niedoskonałe charaktery, słabości 
i siłę w walce z nimi dają nadzieję na lepsze życie doczesne, ale jednocze-
śnie na życie wieczne. Za ich sprawą młodzież dostrzega w świętości nie 
tylko możliwe do zrealiwowania wyzwanie, ale też szansę i potencjał, który 
został ofiarowany przez Boga wszystkim ludziom z równą możliwością 
zrealizowania go.
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Past, present and future of the Church. Young saints guide for young 
people of all times

For today’s young people are becoming increasingly rare Saints authorities. This is due 
to the stereotypes that show the learned to the altars as people pious, but boring, usually 
older and belong to the clerical state. However, the holiness is often youth. The youngest 
generation need examples of today’s the Saints, but also refresh the extraction from the 
legends and folk piety image of the well known to them to be able to identify with them. 
People of the Church once again can become a role model and friends for young people. 
We should only remind them that a Holy life is not only a challenge, renunciation and so-
mething impossible to achieve in practice in the modern world. Holy is above all a chance 
and the potential given by God since always and everyone equally.

Keywords:   saints; youth; authority; pattern; blessed



52

Ewa Łaskarzewska

Analiza treści publikowanych na wybranych blogach 
księży w maju 2013, 2015 i 2017 roku

Blogi kapłanów stanowią coraz częściej opisywaną przestrzeń działalności duszpaster-
skiej i ewangelizacyjnej Kościoła w Polsce i na świecie. Z jednej strony są wsparciem dla 
czytelników, którzy szukają w sieci miejsc, gdzie mogliby pogłębiać swoją wiarę, z dru-
giej mogą stać się miejscem pierwszego spotkania dla tych, którzy jak dotąd nie mieli ku 
temu okazji. Zaprezentowane w artykule badania pokazały, że osoby duchowne starały 
się roztropnie wykorzystywać możliwości blogosfery i zapełniać ją przekazem opartym 
przede wszystkim na rozważaniach nad Słowem Bożym. Ważnym wnioskiem z analizy 
jest także podkreślenie potrzeby dbania przez blogerów o swoje miejsce w wirtualnej rze-
czywistości.

Słowa kluczowe:  blog; kapłan; media społecznościowe; blogosfera; duszpasterstwo; 
ewangelizacja

1. Wstęp

W Orędziu na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przeka-
zu Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie papież Franciszek 
przypomniał wiernym o konieczności wykorzystywania każdego kanału 
komunikacji do głoszenia dobrej nowiny o zbawieniu. Jak napisał: „je-
steśmy powołani, aby jako dzieci Boże komunikować się ze wszystkimi 
bez wyjątku. Tym bardziej, że właściwością języka i działania Kościoła 
jest przekazywanie miłosierdzia, aby poruszyć serca ludzi i wspierać 
ich w drodze do pełni życia, którą Jezus Chrystus, posłany przez Ojca, 
przyszedł przynieść wszystkim. […] Także e-maile, sms-y, sieci spo-
łecznościowe, czaty mogą być w pełni ludzkimi formami komunikacji. 
To nie technologia określa, czy komunikacja jest autentyczna, czy też 
nie, ale serce człowieka i jego zdolność do dobrego wykorzystania środ-
ków, jakimi dysponuje. [...] Środowisko cyfrowe jest placem, miejscem 
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spotkań, gdzie można wyrazić sobie serdeczność, albo zadać rany, na-
wiązać pożyteczną dyskusję lub dokonać linczu moralnego”1. To we-
zwanie do zasiedlania przez ludzi wierzących cyfrowego kontynentu 
wymagającego szczególnej misji Kościoła pojawia się w większości 
najnowszych papieskich dokumentów, które poruszają tematykę me-
diów w działalności duszpasterskiej i ewangelizacyjnej. Tym bardziej, 
że ta nowa przestrzeń, którą określa się nawet mianem specyficznego 
kontynentu cyfrowego, „nie jest po prostu technologią, ale tworzą go 
realni ludzie oraz to, co mają w swoim wnętrzu: własne nadzieje, własne 
cierpienia, własne lęki, poszukiwanie prawdy, piękna i dobra”2. Ludzie 
Kościoła dostrzegają coraz mocniej, że jeśli dobrej nowiny nie będzie 
można poznać także w świecie zwanym wirtualnym, to może stać się ona 
nieobecna w życiu wielu osób, dla których ta przestrzeń jest szczególnie 
ważna. Tym bardziej, że „świat cyfrowy nie jest światem paralelnym 
ani czysto wirtualnym, lecz dla wielu ludzi, zwłaszcza najmłodszych, 
stanowi część codziennej rzeczywistości”3.

Każda kapłańska działalność w wirtualnej sieci jest wielopłaszczyzno-
wą i bardzo delikatną dziedziną. W wirtualnej sieci najlepiej sprawdzają 
się najprostsze rozwiązania – wiarygodność i świadczenie swoim życiem, 
ponieważ „nie chodzi o nawracanie, ale o dawanie świadectwa. O śmiałe 
przyznanie się do tego, że jesteśmy wierzący i że nasza wiara jest dla nas 
ważna” 4. Według ojca Jacka Szymczaka kapłani są „medium, bo to my 
mamy profile na Facebooku czy Tweeterze i tam możemy dzielić się naszym 
katolickim życiem. Jesteśmy w momencie, w którym media robią wszyscy. 
Nie myślcie, że jesteście tylko odbiorcami, wy także możecie je tworzyć 

1 Franciszek, «Orędzie na 50. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 2016r. 
Komunikacja i Miłosierdzie – owocne spotkanie», w: http://www.paulus.org.pl/217,50-
dzien-srodkow-spolecznego-przekazu-2016 [05.05.2017].
2 Franciszek, «Przemówienie Ojca Świętego Franciszka na audiencji dla uczestni-
ków Zgromadzenia Plenarnego Pa- pieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu 
21.09.2013», w: www.vatican.va/holy_father/francesco/spe-eches/2013/september/docu-
ments/papa-francesco_20130921 _plenaria-pccs_pl.html [18.12.2016].
3 Benedykt XVI, «Orędzie na 47. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
Portale społecznościowe: bramy prawdy i wiary; nowe przestrzenie dla ewangelizacji», 
w: http://www.paulus.org.pl/220,47-sdssp-benedykt-xvi-2013 [10.06.2015].
4 J. Jureczko-Wilk, «Ewangelizacja w 140 znakach», w: http://kosciol.wiara.pl/
doc/3783115.Ewangelizacja-w-140-znakach [01.05.2017].
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i kształtować”5. Zadaniem kapłanów w mediach społecznościowych jest 
być tym, którzy będą ukazywali „ludziom żyjącym w naszych «cyfrowych» 
czasach znaków, potrzebnych do rozpoznania Pana; dawanie im możliwości 
zaprawiania się w oczekiwaniu i nadziei oraz poznawania Słowa Bożego, 
które zbawia i sprzyja integralnemu rozwojowi człowieka”6.

Media społecznościowe współcześnie stały się przestrzenią podejmowa-
nia ciekawych inicjatyw ewangelizacyjnych, a także narzędziem kreowania 
wizerunku Kościoła i rozprzestrzeniania informacji z nim związanych7. 
Poprzez aktywną i rzetelną działalność kapłanów w cyberprzestrzeni „ma 
zaistnieć obraz Boga obecnego w otaczającej nas rzeczywistości”8. Niniej-
szy artykuł jest próbą wskazania, jakie treści publikowali księża na swoich 
blogach w analizowanym przedziale czasowym.

2. Charakterystyka grupy badawczej

Ze względu na coraz większe znaczenie nowych mediów, a szczególnie 
tak zwanych mediów społecznościowych w działalności ewangelizacyjnej 
i duszpasterskiej Kościoła, przeprowadzono badania jakościowej analizy 
treści przekazów medialnych. Ich głównym celem było określenie, jakie 
materiały opublikowane zostały przez księży na prowadzonych przez nich 
blogach w wybranym dla analizy okresie czasu. Przedmiotem podjętych 
badań były wszystkie przekazy odnoszące się do sposobu funkcjonowania 
księży w blogosferze, za pojedynczą jednostkę analizy zaś uznany został 
każdy wpis na blogu czy też opublikowany materiał dodatkowy, jak na przy-
kład zdjęcie czy odnośnik do innego miejsca w wirtualnej rzeczywistości.

Proces badawczy przebiegał w trzech etapach. Pierwszym etapem ana-
lizy było wyselekcjonowanie jak największej ilości blogów prowadzonych 

5 L. Piórek, «Kościół w mediach, media w Kościele», w: https://ekai.pl/kosciol-w-me-
diach-media-w-kosciele/ [01.05.2017].
6 Benedykt XVI, «Orędzie na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu 
„Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa”», w: http://
paulus.org.pl/display,220.html [10.06.2015].
7 M. Brzezińska-Waleszczyk, «Media społecznościowe w praktyce eklezjalnej w Pol-
sce. Badanie empiryczne wśród diakonów», Teologia Praktyczna (17; 2016) 233-248.
8 J. Kloch, Kościół w Polsce wobec ery Web 2.0 (Kielce 2013) 52.



55

Analiza treści publikowanych na wybranych blogach księży

przez księży, których dane osobowe można było potwierdzić. Trudno jest 
ustalić chociażby szacunkową liczbę blogów prowadzonych przez kapłanów. 
Takie zestawienie utrudnione jest między innymi przez fakt, że jedną z cech 
blogowania jest jego efemeryczność – w każdej chwili autor może podjąć de-
cyzję o zlikwidowaniu bloga i niejednokrotnie w ciągu kilku minut po takim 
kilkuletnim wirtualnym pamiętniku nie pozostaje żaden ślad. Ostatecznie 
udało się uzyskać dostęp do 35 takich źródeł. Pierwszym kryterium wyboru 
była możliwość ustalenia danych personalnych księdza-blogera a przez to 
sprawdzenie, czy w analizowanym okresie czasu nie podlegał żadnej karze 
kościelnej i miał prawo do posługi sakramentalnej.

W dalszym postępowaniu do szczegółowej analizy zostało wybra-
nych siedem blogów. Kryterium doboru był staż funkcjonowania danego 
bloga w blogosferze oraz zróżnicowanie księży (czas święceń, rodzaj 
prowadzonego duszpasterstwa, diecezja bądź zakon). W wyniku loso-
wania za pomocą generatora losowań do dalszego etapu analizy został 
określony przedział czasowy (miesiąc), z którego została zebrana prób-
ka badawcza – maj. Celowym działaniem było zaplanowanie zebrania 
materiału badawczego z trzech lat tj. 2013, 2015 i 2017 roku. Pozwo-
liło to na przekrojowe pokazanie treści publikowanych na kapłańskich 
blogach. Dzięki takiemu podejściu możliwe było również wskazanie 
dynamiczności tego segmentu blogosfery np. przez zawieszenie pro-
wadzenia bloga przez niektórych księży lub odwrotnie – zwiększenie 
liczby publikowanych wpisów. Następnie postępowanie badawcze po-
legało na wyselekcjonowaniu wszystkich blogowych publikacji kapła-
nów mieszczących się w tym przedziale. Badaniami objęto łącznie 98 
jednostek analizy – poszczególne wpisy publikowane na kapłańskich 
blogach w wybranym do badań okresie czasu. Jednostki analizy zostały 
zarchiwizowane, a następnie poszczególne ich elementy przypisano do 
kategorii wyodrębnionych na potrzeby analizy. 

Do próby badawczej zostali zakwalifikowani: 
1) ks. Łukasz Kachnowicz (http://kachnowicz.blog.deon.pl/) – kapłan 

archidiecezji lubelskiej. Blog prowadzony jest od marca 2013 roku; 
2) o. Krzysztof Pałys OP (http://kpalys.blogspot.com/) – dominikanin. 

Blog prowadzony jest od maja 2012 roku;
3) o. Grzegorz Kramer SJ (http://grzegorzkramer.pl/category/blog/) – 

jezuita. Blog prowadzony jest od listopada 2012 roku; 
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 4) o. Marek Krzyżykowski CssR (http://marekcssr.blog.deon.pl) – re-
demptorysta. Blog prowadzony jest od grudnia 2012 roku; 

5) ks. Mariusz Śliwa (http://sliwamariusz.wordpress.com/) – kapłan 
archidiecezji przemyskiej. Blog prowadzony jest od stycznia 2013 roku; 

6) ks. Rafał Sorkowicz SChr (http://www.sorkovitz.blogspot.com/) – 
chrystusowiec. Blog prowadzony jest od listopada 2009 roku; 

7) ks. Leszek Wilk (http://ksleszek.blogspot.com/) – kapłan diecezji 
zielonogórsko-gorzowskiej. Blog prowadzony jest od grudnia 2008 roku.

Imię i nazwisko blogera Maj 2013 Maj 2015 Maj 2017

ks. Łukasz Kachnowicz 5 0 0

o. Krzysztof Pałys OP 8 3 3

o. Grzegorz Kramer SJ 5 9 20

o. Marek Krzyżykowski CssR 5 20 0

ks. Mariusz Śliwa 7 4 4

ks. Rafał Sorkowicz SChr 4 0 0

ks. Leszek Wilk 0 1 0

Łącznie: 34 37 27

Tabela 1. Liczba opublikowanych postów na przestrzeni lat.

3. Wyniki badań

3.1 Treści umieszczane na blogach księży w maju 2013 roku

W pierwszym okresie analizowanego przedziału czasowego ukazało się 
34 teksty zredagowane przez kapłanów-blogerów. Swoje posty regularnie 
publikował tyko ks. Mariusz Śliwa – pojawiały się one w każdą niedzielę. 
Jeden z kapłanów nie umieścił na blogu w tym czasie ani jednego wpisu.

Analiza wpisów zamieszczanych na blogach księży pokazała, iż w maju 
2013 roku większość blogerów generowała materiały poświęcone różnego 
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rodzaju rozważaniom nad Słowem Bożym. Pierwszy sposób dzielenia się 
refleksjami nad Pismem Świętym z czytelnikami to treści bardziej osobiste, 
w których pojawiało się więcej odniesień do doświadczeń blogera i jego swo-
iste świadectwo wiary. Takim wpisem podzielił się czytelnikami chociażby 
ks. Łukasz Kachnowicz, pisząc: „dzisiaj jednocześnie w Ewangelii słyszę od 
Jezusa o tym, że On mówi do mnie po to, aby była we mnie radość i to pełna 
radość. I pokazuje, co ma być tą radością. Mówi mi o ogromnej miłości do 
mnie. Tej samej miłości, jaką Ojciec ma do Niego. On kocha mnie tą samą 
miłością. I wzywa mnie do jednego: Wytrwaj w miłości Mojej!”9. Z kolei 
o. Grzegorz Kramer odniósł do siebie między innymi słowa z Syr 17,1-
15: „świetnym komentarzem (dla mnie) jest dzisiejsze pierwsze czytanie. 
Ostatecznie całe moje życie jest w Jego rękach. To On mnie stworzył, dał 
życie i wszystko co potrzebne. A ja jako człowiek, ale też my, jako ludzkość 
możemy odrzucić to co On daje. A później zaczyna się zwalanie na innych. 
Od początku naszej historii tak jest, że zwalamy na kogoś”10.

Drugi typ rozważań nad Słowem Bożym to refleksja skierowana do 
potencjalnego czytelnika. Treść takiego postu w założeniu nadawcy miała 
dotrzeć do jak największej liczby czytających i być uniwersalną w odbiorze. 
Piszący ten rodzaj komentarzy blogerzy bardzo często używali sformułowań 
znanych wiernym z kościelnych ambon, niekiedy nacechowanych mora-
lizmem i bardzo ogólnikowych.

Kapłani dzielili się również z czytelnikami swoim doświadczeniem 
modlitwy. Starali się pokazać czytelnikom, że każde miejsce jest dobre 
na modlitwę i spotkanie z Bogiem. I tak pojawił się wpis o modlitwie np. 
podczas egzaminów maturalnych: „siedziałem na maturze rozszerzonej 
z angielskiego i modliłem się na różańcu. A że matura trochę trwa, to mo-
głem przejść przez wszystkie tajemnice. Modliłem się i myślałem o Nim. 
Przyglądałem się Mu. I zaczęło do mnie przemawiać, że On, Wszechmo-
gący Bóg jest jednocześnie Bogiem słabym. Trochę chyba nawet sam się 
przestraszyłem, że tak nie wypada myśleć, a już tym bardziej powiedzieć 
głośno. Ale tak do mnie przemówił. Taki się pokazał. Mój Bóg”11. Nie 
zabrakło również bardziej osobistych akcentów, jak choćby u o. Grzegorza 
9 Ł. Kachnowicz, «Pełnia», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/ [13.05.2017].
10 G. Kramer, «Pytanie», w: http://grzegorzkramer.pl/pytanie/ [29.03.2017].
11 Ł. Kachnowicz, «Zgorszenie», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/ 
[13.05.2017].
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Kramera, który postanowił upublicznić jeden z swoich małych kapłańskich 
kryzysów: „ostatni czas był i jest dla mnie trudny. Uwierzyłem w kłamstwo. 
I to sprzedane mi na modlitwie. Nagle uświadomiłem sobie, że wszystko, co 
jest związane z moim młodym kapłaństwem jest bezsensowne, że wszystko, 
co mówię Wam, co mówię sobie jest tylko mydleniem oczu, jest pięknym 
tynkiem na gnijącej ścianie. Uwierzyłem, że Bóg też tak o mnie myśli. Przez 
to jedno małe kłamstewko, jakie dopuściłem do swojego serca doszedłem do 
wielkiego kłamstwa, że Boga nie ma. Trwałem ze smutnym sercem i usły-
szałem jedno proste zdanie. Jestem idioto! To był Duch Święty. Posłany od 
Ojca dlatego, że swoje życie zawierzyłem Jezusowi. Przemówił do mnie, 
moim językiem. Jednak trzeba było bym Mu na to pozwolił”12. Z kolei 
inny z kapłanów-blogerów przypomniał sobie i czytelnikom o potrzebie 
modlitwy osobistej, ponieważ „ksiądz, który przestaje się modlić, który 
nie błaga Jezusa o wiarę, o miłosierdzie o serce czyste, ginie bezpowrotnie 
w odmętach świata”13.

Maj w wielu diecezjach jest miesiącem udzielania sakramentu ka-
płaństwa. W związku z rocznicami święceń pojawiały się na blogach 
okolicznikowe wpisy będące wspomnieniami i niejako rozliczeniem 
z dotychczasową posługą. Według ks. Rafała Sorkowicza: „sakrament 
kapłaństwa to dar bezcenny. […] Oj tak, to co piękne i wartościowe 
– można zniszczyć bardzo szybko. Wiecie, co jest w życiu księdza 
najcudowniejsze? Bycie blisko Jezusa i ludzi. Ci, którzy snują bełkot 
o zniesieniu celibatu i innych pierdołach, nie wiedzą, co mówią. Wier-
ność Jezusowi – oto największa tajemnica kapłaństwa...”14. Z kolei 
o. Marek Krzyżykowski podzielił się z czytelnikami refleksjami po 
upływającym drugim roku kapłaństwa: „chyba nie jestem lepszy. Nie 
jestem bardziej święty, a może nawet i w ogóle do świętości nie dora-
stam. Staram się i nawracam każdego dnia. Różnie mi z tym wychodzi. 
Nie wiem czemu akurat mnie Bóg chciał mieć swoim sługą w życiu 
zakonnym i kapłaństwie. Cały czas niedomagam i nie dorastam do tego 
do czego zostałem powołany. Ale jest jedno co jest pewne – to staram 

12 G. Kramer, «Trójca», w: http://grzegorzkramer.pl/trojca/ [29.03.2017].
13 R. Sorkowicz, «Tajemnica kapłaństwa», w: http://sorkovitz.blogspot.com/2013/05/
tajemnica-kapanstwa.html [29.03.2017].
14 R. Sorkowicz, «Tajemnica kapłaństwa», w: http://sorkovitz.blogspot.com/2013/05/
tajemnica-kapanstwa.html [29.03.2017].
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się Go kochać z całych sił! Nie umiem tego robić doskonale, ale robię 
to tak na ile jestem w stanie”15.

Ważnym elementem kapłańskiej blogosfery w analizowanym okresie 
czasu było także świadectwo życia kapłanów. Wielu z nich nie bało się 
przed czytelnikami przyznać do swoich słabości, a przez to pokazać jak 
ogromne jest Miłosierdzie Boga. Jak napisał jeden z nich: „ja jak patrzę 
na swoje życie to chciałbym powtórzyć […] że jeżeli myślę o skandalu 
w Kościele, to największym skandalem jestem ja sam. Mój grzech jest 
największym skandalem. Ale jest jeszcze coś co jest bardziej skandalicz-
ne niż mój grzech. Coś co przekracza ludzkie myślenie, co szokuje, co 
po ludzku nie logiczne… To Miłosierdzie Boże! Bóg jest największym 
skandalem w historii wszechświata!”16. Kapłani podkreślali również, że 
nie znają odpowiedzi na wszystkie pytania, sami zmagają się z różnymi 
problemami i nie zawsze umieją odczytać wolę Bożą w swoim życiu. 
Według ks. Mariusza: „chrześcijaństwo to religia naznaczona wieloma 
tajemnicami. Zresztą, gdybyśmy już wszystko o Bogu wiedzieli, poznali 
Go tak do końca, potrafili zmierzyć, zważyć, dotknąć, Bóg nie byłby już 
Bogiem. Podobnie ma się rzecz z naszą wiarą. Gdybyśmy już wszystko 
poznali, zrozumieli, wiedzieli, nie byłaby to już religia a jedynie jakaś 
filozofia, dziedzina wiedzy. W naszej wierze jest dużo tajemnic i bardzo 
dobrze”17. Kapłani w swoich wpisach podkreślali również wartość życia 
ludzkiego w jego każdym momencie. Między innymi ojciec Krzysztof 
Pałys przekonywał czytelników o tym, że „Jezusowi nie udało się ludzkie 
życie. Nie został królem, nie wyzwolił Izraela spod okupacji, nie przekonał 
do swojej nauki otaczających go ludzi. Niemal wszyscy wybrani przez Nie-
go apostołowie zostali męczennikami, ale to właśnie oni są fundamentem 
Kościoła. Zupełnie inna perspektywa. Spojrzeć na wszystko co się dzieje 
w życiu, ale spojrzeć inaczej. Nie ma nieudanego życia”18.

15 M. Krzyżykowski, «Stokroć więcej», w: https://marekcssr.blog.deon.pl/2013/05/28/
stokroc-wiecej/ [28.03.2017].
16 M. Krzyżykowski, «Jestem skandalem», w: https://marekcssr.blog.deon.
pl/2013/05/24/jestem-skandalem/ [08.03.2017].
17 M. Śliwa, «Uroczystość Trójcy Świętej», w: https://sliwamariusz.wordpress.
com/2013/05/25/uroczystosc-trojcy-swietej/ [19.04.2017].
18 K. Pałys, «Nie ma nieudanego życia», w: http://kpalys.blogspot.com/2013/05/o-in-
nej-perspektywie.html [19.04.2017].
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Maj w tradycji Kościoła jest miesiącem poświęconym szczególne-
mu nabożeństwu ku czci Matki Bożej. Jeden z kapłanów umieścił post, 
w którym odniósł się do Maryi jako wzoru człowieka, który decyduje 
się otworzyć serce i być magis. Jak napisał: „w Rzymie jest bazylika 
Matki Bożej Większej. Matka Boża Magis. Ona otworzyła swoje serce, 
powiedziała «tak, chcę, aby w moim życiu dokonywały się większe 
rzeczy» i faktycznie Bóg zrobił trzęsienie ziemi. To trzęsienie zatrzęsło 
całą ziemią i całym wszechświatem. Jaką skalę będzie miało moje trzę-
sienie? Nie ma innej możliwości jak tylko powiedzieć swoje osobiste 
«tak»”19. Inny z kolei podzielił się z czytelnikami historią maryjnych 
objawień w Gietrzwałdzie20. Z kolei dla ks. Mariusza maj kojarzył się 
w nabożeństwami majowymi odprawianymi w rodzinnej miejscowości 
– „pamiętam jeszcze z rodzinnej parafii, kiedy byłem jeszcze mały, 
jak biegałem wieczorami w jednej ręce z krzesełkiem, a w drugiej ze 
świecą „pod kapliczkę”. I mieliśmy na to czas i modliliśmy się, a dziś 
w tym miejscu uświęconym naszą obecnością i modlitwą… rosną zioła, 
ehhh”21.

Szczególnym dniem wspominania Maryi był 3 maja, czyli Uroczy-
stość ku czci Matki Bożej Królowej Polski. Był to szczególny dzień 
między innymi dla ks. Łukasza, który napisał: „dzisiaj miałem napisać 
co innego, ale spojrzałem na Jej twarz i wszystko mi się pozmieniało. 
Zobaczyłem Jej miłość. Wyrytą na Jej twarzy. Zobaczyłem i to stało się 
najważniejszym przesłaniem dzisiejszej uroczystości. Moja Królowa 
ma niepowtarzalną twarz. Ma dwie szramy. To one sprawiły, że dzisiaj 
patrząc na Królową zobaczyłem twarz Matki. Przeoraną z Miłości”22. 
Dla innego z blogerów ta uroczystość była okazją do refleksji nad mo-
dlitwą Zdrowaś Mario. Według niego „w życiu są tylko dwie chwile, 
w których możemy spotkać Boga: to chwila obecna i moment śmierci. 
Przywołujemy te dwie chwile odmawiając: Zdrowaś Maryjo módl się 

19 Ł. Kachnowicz, «MAGIS», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/ 
[13.05.2017].
20 R. Sorkowicz, «Ja zawsze będę z wami...», w: http://sorkovitz.blogspot.com/2013/05/
ja-zawsze-bede-z-wami.html [09.03.2017].
21 M. Śliwa, «Maj miesiącem Maryi», w: https://sliwamariusz.wordpress.
com/2013/05/01/maj-miesiacem-maryi/ [09.03.2017].
22 Ł. Kachnowicz, «Matka», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/ [13.05.2017].
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za nami, teraz i w godzinę śmierci…”23. Z kolei ks. Mariusz Śliwa 
trzeciomajowy wpis odniósł do roli Maryi w historii Polski24.

Na blogach nie zabrakło także osobistych przeżyć. Ojciec Krzysztof 
Pałys OP podzielił się z czytelnikami doświadczeniami po sukcesie jego 
książki Ludzie 8 dnia. Jak stwierdził: „mam do tego wszystkiego spory 
dystans, choć na pewno bardziej niż wcześniej muszę walczyć z pychą, by 
nie zapomnieć, że wszystko co mam nie jest przecież moje. Nigdy nie było. 
Bóg na naszą wartość i sukces patrzy przecież zupełnie inaczej. Zresztą 
oprócz celów, które chcemy osiągnąć, ważne są intencje. Kto wie może 
to właśnie one kiedyś przeważą, a nie osiągnięcia?”25. Z kolei o. Marek 
Krzyżykowski napisał o swoim doświadczeniu szczęścia. Według blogera 
jest ono bardziej stanem ogromnego spokoju niż niezwykle intensywną 
emocją: „to co się wydarza w ostatnich dniach w moim życiu sprawia bardzo 
konkretnie i owocuje w tym, że czuje się szczęśliwym człowiekiem. Nie 
zamienił bym się z nikim moim szczęściem, choć użyczyłbym go wielu, by 
też mieli udział w tym szczęściu. To co niemożliwe – po ludzku, dzięki Bogu 
staje się możliwe w moim życiu. Te wszystkie treści z przeróżnych spotkań 
z przeróżnymi osobami sprawiają, że nie mogę wyjść z podziwu – jak życie 
może być piękne”26. W zupełnie inny sposób swoje doświadczenie w jednym 
w postów opisał o. Grzegorz Kramer: „Jestem. Jestem człowiekiem. Jestem 
mężczyzną. Jestem chrześcijaninem. Jestem jezuitą. Jestem ojcem. Jestem 
księdzem. Jestem słaby. Bardzo słaby. Będę”27. Cechą charakterystyczną 
blogowego stylu ojca Kramera było właśnie to bezpośrednie dzielenie się 
z czytelnikami swoimi słabościami, niedoskonałością a przez to ukazywanie 
wszechmocy Boga, który z kruchego i grzesznego człowieka czyni narzędzie 
swojej łaski.

23 K. Pałys, «W uroczystość Matki Bożej - o różańcu», w: http://kpalys.blogspot.
com/2013/05/w-uroczystosc-matki-bozej-o-rozancu.html [08.03.2017].
24 M. Śliwa, «Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski i 222. Rocznica uchwale-
nia Konstytucji 3 Maja», w: https://sliwamariusz.wordpress.com/2013/05/02/uroczy-
stosc-matki-bozej-krolowej-polski-i-222-rocznica-uchwalenia-konstytucji-3-maja/ 
[08.03.2017].
25 K. Pałys, «Kim są ludzie dnia ośmego?», w: http://kpalys.blogspot.com/2013/05/
kim-sa-ludzie-dnia-osmego.html [12.05.2017].
26 M. Krzyżykowski, «Szczęśliwy», w: https://marekcssr.blog.deon.pl/2013/05/02/
szczesliwy [10.03.2017].
27 G. Karmer, «Słaby», w: http://grzegorzkramer.pl/slaby/ [10.03.2017].
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Jednym z najbardziej istotnych i zaskakujących obszarów blogosfery 
są tworzone w niej interakcje. Blogi księży (podobnie jak wszystkie inne) 
mogą na przykład służyć do zawierania nowych znajomości – niekiedy 
kapłani wychodzą poza świat wirtualny i nawiązują bliższe relacje. Pierw-
sze interakcje między nimi budowane są przede wszystkim przez czytanie 
wpisów innego kapłana-blogera oraz system komentarzy, które umożliwiają 
przekazanie blogerowi wiadomości zwrotnej – co potem może rozwinąć się 
w dyskusję bądź być przyczynkiem do kolejnego wpisu. Do takich działań 
na swoim blogu odniósł się między innymi ks. Łukasz Kachnowicz, pisząc: 
„kiedy czytam teksty Grześka28 i widzę reakcje, jakie one wywołują, to 
uświadamiam sobie, że dzisiaj Jezus jest zgorszeniem dla… pobożnych kato-
lików. Paradoks. Ale nie mam zamiaru uprawiać polemiki, stawać w czyjejś 
obronie, albo występować przeciwko komuś. Piszę, bo jestem poruszony od 
przeczytania tekstu o Pasterzu, który jest Owcą, o którą ja muszę zadbać”29. 
Jak można wywnioskować ze wpisów, kapłani poznali się także osobiście, 
ponieważ w jednym z postów pojawiła się refleksja: „przypomniał mi się 
Grzesiek odprawiający Eucharystię w Starej Wsi. Miał ręce rozłożone na 
maksa. Najszerzej jak się da. Wtedy pomyślałem sobie: to jest dobra postawa. 
Tak trzeba stawać przed Panem”30.

3.2 Treści umieszczane na blogach księży w maju 2015 roku

W drugim okresie analizowanego przedziału czasowego na kapłań-
skich blogach ukazało się 37 tekstów. Regularność wpisów można już było 
stwierdzić w przypadku trzech kapłanów – ks. Mariusz Śliwa, podobnie 
jak poprzednio, nadal publikował w niedzielę rozważania w formie krót-
kich homilii, o. Grzegorz Kramer SJ i o. Marek Krzyżykowski CssR zaś 
zwiększyli częstotliwość generowania nowych treści na blogu. Ostatni ze 
wspomnianych starał się codziennie robić notatki. Istotne jest, że w maju 
2013 roku już dwóch kapłanów nie opublikowało na blogu żadnego postu. 
Ponadto w większości analizowanych przypadków widoczny jest spadek 

28 Chodzi o ojca Grzegorza Kramera SJ.
29 Ł. Kachnowicz, «Zgorszenie», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/ 
[12.05.2017].
30 Ł. Kachnowicz, «MAGIS», w: https://kachnowicz.blog.deon.pl/2013/05/07/magis/ 
12.05.2017].
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ilości udostępnianych czytelnikom tekstów. Łączna liczba blogowych nota-
tek jest co prawda wyższa niż w 2013 roku, ale spowodowane jest to tylko 
większą aktywnością jednego z autorów. 

Najbardziej aktywnym kapłanem był w tym czasie o. Marek Krzyż-
kowski CSsR, który opublikował 20 wpisów. Przygotował on dla swoich 
czytelników na czas maryjnego miesiąca specyficzną formę internetowe-
go duszpasterstwa – „MIRIAM, rekolekcje internetowe”. Każdego dnia 
umieszczał na swoim blogu krótkie rozważanie na temat jednego wezwania 
użytego w litanii loretańskiej31. Odwoływał się w nich do różnych wydarzeń 
z życia Maryi, fragmentów z Pisma Świętego, nauczania Kościoła, a także 
swoich doświadczeń i refleksji nad życiem Matki Syna Bożego. Jak napisał 
do swoich czytelników: „czuję, że rzuciłem się trochę z motyką na księżyc. 
Mimo, że było to moje marzenie od kilku lat, by podjąć się tego tematu i to 
w formie rekolekcji. Dziękuję ci, że odpowiedziałeś na zaproszenie i nie 
zostawiłeś mnie samego z tym wszystkim. Cieszę się, że jest nas tylu, że 
tak razem możemy patrzeć na tą, która jest najpiękniejsza spośród córek 
ludzkich”32.

Dla pozostałych 17 opublikowanych przez księży tekstów motywem 
przewodnim było Słowo Boże i rozważania mu poświęcone. Podobnie jak 
w 2013 roku blogerzy najczęściej pochylali się nad liturgią słowa z danego 
dnia, rozważania zaś odnosiły się do ich osobistej sytuacji lub były skiero-
wane do potencjalnych czytelników. Bardzo często w tych refleksjach widać 
było zachętę do wierności Bogu i Jego Słowu oraz wytrwałości w przeciw-
nościach, które każdy chrześcijanin napotyka na swojej drodze. Jak w swoim 
jedynym poście przypomniał ks. Leszek Wilk: „Pan Jezus powiedział – Ja 
jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata Idźcie na cały 
świat i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Jeśli głoszę ewangelię 
mam pewność że Jezus jest ze mną”33.

Kilkukrotnie w analizowanych postach pojawiał się temat spokoju i rów-
nowagi życiowej. Szczególnie często nad tym problemem pochylał się 

31 M. Krzyżykowski, «MIRIAM, majowe rekolekcje internetowe», w: https://marek-
cssr.blog.deon.pl/2015/05/01/miriam-majowe-rekolekcje-internetowe/ [11.05.2017].
32 M. Krzyżykowski, «Święta Maryjo», w: https://marekcssr.blog.deon.pl/2015/05/01/
swieta-maryjo/ [11.05.2017].
33 L. Wilk, «Jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata», w: http://
ksleszek.blogspot.com/2015/05/ [11.05.2017].
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o. Krzysztof Pałys. W jednym z tekstów napisał między innymi: „najlepiej 
zachować równowagę. Miejską gorączkę można znakomicie wykorzystać 
jako podstawę do nowych inspiracji, pomysłów i planów. Aby je jednak 
wdrożyć w praktyce (albo po prostu odpocząć od zgiełku miasta), potrzebu-
jemy często relaksu, jakiego może nam udzielić ubogie w bodźce, niezbyt 
rozpraszające otoczenie. Kto szuka pomysłów, potrzebuje czasu i spokoju. 
Myślenie, bez konkretnego celu pobudza do nowych pomysłów. Kontem-
placja jest oglądaniem. W niebie nie będziemy o Bogu rozmyślać, ale Go 
oglądać”34. W innym poście z kolei przypominał czytelnikom, że człowiek 
nigdy nie zazna spokoju i wiecznie będzie odczuwać zamęt jako konsekwen-
cję grzechu pierworodnego. Zwłaszcza, że w swoim życiu nieustannie ciągle 
spotyka się z poszarpanymi historiami innych ludzi. „Jedynie w swoim wnę-
trzu może odzyskać spokój i równowagę ducha. Ktoś bowiem Inny, niż my 
sami, musi nad tym wszystkim czuwać. To On znajduje rozwiązania”35. Od-
powiedzią chrześcijanina na panujący w nim i w świecie niepokój powinno 
być dążenie do bliskości z Bogiem. Tylko ono daje „człowiekowi duchową 
wielkość, objawiającą się łagodnością charakteru i pogodą ducha”36.

Największe zróżnicowanie tematyczne w maju 2015 roku było widoczne 
na blogu o. Grzegorza Kramera SJ. W dziewięciu postach jezuita zawarł 
przede wszystkim refleksje nad Słowem Bożym. Co istotne, umiejętnie 
wplatał w nie inne tematy. Pojawił się między innymi wątek odpowiedzial-
ności za drugiego człowieka i jego powołanie. Jak napisał: „kilka tygodni 
temu byliśmy na rekolekcjach powołaniowych w Starej Wsi. Tam przeko-
nałem się o tym, jak ważne jest to, co mówię i piszę. Że mam przed sobą 
młodszych chłopaków, którzy stoją przed wyborem drogi. I oczywiście nie 
zrobią tego co im każę, bo też tego nie robię, ale biorą pod uwagę mocno 
to, co słyszą”37. Podobnie jak w 2013 roku, tak też w 2015, ojciec Grzegorz 
w swoich tekstach podkreślał przywilej bycia chrześcijaninem i wielką łaskę, 

34 K. Pałys, «Regeneracja mózgu», w: http://kpalys.blogspot.com/2015/05/regeneracja
-mozgu.html [12.05.2017].
35 K. Pałys, «Jeśli żałujesz otrzymanej rany», w: http://kpalys.blogspot.com/2015/05/
jesli-zaujesz-otrzymanej-rany.html [12.05.2017].
36 K. Pałys, «O głównej przeszkodzie do zbawienia», w: http://kpalys.blogspot.
com/2015/05/o-gownej-przeszkodzie-do-zbawienia-i.html [12.05.2017].
37 G. Kramer, «Co cię to obchodzi?», w: http://grzegorzkramer.pl/co-cie-to-obchodzi/ 
[12.05.2017].
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którą został obdarzony. Jak stwierdził: „dobrze być chrześcijaninem, bo 
mogę odkrywać to, że mimo, iż jestem grzesznikiem, Pan pozwala mi być 
apostołem. Poronionym słabym, nie mającym żadnej mądrości, pewności, 
niczego. Poroniony to odrzucony, martwy, bez przyszłości. A jednak z Nim 
poroniony znaczy pełen nadziei. […] To nic, że czujesz się czasem jak poro-
niony płód. Liczy się tylko to, byś patrzył na Jezusa. Wtedy wszystko, choć 
dalej może być nieprzyjemne, nabiera sensu, bo jest miejscem spotkania 
Zmartwychwstałego”38.

3.3 Treści umieszczane na blogach księży w maju 2017 roku

W pierwszym okresie analizowanego przedziału czasowego w analizo-
wanym segmencie blogosfery ukazało się 27 tekstów. Bardzo ważne jest, że 
czterech kapłanów nie opublikowało w tym czasie ani jednego materiału, co 
więcej, przyglądając się uważnie ich blogom, można dostrzec, że trzy zostały 
do tego czasu zawieszone, a na czwartym wpisy publikowane były niezwy-
kle niesystematycznie. Tak naprawdę większość poddanych analizie treści 
pochodziła z jednego bloga o. Grzegorza Kramera SJ, ale należy przyznać, 
że ks. Mariusz Śliwa na przestrzeni lat blogował w sposób systematyczny 
i uporządkowany – jego komentarze do Ewangelii z dnia ukazywały się 
zawsze w okolicach niedzieli.

W maju 2017 roku księża skupiali się między innymi nad tematyką du-
chowych zmagań. Jak napisał ojciec Krzysztof Pałys OP: „wielorakie są du-
chowe zmagania, ale najgłębsze z nich i najcięższe – to walka z pychą. Pycha 
podkopując Boski porządek wszędzie wnosi rozkład i śmierć. Pycha wytęża 
się, usiłując stworzyć swój świat, pokora zaś z wdzięcznością przyjmuje 
życie od Boga”39. Z kolei ks. Mariusz Śliwa między innymi przypomniał 
czytelnikom o konieczności odkrywania na nowo każdego dnia tożsamości 
chrześcijanina, ponieważ „świat dziś zachęca do wejścia na swoje drogi. 
Łatwiej nam uwierzyć w to, co napisali w gazecie, czy Internecie, niż w to, 
co napisane w Piśmie świętym. Świat dziś będzie nas zachęcał do przyjęcia 
swojej prawdy. Wmawiając nam, że nie ma jednej, obiektywnej prawdy, że 
38 G. Kramer, «Głoszę Ewangelię», w: http://grzegorzkramer.pl/glosze-ewangelie/ 
[12.05.2017].
39 K. Pałys, «Zadowolić się tym, co wystarczy», w: http://kpalys.blogspot.com/2017/05/
zadowolic-sie-tym-co-wystarczy.html [17.06.2017].
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każdy może wyznawać jaką chce prawdę, byle tylko nie narazić się współ-
czesnym władcom. Świat dziś będzie zachęcał do nowego sposobu życia. 
Żyjmy na ziemi tak, jakbyśmy nigdy mieli nie umrzeć. Sami wyznaczajmy 
sobie drogę, ustalajmy, co od dziś będzie prawdą, a co nie, zdecydujmy, kto 
ma prawo żyć, a kto już nie. Uważajmy, żebyśmy jako chrześcijanie nie 
zatracili swojej tożsamości”40.

Sporadycznie pojawiały się wpisy przybliżające ważnych ludzi Ko-
ścioła. W jednym z nich o. Krzysztof Pałys przedstawił czytelnikom 
postać księdza Dolindo Ruotolo, którego proces beatyfikacyjny właśnie 
trwa. Napisał o nim między innymi: „był katolickim księdzem, ale przez 
19 lat został poddany karom suspensy i stawiany przed Świętym Ofi-
cjum w następstwie fałszywych oskarżeń o udział w szerzeniu herezji. 
Zrehabilitowany powrócił do sprawowania posług kapłańskich. Dziesięć 
lat przed śmiercią przeszedł udar mózgu, pozostając przez resztę życia 
w połowie ciała sparaliżowany”41. W innym poście z kolei przypominał 
czytelnikom, że „Ojciec Joachim Badeni radził, aby po komunii usiąść 
w ciszy nie używając słów. Trwać przed Bogiem, tak jakby się Go wi-
działo i czekać na obecność. Niespodziewanie ona pojawi się w sercu, 
a Jego Duch zacznie pulsować w nas”42.

Najaktywniejszym blogerem w maju 2017 roku był o. Grzegorz 
Kramer SJ, który opublikował 20 różnego rodzaju materiałów. Były to 
zarówno teksty, ale przede wszystkim vlogi (inaczej wideoblogi) sta-
nowiące formę bloga wykorzystującego przekaz filmowy publikowany 
w sieci. Umieszczał on posty niemal codziennie i wzbogacał je ilustracją 
zdjęciową. Zakres poruszanych przez jezuitę tematów był bardzo sze-
roki, niemniej oscylowały one zawsze wokół Ewangelii z danego dnia. 
Podkreślał w nich między innymi potrzebę codziennego kontaktu ze 
Słowem i takiej formy słuchania Boga. Jak napisał: „Słuchanie Boga to 
jest ryzyko i wybór, a jak wybór to strata. Każdy wybór jest ryzykowny, 

40 M. Śliwa, «5 Niedziela Wielkanocna. Droga, Prawda i Życie», w: https://sliwa-
mariusz.wordpress.com/2017/05/12/droga-prawda-zycie-5-niedziela-wielkanocy/ 
[17.06.2017].
41 K. Pałys, «Nikt mi nie wyrządził żadnej krzywdy», w: http://kpalys.blogspot.
com/2017/05/nikt-mi-nie-wyrzadzi-zadnej-krzywdy.html [17.06.2017].
42 K. Pałys, «Usiąść w ciszy nie używając słów», w: http://kpalys.blogspot.com/2017/05/
usiasc-w-ciszy-nie-uzywajac-sow.html [17.06.2017].
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bo coś musimy zostawić, nie da się zjeść ciastka i je mieć, a to z kolei 
boli. I na to trzeba się zgodzić, nie ma innej możliwości. Rozwój oznacza 
zmianę, a zmiana łączy się z ryzykiem, wkroczeniem ze znanego w nie-
znane”43. Pojawił się także wątek polityki, gdzie w ostrych słowach 
bloger napisał, że politycy „bawią się ci ludzie nami jak marionetkami. 
My czasem mówimy, że oni są marionetkami takiego czy innego guru, 
prawda jest taka, że stając do walki przeciwko innym Polakom, i dostając 
mandat do tej walki od polityków, stajemy się nędznymi marionetkami, 
które utraciły swoją wolność na rzecz poczucia władzy takiego czy in-
nego polityka”44. Z okazji setnej rocznicy przypomniał też czytelnikom 
sens objawień w Fatmie, w których „jest ziarno nadziei zbawienia dla 
wszystkich. Hiacynta, jedna z trojga dzieci, która będzie kanonizowana 
modliła się pod wpływem objawień takimi słowami, które przytacza 
siostra Łucja: «Często zrywała kwiaty polne i śpiewała sobie na melo-
dię, którą spontanicznie sama wymyślała »Słodkie Serce Maryi, bądź 
moim ratunkiem. Niepokalane Serce Maryi nawróć grzeszników, wybaw 
dusze z piekła«». Modlitwa o wybawienie dusz z piekła! Dla Boga nie 
ma rzeczy niemożliwych, one są niemożliwe tylko dla człowieka”45. 
Na blogu nie zabrakło również odwołań do świętych wspominanych 
w liturgii danego dnia. I tak pojawiła się chociażby postać Maryi, która 
pokazana została czytelnikom jako „zwyczajna kobieta, która jest do 
nas podobna. Jest Matką umierającego Syna. Nie mówi, nie oskarża, po 
prostu jest. Ona doskonale czuje to, co przeżywa Jej Syn. Być może nie 
rozumie, być może zadaje Bogu miliony pytań, które można by streścić 
jednym dobrze nam znanym dlaczego? Najważniejsze jest to, że jest 
obecna. Wynika z tego ważna sprawa dla nas. Można być przy Jezusie 
i nic nie rozumieć, można w milczeniu i opuszczeniu zadawać pytanie 
dlaczego? Może warto właśnie Ją zapraszać do momentów, w których 
wszystko już umiera?”46.

43 G. Kramer, «Daj sobie czas by poczuć Słowo», w: http://grzegorzkramer.pl/daj-so-
bie-czas-by-poczuc-slowo/ [15.06.2017].
44 G. Kramer, «Beret i róża», w: http://grzegorzkramer.pl/beret-i-roza/ [15.06.2017].
45 G. Kramer, «Fatima nie jest straszna», w: http://grzegorzkramer.pl/fatima-nie-jest
-straszna/ [15.06.2017].
46 G. Kramer, «Jaka królowa?», w: http://grzegorzkramer.pl/jaka-krolowa/ [01.05.2017].
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4. Wnioski

Jak stwierdził ks. Janusz Sądel „jednym z zadań wspólnoty Kościoła jest 
troska o to, by ten obraz Kościoła był czytelny i rzeczywisty, a nie wypa-
czony czy wręcz złośliwie wykoślawiony, po to, by szokować, by ktoś mógł 
na tym «robić pieniądze»”47. W XXI wieku nowym forum wymiany myśli 
i miejscem dzielenia się doświadczeniem wiary stały się blogi prowadzone 
przez kapłanów. Mimo dynamicznych zmian na przestrzeni lat ciągle stano-
wią przestrzeń bogatą w środki do wykorzystania w pracy duszpasterskiej 
i ewangelizacji. Niewątpliwie są także miejscem, które może kształtować 
w społeczeństwie obraz Kościoła i jego sług. 

Zaprezentowane w niniejszym artykule analizy wpisów publikowanych 
na przestrzeni trzech wybranych lat pokazały, że księża-blogerzy zapeł-
niali blogosferę najczęściej przekazem opartym na medytacji Słowa Bo-
żego. Publikowane przez blogerów treści miały na celu umacnianie wiary, 
wspieranie na drodze rozwoju duchowego. Co istotne, umieszczane notatki 
były pełne informacji zgodnych z doktryną Kościoła katolickiego. Wśród 
analizowanych postów nie znalazły się takie o treściach wątpliwych pod 
względem dogmatycznym, etycznym czy moralnym. Niniejsze analizy są 
optymistyczne, zwłaszcza iż media społecznościowe są świetnym narzę-
dziem komunikacji, które Kościół już wykorzystuje w swojej działalności. 
Kapłani muszą pamiętać jednak, że nie da się prowadzić ewangelizacji 
w rzeczywistości wirtualnej, ponieważ głoszenie Ewangelii zakłada kontakt 
osobowy w świecie realnym. Te środki komunikacji społecznej natomiast 
można skutecznie wykorzystać w preewangelizacji rozumianej tu jako two-
rzenie środowiska, które ułatwi przyjęcie Ewangelii. Nie da się przystąpić 
do sakramentów przez portal społecznościowy, ale można dzięki niemu 
pogłębić swoją wiedzę religijną na ich. Sama istota mediów społeczościo-
wych „świetnie koresponduje z tym, czym jest Kościół – wspólnotą, przy 
czym Kościół idzie krok dalej: nie poprzestaje na tworzeniu społeczno-
ści wirtualnej, ale proponuje aktywne uczestnictwo we wspólnocie real-
nej”48. Dlatego też, jak stwierdził ks. Przemysław Śliwiński „Kościół może 
47 D. Zańko, «Kościół wobec mediów - media wobec Kościoła», w: http://niedziela.pl/
artykul/62095/nd/Kosciol-wobec-mediow---media-wobec [01.05.2017].
48 M. Martyna, «Kościół w sieci Internetu. Czy jest tam dla niego miejsce? „Na pew-
no ludzie Kościoła powinni do sieci wnosić Dobrą Nowinę”», w: http://malydziennik.pl/
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rozpocząć ewangelizację w mediach społecznościowych, ale potem musi 
ludzi z sieci wyplątać i doprowadzić do osobistego spotkania z Jezusem, 
które zawsze dokonuje się w realu, w sakramentach”49.

Jak zaznaczył biskup Marek Solarczyk, zarówno ze strony kapłanów 
i świeckich ważna jest ostrożność w sieciowych rozmowach, które porównał 
on do zaproszenia gości do własnego domu. „Przychodzą w gościnę osoby 
miłe, ale też mniej życzliwe, a te, których nie zaprosiliśmy, chętnie wrzu-
ciłyby nam kamień przez okno. Nie ze wszystkimi dzielimy się najbardziej 
osobistymi przemyśleniami”50 – zaznaczył biskup. Biorąc pod uwagę ten 
apel a także podstawowe zasady bezpiecznego użytkowania mediów spo-
łecznościowych, należy podkreślić, że w analizowanym okresie czasu nie 
miały miejsca ekshibicjonistyczne zwierzenia z życia prywatnego kapła-
nów-blogerów. Jeśli dzielili się swoimi życiem prywatnym, to tylko poprzez 
świadectwo wiary i spotkania z Bogiem w różnych jego przestrzeniach. 

Wybierając media społecznościowe jako narzędzie ewangelizacji 
i pracy duszpasterskiej, należy brać pod uwagę zróżnicowane preferen-
cje użytkowników względem tych środków komunikacji, wynikające 
z przynależności pokoleniowej adresatów czy rodzaju działań duszpa-
sterskich. „Pozwoli to odpowiednio nie tylko dobierać nowe narzędzia 
komunikacji, ale także łączyć je z tradycyjnymi formami komunikacji. 
Działania mające na celu głębsze poznanie wartości i postaw różnych 
pokoleń dają szansę zidentyfikowania punktów stycznych pomiędzy 
grupami”51. Decydując się na zaistnienie w wirtualnej sieci, użytkownik 
godzi się na wszystkie jego konsekwencje i zarazem bierze na siebie 
odpowiedzialność za generowane treści. Krytycznie należy jednak pod-
kreślić, że blogerzy nie zawsze wykorzystywali wszystkie możliwości 
nowych technologii. O ile starannie dobierali takie elementy, jak wygląd 
bloga, jego czytelność czy prosty adres, o tyle zauważalny był również 

kosciol-w-sieci-internetu-czy-jest-tam-dla-niego-miejsce-na-pewno-ludzie-kosciola-po-
winni-do-sieci-wnosic-dobra-nowine,3307.html [07.05.2017].
49 J. Jureczko-Wilk, «Ewangelizacja w 140 znakach», w: http://kosciol.wiara.pl/
doc/3783115.Ewangelizacja-w-140-znakach [01.05.2017].
50 J. Jureczko-Wilk, «Ewangelizacja w 140 znakach », w: http://kosciol.wiara.pl/
doc/3783115.Ewangelizacja-w-140-znakach [01.05.2017].
51 M. Chmielewski, «Media społecznościowe jako narzędzie nowej ewangelizacji», 
Świat i Słowo (1; 2014) 228.
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brak konsekwencji w publikowaniu wpisów i dbaniu o rozwój swojego 
bloga. Mogło to wynikać chociażby z czasu, którym dysponował du-
chowny poza posługą w parafii, szkole czy szpitalu lub też z jego zdol-
ności technicznych. Większość z poddanych analizie blogów w miarę 
upływu czasu została zawieszona bądź wpisy pojawiały się niezwykle 
niesystematycznie. 

Jeden z analizowanych blogerów napisał, że „człowiek idący za Je-
zusem, to człowiek nielogicznego szaleństwa. Wręcz skandalista, który 
wyznaje wiarę, że Bóg, postanowił nie tylko stać się Człowiekiem, ale do 
tego jeszcze zostać w postaciach chleba i wina. Eucharystia, to nie jest, 
spokojny posiłek na miarę grilla w ogródku. To jest posiłek skandaliczny. 
Wyznając wiarę w rzecz kompletnie nielogiczną, przemianę chleba i wina 
w Ciało i Krew Pana, muszę być skandalem dla innych. Oni patrząc na mnie, 
na mój sposób bycia w tym świecie (wirtualnym i realnym) muszą stawiać 
sobie pytanie: w co tak naprawdę on wierzy, że to ma takie przełożenie 
w jego codzienności?”52. Świadectwo kapłana w mediach społecznościo-
wych powinno być właśnie takim jasnym i konkretnym powodem do pytania 
stawianego sobie przez czytelników: w co tak naprawdę on wierzy, że to ma 
takie przełożenie w jego codzienności.
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Analysis of the content posted on the priesthood blogs 
in May 2013, 2015 and 2017

Blogs of priests are increasingly described the area of pastoral and evangelizing activity 
of the Church in Poland and in the world. On the one hand, they support readers who are 
looking for places online where they can deepen their faith, and on the other they can 
become the first meeting place for those who have so far had no opportunity to do so. The 
research presented in the article showed that the clergy tried to use the possibilities of blo-
gosphere wisely and fill it with a message based primarily on the reflections on the Word 
of God. An important conclusion of the analysis is also highlighting the need for bloggers 
to take their place in virtual reality.
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Dynamizm Heraklita a statyzm Parmenidesa. 
Studium porównawcze wizji filozoficznych 

Heraklita z Efezu i Parmenidesa z Elei

Celem niniejszego opracowania jest próba porównania wizji filozoficznych Heraklita 
i Parmenidesa w odniesieniu do takich zagadnień filozoficznych, jak ruch, stałość, wie-
lość, jedność, poznanie oraz zasada świata. Dla osiągnięcia postawionego celu posłużo-
no się metodą porównawczą, samo opracowanie zaś zostało podzielone na trzy części. 
W pierwszych dwóch zaprezentowano wizje wspomnianych filozofów, najpierw Hera-
klita, później Parmenidesa, w trzeciej zaś dokonano właściwego porównania. W świetle 
przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że pomiędzy obydwiema wizjami filozoficz-
nymi występuje tyle różnic, że trudno jest mówić o podobieństwie pomiędzy nimi.

Słowa kluczowe:   Heraklit; Parmenides; ruch; poznanie; byt

1. Wprowadzenie

Wizje filozoficzne wypracowane przez Heraklita i Parmenidesa wydają 
się na tyle różnymi poglądami, że trudno dopatrywać się pomiędzy nimi 
podobieństwa. Z tego zapewne powodu niekiedy można się spotkać z opi-
niami, że wizje wypracowane przez tych dwóch myślicieli stoją na dwóch 
przeciwstawnych sobie biegunach i traktują o tych samych kwestiach zupeł-
nie odwrotnie1. Wydaje się jednak, że uzasadnione jest przypuszczenie, iż 
obaj filozofowie głosili jakieś poglądy wspólne. Gdyby tak nie było, trudno 
byłoby tłumaczyć stanowisko niektórych współczesnych badaczy, którzy 
starają się odrzucić tradycyjny pogląd, według którego nauka Parmenidejska 
była polemiką z filozofią Heraklitejską.

1 Por. Ch.H. Sötemann, Heraclitus and Parmenides – an Ontic Perspective (Nor-
derstedt 2008) 3; W. Pater, Walter Pater: The Aesthetic Moment (Cambridge 2010) 86; 
A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (Burlington 2007) 27.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia zakresu podo-
bieństwa pomiędzy filozofią Heraklita a myślą Parmenidesa. Dla osiągnięcia 
postawionego celu badawczego zostanie wykorzystana metoda porównaw-
cza. Opracowanie składać się będzie z trzech części. W pierwszych dwóch 
będzie miało miejsce przywołanie najważniejszych elementów myśli filo-
zoficznej Heraklita i Parmenidesa w zakresie takich zagadnień, jak ruch, 
stałość, jedność, mnogość, poznanie oraz zasada świata2. W trzeciej części 
pracy nastąpi właściwe porównanie w oparciu o wskazane kryteria porów-
nawcze.

2. Elementy filozoficznego dynamizmu Heraklita Efezu

Filozofowie żyjący przez Heraklitem byli świadomi obecności ruchu 
w świecie oraz roli, jaką pełni w przyrodzie. Niemniej nie czynili oni tego 
zjawiska przedmiotem swych badań, wskutek czego dokładne określenie 
jego znaczenia leżało poza ich kompetencjami. Heraklit był pierwszym 
myślicielem, który ruch uczynił jednym z zasadniczych obiektów swych 
zainteresowań. Następstwem tej decyzji jest filozofia Heraklitejska, której 
podstawowe założenia opierają się w znacznej mierze właśnie na opisie 
przemian i panującego w świecie dynamizmu.

Filozof bardzo mocno podkreślał ruchliwość wszystkiego, co znajduje 
się w świecie, i to do tego stopnia, że jego zdaniem nie istnieje nic nieru-
chomego. Ponieważ z ruchem są związane takie właściwości, jak zmiana 
i przeobrażenie, w konsekwencji Heraklit uznał, że wszystkie obiekty two-
rzące przyrodę pozostają w stanie nieustannej zmiany i ciągłych przeobra-
żeń3. W tym kontekście trudno, zdaniem filozofa, jest stwierdzić, że rze-
czywistość jest, gdyż bycie zakłada pewien stały i niepodlegający zmianom 
stan. Tymczasem zwykła obserwacja dostarcza danych pozwalających na 
konstatację, że tak nie jest. Z tego powodu Heraklit zamiast mówić o byciu 
przyrody podkreślał jej stawanie się, czyli przechodzenie z jednego stanu do 

2 Wybór właśnie takich kategorii podyktowany został tym, że właśnie w tym zakresie 
badacze doszukują się największych różnic pomiędzy filozofią Heraklita a Parmenidesa.
3 Niektórzy badacze myśli Heraklita wprost piszą, że u tego filozofa ruch był powią-
zany z życiem, a statyzm ze śmiercią. Zob. G.S. Kirk, Heraclitus: The Cosmic Fragments 
(Cambridge 1954) 342.
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drugiego. Jednocześnie ponieważ cała przyroda wraz ze wszystkimi two-
rzącymi ją elementami podlega owej transformacji, filozof mógł na tej pod-
stawie stwierdzić, że rzeczywistość polega na wiecznym stawaniu się4.

Konsekwencją takiej wizji przyrody jest położenie podwalin pod po-
stawienie pytania o tożsamość bytów ożywionych na przestrzeni upływa-
jącego czasu. Skoro bowiem wszystko podlega ciągłym i nieuchronnym 
zmianom, w sposób naturalny rodzi się problem, na ile konkretne istoty 
żywe są ze sobą tożsame. Heraklit próbował podważyć, a w najlepszym 
razie znacząco osłabić, ową tożsamość. Jego zdaniem, żeby konkretny 
człowiek mógł być kimś w ściśle określonym momencie, zmuszony 
jest do tego, żeby przestać być tym, kim był do tej pory. Konsekwent-
nie upływ czasu spowoduje zmianę w tożsamości tego człowieka, co 
oznacza, że żeby móc być kimś za ściśle określony okres czasu, musi 
on przestać być tym, kim jest teraz5.

Przywołane aspekty filozofii Heraklita dobrze obrazują dwa przy-
pisywane mu powiedzenia: „wszystko płynie” oraz „nie można wejść 
dwa razy do tej samej rzeki”6. Pierwsza sentencja opisuje zmienną 
i dynamiczną naturę całej rzeczywistości, której naturalnym zachowa-
niem jest bycie w nieustannym ruchu i podleganie koniecznym zmianom. 
Zmiany te dotyczą poszczególnych części rzeczywistości, co wyraża 
wykorzystany termin panta7. Druga z przywołanych sentencji wyraża 
podobną myśl, przy czym to powiedzenie posiada skonkretyzowaną po-
stać, łatwiejszą w odbiorze. Zdaniem filozofa niemożność „wejścia do tej 

4 Por. R.G. Geldard, Remembering Heraclitus (b.m.w. 2000) 39.
5 Oceniając ten aspekt filozofii Heraklita zawsze należy mieć na uwadze, że w ów-
czesnej filozofii nie wypracowano jeszcze kategorii substancji i przypadłości, które po-
zwoliłyby na wytłumaczenie tożsamości danej rzeczy w kontekście zachodzących w niej 
zmian. Sporym dokonaniem Heraklita było to, że zwrócił on uwagę na rolę ruchu i zmiany 
w przyrodzie, co umożliwiło późniejszym myślicielom wypracowanie wspomnianych ka-
tegorii.
6 Odnośnie do pierwszego powiedzenia warto zauważyć, że Heraklit prawdopodobnie 
nie jest jego autorem. Nie zmienia to jednak tego, że ta sentencja dobrze streszcza myśl 
tego filozofa.
7 W języku greckim (podobnie jak w języku łacińskim) ideę całości można wyrazić na 
dwa sposoby. Pierwszym z nich jest skorzystanie ze słowa holos, drugim właśnie z ter-
minu pas. Pierwszy wyraz wyraża ideę całości rozumianej jako spójność całego systemu, 
drugi wyraża ideę całości rozumianej jako zbiór poszczególnych elementów. W pierw-
szym przypadku zatem akcent pada na jeden element, w drugim – na wiele komponentów.
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samej rzeki” wynika z dwóch przesłanek. Po pierwsze z tego, że woda 
z rzeki, będąc cały czas w ruchu, nigdy nie posiada tej samej postaci. 
Po drugie zaś z tego, że również człowiek z tego samego powodu zdą-
żył już się zmienić od chwili, kiedy podjął decyzję wejścia do rzeki8.

Filozof, tłumacząc sposób zachodzących w świecie zmian, odwołuje się 
do kategorii walki przeciwieństw. Jego zdaniem, żeby dana rzecz mogła się 
zmienić i przyjąć inny stan, musi nastąpić przejście od jednego przeciwień-
stwa do drugiego. W sensie właściwym zatem stawanie się rzeczy polega 
właśnie na ciągłym ścieraniu się przeciwieństw, w wyniku którego jedno 
przeciwieństwo ustępuje, a drugie zajmuje jego miejsce9. Dla przykładu, 
żeby jakiś przedmiot mógł stać się ciepły, musi najpierw porzucić stan zimna, 
czyli wyjść od jednego stanu i przyjąć stan mu przeciwny, którym w tym 
przypadku jest ciepło.

W związku z takim obrazem stawania się dla Heraklita bardzo ważna 
okazała się kategoria wojny i konfliktu. Ponieważ stawanie się rzeczywi-
stości jest nierozerwalnie związane ze wzajemnym zwalczaniem się po-
szczególnych przeciwieństw, nie powinno zatem dziwić, iż filozof doszedł 
do przekonania, że fundamentem rzeczywistości jest wojna10. Niemniej 
w opinii Heraklita nie jest to bynajmniej cecha negatywna, ponieważ to 
właśnie wzajemne zwalczanie się przeciwieństw nadaje przyrodzie sens. 
Prowadzona przez przeciwieństwa wojna zdaniem filozofa doprowadza 
ostatecznie do harmonii, gdyż obecność jednej przeciwności nijako wy-
musza zaistnienie drugiej11. Zgodnie z logiką tej teorii zatem sytość jest 
możliwa dzięki temu, że uprzednio był głód, a odpoczynek – dzięki temu, 
że wcześniej było zmęczenie.

Wskutek przyjęcia idei wspomnianego konfliktu oraz swobodnego prze-
chodzenia przeciwieństw pomiędzy sobą można wyciągnąć wniosek, że te 

8 Por. J. Hanson, Kierkegaard and the Life of Faith: The Aesthetic, the Ethical, and the 
Religious in Fear and Trembling (Bloomington 2017) 202.
9 Por. T. Christidis, «Probabilistic Causality and Irreversibility», w: H. Atmanspacher, 
R. Bishop, Between Chance and Choice: Interdisciplinry Perspectives on Determinism 
(Charlottesville 2002) 176.
10 Zob. A.W. Saxonhouse, Fear of Diversity: The Birth of Political Science in Ancient 
Greek Thought (Chicago 1992) 34.
11 Por. E. O’Connell, Heraclitus and Derrida: Presocratic Deconstruction (New York 
2006) 156.
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przeciwieństwa są pochodną tego samego12. Do takiego wniosku doszedł 
właśnie filozof, a jego myśl dobrze oddaje przypisana mu sentencja: „Dro-
ga w górę i w dół jest ta sama”13. W związku z tym rzeczywistość można 
zdaniem Heraklita uznać za będącą jednocześnie wielością i jednością. 
Rzeczywistość miałaby być wielością w sensie obserwowanych przez ludzi 
zwalczających się nawzajem przeciwieństw, które jawią się człowiekowi 
jako rzeczy odrębne. Z drugiej strony ta sama rzeczywistość miałaby być 
jednością w tym sensie, że te przeciwieństwa tak naprawdę byłyby pochod-
nymi jednego i tego samego elementu.

Tym elementem tworzącym przeciwieństwa i będącym podstawą całej 
rzeczywistości jest zdaniem filozofa ogień. Konsekwencją tego poglądu jest 
twierdzenie, że wszystkie rzeczy obecne w przyrodzie są jedynie przekształ-
ceniem tego pierwotnego elementu14. Prawdopodobną przyczyną takiego 
wniosku wyciągniętego przez Heraklita była specyficzna właściwość tego 
żywiołu. Ogień bowiem jest w nieustannym ruchu i powoduje zniszczenie 
przedmiotów, jednocześnie jednak będąc podtrzymywany przy istnieniu 
właśnie dzięki ich zatraceniu. W tym żywiole zatem filozof mógł dopatrzeć 
się obrazu własnej filozofii ciągłego ruchu, dynamizmu oraz walki i jedności 
przeciwieństw15.

3. Elementy statycznej filozofii Parmenidesa z Elei

Parmenides z Elei uważany jest za twórcę ontologii, podstaw logicznego 
myślenia oraz abstrakcyjnego filozofowania. Co więcej, to właśnie jemu 
przypisuje się wprowadzenie rozróżnienia na poznanie rozumowe i poznanie 
zmysłowe oraz dokonanie utożsamienia bytu z myślą16. Tradycyjnie był 

12 Por. M. Heidegger, E. Fink, Heraclitus Seminar (Evanston 1970) 11; A. Finkelberg, 
Heraclitus and Thales’ Conceptual Scheme: A Historical Study (Leiden 2017) 212.
13 Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [22 B 60] (Berlin 1960) 
165. Inną znaną sentencją filozofa streszczającą tę myśl jest fraza: „Początek i koniec koła 
jest wspólny”.
14 Zob. B.E. Penprase, The Power of Stars: How Celestial Observations Have Shaped 
Civilization (London 2011) 109.
15 Por. J.A. Arieti, Philosophy in the Ancient World: An Introduction (Lanham 2005) 71.
16 Zob. Plotyn, Ennady [5,1,8] (Warszawa 2001) 515; Klemens Aleksandryjski, Kobier-
ce [6,2,23], t. 2 (Warszawa 1994) 122.
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uważany za opozycjonistę Heraklita, w związku z czym jego filozofa była 
odbierana jako polemika z systemem wypracowanym przez filozofa z Efezu, 
niemniej współcześnie prowadzone badania, jak to już zostało powiedziane, 
nie dają aż tak wyraźnych podstaw pod to tradycyjne przekonanie.

Punktem wyjścia rozważań Parmenidesa jest byt, który pełni w jego 
filozofii konstytutywną rolę. Znaną sentencją filozofa streszczającą główną 
oś jego poglądów jest fraza: „Byt jest, a niebytu nie ma”17. Z tego prostego 
stwierdzenia Parmenides był w stanie wyprowadzić wiele różnych właściwo-
ści, które jego zdaniem z konieczności powinny zostać przypisane bytowi. 
Pierwszym i podstawowym atrybutem bytu jest istnienie, która to cecha 
zakłada jego egzystowanie, z jednej strony w danej chwili, a z drugiej rów-
nież w przeszłości i w przyszłości. W konsekwencji zatem można przyjąć, 
że byt nie ma początku ani końca, tzn. ani nie powstaje, ani nie ginie. Gdyby 
bowiem, zdaniem filozofa, byt miał początek, oznaczałoby to, że musiałby 
powstać z niebytu. Taka sytuacja nie może mieć jednak miejsca z dwóch 
powodów. Po pierwsze dlatego, że powstałby z niczego, co jest nielogicz-
ne18, a po drugie dlatego, że zacząłby istnieć, co pozostaje w sprzeczności 
z przywołaną już cechą istnienia. Co więcej, byt nie może przestać istnieć 
z tego samego powodu: musiałby przejść do stanu nieistnienia, co sprzeciwia 
się jego głównej cesze. W związku z tym Parmenidejski byt, nie mając ani 
przeszłości, ani przyszłości, jest wieczną teraźniejszością19.

Kolejnymi cechami bytu są kompletność, doskonałość oraz niepodziel-
ność. Te atrybuty również mają swoją podstawę w podstawowej cesze bytu, 
jaką jest jedność. Parmenides zauważył, że gdyby byt nie był kompletny 
i skończony, musiałby uzyskiwać brakujące mu komponenty od czegoś poza 
nim samym20. To z kolei musiałoby oznaczać, że dodane do niego elementy 
również są bytami. Tymczasem jednak, zgodnie z poczynionymi wcześniej 
założeniami, te elementy nie powinny istnieć, ponieważ poza bytem nic nie 
powinno egzystować. W konsekwencji zatem dodane do bytu komponenty 
byłyby niebytem, a tymczasem niebyt, jak to wynika z jednej z najbardziej 

17 Zob. K.P. Popper, The World of Parmenides: Essays on the Presocratic Enlighten-
ment (London 1998) 287. To zdanie dało podstawę logicznej zasadzie tożsamości.
18 Koncepcja stwarzania z niczego na gruncie filozofii pojawi się dużo później.
19 Zob. G. Stamatellos, Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Preso-
cratic Influences in Plotinus' Enneads (New York 2007) 105.
20 Por. J.A. Palmer, Plato's Reception of Parmenides (Oxford 1999) 174.
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znanych sentencji Parmenidesa, nie istnieje, a zatem taka sytuacja jest nie-
możliwa. Podobnym rozumowaniem można wytłumaczyć, dlaczego byt 
musi być niepodzielny21. Gdyby bowiem miało być inaczej, tzn. byt miałby 
atrybut podzielności, musiałoby istnieć coś poza nim samym, co spowodo-
wałoby jego podział. Tymczasem, zgodnie z początkowymi założeniami, 
niebyt nie może powodować podziału, ponieważ nie istnieje.

Parmenides wskazywał jeszcze i na inne cechy bytu. Według niego do-
skonałość bytu wymusza na nim ściśle określony kształt geograficzny. Z tego 
powodu filozof uznał, że byt musi posiadać kształt kuli22. Co więcej, byt 
powinien również, zdaniem Parmenidesa, być ograniczony, a więc określony 
oraz skończony, co w ostateczności może dodatkowo tłumaczyć, dlaczego 
filozof przypisał mu kształt kuli. W zachowanych fragmentach pism Parme-
nidesa można odnaleźć teksty sugerujące, że filozof przypisywał również 
bytowi cechę jedności, niemniej nie był to atrybut szczególnie przez niego 
akcentowany23. Przyjęcie takiego atrybutu bytu pociągnęło w konsekwencji 
przekonanie Parmenidesa, że zarówno stawanie się, zmiana oraz ruch, jak 
i mnogość, są złudzeniem, gdyż, gdyby istniały faktycznie, pozostawałyby 
w sprzeczności z tymi cechami bytu, do których można dojść za pomocą 
rozumu24. Warto wreszcie zauważyć, że byt Parmenidesa nie jest praele-
mentem w takim rozumieniu, jakie nadali mu tzw. filozofowie jońscy. Byt 
opisany przez filozofa bowiem nie ulega przemianie i nie przekształca się 
w kolejne obiekty.

Drugim ważnym zagadnieniem w filozofii Parmenidesa jest kwestia 
poznania. Filozof wyróżnił trzy drogi poznania: absolutnej prawdy, abso-
lutnego fałszu oraz mniemania. Z drogą absolutnej prawdy myśliciel po-
wiązał poznanie rozumowe, z drogą absolutnego fałszu natomiast poznanie 

21 Por. R.J. Roecklein, Plato versus Parmenides: The Debate over Coming-into-Being 
in Greek Philosophy (Lanham 2011) 137.
22 Zob. P. Curd, The Legacy of Parmenides: Eleatic Monism and Later Presocratic 
Thought (New Jersey 1998) 164. W starożytności kula uchodziła za doskonałą figurę m.in. 
dlatego, że w niej wszystkie punkty są jednakowo oddalone od środka.
23 Ten przymiot bytu będą szczególnie podkreślać następcy Parmenidesa, a więc Zenon 
oraz Melissos.
24 Zob. Ch.H. Kahn, Essays on Being (Oxford 2009) 201. Tymczasem, jak to zostanie 
szczegółowiej opisane w dalszej części opracowania, zdaniem filozofa, gdy dochodzi do 
niezgodności pomiędzy danymi wywodzącymi się z poznania rozumowego i wnioskami 
pochodzącymi z poznania zmysłowego, te drugie należy odrzucić.
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zmysłowe25. Co więcej, z poznaniem rozumowym została związana afir-
macja bytu, a z poznaniem zmysłowym – negacja bytu. W związku z takim 
postawieniem sprawy Parmenides dokonał ścisłego związana poglądów 
ontologicznych z poglądami epistemologicznymi, co w konsekwencji do-
prowadziło go do stwierdzenia, że myślenie i byt są tym samym26. W kon-
sekwencji dokonanego utożsamienia (poznania rozumowego z prawdą, 
a poznania zmysłowego z fałszem) filozof musiał dojść do przekonania, 
że jedynym wartościowym poznaniem jest poznanie rozumowe, ponieważ 
nie może doprowadzić człowieka do błędu. W związku z tym w przypadku, 
gdy następuje jakikolwiek konflikt pomiędzy zmysłami a rozumem, czło-
wiek powinien przyznać pierwszeństwo poznaniu rozumowemu. A zatem 
nawet jeżeli człowiekowi wydaje się, że w świecie występują takie zjawi-
ska, jak ruch, zmiana, przeobrażenie czy mnogość, to jednak ze względu 
na świadectwo rozumu, które takie zjawiska wyklucza, należy je uznać 
tylko za złudzenia.

4. Porównanie dynamicznej filozofii Heraklita ze statyczną 
koncepcją bytu Parmenidesa

Porównanie obu wskazanych we wprowadzeniu niniejszego opra-
cowania koncepcji filozoficznych Heraklita i Parmenidesa zostanie 
dokonane w oparciu o wskazane kryteria porównawcze. Wydaje się, że 
dla w miarę pełnego porównania myśli obydwu filozofów w określo-
nym zakresie wystarczą cztery kryteria porównawcze, wprowadzone 
już we wprowadzeniu do niniejszego opracowania: zagadnienie ruchu/
statyzmu, kwestia jedności/wielości, rola poznania oraz problematyka 
praelementu. Najpierw zostanie zaprezentowane stanowisko Heraklita 
co do danego zagadnienia, a następnie Parmenidesa. Na końcu nastąpi 
próba ustalenia zakresu podobieństwa nauczania obu filozofów w danej 
kwestii.

25 Trzecia z wymienionych dróg jest drogą pośrednią, możliwą do przyjęcia, niemniej 
nie odgrywa ona w filozofii Parmenidesa zbyt wielkiej roli, stąd nie będzie ona szczegóło-
wiej analizowana w niniejszym opracowaniu.
26 W filozofii Parmenidesa myślenie i byt stanowią to samo w tym znaczeniu, że nie ma 
myśli, która by nie wyrażała bytu.
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4.1 Zagadnienie ruchu/statyzmu

Jak już zostało podkreślone, ruch w filozofii Heraklita odgrywa bardzo 
dużą rolę. Filozof wiąże z nim stawanie się rzeczywistości, jej przeobrażenie 
oraz transformację. Ruch jest elementem na tyle kluczowym, że stanowi 
on podstawowe uzasadnienie otaczającej człowieka przyrody, bez które-
go przyroda staje się niezrozumiała i niewytłumaczalna. Ruch jest zatem 
w filozofii Heraklita faktyczny i realny, statyzm zaś jest jedynie pozorny, 
a wszelka stałość i niezmienność rzeczy pozostaje jedynie złudzeniem27. 
Ruch i związana z nim zmienność jest na tyle mocno wpisana w naturę 
świata, że doświadczenie tej samej rzeczy, po upływie nawet krótkiego 
okresu czasu, staje się niemożliwe.

Zupełnie inaczej do tego zagadnienia podchodzi Parmenides. W ujęciu 
tego filozofa to właśnie ruch jest rzeczywistością pozorną i nierealną28. Jest 
on skutkiem poznania zmysłowego człowieka, które jednak jest omylne 
i wprowadzające w błąd. Z tego powodu o ruchu można mówić jedynie 
w kategoriach „jawienia się”, a nie w kategoriach ontycznych. Faktyczną 
i realną cechą bytu jest natomiast stałość i niepodleganie zmianom. Należy 
podkreślić, że statyczność bytu została przez Parmenidesa wydedukowana 
w oparciu o poznanie rozumowe przy odrzuceniu poznania zmysłowego.

W kontekście tego kryterium porównawczego trudno jest mówić o po-
dobieństwie pomiędzy poglądami obu filozofów. Choć obie kategorie (ruch, 
statyzm) pojawiają się w myśli Heraklita i Parmenidesa, to jednak obaj 
filozofowie podchodzą do nich zupełnie odwrotnie.

4.2 Zagadnienie jedności/wielości

W sensie ścisłym w filozofii Heraklita wszystkie elementy przyrody 
są pochodną jednego elementu, którym jest ogień. W tym sensie filozof 
głosił pogląd monistyczny29. W sensie ontycznym zatem mnogość bytów 

27 Zob. W.K.C. Guthrie, The Greek Philosophers: from Thales to Aristotle (London 
2013) 44.
28 Zob. S. Brinkmann, John Dewey: Science for a Changing World (New Jersey 2013) 
33.
29 Zob. L.J. Apfel, The Advent of Pluralism: Diversity and Conflict in the Age of So-
phocles (Oxford 2011) 27.
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w świecie nie jest realna, gdyż wszystkie przedmioty są w rzeczywistości 
powieleniem jednego i tego samego praelementu. O mnogości można mówić 
na poziomie różnorodności przekształceń, a więc na poziomie „jawienia 
się” obiektów człowiekowi, który można określić mianem poziomu epis-
temologicznego.

W przypadku nauczania Parmenidesa należy wskazać na monistyczną 
koncepcję bytu filozofa, gdyż to właśnie ona stoi u podstaw Parmenidej-
skiego rozumienia zagadnienia jedności i wielości. Ponieważ byt posiada 
atrybut jedności, wynika stąd, że nie może on występować pod wieloma 
postaciami30. W związku z tym filozof stał na stanowisku, że wszelkie formy 
mnogości są jedynie błędnymi przejawami na poziomie poznania zmysło-
wego, które jednak nie miało dla Parmenidesa żadnej większej wartości.

W kontekście tego kryterium porównawczego można dopatrywać się 
wyraźnych cech podobieństwa pomiędzy myślą Heraklita i Parmenidesa. 
Obaj filozofowie bowiem akcentują cechę jedności, przy czym jednak czy-
nią to w różny sposób. Obaj filozofowie również opowiadają się za tym, 
że różnorodność przejawia się na poziomie epistemologicznym, a nie na 
poziomie ontycznym.

4.3 Rola poznania

W przypadku filozofii Heraklita trudno jest zastosować kategorie po-
znania rozumowego i zmysłowego, ponieważ są to kategorie wypracowane 
przez Parmenidesa, przez co nieznane Heraklitowi. Ze sposobu filozofowania 
Heraklita można jednak wywnioskować, że przywiązywał on dużą wagę 
do obserwacji, a więc do tego, co można byłoby określić Parmenidejską 
kategorią poznania zmysłowego. Chociaż równocześnie rozum odgrywa 
pewną rolę w myśli Heraklita, to jednak wydaje się, że jest ona drugorzędna.

W odniesieniu do filozofii Parmenidesa należy podkreślić zdecydowany 
prymat i pierwszeństwo poznania rozumowego przed poznaniem zmysłowym. 
Poznanie zmysłowe pozbawione zostało wartości poznawczej, podczas gdy 
poznanie rozumowe otrzymało status poznania prawdziwego31. W przypadku 
30 Por. D.W. Graham, Explaining the Cosmos: The Ionian Tradition of Scientific Philo-
sophy (New Jersey 2006) 167.
31 Por. K.R. Popper, The Open Society and Its Enemies, v. 1: The spell of Plato (New 
Jersey 1971) 212.
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konfliktu pomiędzy tymi dwoma rodzajami poznania Parmenides zdecydowa-
nie zaleca odrzucić wnioski wynikające z poznania zmysłowego.

W kontekście tego kryterium porównawczego należy podkreślić 
zupełnie różne podejścia filozofów. Chociaż w przypadku Heraklita 
rozpatrywanie jego filozofii w kategoriach poznania zmysłowego i rozu-
mowego jest pewnym anachronizmem, to jednak wydaje się, że w pew-
nym zakresie można to czynić. Parmenides natomiast wyraźnie z tych 
kategorii korzysta. Przy zastosowaniu tych kategorii do obu filozofów 
można uznać, że Heraklit szedł bardziej za wnioskami wynikającymi 
z poznania rozumowego, Parmenides zaś za konkluzjami wynikającymi 
z poznania zmysłowego.

4.4 Problematyka praelementu

W filozofii Heraklita ogień pełnił funkcję budulca świata w rozumieniu 
prazasady filozofów jońskich32. Oznacza to, że ogień był początkowym 
żywiołem, który wyłonił z siebie pozostałe istniejące byty wskutek prze-
kształcania i transformacji. Jednocześnie żywioł ten dobrze odzwierciedlał 
Heraklitową wizję przemian i walki pomiędzy przeciwieństwami, tak więc 
był adekwatnym obrazem głównych założeń jego filozofii.

W myśli Parmenidesa została podkreślona duża rola bytu oraz jego 
cech, które można wywnioskować jedynie na drodze poznania rozumowego. 
Ów byt można uznać za zasadę świata, gdyż to właśnie byt stanowi o rze-
czywistości, niemniej w sensie ścisłym nie jest to prazasada w rozumieniu 
filozofów jońskich. Ta bowiem ulegała transformacji i przemianie w inne 
elementy świata, gdy tymczasem byt Parmenidesa nie ulega, jak już kilku-
krotnie podkreślano, żadnym modyfikacjom33.

W kontekście tego kryterium porównawczego należy stwierdzić, że 
obaj filozofowie posługiwali się różnym rozumieniem praelementu. Po-
mimo pozornego podobieństwa zasada Parmenidesa nie była praelemen-
tem w rozumieniu Heraklitowym, mimo posiadania pewnych elementów 
wspólnych z nią.

32 Zob. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, The Presocratic Philosophers: A Critical 
History with a Selcetion of Texts (Cambridge 1957) 198.
33 Zob. J.F. Ivey, The Physics and Philosophy of the Bible (Bloomington 2014) 218.
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5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia zakresu podobień-
stwa pomiędzy filozofią Heraklita i Pamenidesa w odniesieniu do takich 
zagadnień filozoficznych, jak ruch, stałość, wielość, jedność, poznanie oraz 
zasada świata. Metodą, która pomogła w osiągnięciu celu pracy, była metoda 
porównawcza. Opracowanie składało się z trzech części. W pierwszej przy-
toczono najważniejsze elementy filozofii Heraklita, w drugiej – Parmenidesa. 
W części trzeciej dokonano właściwego porównania.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że postawioną 
we wstępie opracowania hipotezę badawczą należy uznać za sfalsyfikowaną. 
Jak wykazały przeprowadzone badania, w trzech wskazanych kryteriach 
porównawczy (zagadnienie ruchu/statyzmu, rola poznania, problematyka 
praelementu) filozofowie zdecydowanie się różnią. W przypadku czwartego 
kryterium zasadne jest wskazanie pewnych elementów wspólnych, niemniej 
jest to możliwe tylko na poziomie ogólnym, bo w szczegółach obaj filozo-
fowie również różnią się znacząco.
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Heraclitus’ dynamism and Parmenides’ stability. Comparison studies 
of Heraclitus’ and Parmenides’ philosophical views

The main purpose of the paper is an attempt of comparison of Heraclitus’ and Parmeni-
des’ philosophical views in relations to issues as movement, stability, multitude, unity, 
cognition and principal of the word. To solve the problem the author used the comparison 
method. The paper was divided into three parts. In the first one Heraclitus’ philosophy was 
presented. In the second one Parmenides’ philosophy was presented. In the third one the 
comparison took place. On the basis of the analysis it can be claimed that there are many 
differences between both views.

Keywords:   Heraclitus; Parmenides; movement; cognition; being
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Platońskie i egipskie wyobrażenia dotyczące 
egzystencji pośmiertnej. Studium porównawcze

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia ewentualnych zależności pomiędzy 
Platońskim a egipskim wyobrażeniem dotyczącym życia pośmiertnego. Metodą wybraną 
do przeprowadzenia analiz jest metoda porównawcza. Opracowanie zostało ustrukturyzo-
wane w trzech zasadniczych częściach. Najpierw zaprezentowano Platońskie wyobraże-
nia dotyczące życia po śmierci. Następnie przedstawiono wierzenia starożytnych Egipcjan 
w tej materii. Wreszcie dokonano właściwego porównania w oparciu o ściśle ustalone kry-
teria porównawcze. W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić bardzo duży 
stopnień rozbieżności pomiędzy obydwoma analizowanymi wyobrażeniami. Jedynie nie-
które elementy pośmiertnych przekonań zostały rozwiązane w sposób podobny.

Słowa kluczowe:  Platon; Egipt; życie pośmiertne; filozofia starożytna; śmierć

1. Wprowadzenie

Nie jest niczym niezwykłym, że filozofowie w tworzonych przez siebie 
systemach filozoficznych korzystali z dorobku innych osób, a nawet z pew-
nych obowiązujących w ich czasach przekonań religijnych. Przykładem 
takiego greckiego myśliciela jest chociażby Platon, którego filozoficzna 
koncepcja człowieka, jego pośmiertnego losu, stanu preegzystencji oraz 
przeznaczenia w bardzo wielu punktach pozostaje zbieżna z myślą kręgów 
orfickich. Na tej podstawie można zakładać, że mocno religijna antropo-
logia Platońska nawiązuje w mniejszym bądź większym stopniu również 
do religijnych wierzeń cywilizacji ościennych Izraela. Ewentualne badania 
w tym zakresie pozwoliłyby na próbę weryfikacji tej hipotezy. Ze względu 
na dość mgliste wyobrażenia dotyczące życia po śmierci w cywilizacjach 
kananejskiej i mezopotamskiej, wydaje się, że analizy powinny zostać zogni-
skowane wokół wierzeń cywilizacji egipskiej, gdyż to właśnie w tym kręgu 
kulturowym poświadczone zostały liczne artefakty świadczące o bardzo 
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rozbudowanych i sprecyzowanych przekonaniach związanych z pośmiertną 
egzystencją.

Celem niniejszego opracowania będzie próba porównania wyobrażeń 
dotyczących życia po śmierci według wierzeń Platona oraz starożytnych 
Egipcjan. Pozwoli to na ustalenie ewentualnych podobieństw pomiędzy 
obydwoma wizjami. Metodą, która pomoże w osiągnięciu celu pracy, będzie 
metoda porównawcza. Opracowanie zostanie ustrukturyzowane w trzech 
zasadniczych częściach. W części pierwszej będzie miała miejsce prezenta-
cja wierzeń Platona dotyczących życia po śmierci. W części drugiej zostaną 
przywołane egipskie wyobrażenia w tej problematyce. Wreszcie, w części 
trzeciej, nastąpi porównanie obu wizji w oparciu o wyznaczone kryteria 
porównawcze.

2. Pośmiertna egzystencja u Platona

W ujęciu Platona kontynuowanie egzystencji po śmierci fizycznej było 
możliwe dzięki dwóm zasadniczym tezom. Po pierwsze, wiązało się to 
z preegzystencją duszy. Początkowo dusza istniała bez połączenia z ciałem, 
ale z konieczności została z nim związana. Śmierć ciała zatem nie mogła 
spowodować śmierci duszy1. Po drugie, Platon bardzo wyraźnie opowia-
da się za nieśmiertelnością duszy. Na poparcie tego twierdzenia formułuje 
nawet kilka różnych argumentów2. Istotne dla prezentacji poglądów tego 
filozofa na temat pośmiertnej egzystencji jest to, że jego rozwiązania nie 
są ze sobą spójne, gdyż w poszczególnych dziełach różnie rozwiązuje to 
zagadnienie, za każdym razem jednak czyniąc to pod postacią mitów3. 
Poglądy Platona na temat pośmiertnej egzystencji zostały zawarte przede 
wszystkim w pięciu dialogach: Gorgiaszu, Fedonie, Timajosie, Państwie 

1 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2005) 101; E.I. Zieliński, «Platon», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Ency-
klopedia Filozofii t. 8 (Lublin 2007) 269.
2 Zob. B. Russell, Dzieje zachodniej filozofii i jej związki z rzeczywistością polityczno
-społeczną od czasów najdawniejszych do dziś (Warszawa 2012) 167-178; F. Copleston, 
Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 193-196.
3 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 2: Platon i Arystoteles (Lublin 1996) 
228.
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oraz Fajdrosie, z których można odtworzyć trzy różne wyobrażenia filozofa 
związane z tą problematyką4.

Pierwsza możliwość została przedstawiona w dialogu Fedon5. Według 
tej koncepcji po śmierci ciała nad duszą dokonywany jest sąd w oparciu 
o przyjęte kryterium, którym jest sprawiedliwe postępowanie. Nie miało 
znaczenia to, kim dana dusza była przed śmiercią, gdyż wszystkie osądzane 
były według jednakowych kryteriów. Sędziami, według filozofa, byli trzej 
synowie Zeusa, którzy mieli sądzić tylko pozbawionych ciała, by w ten 
sposób zapewnić obiektywność wydawanych sądów6. W zależności od 
rozstrzygnięcia sędziów na zmarłego czekała jedna z trzech możliwości. 
Jeżeli żył dobrze i czynił dobro, zapewniał sobie miejsce na tzw. Wyspach 
Szczęśliwych, jeżeli natomiast postępował w sposób nieprawy, był strącany 
do Tartaru, by tam cierpieć męki7. Zróżnicowany los czekał zaś na tych, 
którzy podczas swego życia nie byli wystarczająco sprawiedliwi, by za-
pewnić sobie pośmiertną nagrodę, ale jednocześnie nie byli na tyle źli, żeby 
zasłużyć na nieustającą karę. W takim przypadku zmarli zostawali poddani 
czasowej pokucie, po której otrzymywali nagrodę.

Drugie rozwiązanie Platona dotyczące pośmiertnego losu opisane zo-
stało w utworze zatytułowanym Państwo8. Według tej koncepcji zarówno 
pośmiertna nagroda, jak i kara, nie miały charakteru trwałego. Zgodnie z opi-
nią filozofa wyrażoną w tym dziele zadośćuczynienie za życie ziemskie było 
wymierzane zmarłym na okres tysiąca lat9. Taka restrykcja motywowana 
była względami praktycznymi – po pewnym czasie zabrakłoby dusz, które 
mogłyby inkarnować się w ciała. Po upływie wyznaczonego okresu zmarli 

4 Dialogi Platona sugerują pośrednio również czwartą możliwość – włóczenie się du-
szy zmarłego po grobach. Zob. Platon, «Fedon [81c-82a]», w: Platon, Uczta, Eutyfron, 
Obrona Sokratesa, Kriton, Fedon (Warszawa 1988) 416-417.
5 Zob. Platon, «Fedon [113d-114c]», 477-479; Platon, «Gorgiasz [524b-525e]», 
w: Platon, Gorgiasz, Menon (Kęty 2002) 118-119.
6 Restrykcja ta miała wziąć się stąd, że niektórzy sędziowie, wydawali niesprawiedli-
we wyroki, ponieważ ciało zakrywało prawdę o człowieku. Zob. A.B. Lasater, Mythology 
for the Microcosm (Bloomington 2006) 153. Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 
230.
7 Por. R.G. Edmonds, Myths of the Underworld Journey: Plato, Aristophanes, and the 
'Orphic' Gold Tablets (Cambridge 2004) 211.
8 Zob. Platon, Państwo [617c-618c] (Warszawa 2010) 436-437.
9 W przypadku ludzi niesprawiedliwych Platon dopuszczał dłuższy okres kary.
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mieli możliwość wybrania dla siebie wcielenia u mojry Lachesis. Wybór 
dokonywał się kolejno zgodnie z losami, które uprzednio rzuciła wspomnia-
na bogini. Oznacza to, że ci, którzy wskutek losowania otrzymali wyższą 
pozycję, mieli większą możliwość wyboru. Zadaniem dwóch pozostałych 
mojr, czyli Ktolo i Atropos, było pieczętowanie wyboru. Następnie zmarły 
był zobowiązany do przejścia przez rzekę Letę, by w ten sposób oczyścić 
swą pamięć i znaleźć się w nowym wcieleniu bez uprzedniej wiedzy10.

Trzeci pogląd Platona dotyczący pośmiertnego losu duszy zawarty zo-
stał w dialogu Fajdros. W pewnym uproszczeniu można stwierdzić, że ta 
wizja łączy elementy dwóch wcześniejszych stanowisk. Zgodnie z tą wersją 
wszystkie dusze po upływie dziesięciu tysięcy lat otrzymują skrzydła, które 
umożliwiają im powrót do świata bogów. Istnieje jednak pewien wyjątek od 
tej reguły. Te dusze, które przez trzy kolejne wcielenia żyły zgodnie z wy-
mogami stawianymi przez filozofię, mogą znaleźć się w świecie bogów już 
po okresie trzech tysięcy lat11.

3. Pośmiertna egzystencja w wierzeniach egipskich

Wiedza o wierzeniach i przekonaniach starożytnych Egipcjan dotyczą-
cych życia pośmiertnego przetrwała w zachowanych tekstach funeralnych 
oraz jest odtwarzana na podstawie artefaktów grobowych. Odkrycia poczy-
nione przez ostatnie kilkaset lat na terenie państwa egipskiego zaowocowały 
wieloma opracowaniami, w tym również polskojęzycznymi, traktującymi 
o tej problematyce.

Egipcjanie utrzymywali, że po odpowiednim przygotowaniu ciała zmar-
łego i złożeniu go do grobu następowało rozbicie poszczególnych elementów 
składowych człowieka. Tzw. ka pozostawało w pobliżu zwłok, tzw. ach 
wracało do miejsca przebywania bogów, tzw. ba zaś podlegało osądowi 
Ozyrysa, i to właśnie z tym komponentem związane są przede wszystkim 

10 Por. A. Gilead, The Platonic Odyssey: A Philosophical-literary Inquiry Into the Pha-
edo (Amsterdam 1994) 97-98; B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna 
i średniowieczna (Warszawa 1963) 157.
11 Zob. Platon, Fajdros [249a-b] (Kęty 2002) 56; M. McCoy, Plato on the Rhetoric of 
Philosophers and Sophists (Cambridge 2008) 177. Por. pewne elementy tej koncepcji w: 
Platon, «Timajos [42b-c]», w: Platon, Timajos, Kritias albo Atlantyk (Warszawa 1986) 52. 
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egipskie wyobrażenia dotyczące pośmiertnego sądu, nagrody i kary12. Zna-
lezienie się tego elementu składowego człowieka przed sądem poprzedzone 
jednak było koniecznością odbycia podróży w zaświatach oraz przetrwania 
licznych niebezpieczeństw z nią związanych. Było to możliwe dzięki posłu-
giwaniem się przez zmarłego powierzonymi mu w grobie zaklęciami oraz 
dzięki znajomości imion istotnych osób i miejsc związanych z zaświatami.

Kiedy zmarłemu udało się przybyć na miejsce sądu, zostawał wpro-
wadzany przez boginię Maat do tzw. Sali Dwóch Maat przed oblicze 
czterdziestu dwóch sędziów. Bezpośrednio po tym pozdrawiał on to 
zgromadzenie oraz wykonywał szereg innych czynności. Po pierwsze, 
wyciągał on w kierunku sędziów wybrane narządy oraz organy (serce, 
usta, oczy). Po drugie, wygłaszał on tzw. spowiedź negatywną. Po trze-
cie, przekonywał zgromadzenie o własnej niewinności, zwracając się 
indywidualnie do każdego sędziego, co związane było z przekonaniem, 
że każdy sędzia jest specjalistą pod konkretnego rodzaju grzechu13. 
Prawdomówność tych zeznań była weryfikowana przy użyciu specjalnej 
wagi. Kładziono na niej, na jednej szali, serce zmarłego oraz, na drugiej 
szali, podobiznę bogini Maat14. Pomyślny dla zmarłego wyrok miał 
miejsce wtedy, gdy szala przechyliła się na stronę dobrych czynów lub 
pozostała nieruchomo15.

Najkorzystniejsza była pierwsza sytuacja, ponieważ wtedy zmarły pod-
legał deifikacji. W drugiej natomiast (co zdarzało się najczęściej) zmarli 
otrzymywali prawo stanięcia przed Ozyrysem i Izydą, którzy wyznaczali 
im miejsce na tzw. Polach Trzcin. W tym miejscu usprawiedliwieni16 mogli 

12 Zob. W. Bator, «Wybrane problemy eschatologii starożytnego Egiptu», Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica (1995) 36. Są to składowe 
człowieka, które nie mają bezpośrednich odpowiedników w judeo-chrześcijańskich kon-
cepcjach antropologicznych.
13 Zob. J.K. Ocansey, The Roots of Our Faith: Ancient Egypt and the Bible (San Jose 
2002) 31; R.A. Gabriel, Gods of Our Fathers: The Memory of Egypt in Judaism and Chri-
stianity (Wetport 2002) 123.
14 Maat była uważana za boginię prawdy. Według części tradycji na wadze kładziono 
pióro reprezentujące Maat. Zob. A. Imhausen, Mathematics in Ancient Egypt: A Contextu-
al History (Princeton 2016) 168.
15 Por. A. Lockmiller, Teacher's Guide for Hathor, Artist of Ancient Egypt (b.m.w. 2010) 
13.
16 W taki sposób teksty egipskie określają stan „zbawienia”.
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wykonywać wiele z tych czynności, których dokonywali podczas egzystencji 
doczesnej, a więc jeść posiłki, pić napoje, rozkoszować się życiem seksual-
nym oraz korzystać z rozrywek.

Z zachowanych świadectw egipskich wynika, że usprawiedliwieni zmar-
li mogli aktywnie wpływać na los i życie osób żywych. Mieli oni możliwość 
leczenia z chorób i niepłodności, wcielać się w nowonarodzone dziecko 
w celu wypełnienia ściśle określonej misji czy zdecydować o płci dziecka. 
Dodatkowo zmarli mogli odwiedzać swoje ciało w grobowcu, pomagać 
Ozyrysowi w sprawowaniu rządów, a nawet towarzyszyć bogu Ra podczas 
jego podróży barką17.

Zupełnie inny los miał spotykać tych zmarłych, w przypadku których 
szala wagi przechyliła się na stronę podobizny bogini Maat. Wtedy zmarli 
byli oddawani potworowi zwanemu w tekstach egipskich Ammit wyobra-
żanemu jako hybryda lwa, krokodyla, hipopotama i świni18. Obraz pożarcia 
przez tego potwora nie kończył bynajmniej pośmiertnego losu zmarłych, 
gdyż z zachowanych świadectw wynika, że ci kontynuowali egzystencję 
w krainie podziemnej, z której nie mogli już się wydostać. W tym miejscu 
byli oni poddawani różnego rodzaju katuszom: kastracji, paleniu w piecach, 
zmuszaniu do życia w obecności demonów.

4. Analiza porównawcza

Dokonanie całościowej oceny będzie możliwe po porównaniu obu 
zaprezentowanych w poprzedniej części opracowania wersji przy uży-
ciu wyznaczonych kategorii tematycznych. Zakresem porównawczym 
będą następujące kategorie: zróżnicowanie losu zmarłych, aktywność 
po śmierci, czasowość stanu, zależność pomiędzy życiem ziemskim 
a pośmiertnym. W pierwszej kolejności nastąpi prezentacja stanowiska 
greckiego filozofa, następnie – stanowiska wynikającego z wyobrażeń 
egipskiej tanatologii .

17 Por. D. Mielnik, Saul u wróżki z Endor. Kulturowy i religijny kontekst nekromancji 
w 1Sm 28,3-25 (Warszawa 2014) 38.
18 Zob. A. Mancini, How to Unlock the Secrets, Enigmas, and Mysteries of Ancient 
Egypt and Other Old Civilizations (Paris 2007-2008) 19-22; J. Davies, Death, Burial and 
Rebirth in the Religions of Antiquity (London 1999) 31.
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4.1 Zróżnicowanie losu zmarłych

Niezależnie od którejkolwiek z trzech zaprezentowanych wizji Platona 
można dopatrzyć się zróżnicowania losu zmarłych. W przypadku pierwszej 
wersji owo zróżnicowanie jest trójstopniowe, tzn. zmarły może odebrać 
nagrodę za swe dobre postępowanie, może zostać ukarany albo może otrzy-
mać nagrodę dopiero po czasowym okresie pokuty19. W przypadku drugiej 
wizji owo zróżnicowanie pośmiertnego losu jest co prawda dość mocno 
przysłonięte, niemniej również możne zostać zauważone. Dotyczy ono 
okresu nagrody bądź kary. Jak już zauważono, o ile dusze sprawiedliwych 
odbierały nagrodę przez okres tysiąca lat, o tyle dusze niesprawiedliwych, 
w pewnych przypadkach, cierpiały dłuższy okres czasu20. Wreszcie, według 
trzeciej wersji, wspomniane zróżnicowanie losu zmarłych również jest za-
uważalne w odniesieniu do kategorii czasowości. Przejście do świata bogów 
w normalnym trybie dokonywało się po upływie dziesięciu tysięcy lat21. 
Tymczasem, według Platona, w pewnych sytuacjach okres ten mógł zostać 
skrócony nawet do czasu trzech wcieleń, czyli okresu trzech tysięcy lat22.

Zgodnie z wyobrażeniami egipskimi można wskazać na trzystopniowe 
zróżnicowanie pośmiertnego losu ludzi. Według pierwszej możliwości mogli oni 
ulec deifikacji i sprawować rządy z bogami. Według drugiej możliwości zmarli 
otrzymywali miejsce w krainie szczęśliwości, gdzie mogli wieść spokojny ży-
wot podobny do tego, który mieli podczas życia doczesnego. Wreszcie, według 
trzeciej opcji, w przypadku potępienia zmarli doświadczali bardzo wyszukanych 
kar pośmiertnych przypominających te, które wiązane są ze sferą cielesną.

4.2 Aktywność po śmierci

W przypadku nauki Platońskiej należy zauważyć, że aspekt aktyw-
ności zmarłych po śmierci jest co prawda obecny, niemniej wydaje się on 

19 Por. J.G. Griffiths, The Divine Verdict: A Study of Divine Judgement in the Ancient 
Religions (Leiden 1991) 228.
20 Por. Ch.L. Griswold, Self-Knowledge in Plato's Phaedrus (New Haven 1996) 101.
21 Zob. D.A. White, Rhetoric and Reality in Plato's Phaedrus (New York 1993) 118.
22 Niemniej w ostatecznym rozrachunku i tak wszystkie dusze wracały do świata bo-
gów. Zob. P. Ryan, Plato's Phaedrus: A Commentary for Greek Readers (Norman 2012) 
231.
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schodzić na dalszy plan. W odniesieniu do pierwszej z wizji pośmiertnego 
życia Platon, przypisując zróżnicowany los zmarłym w zależności od doko-
nanych uczynków, zakłada aktywność zmarłych, ale bardziej na zasadzie do-
świadczania zasłużonego stanu niż autentycznej aktywności pośmiertnej23. 
W przypadku drugiej wersji jest podobnie: wzięcie udziału w losowaniu, 
wypicie wody z rzeki oraz ponowne wcielenie się są aktywnościami, które 
co prawda zmarli wykonują, niemniej są to czynności z góry określone, 
a więc takie, które dusze muszą wykonać, nie mając przy tym możliwości 
rezygnacji z nich. W odniesieniu do trzeciego wariantu mitu należy podkre-
ślić podobne podejście filozofa do tej kwestii: zmarli otrzymują skrzydła, 
otrzymują możliwość latania, ale to wszystko dzieje się w zgodzie z góry 
ustalonymi prawami. Aktywność pośmiertna zmarłych w tym przypadku 
nie jest zatem tak oczywista.

W przypadku egipskiej tanatologii warto zwrócić uwagę na to, że ak-
tywność zmarłych wiązana była przede wszystkim z pomyślnym wyrokiem, 
który, jak już zauważono, mógł przejawiać się na dwa sposoby: zrówno-
ważeniu wagi bądź jej przechyleniu na stronę szali z sercem. W pierwszym 
przypadku zmarły miał możliwość bardzo zróżnicowanego wpływania na 
osoby żywe oraz możność podejmowania różnego rodzaju aktywności w od-
niesieniu do bogów24. W drugim przypadku aktywność zmarłego przejawiała 
się w aktywnej pomocy podczas sprawowania sądu. Wydaje się, że w przy-
padku potępienia egipskie świadectwa kładą większy nacisk na pasywność 
zmarłych, przedstawiając ich jako podmiot różnego rodzaju kar, które są 
od nich niezależne.

4.3 Czasowość stanu

Zagadnienie czasowości pośmiertnej egzystencji jest różnie rozwiązana 
w poszczególnych wersjach podanych przez Platona. W przypadku pierw-
szego wariantu filozof opowiada się w dwóch przypadkach za trwałością 
pośmiertnego stanu, w trzeciej sytuacji zaś dopuszczał możliwość zmiany 
statusu zmarłego. Niemniej nawet w tym przypadku ten odmieniony stan 
23 Por. K. Pawłowski, «Zasada „niekrzywdzenia” w kontekście mitu eschatologicznego 
w Platońskim Gorgiaszu, Wtajemniczenie w duchowy i moralny wymiar ludzkiej egzy-
stencji», w: A. Pacewicz, Kolokwia Platońskie. ΓΟΡΓΙΑΣ (Wrocław 2009) 68.
24 Por. N. Ebeid, H. Omar, Life in the Time of the Pharaohs (Cairo 2005) 147.
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stawał się już trwały w tym sensie, że nie można było go zmienić. Druga 
wizja Platona zdawała się nie zakładać trwałości pośmiertnego losu. Dusze 
co tysiąc lat inkarnowały się w nowe ciała, przez co odbierana nagroda bądź 
ponoszona kara miały jedynie charakter czasowy25. Trzecią wersję podaną 
przez filozofa scharakteryzować można jako połączenie obu różnych mo-
tywów wziętych z poprzednich koncepcji. Z jednej strony zaobserwować 
można czasowość pośmiertnego zadośćuczynienia, która przejawia się w ko-
nieczności ponownego wcielenia po okresie tysiąca lat, z drugiej strony – 
trwałość, która przejawia się po upływie dziesięciu bądź trzech tysięcy lat26.

W odniesieniu do wierzeń egipskich należy zwrócić uwagę na brak 
czasowości pośmiertnej egzystencji zmarłych. Zarówno usprawiedliwieni, 
jak również potępieni otrzymują trwałe zadośćuczynienie za swoje czyny 
i dostępne świadectwa nie sugerują nawet możliwości przerwania tego 
stanu27. Żywi co prawda mają możliwość ponownej inkarnacji w nowona-
rodzone dzieci, niemniej dzieje się to w ramach nabytego przez nich stanu 
pośmiertnego, a zatem ta możliwość nie wpływa na zmianę ich statusu.

4.4 Zależność pomiędzy życiem ziemskim a pośmiertnym

W przypadku Platona można zauważyć, że zagadnienie zależności 
pomiędzy życiem ziemskim a pośmiertnym jest podejmowane w każdym 
z trzech wyobrażeń filozofa. W pierwszym wariancie owa zależność jest 
najmocniej podkreślona. Pośmiertna egzystencja miała swoje bezpośrednie 
reperkusje w zależności od postępowania ludzkiego i przestrzegania zasad 
sprawiedliwości. W drugiej wersji zależność pomiędzy życiem ziemskim 
a pośmiertnym nie jest co prawda zbyt wyraźna, niemniej możliwa do za-
obserwowania. Przejawia się ona przede wszystkim w zróżnicowanej dłu-
gości odbieranej nagrody bądź ponoszonej kary28. W przypadku trzeciego 

25 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 235.
26 Zob. D.S. Werner, Myth and Philosophy in Plato's Phaedrus (Cambridge 2012) 79.
27 Por. J.M. Hagene, Our Global Village: Egypt (Saint Louis 1993) 15; M.S. Venit, 
Visualizing the Afterlife in the Tombs of Graeco-Roman Egypt (Cambridge 2016) 46.
28 Należy jednak uczciwie przyznać, że w tym przypadku wiele zależy od przyjętego 
punktu wyjścia. Jest prawdą, że kary grzeszników mogą trwać dłużej niż tysiąc lat, nie-
mniej oznacza to, że sprawiedliwi, którzy odbierają nagrodę przez tysiąc lat, krócej się nią 
cieszą.
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wyobrażenia zależność pomiędzy ludzkim postępowaniem a pośmiertną 
egzystencją również jest oparta na czasowości ponoszonej kary. Zgodnie 
z tym wariantem kary filozofów mogą trwać nawet siedem tysięcy lat krócej 
niż kary innych ludzi29.

Świadectwa egipskie poświadczają bardzo silną zależność pomiędzy 
życiem ziemskim i pośmiertnym. Przede wszystkim zależność ta widoczna 
jest w instytucji pozaziemskiego sądu, podczas którego następuje weryfikacja 
głoszonej przez zmarłego mowy z pełnionymi przez niego czynami za życia. 
Wieczny status zmarłego nierozerwalnie jest zatem związany z jego aktyw-
nością podczas życia ziemskiego. Co więcej, warto również zauważyć, że 
żywi wywierają bardzo silny wpływ na los zmarłego przez odpowiednie 
przygotowanie jego ciała oraz wyposażenie grobu, co również pokazuje 
zależność między życiem ziemskim a pośmiertnym30.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia ewentualnych za-
leżności pomiędzy Platońskimi i egipskimi wyobrażeniami dotyczącymi pro-
blematyki życia po śmierci. Dla osiągnięcia postawionego celu badawczego 
posłużono się metodą porównawczą. Opracowanie zostało podzielone na 
trzy zasadnicze części. W części pierwszej została zaprezentowana Platońska 
wizja życia pośmiertnego. W części drugiej przedstawiono egipskie wy-
obrażenia w tej materii. W części trzeciej natomiast dokonano właściwego 
porównania w oparciu o ściśle ustalone kryteria porównawcze.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy zwrócić uwagę na pew-
ną trudność. Platon nie posługuje się jedną, ale aż trzema, niespójnymi 
ze sobą, wyobrażeniami dotyczącymi pośmiertnej egzystencji ludzkiej. 
W tym kontekście, żeby udzielić metodycznie poprawnej odpowiedzi na pro-
blem postawiony w tytule pracy, należy wskazać tę wizję, która wydaje się 

29 Należy zauważyć, że w opinii Platona połącznie duszy z ciałem jest karą dla duszy. 
W związku z tym szybsze wyzwolenie z kręgu wcieleń należy interpretować w katego-
riach nagrody. Zob. T.L. Givens, When Souls Had Wings: Pre-Mortal Existence in Western 
Thought (Oxford 2010) 31.
30 Aspekt ten, ze względu na ograniczenia formalne pracy, został pominięty w niniej-
szym opracowaniu.
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najbliższa wyobrażeniom egipskim i właśnie ją porównać. Wydaje się, na 
podstawie przeprowadzonych zestawień, że taką, najbliższą wyobrażeniom 
egipskim wizją, jest pierwsza koncepcja egzystencji pośmiertnej przedsta-
wiona w niniejszym opracowaniu.

Porównanie pierwszej koncepcji Platońskiej z egipskimi wyobrażeniami 
pozwala jednak stwierdzić, że pomiędzy obydwoma rozwiązaniami, mimo 
względnego podobieństwa, istnieją ważne rozbieżności. Tak naprawdę obie 
wizje jedynie zagadnienie zależności pomiędzy życiem ziemskim a pośmiert-
nym rozwiązują w podobny sposób. W odniesieniu do zagadnienia zróżni-
cowania pośmiertnego losu zmarłych obie wizje co prawda ją przyjmują 
i strukturyzują w trzech wymiarach, niemniej jednak w wyobrażeniach egip-
skich funkcjonują dwa stopnie usprawiedliwienia i jeden zbawienia, a w wizji 
Platońskiej jeden stopień zbawienia oraz dwa kary, przy czym jeden ma 
jedynie wymiar czasowy. Aktywność zmarłych jest bardzo wyraźnie podkre-
ślona w przypadku podań egipskich w odniesieniu do usprawiedliwionych, 
w przypadku wyobrażeń Platońskich wydaje się być ona znacząco ograniczo-
na. Co do zagadnienia czasowości w odniesieniu do wizji filozofa myśliciel 
ten zakładał możliwość zmiany stanu pośmiertnego w jednym przypadku, 
podczas gdy według wierzeń egipskich każdy stan miał wymiar trwały.
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Plato’s and Egyptian postmortal existence ideas. Comparison studies

The main purpose of the paper is an attempt of finding out potential similarities between 
Plato’s and Egyptian postmortal existence ideas. The method used in the paper is a compa-
rison method. The paper was divided into three main parts. In the first one Plato’s concept 
was presented. In the second one ancient Egyptians’ concept was presented. Finally in the 
third one the comparison took place. On the basis of analysis it could be claimed that there 
is a big range of differences between both solutions. There are only some small elements 
connected to the problematic which were presented in similar way.

Keywords:  Plato; Egypt; postmortal existence; ancient philosophy; death
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Atomizm Leucypa i Demokryta oraz Epikura. 
Studium porównawcze

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu podobieństwa pomiędzy 
dwoma atomistycznymi systemami filozoficznymi wypracowanymi przez Leucypa i De-
mokryta oraz Epikura. Dla osiągnięcia postawionego celu badawczego autor korzysta 
z metody porównawczej i strukturyzuje badania w trzech zasadniczych etapach. Najpierw 
zostaje zaprezentowany atomizm Leucypa i Demokryta. W drugiej kolejności następuje 
prezentacja myśli Epikura. Wreszcie w części trzeciej ma miejsce właściwe zestawienie 
obu filozoficznych systemów. Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić 
bardzo duży stopień podobieństwa pomiędzy obydwoma systemami. Za najważniejszą 
różnicę należy uznać rozumienie pierwotnego ruchu atomów oraz przypisywanie przez 
Epikura atomom przymiotu wagi, czego atomiści przedsokratejscy nie robili.

Słowa kluczowe:  atomizm; Demokryt; Leucyp; Epikur; atomy; ruch; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Koncepcja naukowa, według której świat zbudowany jest z niepodziel-
nych cząsteczek zwanych atomami, nie jest pomysłem czasów nowożytnych, 
ale hipotezą, która została postawiona już w czasach starożytnych przez filo-
zofów przedsokratejskich: Leucypa i Demokryta z Abdery. Taka wizja świata 
zyskała sobie przychylność również innego starożytnego filozofa, Epikura, 
który wykorzystał ją jako podstawę dla fizyki własnego systemu filozoficzne-
go. Ze względu na wspólny rdzeń obu systemów (Leucypa i Demokryta oraz 
Epikura) można zakładać ich bardzo duży stopień podobieństwa. Z drugiej 
strony założyciel szkoły epikurejskiej miał możliwość korzystania z dorobku 
wypracowanego przez innych wielkich myślicieli (np. Platon, Arystoteles), 
do którego dostępu nie mieli atomiści przedsokratejscy. To z kolei mogłoby 
przemawiać za znaczną modyfikacją pierwotnego systemu atomistycznego 
przez Epikura. Badania w tej materii pomogłyby w rozwiązaniu tego problemu.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia zakresu podo-
bieństwa pomiędzy atomistycznym systemem stworzonym przez Leucypa 
i Demokryta oraz atomizmem wypracowanym przez Epikura. Dla realizacji 
postawionego celu badawczego zostanie zastosowana metoda porównawcza. 
Opracowanie składać się będzie z trzech zasadniczych części. Najpierw 
zostanie przywołany system atomistyczny wypracowany przez Leucypa 
i Demokryta. Na dalszym etapie badań nastąpi prezentacja myśli filozoficznej 
Epikura we wskazanym zakresie. To przygotuje podłoże pod zestawienie 
obu systemów w części trzeciej opracowania i znalezienie odpowiedzi na 
postawiony problem badawczy.

2. Atomizm Leucypa i Demokryta

W filozofii przedsokratejskiej pogląd określany współcześnie mianem 
atomizmu można zaliczyć do nurtu powszechnie uprawianej w tamtych 
czasach filozofii przyrody. Za założyciela szkoły tradycyjnie uważany jest 
Leucyp, który miał nadać podstawy metodyczne tego nurtu1. Niemniej 
atomizm starożytny kojarzony jest przede wszystkim z osobą Demokryta 
z Abdery, który miał być uczniem wspomnianego Leucypa. To właśnie 
Demokryt miał nadać atomizmowi jego znany w starożytności kształt. Ze 
względu na zaginięcie wielu pism obu filozofów współcześnie bardzo trudno 
jest odróżnić myśl Leucypa od pomysłów i koncepcji Demokryta. Między 
innymi z tego powodu współcześnie bada się atomizm od strony samego 
nurtu, a nie od strony jego przedstawicieli2. Za powstaniem atomizmu stała 
próba udzielenia przekonywującego ustosunkowania się do aporii wywoła-
nych przez szkołę eleacką. Parmenides, Zenon i Melissos próbowali bowiem 
kwestionować rzeczywistość zjawisk doświadczanych przez ludzi, tłumacząc 
je pozornością i nierealizmem3. Z drugiej strony badacze zwracają uwagę 

1 Czasami w literaturze można spotkać się z próbą kwestionowania historyczności tej 
postaci. Ta opinia nie ma jednak przekonywujących argumentów, w związku z czym nale-
ży do niej podchodzić z dużą rezerwą.
2 Taka metodologia została również zastosowana w niniejszym opracowaniu.
3 Por. G. Thomson, Thales to Sextus: An Introduction to Ancient Philosophy (Long 
Grove 2016) 73; D.W. Graham, «Leucippus’ Atomism», w: E. Curd, D.W. Graham, The 
Oxford Handbook of Presocratic Philosophy (Oxford 2008) 347.
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na to, że atomizm Leucypa i Demokryta jest również rozwinięciem myśli 
filozoficznej Empedoklesa.

Atomiści uznali, że materią będącą podstawą istniejącej rzeczywistości 
są niepodzielne cząsteczki zwane atomami4. W ich opinii zatem każda re-
alnie istniejąca rzecz, zarówno nieożywiona, jak i ożywiona, jest złożeniem 
owych cząsteczek znajdujących się w próżni5. Usiłując bronić cech bytu 
eleackiego, zwolennicy filozofii atomistycznej uznali, że atomy nie różnią 
się między sobą pod kątem jakościowym, ale każda z tych cząsteczek po-
siada te cechy, które eleaci przypisywali bytowi, czyli np. wieczność czy 
niezmienność6. Nie oznacza to jednak, że wszystkie atomy są dokładnie 
takie same. Zdaniem atomistów pomimo braku zróżnicowania jakościo-
wego cząsteczki różnią się pomiędzy sobą trzema atrybutami: kształtem, 
położeniem i porządkiem7.

Zwolennicy filozofii atomistycznej uważali, że atomy nie mogą być 
dostrzeżone ludzkim okiem pomimo tego, że mają wymiar przestrzenny. Co 
ciekawe, z zachowanych źródeł wynika, że Demokryt określał cząsteczki 
terminem idea, który to wyraz w języku greckim związany jest z czasowni-
kiem „widzieć”8. Ten aspekt filozofii atomistów należy jednak tłumaczyć 
tym, że atomy są niemożliwe do uchwycenia przez ludzkie oko z powodu 
ich niewielkich rozmiarów, ale możliwe do zobaczenia oczami intelektu9. 
Rozum ludzki, mając pojęcie cząsteczek, jest w stanie zestawić je ze znany-
mi sobie obrazami figur geometrycznych, wyobrażając sobie w ten sposób 
ich wygląd.

4 Arystoteles, «O powstawaniu i niszczeniu [1,8]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, 
t. 2 (Warszawa 1990) 386. Etymologicznie słowo „atom” oznacza właśnie ten składnik, 
który nie da się podzielić (gr. atomos).
5 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [1,4]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warsza-
wa 1990) 626; G. Kuperus, Ecopolitical Homelessness: Defining Place in an Unsettled 
World (London 2016) 17.
6 Zob. R.J. Roecklein, Politicized Physics in Seventeenth-Century Philosophy: Essays 
on Bacon, Descartes, Hobbes, and Spinoza (Lanham 2014) 33.
7 Por. Arystoteles, «Fizyka [1,2]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 
1990) 25; C.C.W. Taylor, The Atomists, Leucippus and Democritus (Toronto 1999) 167.
8 Zob. A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (London 
2016) 95.
9 Por. D.J. Soccio, Archetypes of Wisdom: An Introduction to Philosophy (Boston 
2015) 71; Ch. Freeman, «Humanism in the Classical World», w: A. Copson, A.C. Gray-
ling, The Wiley Blackwell Handbook of Humanism (Oxford 2015) 122.
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Atomy nie są odpowiedzialne, według nauki głoszonej przez zwolenni-
ków filozofii atomistycznej, jedynie za powstawanie poszczególnych przed-
miotów istniejących w świecie. Atomiści przyjmowali, że cząsteczki prze-
kładają się również na powstawanie cech jakościowych, a więc określonych 
stanów oraz właściwości danych obiektów. W tym kontekście odmienność 
jakościowa ludzi i przedmiotów jest jedynie zmianą miejsca atomów10. 
Aspekt ten tłumaczy równocześnie możliwość doświadczanej przez pod-
miot ludzki zmienności w świecie. Powstawanie obiektów doświadczanych 
w przyrodzie dokonuje się, zdaniem atomistów, wskutek łączenia się oraz 
skupiania atomów. Na rozpad przedmiotów natomiast składa się rozproszenie 
oraz rozpad uprzednio połączonych cząsteczek.

Powstawanie świata zwolennicy filozofii atomistycznej tłumaczyli zde-
rzaniem się atomów o nieregularnych kształtach, wskutek czego powstawały 
większe grupy atomów powodujące z kolei ruch wirowy11. Właściwością 
wytworzonego rodzaju ruchu jest taki rodzaj grupowania cząsteczek, który 
polega na przesuwaniu elementów cięższych wewnątrz wiru oraz odpychanie 
komponentów lżejszych na zewnątrz. W dalszej kolejności dzięki grupo-
waniu się atomów o podobnej wielkości i kształcie powstają żywioły12. 
Według atomistów Ziemia, czy układ planetarny, w której się znajduje, nie są 
wyjątkowym fragmentem wszechświata, gdyż ciągły ruch atomów sprawia, 
że równolegle powstaje nieskończenie wiele światów podobnych do Ziemi, 
na których również może być życie organiczne13. Co więcej, obecny świat 
ziemski prędzej czy później ulegnie rozpadowi, a w jego miejscu pojawi się 
nowy. W tym kontekście powstawanie i ginięcie pojedynczych przedmiotów 
i całych układów planetarnych jest wiecznym procesem, którego nie da się 
zatrzymać.

10 Por. W.F. Lawhead, Cengage Advantage Series: Voyage of Discovery: A Historical 
Introduction to Philosophy (Stanford 2015) 25.
11 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,7,45] (Warszawa 
1968) 540. Por. S.J. Dick, The Biological Universe: The Twentieth Century Extraterre-
strial Life Debate and the Limits of Science (Cambridge 1999) 12.
12 Por. N.M. Samuelson, Judaism and the Doctrine of Creation (Cambridge 1997) 174; 
D. Deming, Science and Technology in World History, v. 4: The Origin of Chemistry, the 
Principle of Progress, the Enlightenment and the Industrial Revolution (Jefferson 2016) 
23; M.R. Wright, Introducing Greek Philosophy (London 2014) 17-18.
13 Zob. M. Brake, Alien Life Imagined: Communicating the Science and Culture of 
Astrobiology (Cambridge 2013) 24.
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Atomiści wskazywali na trzy rodzaje występujących we wszechświe-
cie ruchów. Pierwszym, najbardziej podstawowym jest odwieczny ruch 
prekosmiczny charakteryzujący się tym, że atomy poruszają się losowo we 
wszystkich kierunkach, co uzasadnia ich zderzanie się i powstawanie no-
wych obiektów14. Drugim rodzajem ruchu jest ruch kosmogoniczny, czyli 
ruch wirowy, który umożliwia właściwe formowanie się planet. Wreszcie 
atomiści wskazywali jeszcze na ruch tzw. wyziewowy mający miejsce w już 
ukształtowanych światach. Cechą tego rodzaju ruchu jest uwalnianie się 
pojedynczych atomów z większych skupisk15.

Nawet człowiek nie jest wyjątkowym bytem w tak funkcjonującej rze-
czywistości. Ludzie również są zbudowani z atomów, zarówno ich ciała, jak 
i ich dusze. W odniesieniu do duszy ludzkiej jednak atomiści opowiadali 
się za teorią, według której dusze ludzkie miałyby być wykonane z atomów 
gładkich i kulistych o naturze zbliżonej do natury ognia16. Odpowiednie 
związanie tych cząsteczek tworzy życie oraz świadomość, które są podtrzy-
mywane właśnie dzięki odpowiedniej ilości owych specjalnych atomów. 
Człowiek traci co prawda regularnie pewną ilość atomów, niemniej dzięki 
procesowi oddychania ponownie je regeneruje. Atomiści śmierć tłumaczyli 
całkowitym zniknięciem atomów tworzących duszę, letarg i sen zaś – ich 
częściowym pozbawieniem17.

Ważnym dokonaniem zwolenników filozofii atomistycznej było zapro-
ponowanie takiej wizji świata, w której kolejne przeobrażenia i zmiany doko-
nują się nie na podstawie istniejącego celu, ale tylko i wyłącznie w oparciu 
o funkcjonujący proces pozbawiony jakiegokolwiek nakierowania teleolo-
gicznego. W systemie atomistów zatem wszystko dzieje się z konieczności 
dzięki „zaprogramowanej” mechanice18.

14 Por. Arystoteles, «O niebie [3,2]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 
1990) 309.
15 Por. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, Od początków do Sokratesa (Lublin 
1999) 197.
16 Zob. Arystoteles, «O duszy [1,2]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 3 (Warszawa 
1992) 42; L. Gamwell, Mathematics and Art: A Cultural History (Princeton 2016) 16.
17 Por. G.P. Dobson, A Chaos of Delight: Science, Religion and Myth and the Shaping 
of Western Thought (London 2005) 131.
18 Por. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [67 B 2] (Berlin 1959) 81; 
E. Harrison, Cosmology: The Science of the Universe (Cambridge 2000) 33
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3. Atomizm Epikura

Zasadniczym punktem zainteresowań filozoficznych Epikura była pro-
blematyka etyczna, stąd zagadnienia fizyczne czy logiczne schodziły u tego 
filozofa na dalszy plan. Epikur uważał, że przyrody nie warto badać dla 
niej samej, ale tylko ze względu na ludzkie szczęście, do którego może się 
przyczynić uświadomienie sobie, że przyroda jest dla człowieka niegroźna, 
a zatem nie musi się jej bać. W tym kontekście należy patrzeć na namysł 
filozofa nad problematyką fizyczną. Ostra krytyka myśli Platona i Arysto-
telesa, zwłaszcza w odniesieniu do problematyki istnienia rzeczywistości 
ponadzmysłowej, spowodowała oparcie rozważań Epikura na ontologii ma-
terialistycznej, co doprowadziło go z kolei do budowania własnego systemu 
filozoficznego na gruncie atomizmu Leucypa i Demokryta.

Jednym z najbardziej elementarnych założeń fizykalnej części filozofii 
Epikura jest stwierdzenie, że nic nie powstaje z niebytu, które bardzo wyraź-
nie nawiązuje do myśli Parmenidesa i innych filozofów eleackich19. Zdaniem 
założyciela epikureizmu we wszechświecie są dwa rodzaje obiektów: atomy 
tworzące przedmioty oraz próżnia, w której te atomy się znajdują20. Oba 
wspomniane komponenty są nieskończone, co przekłada się ostatecznie na 
nieskończoność wszechświata. Myśl tę filozof argumentował w ten sposób, 
że w przypadku skończoności próżni nie byłoby możliwości pomieszcze-
nia nieskończenie wielu atomów, a w przypadku skończonej ilości cząste-
czek rozproszyłyby się one w przestrzeni. Podstawowym celem istnienia 
niecielesnej próżni w systemie Epikura jest zatem umożliwianie atomom 
swobodnego poruszania się.

W sensie ścisłym filozof opowiadał się za dwoma rodzajami ato-
mów: pojedynczymi oraz ciałami uformowanymi z pojedynczych 
cząsteczek21. Pomiędzy tymi dwoma rodzajami atomów istnieje 

19 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,38], 603; J.M. Rist, 
Epicurus: An Introduction (Cambridge 1977) 42.
20 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,39], 604. Por. 
A. Chalmers, The Scientist's Atom and the Philosopher's Stone: How Science Succeeded 
and Philosophy Failed to Gain Knowledge of Atoms (Dordrecht 2009) 44.
21 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,40], 604; 
M.A. Holowchak, Dutiful Correspondent: Philosophical Essays on Thomas Jefferson 
(Lanham 2013) 73.
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zasadnicza różnica w zakresie posiadanych właściwości. Pojedyncze ato-
my są pierwotne w sensie chronologicznym, niezłożone, niezniszczalne 
oraz jakościowo takie same. Cząsteczki te mają różny kształt, wielkość 
oraz ciężar, przy czym w odniesieniu do kształtu Epikur opowiadał się 
za istnieniem skończonej ilości różnych kształtów22. Różna wielkość 
przypisywana przez filozofa poszczególnym cząsteczkom spowodowała, 
że Epikur przyjmował posiadanie przez atomy pewnych części, które 
jednak da się wydzielić jedynie w sposób logiczny, gdyż pojedynczej 
cząsteczki nie można już bardziej zdekomponować23. W odniesieniu 
do ciał uformowanych z pojedynczych cząsteczek należy zauważyć, 
że w systemie Epikura są one chronologicznie wtórne oraz podlegają 
procesowi powstawania i ginięcia, a zatem są zniszczalne. Ponieważ 
pomiędzy atomami nie ma różnicy jakościowej, ta powstaje dopiero, 
zdaniem filozofa, w zespołach atomów, co oznacza, że różnice jakościo-
we założyciel epikureizmu sprowadził do różnic ilościowych.

Powstawanie świata jest możliwe dzięki ruchowi cząsteczek, który 
dokonuje się w nieskończonej próżni w kierunku góra–dół. Taki sposób 
poruszania się atomów w systemie filozoficznym Epikura jest możli-
wy dzięki przypisaniu cząsteczkom wagi. Filozof uważał, że prędkość 
poruszania się wszystkich cząsteczek, niezależnie od ich wielkości czy 
ciężaru, jest taka sama24. Założyciel epikureizmu był jednak świadomy 
tego, że prostolinijny ruch atomów w żaden sposób nie może tłumaczyć 
powstawania świata. Z tego powodu Epikur wprowadził do swojej fi-
zyki tzw. clinamen, czyli taki sposób zachowania, w którym cząsteczki 
nieznacznie odchylają się, bez powodu, od swojego prostolinijnego 
spadania w dół25. W ten sposób mają one możliwość zderzania się 

22 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,42], 605. Zdaniem 
filozofa, gdyby istniało nieskończenie wiele kształtów, atomy stawałyby się widzialne dla 
oka ludzkiego, podczas gdy tak faktycznie nie jest.
23 Gdyby było inaczej, atomy nie posiadałyby właściwości niepodzielności, którą Epi-
kur im przypisał.
24 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,61], 614; P.M. Mo-
rel, «Epicurean atomism», w: J. Warren, The Cambridge Companion to Epicureanism 
(Cambridge 2009) 75.
25 Cyceron bardzo ironicznie wypowiada się co do tego aspektu nauki Epikura. Zob. 
Marcus Tullius Cicero, «O przeznaczeniu [10,23; 20,46]», w: Marcus Tullius Cicero, Pi-
sma filozoficzne, t. 1 (Warszawa 1960) 417,430.
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z innymi atomami, wskutek czego może dochodzić do ich grupowania 
się i powstawania światów.

Do powstania świata, jak już nadmieniono, dochodzi dzięki zde-
rzaniu się atomów i, w konsekwencji, do wytworzenia ruchu wirowego 
oraz ich grupowaniu się w jednym miejscu w ściśle określony sposób. 
Atomy cięższe zajmują miejsce w punkcie niższym, podczas gdy ato-
my lżejsze i delikatniejsze zostają wskutek kontaktu z cząsteczkami 
cięższymi wyrzucone w górę przy takim działaniu siły, że wytracają 
one energię i wracają do atomów cięższych, wciskając się w szpary 
wytworzone przez cząsteczki cięższe. Z atomów lżejszych utworzone 
zostaje powietrze, ogień, niebo oraz gwiazdy, z cząsteczek cięższych 
natomiast – ziemia oraz woda26. Epikur przyjmował istnienie nieskoń-
czenie wielu światów formowanych właśnie w taki sposób. Owa nie-
skończoność dotyczyła zarówno wymiaru horyzontalnego (istnienie 
wielu światów jednocześnie) oraz wertykalnego (kolejno następujące 
po sobie światy)27.

Człowiek, na wzór całej przyrody nieożywionej, również jest zbitką 
atomów. Z atomów składa się nie tylko jego ciało, ale również dusza28. 
Należy zauważyć, że założyciel epikureizmu opowiadał się za pewnym 
zróżnicowaniem w zakresie budowy ludzkiej duszy. Filozof przyjmował 
bowiem, że atomy ogniste, gazowe i wietrzne tworzą nierozumną część 
duszy, podczas gdy część rozumna utworzona jest z atomów różniących 
się od wspomnianych, przy czym jednak Epikur nie podał ich nazwy29. 
Co więcej, nierozumną część duszy filozof rozmieszczał w całym ciele, 
podczas gdy część rozumną lokował w piersiach. Ruch obecny w duszy 
skutkuje powstaniem funkcji życiowych oraz świadomości. Ponieważ 
zaś dusza jest złożeniem atomów, nie jest ona nieśmiertelna, ale po 
śmierci rozpada się razem z ciałem.

26 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,89-90], 627-628
27 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,45], 606.
28 Por. C. Wilson, «Descartes and Augustine», w: J. Broughton, J. Carriero, A Compa-
nion to Descartes (Oxford 2011) 37.
29 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej (Lu-
blin 1999) 233.
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4. Zestawienie myśli atomistów przedsokratejskich i Epikura

Oparcie przez Epikura swojej refleksji filozoficznej na myśli wypraco-
wanej przez Leucypa i Demokryta niemal z konieczności musiało pociągnąć 
za sobą mniejsze lub większe zapożyczenia niektórych rozwiązań zapropo-
nowanych przez filozofów przedsokratejskich. Przeprowadzone dotychczas 
zestawienia pozwalają na wskazanie bardzo wielu punktów wspólnych 
w filozoficznej refleksji przywołanych filozofów30.

Oba systemy zostały zbudowane w oparciu o przyjęcie istnienia nie-
podzielnych cząsteczek zwanych atomami. Cechy przypisywane im przez 
atomistów przedsokratejskich i Epikura są niemalże identyczne z tą różnicą, 
że Epikur wyraźnie wymienia jeszcze przymiot wagi, o której to cesze Demo-
kryt z Leucypem nie wspominali31. W obu systemach obiekty powstają przez 
nagromadzenie się atomów, przy czym założyciel epikureizmu wyraźniej od 
poprzedników dzieli ciała na pojedyncze cząsteczki oraz skupiska atomów.

Zarówno Leucyp i Demokryt, jak i Epikur, sprowadzali różnice jakościo-
we pomiędzy obiektami do różnic ilościowych i w taki sam sposób rozumieli 
powstawanie i rozpad rzeczy. Co do wizji powstawania świata można wska-
zać pewne znaczniejsze różnice pomiędzy obydwoma systemami, niemniej 
w samych swych założeniach obie koncepcje są jak najbardziej podobne 
(ruch wirowy, gromadzenie się atomów, dwa główne zbiory atomów). Co 
więcej wszyscy ci filozofowie konsekwentnie przyjmowali większą ilość 
światów oraz ich nieustanny proces powstawania i rozpadu.

Bardzo podobnie przedstawiciele obu filozoficznych systemów pod-
chodzili do problematyki antropologicznej. Filozofowie ci konsekwentnie 
podkreślali, że zarówno ciało, jak i dusza ludzka składają się z atomów, 
a sama dusza tworzona jest z atomów innego rodzaju niż ciało. Co więcej, 
w obu systemach dusza ludzka jest śmiertelna i ginie wraz ze śmiercią 

30 Por. wypowiedź Cycerona: Marcus Tullius Cicero, «O najwyższym dobru i złu 
[1,6]», w: Marcus Tullius Cicero, Pisma filozoficzne, t. 1 (Warszawa 1961) 172. 
31 Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [68 A 47] 96. W ich sys-
temie właściwość ta nie była konieczna ze względu na inne rozumienie pierwotnego ruchu 
atomów. Atomiści przedsokratejscy wspominali jeszcze co prawda o położeniu i porząd-
ku, niemniej należy zauważyć, że są to cechy wynikające z relacji z innymi obiektami, 
na które to relacje Epikur nie zwracał tak dużej uwagi. Wydaje się więc, że te cechy nie 
należy traktować jako przykład różnego postrzegania cech atomów.
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ciała. Zasadniczą różnicą w odniesieniu do zagadnień antropologicznych 
jest bogatsza nauka o budowie duszy w systemie Epikura32.

W przypadku zagadnienia ruchu należy stwierdzić dość dużą różnicę 
w zakresie rozumienia pierwotnego ruchu atomów. Atomiści przedsokratejscy 
przyjmowali możliwość rozchodzenia się cząsteczek w różnych kierunkach, 
podczas gdy Epikur wyraźnie wspomina o ruchu prostolinijnym w kierunku 
góra–dół, przy jednoczesnym wprowadzeniu koncepcji tzw. clinamen, która 
nie była znana Leucypowi i Demokrytowi. Warto jednak podkreślić, że w obu 
systemach znany jest ruch wirowy, który stoi u podstaw procesu formowania 
świata. Co więcej, można również zakładać, że założycielowi epikureizmu był 
znany i ruch wyziewowy. Przemawia za tym fakt, że tak samo jak przedsta-
wiciele atomizmu przedsokratejskiego rozumiał on rozpad rzeczy, a właśnie 
z tym procesem Leucyp z Demokrytem wiązali ten rodzaj ruchu.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia zakresu podobień-
stwa pomiędzy atomistyczną wizją filozoficzną Leucypa i Demokryta oraz 
atomizmem wypracowanym przez Epikura. Metodą wykorzystaną w bada-
niach była metoda porównawcza, samo opracowanie zaś zostało ustruktury-
zowane w trzech głównych częściach. W części pierwszej zaprezentowano 
atomizm Leucypa oraz Demokryta. W drugiej został przedstawiony system 
filozoficzny Epikura. Wreszcie w części trzeciej badania zostały zognisko-
wane wokół zestawienia obu systemów filozoficznych i próbie udzielenia 
odpowiedzi na postawiony problem.

W świetle przeprowadzonych analiz należy wskazać bardzo duży stopień 
podobieństwa pomiędzy obydwoma przebadanymi systemami filozoficzny-
mi nie tylko w odniesieniu do rozwiązań ogólnych, ale również do kwestii 
szczegółowych. Za najważniejszą różnicę należy uznać sposób rozumienia 
pierwotnego ruchu atomów oraz przypisanie przez Epikura atomom wła-
ściwości wagi, czego atomiści przedsokratejscy nie czynili.

32 Różnicę tę należy tłumaczyć posiadaniem przez Epikura zdobyczy myśli filozoficz-
nej wypracowanej przez Platona i Arystotelesa, której to myśli atomiści przedsokratejscy 
jeszcze nie posiadali.
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Leucippus’, Democritus’ and Epicurus’ atomism. 
Comparison studies

The main purpose of the paper is an attempt of finding out similarity range between two 
atomic philosophical systems made by Leucippus, Democritus and Epicurus. The method 
used during the analysis is comparison method. The paper was divided into three main 
parts. In the first one Leucippus’ and Democritus’ system was presented. In the second one 
Epicurus’ system was presented. Finally in the last one juxtaposition and comparison of 
both systems took place. On the basis of the analysis it can be claimed that there is a big 
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similarity range between both systems. The most important differences is original move-
ment understanding of atoms and fact that in Epicurus’ system atoms have weight which 
they do not have in Leucippus’ and Democritus’s system.

Keywords:   atomism; Democritus; Leucippus; Epicurus; atoms; movement; ancien philo-
sophy
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Platońskie dowody na nieśmiertelność 
duszy ludzkiej w kontekście przyjętych 

przez Platona aksjomatów

Celem niniejszego opracowania jest próba odtworzenia najważniejszych założeń przyję-
tych przez Platona w jego dowodach mających przemawiać za nieśmiertelnością duszy 
ludzkiej. Opracowanie składa się z dwóch części. W pierwszej ma miejsce przywołanie 
i analiza sześciu argumentów filozofa, w drugiej natomiast w oparciu o przeanalizowany 
materiał zostają odtworzone najważniejsze założenia przyjęte przez Platona. W świetle 
tych analiz można zauważyć, że każdy z argumentów otrzymał inny zestaw aksjomatów. 
W większości przypadków filozof przyjął trzy główne założenia, w przypadku jednego 
argumentu przyjął ich pięć.

Słowa kluczowe:   Platon; nieśmiertelność duszy; argumenty; „Fedon”; „Fajdros”; „Pań-
stwo”

1. Wprowadzenie

Z nieśmiertelnością duszy ludzkiej ściśle, choć nie wyłącznie, związa-
na jest problematyka pośmiertnej egzystencji1. W tym kontekście próba 
dowiedzenia, że pomimo śmierci ciała dusza kontynuuje swoje istnienie, 
wydaje się kluczowa. Postulat ten jest szczególnie ważny w tych systemach 
religijnych i filozoficznych, które pośmiertne losy człowieka czynią przed-
miotem swych zainteresowań. Przykładem takiego właśnie systemu jest 
filozofia wypracowana przez Platona.

Ten grecki filozof stworzył bardzo szczegółowe rozważania2 do-
tyczące nie tylko wydarzeń bezpośrednio następujących po śmierci 

1 Istnieją takie ugrupowania religijne, które przyjmują wiarę w pośrednią egzystencję, 
odrzucając jednocześnie nieśmiertelność duszy ludzkiej.
2 Szczegółowe zwłaszcza przy uwzględnieniu ubogiego materiału empirycznego.
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fizycznego ciała człowieka, ale również tego, co miałoby mieć miej-
sce przed narodzinami osoby ludzkiej. Te refleksje zostały wplecione 
w większą całość stworzonego przez niego systemu. Ponieważ twierdze-
nie o nieśmiertelności duszy ludzkiej stanowiło bardzo ważny kompo-
nent filozofii Platońskiej, grecki myśliciel czuł się zmuszony do podania 
dowodów mających potwierdzać tę tezę3. Jak w przypadku każdego 
rozumowania musiał on oprzeć się na pewnych przyjętych aksjomatach, 
których nie dowodził. Wydobycie owych ukrytych założeń wydaje się 
niezwykle interesujące i wartościowe.

Celem niniejszego opracowania będzie próba odtworzenia Platoń-
skich założeń w opracowanych przez niego dowodach mających przema-
wiać za nieśmiertelnością duszy ludzkiej. Cel pracy zostanie osiągnięty 
dzięki dokładnemu przeanalizowaniu każdego z argumentów pod kątem 
obecnego w nich schematu argumentacyjnego. Opracowanie podzielone 
zostanie na dwie zasadnicze części. W pierwszej będzie miało miej-
sce przytoczenie oraz analiza poszczególnych uzasadnień. W drugiej, 
w oparciu o przeprowadzone badania, nastąpi próba odtworzenia przy-
jętych przez filozofa założeń.

2. Platońskie dowody na nieśmiertelność duszy ludzkiej

Argumenty mające uzasadniać twierdzenie o nieśmiertelności duszy 
ludzkiej zostały zawarte w trzech utworach Platona: w „Fedonie”, „Faj-
drosie” oraz „Państwie”. Łącznie filozof przytacza sześć argumentów4: 
z następujących po sobie przeciwieństw, anamnezy, podobieństwa duszy 
do świata idei, nieprzyjmowania przez duszę swego przeciwieństwa, zasady 
ruchu oraz nieginięcia od właściwego sobie zła.

3 Por. B. Brzezicka, «Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza pojęcia 
„umysł” w wybranych językach europejskich», w: A. Pohl, M. Goc, T. Konik, Rocznik 
Kognitywistyczny, t. 3 (Kraków 2010) 17.
4 Niektórzy badacze traktują pewne argumenty łącznie, w związku z czym wymie-
niają mniejszą ich ilość. Zob. W. Szczerba, Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wcze-
snochrześcijańskiej i jej greckie źródła (Toruń 2014) 128; J.D. Turner, Sethian Gnosticism 
and the Platonic Tradition (Peeters 2006) 450.
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2.1 Argument z następujących po sobie przeciwieństw

Ten argument zawarty został w dialogu „Fedon”. Odwołuje się on do 
powszechnie obowiązującego, zdaniem greckiego myśliciela, prawa, które 
reguluje nawet ludzkie życie i śmierć, a więc, co za tym idzie, również 
nieśmiertelność duszy ludzkiej5. Platon poprzedza właściwą część argu-
mentacyjną tego dowodu uwagą, że żeby lepiej zrozumieć sam argument, 
należy rozpatrzyć zagadnienie w perspektywie globalnej, a nie ograniczać 
się tylko do społeczności ludzkiej. Filozof wychodzi od stwierdzenia, że 
wszystkie rzeczy powstają ze swoich przeciwieństw, tzn. osiągnięcie przez 
nie konkretnego stanu poprzedzone jest pozbyciem się stanu poprzedniego, 
który był przeciwny nowo nabytemu. Z tego powodu, żeby dana rzecz mogła 
stać się ciepła, musiała wpierw być zimna. Jeżeli natomiast dojdzie do tego, 
że ten sam przedmiot znowu stanie się zimny, stanie się to właśnie przez 
pozbycie się poprzedniego, przeciwnego zimnu, stanu6.

W drugim kroku tego uzasadnienia Platon stawia problem odnalezienia 
stanu, który jest przeciwny stanowi życia. Zdaniem filozofa jest nim śmierć. 
Na mocy poczynionych wcześniej obserwacji grecki myśliciel doszedł do 
wniosku, że skoro życie i śmierć są dwoma przeciwstawnymi sobie stanami, 
to muszą one następować po sobie7. Gdyby tak nie było, przeciwstawiałoby 
się to ogólnemu prawu, według którego powstawanie rzeczy musi następo-
wać z przeciwieństw.

Na ostatnim etapie swojego wywodu Platon dokonuje połączenia dwóch 
wyprowadzonych przesłanek, tzn. tez o sposobie powstawania rzeczy oraz 
o stanach życia i śmierci. W ten sposób filozof dochodzi do przekonania, że 
śmierć człowieka dokonuje się na mocy przejścia od stanu jej przeciwnego, 
czyli od życia. W związku z tym przejście do stanu życia musi dokonać się 
na podobnej zasadzie, przy czym w tym przypadku sposób sukcesji jest 
odwrotny, czyli uprzedni stan śmierci warunkuje nastąpienie stanu życia. 
Zdaniem Platona zatem dusza jest nieśmiertelna, ponieważ śmierć, która 

5 Por. O. Tofighian, Myth and Philosophy in Platonic Dialogues (London 2016) 125.
6 Zob. M. Corradi, The Mechanical Sciences in Antiquity (London 2008) 37. Sam pro-
ces przechodzenia danego obiektu pomiędzy przeciwieństwami może zostać odpowiednio 
nazwany. W podanych przykładach można mówić o ogrzewaniu i ochładzaniu.
7 Zob. E.E. Pender, «Phaedo», w: G.A. Press, The Continuum Companion to Plato 
(London 2012) 77.
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jest koniecznym elementem ludzkiej egzystencji, wymusza pojawienie się 
stanu życia8.

2.2 Argument z anamnezy

Ten rodzaj uzasadnienia zawarty został w Platońskim „Fedonie”9. 
Niektórzy badacze uważają go za kontynuacje poprzedniego dowodu, czyli 
argumentu z następujących po sobie przeciwieństw, część natomiast traktuje 
tę argumentację osobno10. Samo uzasadnienie odwołuje się do czynnika 
apriorycznego w poznaniu i tezą o nieśmiertelności duszy ludzkiej próbuje 
tłumaczyć pewne aporie powstałe wobec nietrudnego do zaobserwowania 
faktu posiadania pewnej wiedzy u osoby, która nie miała fizycznej możli-
wości nabycia jej.

Filozof wychodzi w tej argumentacji od powszechnie doświadczalnego 
faktu posiadania przez różne osoby wiedzy o absolutystycznych normach 
oraz wzorach. Wiedza ta wyrażana jest przede wszystkim w sądach warto-
ściujących i porównujących. Zasadniczym problemem dotyczącym możli-
wości wypowiadania tego rodzaju sądów, w opinii myśliciela, jest kwestia 
pochodzenia norm, dzięki którym człowiek może dokonywać porównania 
oraz wartościowania11. Jako przykład ilustrujący prowadzony wywód filo-
zof przywołuje niewykształconego młodzieńca. Na podstawie zadawanych 
mu pytań nauczyciel może sprawić, że ów człowiek wypowie obiektywnie 
prawdziwe twierdzenia matematyczne, chociaż nigdy o nich nie słyszał12.

Platon zauważa, że stwierdzenie wyższości pomiędzy dwoma obiek-
tami dokonuje się przez odniesienie wielkości obu przedmiotów do ja-
kiejś obiektywnej normy wzrostu. Podobna sytuacja zachodzi w przywo-
łanym przez filozofa przykładzie. Młodzieniec jest w stanie wypowiedzieć 

8 Por. D.M. Coulter-Harris, Chasing Immortality in World Religions (Jefferson 2016) 
107.
9 Zob. Platon, «Fedon [72e-77a]», w: Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 651-657.
10 Racją przemawiającą za łącznym traktowaniem tego argumentu z poprzednio poja-
wiającym się uzasadnieniem jest trudność wyprowadzenia z tego uzasadnienia dowodu 
na nieśmiertelność duszy – argument ten potwierdzałby co najwyżej jej preegzystencję. 
Z drugiej strony argumentacja dostarcza kilku nowych wątków nieobecnych w poprzed-
nio zaprezentowanym uzasadnieniu, a ważnych w ramach tego dowodu.
11 Zob. S. Brill, Plato on the Limits of Human Life (Bloomington 2013) 44.
12 Por. N. Gulley, Plato's Theory of Knowledge (London 1962) 27.
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obiektywne prawdy, ponieważ ma o nich wiedzę. Tymczasem owa obiek-
tywna norma oraz prawdy matematyczne nie występują w świecie zmy-
słowym, a zatem człowiek nie ma możliwości wyniesienia wiedzy o nich 
z tego świata. W konsekwencji Platon dochodzi do przekonania, że wiedzę 
o normach oraz obiektywnych prawdach człowiek nabył jeszcze przed swoim 
urodzeniem, a więc w stanie preegzystencji13. Skoro zatem człowiek istnieje 
przed swoimi narodzinami, to, według rozumowania greckiego myśliciela, 
musi on egzystować również po śmierci. Z drugiej strony powszechnym 
doświadczeniem ludzi jest śmierć fizyczna ciała. Oznacza to, że właśnie 
dusza musi być zdolna do przetrwania śmierci fizycznej, co w konsekwencji 
przekłada się na jej nieśmiertelność.

2.3 Argument z podobieństwa duszy do świata idei

Ta argumentacja filozofa również została zawarta w dialogu „Fedon”14. 
Argument wyprowadzony przez Platona opiera się na próbie wykazania 
podobieństwa pomiędzy duszą a światem idei oraz przeniesieniem na tej 
podstawie niektórych właściwości rzeczy ze świata idei na duszę ludzką, 
w tym również atrybutu niezniszczalności, który przekładać się ma na nie-
śmiertelność duszy15. We wstępie argumentu Platon wprowadza podział na 
dwa rodzaje rzeczywistości: świat idei i świat materialny. Ta introdukcja 
umożliwia mu płynne przejście do prezentacji właściwości poszczególnych 
światów. Przedmioty z rzeczywistości materialnej charakteryzują się, zda-
niem filozofa, widzialnością, zmiennością i zniszczalnością. Tymczasem rze-
czy należące do świata idei są niewidzialne, niezmienne i niezniszczalne16.

Na drugim etapie tego argumentu Platon dokonuje zestawienia 
przywołanych właściwości poszczególnych rzeczywistości z dwoma 

13 Zob. R.K. Gaye, The Platonic Conception of Immortality and its Connexion with the 
Theory of Ideas (Cambridge 1904) 110.
14 Platon, «Fedon [79a-80b]», 660-663.
15 Por. P.E. Hochschild, Memory in Augustine's Theological Anthropology (Oxford 
2012) 12; M. Rozemond, «The Faces of Simplicity in Descartes’s Soul», w: K. Corcilius, 
D. Perler, Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz (Berlin 2014) 219.
16 Por. M. Rozemond, «Descartes and the Immortality of the Soul», w: J. Cottingham, 
P. Hacker, Mind, Method, and Morality: Essays in Honour of Anthony Kenny (Oxford 
2010) 252.
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elementami składowymi człowieka. Ciało zostaje przez filozofa za-
kwalifikowane jako podobne do świata materialnego, dusza zaś zo-
staje porównana do świata idei. W konsekwencji daje to myślicielowi 
podstawy do przeniesienia niektórych właściwości danego świata do 
przyporządkowanemu mu komponentu17.

Zarysowane przez Platona zestawienie zostaje następnie rozważone 
w oparciu o zagadnienie dotyczące poznania. Filozof wprowadza dwa 
zasadnicze rodzaje poznania: przez zmysły i przez rozum, które zostają 
przyporządkowane poszczególnym komponentom człowieka oraz kon-
kretnym rzeczywistościom. W tym kontekście poznanie przez zmysły 
myśliciel odnosi do ciała oraz do świata materialnego, a poznanie przez 
rozum – do duszy i świata idei. Kiedy dusza poznaje rzeczy przy pomo-
cy ciała, tzn. posługując się zmysłami, jej zdolność poznawcza zostaje 
zaburzona. Kiedy natomiast dusza poznaje bez udziału ciała, tzn. po-
sługując się tylko rozumem, jest w stanie skupić się na tym, co zdaniem 
Platona jest prawdziwym bytem, czyli ideami. To przyporządkowanie 
jest filozofowi potrzebne do uzasadnienia niematerialnej natury duszy. 
Jego zdaniem zdolność duszy do poznawania rzeczy niematerialnych, 
wiecznych i niezmiennych jest możliwa tylko wtedy, gdy posiada naturę 
pokrewną do świata idei18.

W kolejnym kroku argumentacji Platon odwołuje się do relacji 
pomiędzy ciałem i duszą oraz ich wzajemną zależnością. Zdaniem fi-
lozofa z faktu panowania duszy nad ciałem wynika nie tylko wyższość 
tego pierwszego czynnika, ale również jego boska natura, gdyż z natury 
predestynowane do władzy jest jednie to, co boskie. Tymczasem naturę 
boską charakteryzuje niezmienność i nierozkładalność. Skoro zatem 
dusza posiada naturę zbliżoną do natury boskiej, to w konsekwencji 
powinna ona być nieśmiertelna, gdyż ten atrybut jest właściwy rzeczy-
wistości boskiej i światu idei.

17 Zob. S. Brown, Philosophy of Religion: An Introduction with Readings (London 
2001) 9.
18 Zob. A. Siemianowski, Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny o ostatecznych 
sprawach człowieka (Bydgoszcz 2009) 149.
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2.4 Argument z nieprzyjmowania przez duszę swego przeci-
wieństwa

Ten argument mający przemawiać za nieśmiertelnością duszy ludzkiej 
również rozpisany został w dialogu „Fedon”19. Istotą tej argumentacji jest 
próba wykazania, że dusza w sposób konieczny powiązana jest z ideą życia, 
w związku z czym nie może przyjąć śmierci. To uzasadnienie Platon zaczyna 
od wprowadzenia idei i jej właściwości związanych z nieprzyjmowaniem 
przeciwnych stanów w jednakowym czasie. Dla przykładu filozof zauważa, 
że wielkość nie może być jednocześnie wielka i mała, ale musi przyjąć jedną 
z tych dwóch przeciwstawnych sobie wartości20.

W obliczu konieczności przyjęcia własnej przeciwności dana idea może 
zachować się na dwa sposoby. Może albo ustąpić, albo zginąć. Niezależnie 
od tego i tak nowo powstała przeciwność zajmie jej miejsce, a pierwszej 
właściwości nie będzie. Platon rozciąga tę obserwację na wszystkie rodzaje 
przeciwieństw i konkluduje, że w każdym przypadku przymioty sobie prze-
ciwne nie mogą się ze sobą łączyć właśnie z tego powodu, że wzajemnie 
się wykluczają. Nastanie jednej właściwości w sposób konieczny wyklucza 
zatem właściwość jej przeciwną21.

Na drugim etapie swojego wywodu grecki myśliciel wprowadza duszę 
i oscyluje swoje rozważania właśnie wokół niej w oparciu o poczynione 
dotąd obserwacje. Zdaniem Platona ciało zostaje ożywione w chwili wstą-
pienia do niego duszy. Dzieje się tak dlatego, że dusza nosi w sobie w sposób 
konieczny atrybut życia, który powoduje ożywienie ciała22. Przeciwień-
stwem życia, którego zgodnie z wyprowadzonymi dotąd konkluzjami nie 
może ono przyjąć, jest śmierć. W związku z tym, zdaniem filozofa, choć 
ciało umiera i zostaje zniszczone, to jednak dusza ze względu na posiadaną 

19 Zob. Platon, «Fedon [102b-107a]», 694-701.
20 Por. N.F. Alican, Rethinking Plato: A Cartesian Quest for the Real Plato (Amsterdam 
2012) 446; A. Silverman, «Plato: Psychology», w: Ch. Shields, The Blackwell Guide to 
Ancient Philosophy (Oxford 2003) 134-135.
21 Por. D.A. White, Myth and Metaphysics in Plato's Phaedo (London 1989) 207.
22 Warto zwrócić uwagę na to, że w języku greckim (a więc i w mentalności ludzi 
współczesnych Platonowi) termin psyche tłumaczony często jako „dusza” w niektórych 
kontekstach oznacza po prostu życie. Zob. E. Ferguson, Backgrounds of Early Christiani-
ty (Grand Rapids 2003) 335.
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przez siebie właściwość życia zniszczona zostać nie może23. Jeżeli zatem 
dusza jest niezniszczalna, to w konsekwencji musi ona być nieśmiertelna.

2.5 Argument z zasady ruchu

Ten argument został przez Platona spisany w dziele „Fajdros”24. Istota 
zawartej tam argumentacji mającej przemawiać za nieśmiertelnością duszy 
ludzkiej oparta jest o rozważania związane z naturą i pochodzeniem ruchu25. 
Wywód zostaje rozpoczęty wprowadzeniem dwóch rodzajów bytów. Pierw-
szy z nich stanowią te obiekty, które są w stanie poruszać nie tylko inne 
przedmioty, ale również siebie. Do drugiej kategorii natomiast należą takie 
rzeczy, które mogą co prawda poruszać inne obiekty, niemniej nie mogą 
powodować własnego ruchu26. Zdaniem filozofa obiekty będące w stanie 
poruszać same siebie, czyli będące dla siebie samych źródłem ruchu, nie 
mogą przestać istnieć, a zatem są nieśmiertelne. Zupełnie inaczej jest w przy-
padku rzeczy należących do tej drugiej grupy. Te obiekty, jako że mają kres 
ruchu, muszą na tej podstawie, w opinii greckiego myśliciela, być również 
śmiertelne, ponieważ trwałość zależy właśnie od ruchu.

Kolejnym krokiem tej argumentacji jest próba uzasadnienia braku po-
czątku oraz końca zjawiska ruchu. Zdaniem Platona ruch nie mógł powstać 
z czegoś, w przeciwnym razie bowiem sam nie mógłby być początkiem. 
Gdyby natomiast nie było początku ruchu, świat, który istnieje i jest pod-
trzymywany w istnieniu właśnie dzięki ruchowi, powinien stać w miejscu 
i się nie rozwijać. Ponieważ nie byłoby początku ruchu, to w związku z tym 
świat nie mógłby ponownie zostać wprawiony w ruch.

Ostatnim etapem tego argumentu jest wprowadzenie duszy ludzkiej jako 
zasady i przyczyny ruchu. Platon dla zilustrowania swojej myśli przywołuje 
obraz dwóch ciał. Pierwsze z nich posiada ruch z zewnątrz, drugie nato-
miast ma przyczynę ruchu w sobie. Pierwsze ciało jest bezduszne, drugie 
zaś posiada duszę, bo to właśnie ona stanowi źródło ruchu dla ciała. Skoro 

23 Zob. S. Sekine, A Comparative Study of the Origins of Ethical Thought: Hellenism 
and Hebraism (Lanham 2005) 65.
24 Zob. Platon, «Fajdros [245c-246a]», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 138.
25 Zob. W.H.F. Altman, The Guardians in Action: Plato the Teacher and the Post-Repu-
blic Dialogues from Timaeus to Theaetetus (London 2016) 179.
26 Por. D.A. White, Rhetoric and Reality in Plato's Phaedrus (New York 1993) 80.
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więc, według filozofa, dusza jest źródłem ruchu ciała, a źródło ruchu jest 
niezniszczalne, jak to wynika z wcześniejszej części wywodu, w związku 
z tym dusza ludzka jest niezniszczalna i, co za tym idzie, nieśmiertelna27.

2.6 Argument z nieginięcia od właściwego sobie zła

Ten wywód mający stanowić argument za nieśmiertelnością duszy ludz-
kiej można odnaleźć w dziele „Państwo”28. Istota argumentacji opiera się 
na próbie wykazania odporności duszy na jej zniszczenie od sobie właści-
wego zła, co ma za sobą pociągać twierdzenie, że duszy nie jest w stanie nic 
zniszczyć, a zatem musi być nieśmiertelna. Ten rodzaj uzasadnienia filozof 
rozpoczyna od przytoczenia definicji dobra i zła. Według niego dobro jest 
tym, co przynosi pożytek oraz ocala, złem natomiast to, co psuje oraz nisz-
czy. Dla każdej rzeczy można wskazać właściwe jej dobro, które będzie ją 
wzmacniało, oraz zło, które będzie ją niszczyło. Dla przykładu właściwym 
złem ciała będzie choroba, a właściwym złem żelaza rdza29. Ważną tezą tego 
etapu argumentacji jest twierdzenie, że dana rzecz może zostać zniszczona 
tylko przez właściwe jej zło30.

W drugim kroku tego wywodu Platon przenosi swe rozważania na du-
szę ludzką. Jego zdaniem właściwym złem duszy jest wada, czyli różne-
go rodzaju rozpusta, niesprawiedliwość, niegodziwość czy nieużywanie 
rozumu31. Tymczasem jednak w życiu codziennym można spotkać różne 
osoby, które zachowują się niesprawiedliwie. Możliwość spotkania takich 
osób implikuje twierdzenie, że oni żyją pomimo tego, że ich dusza została 
zatruta właściwym sobie złem. Zgodnie jednak z tym, co zostało stwierdzone 
na wcześniejszym etapie argumentacji, dana rzecz może zginąć jedynie od 
właściwego sobie zła. Skoro zatem dusza nie ginie od właściwego sobie 
zła, to tym bardziej nie może zostać zniszczona wskutek działania innych 
przeciwności, które nie są właściwym jej złem. W związku z tym, zdaniem 

27 Zob. F.D. Miller, «Socrates Mythologikos», w: G. Anagnostopoulos, Socratic, Plato-
nic and Aristotelian Studies: Essays in Honor of Gerasimos Santas (London 2011) 83.
28 Zob. Platon, Państwo [608d-611a] (Kęty 2009) 324-326.
29 Por. L. Purshouse, Plato's Republic: A Reader's Guide (London 2006) 131.
30 Zob. L. Bloom, The Principle of Non-contradiction in Plato's Republic: An Argu-
ment for Form (Lanham 2017) 157.
31 Por. S. Rosen, Plato's Republic: A Study (New Haeven 2005) 378.
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filozofa, można na tej podstawie stwierdzić, że ludzka dusza jest nieznisz-
czalna, a więc i nieśmiertelna32.

3. Najważniejsze aksjomaty Platońskiej argumentacji

Zaprezentowane argumenty Platona mające przemawiać za nieśmier-
telnością duszy ludzkiej są dosyć zróżnicowane, co pokazuje, że myśliciel 
starał się sięgać do różnych kategorii dowodzeniowych w celu uzasadnienia 
bardzo ważnego dla jego filozofii stanowiska. Z powodu owej różnorodności 
argumentacyjnej założenia poczynione w ramach poszczególnych argumen-
tacji należy analizować osobno33.

W przypadku argumentu z następujących po sobie przeciwieństw można 
wskazać na trzy istotne założenia, na których została oparta ta argumentacja 
Platona. Pierwszym aksjomatem jest twierdzenie, że rzeczy muszą powsta-
wać z przeciwieństw, a inne ich powstawanie jest niemożliwe. Drugim 
założeniem jest teza, że śmierć jest stanem przeciwnym życiu. Trzecim na-
tomiast aksjomatem jest konstatacja, że przeciwieństwa następują po sobie 
w porządku cyklicznym i że jest to proces stały.

Odnoście do argumentu z anamnezy wydaje się, że również można 
wyróżnić trzy zasadnicze założenia. Pierwszym z nich jest twierdzenie 
o obiektywnym istnieniu norm i idei poza światem fizycznym. Drugim 
aksjomatem jest teza o istnieniu preegzystencji duszy ludzkiej. Trzecim 
wreszcie założeniem jest konstatacja, że przyjęcie nieśmiertelności duszy 
ludzkiej jest jedynym możliwym wytłumaczeniem posiadania przez czło-
wieka wiedzy apriorycznej34.

W przypadku argumentu z podobieństwa duszy do świata idei jest moż-
liwe wskazanie na pięć ważnych aksjomatów poczynionych przez Platona. 
Pierwszym z nich jest założenie istnienie świata idei. Drugim jest przypisanie 

32 Zob. N. Pappas, Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic (London 
1995) 189.
33 W niniejszym opracowaniu nastąpi jedynie wyliczenie tych założeń. Autor nie będzie 
ich poddawał jakiejkolwiek ocenie.
34 Jak już zostało zauważone, w sensie ścisłym ten argument nie dowodzi nieśmiertel-
ności duszy, ale jej preegzystencję. Z tego też powodu wydaje się, że Platon popadł w błąd 
tzw. błędnego koła w dowodzeniu.
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temu światu pewnych właściwości (wieczność, niezmienność, nieznisz-
czalność). Trzecim aksjomatem jest przyporządkowanie duszy właśnie do 
świata idei, a nie do świata materialnego. Czwartym założeniem jest przy-
jęcie nieomylności poznania czysto rozumowego. Piątym aksjomatem jest 
przeniesienie właściwości świata idei na duszę ludzką.

Odnośnie do argumentu z nieprzyjmowania przez duszę swego prze-
ciwieństwa można wskazać na trzy istotne założenia poczynione przez 
Platona. Pierwszym aksjomatem jest twierdzenie, że dana rzecz nie może 
jednocześnie przyjmować przeciwieństw. Drugim założeniem jest przypi-
sanie duszy atrybutu życia. Trzecim aksjomatem jest konstatacja, że śmierć 
jest przeciwieństwem duszy.

W przypadku argumentu z zasady ruchu również jest możliwe 
zaobserwowanie trzech ważnych założeń. Pierwszym z nich jest przypisa-
nie obiektom będącym dla siebie źródłem ruchu właściwości nieginięcia, 
obiektom niebędącym dla siebie źródłem ruchu natomiast – właściwości 
ginięcia. Drugim aksjomatem jest teza, że ruch jest elementem koniecznym 
dla prawidłowego funkcjonowania świata. Trzecim wreszcie założeniem jest 
uznanie duszy za źródło ruchu.

Odnośnie do argumentu z nieginięcia od właściwego sobie zła wydaje 
się, że Platon również posłużył się trzema aksjomatami, które miały pomóc 
mu w uzasadnieniu słuszności całej argumentacji. Pierwszym założeniem 
jest przytoczona przez filozofa konkretna definicja dobra i konkretna defi-
nicja zła. Drugim aksjomatem jest twierdzenie, że każda rzecz może zostać 
zniszczona tylko przez właściwe jej zło. Trzecim założeniem jest teza, że 
wada jest właściwym złem duszy.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba odtworzenia założeń przyję-
tych przez Platona w jego argumentach mających przemawiać za nieśmier-
telnością duszy ludzkiej. Dla osiągnięcia postawionego celu wykorzystana 
została analiza każdego z argumentów pod kątem schematu argumentacyj-
nego. Opracowanie zostało podzielone na dwie części. W pierwszej przy-
wołano i przeanalizowany każdy z argumentów, w drugiej zaś, w oparciu 
o poczynione badania, dokonano próby odtworzenia przyjętych aksjomatów.
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W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że każdy z ar-
gumentów zbudowany został na gruncie innych przyjętych bez dowodzenia 
aksjomatów, w związku z czym trudno jest mówić o wspólnym podło-
żu tych argumentacji. W większości przypadków można wskazać na trzy 
najważniejsze założenia. Tylko w przypadku jednego z uzasadnień wykazano 
większą liczbę założeń.

Bibliografia:
Alican N.F., Rethinking Plato: A Cartesian Quest for the Real Plato (Am-

sterdam 2012)
Altman W.H.F., The Guardians in Action: Plato the Teacher and the Post

-Republic Dialogues from Timaeus to Theaetetus (London 2016)
Bloom L., The Principle of Non-contradiction in Plato's Republic: An Ar-

gument for Form (Lanham 2017)
Brill S., Plato on the Limits of Human Life (Bloomington 2013)
Brown S., Philosophy of Religion: An Introduction with Readings (London 

2001)
Brzezicka B., «Czy mówimy o tym samym? Analiza porównawcza poję-

cia „umysł” w wybranych językach europejskich», w: A. Pohl, M. Goc, 
T. Konik, Rocznik Kognitywistyczny, t. 3 (Kraków 2010) 17-25

Corradi M., The Mechanical Sciences in Antiquity (London 2008)
Coulter-Harris D.M., Chasing Immortality in World Religions (Jefferson 

2016)
Ferguson E., Backgrounds of Early Christianity (Grand Rapids 2003)
Gaye R.K., The Platonic Conception of Immortality and its Connexion with 

the Theory of Ideas (Cambridge 1904)
Gulley N., Plato's Theory of Knowledge (London 1962)
Hochschild P.E., Memory in Augustine's Theological Anthropology (Oxford 

2012)
Miller F.D., «Socrates Mythologikos», w: G. Anagnostopoulos, Socratic, 

Platonic and Aristotelian Studies: Essays in Honor of Gerasimos Santas 
(London 2011) 75-92

Pappas N., Routledge Philosophy Guidebook to Plato and the Republic 
(London 1995)

Pender E.E., «Phaedo», w: G.A. Press, The Continuum Companion to Pla-
to (London 2012) 76-78



mgr lic. Dawid Mielnik

Platon, «Fajdros», w: Platon, Dialogi, t. 2 (Kęty 1999) 109-186
Platon, «Fedon», w: Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 627-714
Platon, Państwo (Kęty 2009)
Purshouse L., Plato's Republic: A Reader's Guide (London 2006)
Rosen S., Plato's Republic: A Study (New Haeven 2005)
Rozemond M., «Descartes and the Immortality of the Soul», w: J. Cot-

tingham, P. Hacker, Mind, Method, and Morality: Essays in Honour of 
Anthony Kenny (Oxford 2010) 252-272

Rozemond M., «The Faces of Simplicity in Descartes’s Soul», w: K. Cor-
cilius, D. Perler, Partitioning the Soul: Debates from Plato to Leibniz 
(Berlin 2014) 219-244

Sekine S., A Comparative Study of the Origins of Ethical Thought: Helle-
nism and Hebraism (Lanham 2005)

Siemianowski A., Śmierć i perspektywa nadziei. Esej filozoficzny 
o ostatecznych sprawach człowieka (Bydgoszcz 2009)

Silverman A., «Plato: Psychology», w: Ch. Shields, The Blackwell Guide 
to Ancient Philosophy (Oxford 2003) 130-144

Szczerba W., Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijań-
skiej i jej greckie źródła (Toruń 2014)

Tofighian O., Myth and Philosophy in Platonic Dialogues (London 2016)
Turner J.D., Sethian Gnosticism and the Platonic Tradition (Peeters 2006)
White D.A., Myth and Metaphysics in Plato's Phaedo (London 1989)
White D.A., Rhetoric and Reality in Plato's Phaedrus (New York 1993)

Plato’s arguments for immortality of human soul in the context of 
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assumptions. More part of arguments has three fundamental assumptions, one argument 
has five assumptions.

Keywords:   Plato; soul immortality; arguments; „Phaedo”; „Phaedrus”; „Republic”



125

mgr lic. Dawid Mielnik

Czy Arystoteles traktował wszystkich obywateli 
jednakowo? Problem równości mieszkańców 

idealnego państwa Stagiryty

Celem niniejszego opracowania jest próba udzielenia odpowiedzi na pytanie dotyczące 
tego, czy Arystoteles traktował wszystkich obywateli jednakowo w swojej wizji idealnego 
państwa. Opracowanie zostało podzielone na trzy etapy analiz. W pierwszej przywoła-
no najważniejsze założenia Arystotelesowej polityki. W drugiej zaprezentowano wizję 
idealnego państwa filozofa. W trzeciej, w oparciu o wskazane kryteria, nastąpiła analiza 
Arystotelesowej wizji państwa idealnego pod kątem równości obywateli. Na podstawie 
przeprowadzonych analiz należy zwrócić uwagę na różne rozumienie terminu „obywatel” 
przez filozofa i współczesnych ludzi. Jednak zarówno przy współczesnym, jak również 
Arystotelesowym, rozumieniu tego terminu należy stwierdzić, że filozof i tak nie trakto-
wał wszystkich obywateli jednakowo.

Słowa kluczowe:   Arystoteles; państwo idealne; państwo; niewolnictwo; równość; 
obywatele

1. Wprowadzenie

Nie jest prawdą, że filozofowie stronili od zagadnień politycznych. 
Chociaż byli oczywiście tacy, którzy w punkcie wyjścia decydowali się na 
niepodejmowanie jakiejkolwiek aktywności politycznej1, to jednak spo-
ra część filozofów na tematy polityczne się wypowiadała. Swoje poglądy 
polityczne wyrażali również dwaj reprezentatywni przedstawiciele filozofii 
starożytnej, Platon oraz Arystoteles. Obaj myśliciele przedstawiali swoje 
wizje „idealnego państwa”, czyli takiej organizacji życia społecznego, która 
ich zdaniem byłaby optymalna dla obywateli. Ponieważ jednak ci dwaj grec-
cy myśliciele byli wychowankami swojej epoki, można mieć uzasadnione 

1 Przykładem takiego filozofa jest choćby Sokrates.
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podejrzenia, że ich wizje idealnego państwa daleko odbiegają od wzorców 
wyznaczonych przez współczesne standardy.

Celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia odpowiedzi na 
problem postawiony w tytule pracy2 w oparciu o główne dzieło filozofa 
poświęcone wskazanej problematyce, czyli o Politykę. Autor przeprowadzi 
analizy w trzech obszarach, które jednocześnie wyznaczą strukturę niniej-
szego opracowania. Wpierw będzie miała miejsce prezentacja ogólnych 
założeń Arystotelesowej wizji państwa. Pozwoli to na płynne przejście 
do zaprezentowania filozoficznej wizji państwa idealnego tego filozofa. 
Wreszcie nastąpi właściwa część pracy, w której, w oparciu o wskazane 
kryteria, nastąpi analiza Arystotelesowej wizji państwa idealnego pod kątem 
równości obywateli.

2. Najważniejsze zasady Arystotelesowej wizji państwa

Człowiek zdaniem Arystotelesa powołany jest do życia społecznego, 
żeby móc prawidłowo się rozwijać i osiągać szczęście. Społeczny walor ży-
cia ludzkiego jest w opinii Stagiryty na tyle istoty i ważny, że filozof wypro-
wadza go z natury3. Porównując życie jednostkowe z życiem społecznym, 
Arystoteles dość wyraźnie przypisuje większą rolę tej drugiej formie życia, 
co oznacza, że w przypadku konfliktu pomiędzy dobrem jednostki a dobrem 
społeczności należy przyznać pierwszeństwo dobru ogółu. Wniosek ten wy-
nika z obserwacji filozofa, że człowiek nie jest w stanie żyć i rozwijać się 
bez społeczeństwa, co oznacza, że w aspekcie ontycznym państwo zajmuje 
miejsce przed życiem jednostkowym4.

Państwo nie jest jednak instytucją kształtowaną bezpośrednio przez 
obywateli w tym sensie, że jest ono zbiorem poszczególnych jednostek 

2 Wybór właśnie Arystotelesowej wizji państwa podyktowany został tym, że wizja ta 
powstała jako pewna forma polemiki z koncepcją Platona. Można zatem podejrzewać, że 
jest bardziej przemyślana i bardziej dojrzała.
3 Por. S. Everson, «Aristotle on the Foundations of the State», w: L.P. Gerson, Aristo-
tle, v. 4: Politics, rhetoric and aesthetics (London 2002) 68.
4 Nie oznacza to jednak, że państwo jest przed jednostką w aspekcie chronologicznym. 
Znamienne jest również to, że Arystoteles dobru państwa i dobru jednostek przypisuje tę 
samą naturę.
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tworzących daną społeczność. Stagiryta zauważa, że państwo jest złożone 
hierarchicznie z mniejszych wspólnot, z których najbardziej podstawową jest 
rodzina5. Zbiór kilku rodzin tworzy kolejną społeczność zwaną gminem 
bądź wioską i dopiero połączenie kilku gmin powoduje zaistnienie pań-
stwa6. Ponieważ to właśnie rodzina jest najbardziej podstawową komórką 
społeczną i ponieważ to właśnie ona przyczynia się w pierwszej kolejności 
do powstania instytucji państwowej, filozof poświęca jej sporo miejsca 
w swoich rozważaniach7.

Rodzinę w opinii Arystotelesa tworzą cztery podstawowe elementy: 
relacje na linii mąż – żona, ojciec – dzieci, pan – niewolnicy oraz tzw. cre-
matistica, przez którą filozof rozumie sposób zdobywania dóbr wykorzy-
stywanych przez rodzinę8. W filozoficznej wizji państwa Stagiryty zatem 
przewidziane zostało miejsce dla instytucji niewolnictwa, której Arystoteles 
nie dość, że nie potępiał, to jeszcze starał się bronić i uzasadniać jako insty-
tucję zgodną z naturą, tłumacząc to tym, że to natura jednych przeznacza do 
władania, innych zaś do bycia niewolnikami9.

Odnośnie do sposobu zdobywania dóbr filozof wyróżniał trzy zasadni-
cze metody10. Pierwszą z nich był tzw. sposób naturalny, który polegał na 
nabywaniu pożywienia przez zajmowanie się uprawą pól, pasterstwem oraz 
łowami. Drugą metodą był tzw. sposób pośredni. Polegała ona na wymianie 
jednych dóbr na drugie, ale bez pośrednictwa środków pieniężnych. Trzecim 
wreszcie sposobem nabywania dóbr była metoda nazywana niekiedy spo-
sobem nienaturalnym. Polegała ona na handlu pieniężnym11. Sam filozof 

5 Zob. Arystoteles, Polityka [1,2,1] (Warszawa 2012) 28.
6 Zob. N. Jayapalan, Aristotle (Delhi 1999) 10. Koncepcja ta różni się znacząco od 
współczesnej wizji państwa, ale należy pamiętać, że w starożytnej Grecji funkcjonowała 
koncepcja miasta-państwa, czyli tzw. polis. Arystoteles oparł zatem swoją wizję na wy-
obrażeniach i doświadczeniach jemu współczesnych.
7 Por. T.L. Moyers, Wanderings: Exploring Moral Landscapes Past and Present (Lan-
ham 1996) 125.
8 Por. Arystoteles, Polityka [1,5,1], 41.
9 Zob. J.P. Rodriguez, Slavery in the United States: A Social, Political, and Historical 
Encyclopedia (California 2007) 116. Pewnym elementem łagodzącym nieco tę kontro-
wersyjną koncepcję filozofa jest to, że Arystoteles zwracał jednak uwagę na konieczność 
odpowiedniego traktowania niewolników przez właścicieli.
10 Por. Arystoteles, Polityka [1,3,1-23], 33-39.
11 Por. J.E. Pluta, Human Progress Amid Resistance to Change (Victoria 2011) 50; G.E. 
McCarthy, Dreams in Exile: Rediscovering Science and Ethics in Nineteenth-Century 
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zdecydowanie opowiadał się za dwoma pierwszymi sposobami i bardzo 
wyraźnie potępiał trzecią możliwość. To zdecydowane stanowisko Stagiryty 
spowodowane było przekonaniem, że handel z wykorzystaniem środków 
pieniężnych nie służy zaspokojeniu rzeczywistych potrzeb ludzkich, co 
czynią dwa pierwsze sposoby nabywania dóbr, ale zaspokajaniu zachcianek 
i niesłusznych pragnień. Wskutek tego następowało zatem zatracenie sensu 
i celu zdrowej ekonomii.

Odnośnie do koncepcji polis należy zauważyć, że zdaniem Arystotelesa 
państwo tworzą obywatele, przy czym pod pojęciem „obywatel” filozof ro-
zumiał osobę bezpośrednio uczestniczącą w rządach sprawami publicznymi. 
Oznaczało to, że obywatelem mogła być tylko ta osoba, która dysponowała 
wystarczającą ilością czasu na wykonywanie obowiązków publicznych. 
W tym kontekście do obywateli nie wliczali się zatem niewolnicy oraz 
rzemieślnicy. Obie grupy bowiem obłożone były licznymi obowiązkami 
społecznymi i przedstawiciele obu grup byli w opinii Stagiryty tak naprawdę 
„narzędziami”, przy pomocy których obywatele mogli się rozwijać i osiągać 
szczęście12. Różnica była taka, że niewolnicy bezpośrednio służyli tylko 
jednemu człowiekowi, rzemieślnicy natomiast – całemu społeczeństwu.

W zakresie formy państwowej Arystoteles widział możliwość urzeczy-
wistniania jej w trzech różnych formach, gdzie kryterium odróżniającym 
była ilość osób stojących bezpośrednio przy władzy. Władza w państwie 
mogła byś sprawowana przez jedną osobę, niewielką ich ilość bądź przez 
znaczną część obywateli. Jednocześnie filozof był świadomy tego, że każda 
z tych trzech form władzy może być sprawowana w sposób pozytywny bądź 
negatywny, co w konsekwencji przekłada się na sześć ustrojów państwo-
wych wskazanych przez filozofa. W przypadku form pozytywnych są to: 
monarchia, jeżeli władza spoczywa w rękach tylko jednej osoby, arystokra-
cja, jeżeli władzę sprawuje niewielka grupa osób i politeja, jeżeli za władzę 
odpowiada znaczna część obywateli. Formami negatywnymi są natomiast 
kolejno: tyrania, oligarchia i demokracja13.

Social Theory (New York 2009) 27.
12 Por. P. Garnsey, Ideas of Slavery from Aristotle to Augustine (Cambridge 1999) 36.
13 A. Kenny, A New History of Western Philosophy in Four Parts (Oxford 2010) 70. 
Pod terminem „demokracja” Arystoteles rozumie taką formę rządów, która w sposób nie-
sprawiedliwy faworyzuje interesy najuboższych. Posługując się współczesną nomenkla-
turą, tę formę rządów należałoby zapewne nazwać demagogią.
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Kryterium oddzielającym zdaniem filozofa pozytywną od negatywnej 
formy rządów jest adresat pożytku wynikającego ze sprawowanych rzą-
dów14. Jeżeli władza przynosi korzyść tylko rządzącemu, to dany ustrój 
jest zły. Jeżeli natomiast sprawowanie władzy służy pożytkowi ogólnemu, 
to taka forma jest pozytywna. Zdaniem Stagiryty wybór poszczególnej (po-
zytywnej) formy rządów uzależniony jest od konkretnego społeczeństwa. 
Jeżeli w danym państwie znajduje się charyzmatyczna osoba, słusznym 
ustrojem staje się monarchia, jeżeli zaś jest kilka wybitnych jednostek, 
właściwą formą ustroju będzie arystokracja. Osobiście jednak filozof za 
najbardziej właściwą formę rządów uważał politeję. Ten wybór uzasadniał 
tym, że zazwyczaj nie ma wybitnych osobistości, a politeja jawiła mu się 
jako pośrednia droga rządów pomiędzy demokracją a oligarchią. Dzięki 
temu, że władza spoczywała w rękach warstwy wystarczająco zamożnej, 
ta dbała o interesy klasy średniej, która według filozofa dawała największe 
szanse na stabilność państwa.

3. Państwo idealne w ujęciu Arystotelesa

Arystoteles w swoich pismach zawarł również taką wizję państwa, którą 
w jego opinii można by nazwać państwem idealnym15. Zasadniczą zasadą, 
którą powinni kierować się zarządcy takiej społeczności, jest zasada najwyż-
szego dobra człowieka. Państwo powinno zatem istnieć po to, żeby w sposób 
możliwie najlepszy realizować najwyższe dobro człowieka, którym, zdaniem 
filozofa, jest dobro duchowe16. Choć Stagiryta nie wykluczał możliwości 
zabiegania również o dobra materialne, to jednak wyraźnie podkreślał, że 
to tych dóbr należy przywiązywać mniejszą wagę.

Idealne państwo w wizji Arystotelesowej powinno mieć odpowied-
nią liczbę mieszkańców, przy czym filozof zdecydowanie unika podania 

14 Innymi słowy kryterium oddzielającym jest kierowanie się przez rządzących dobrem. 
Zob. M. Brown, «Aristotle and Aquinas on the Family and the Political Community», 
w: A.S. Loveless, T.B. Holman, The Family in the New Millennium, v. 3: Strengthening 
the family (London 2007) 4.
15 Wizję takiego państwa filozof kreśli w siódmej księdze Polityki.
16 Arystoteles wyróżniał trzy rodzaje dóbr. Zob. K. Oatley, S. Gloubermann, «Emotions 
and human health», w: S. Carta, Psychology, v. 2 (Oxford 2009) 252.
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konkretnej liczby17. Mieszkańców nie powinno być ani zbyt dużo, ani 
zbyt mało, gdyż każda skrajność generuje dla państwa pewne problemy. 
W przypadku, gdy liczba osób tworzących dane państwo jest za mała, 
społeczność nie będzie samowystarczalna, co oznacza jej uzależnienie od 
kontaktu z innym państwem18. W sytuacji, gdy liczba mieszkańców byłaby 
zbyt duża, pojawiłyby się znaczne trudności na dwóch płaszczyznach. Po 
pierwsze, nad taką społecznością trudno byłoby zapanować, a jej kontrola 
w celu zapobiegania ewentualnym rozruchom byłaby niełatwa do wyko-
nania. Po drugie, wskutek dużej ilości mieszkańców spadłaby znajomość 
pomiędzy nimi. To z kolei czyniłoby niemożliwym adekwatne rozdzie-
lanie obowiązków pomiędzy nimi, a zatem ten fakt osłabiałby możliwie 
największą wydajność państwa.

Drugim warunkiem idealnego państwa postawionym przez Stagirytę 
jest wymóg posiadania terytorium odpowiedniej wielkości19. Ponowie 
filozof unika podania konkretnych rozmiarów, zwraca jednak uwagę na 
to, że wielkość tego terytorium powinno być odpowiednio wyważone, 
tzn. nie może ono być ani zbyt małe, ani zbyt rozległe20. Powód takiego 
stanowiska filozofa tkwi w znacznej mierze w jego założeniach doty-
czących zakresu nabywanych dóbr. Zbyt mała rozległość terytorialna 
danego państwa nie pozwoliłaby na wytwarzanie odpowiedniej ilości 
dóbr potrzebnych do zaspokojenia potrzeb obywateli. Z drugiej strony 
posiadanie zbyt dużych obszarów mogłoby spowodować wytwarzanie 
produktów zbytecznych, tak więc w takiej ilości, która przekraczałaby 
rzeczywiste potrzeby mieszkańców. Wreszcie państwo powinno leżeć na 
takim terytorium, które ma dostęp do morza. Powód takiego usytuowania 
polis leży w możliwości prowadzenia handlu morskiego21. 

17 Zob. Arystoteles, Polityka [7,4,7], 190.
18 Zob. J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens: Rhetoric, Ideology, and the Po-
wer of the People (New Jersey 1989) 33. Filozofowi natomiast dlatego zależało na samo-
wystarczalności państwa, bo dzięki temu dana społeczność mogła się realizować i uszczę-
śliwiać bez kaprysu innych państw. W przeciwnym wypadku dobro danej społeczności 
było zależne od osób trzecich, co znacząco utrudniało realizację dobra całej społeczności.
19 Zob. Arystoteles, Polityka [7,5,1], 191.
20 Zob. N. Jayapalan, Comprehensive Study Of Aristotle (Delhi 2002) 86.
21 Nietrudno zauważyć, że ten postulat kłóci się z ideą samowystarczalności danego 
polis.
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Co do własności prywatnej Arystoteles widział potrzebę istnienia 
własności wspólnej obok własności prywatnej22. Co do tej drugiej należy 
zauważyć, że filozof opowiadał się za dwuelementowym podziałem posia-
danej ziemi. Uważał on, że każdy obywatel powinien posiadać część ziemi 
w pobliżu miasta i drugą część ziemi w pobliżu granic. Posiadanie części 
ziemi w pobliżu miasta sprawi, że ten sposób uniknie się antagonizmów 
pomiędzy interesami poszczególnych osób, posiadanie części własności 
ziemskiej w pobliżu granic z kolei sprawi, że w interesie wszystkich oby-
wateli będzie leżeć obrona państwa przed wrogiem zewnętrznym.

W dalszej kolejności Stagiryta stara się określić, jakie cechy powinni 
mieć obywatele idealnego państwa. Jego zdaniem dwoma najważniejszymi 
cechami osobowościowymi jest odwaga oraz twórczość23. Ludy europejskie 
w opinii filozofa odznaczają się walecznością i odwagą, ludy azjatyckie 
natomiast – twórczością i pomysłowością. Oznacza to, że przedstawiciele 
żadnej z tych nacji nie są w stanie stworzyć idealnego państwa, ponieważ 
mieszkańcy tych krain nie posiadają obu cech wskazanych przez Arystote-
lesa. Nie oznacza to jednak, że zdaniem filozofa nie ma narodowości, której 
przedstawiciele nie byliby zarówno waleczni, jak i twórczy. Stagiryta uważa, 
że Grecy są właśnie taką nacją, która wykazuje posiadanie obu tych cech.

Idealne państwo w ujęciu filozofa tworzą różne klasy mieszkańców, 
którym przydzielona jest określona rola w danym społeczeństwie. Państwo 
może prawidłowo funkcjonować tylko wtedy, gdy posiada wszystkie wska-
zane przez Arystotelesa klasy mieszkańców, do których Stagiryta zalicza 
rolników, rzemieślników, kupców, wojowników, radnych oraz kapłanów24. 
Celem rolników jest dostarczanie żywności, rzemieślników – wytwarzanie 
narzędzi oraz dóbr materialnych, kupców – pomnażanie majętności, wo-
jowników – obrona państwa przed niebezpieczeństwami wewnętrznymi 
i zewnętrznymi, radnych – właściwe zarządzanie polis, a kapłanów – zaj-
mowanie się sprawami kultu.

22 Zob. S.K. Sharma, U. Sharma, Western Political Thought (From Plato to Burke) 
(Delhi 2006) 160.
23 Por. Arystoteles, Polityka [7,6,1], 193; W.K.C. Guthrie, The Greek Philosophers from 
Thales to Aristotle (London 2006) 112.
24 Zob. Arystoteles, Polityka [7,7,5], 190; Nie wszyscy autorzy wymieniają dokładnie 
takie klasy społeczne. Inną listę można odnaleźć w: R. Boesche, Theories of Tyranny: 
From Plato to Arendt (Pennsylvania 1996) 72.
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W tym sześciostopniowym podziale filozofa wyróżnić można dwie 
zasadnicze grupy zawodów. Do pierwszej należą cechy rolników, rze-
mieślników oraz kupców, do drugiej zaś cechy wojowników, radnych 
oraz kapłanów25. Kryterium podziału stanowi przynależność do stanu 
obywatelskiego. Zdaniem Arystotelesa bowiem obywatele nie powinni 
zajmować się mało szlachetnymi formami życia, do których filozof 
zaliczał właśnie rolnictwo, rzemiosło i handel, ponieważ wskutek wy-
konywania tych czynności nie mieliby czasu na praktykowanie cnót, 
co jest ich właściwym zadaniem i drogą do osiągnięcia szczęścia26. 
Z tego powodu dla obywateli filozof zarezerwował funkcje z drugiej 
grupy, czyli ochrona państwa, właściwe sprawowanie władzy oraz zaj-
mowanie się kultem.

Stagiryta był świadomy tego, że najrozsądniej byłoby przydzielać 
różne funkcje różnym osobom, by w ten sposób daną funkcję sprawował 
ten obywatel, który się na tym najlepiej zna. Z drugiej strony filozof 
dostrzegał wady takiego rozwiązania – osoby zajmujące się ochroną 
państwa mogliby domagać się władzy politycznej, usprawiedliwiając 
to tym, że dysponują siłą militarną. Dlatego Arystoteles rozwiązał tę 
potencjalną trudność przez wprowadzenie kadencji poszczególnych 
funkcji w państwie. Trzy najważniejsze funkcje państwowe miałyby 
być sprawowane kolejno przez wszystkich obywateli zależnie od wieku. 
Oznacza to, że w miarę dorastania obywatele pełniliby funkcje wojow-
ników, radnych oraz kapłanów, co zapewniałoby sprawiedliwy podział 
władzy pomiędzy wszystkich ich obywateli27.

25 Niektórzy autorzy w tej drugiej grupie nie wyliczają kapłanów. Zob. D.L. Phillips, 
Looking Backward: A Critical Appraisal of Communitarian Thought (New Jersey 1993) 
128.
26 Drugim powodem, dla którego obywatele nie powinni się zajmować zajęciami niż-
szych grup społecznych, jest kwestia czasu. Obywatele, żeby uczestniczyć w sprawowa-
niu władzy, powinni mieć na to czas. Zob. J.T. Ozoliņš, «Democracy, civil socjety and 
education», w: J.T. Ozoliņš, Civil Society, Education and Human Formation: Philoso-
phy's Role in a Renewed Understanding of Education (London 2017) 12.
27 Właśnie taka kolejność sprawowania funkcji w ujęciu Arystotelesa wynikać miała-
by z temperamentu i zdolności poszczególnych etapów życia. Ludzie młodzi dysponują 
większą siłą niż starsi, dlatego funkcje militarne pełniłoby się najpierw, do pełnienia funk-
cji radnego czy kapłana z kolei potrzebna jest mądrość, którą nabywa się z czasem.
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Pełnienie właściwych ról w państwie Stagiryta wiązał z wychowa-
niem, które jest elementem koniecznym do odpowiedniego przygoto-
wania obywateli28. W ujęciu filozofa wychowanie dokonuje się przez 
cały czas życia i zaczyna już nawet w okresie prenatalnym. Arystoteles 
opowiadał się za uśmiercaniem dzieci kalekich oraz niepełnosprawnych, 
by w ten sposób już na najwcześniejszym etapie wyłączyć z życia poli-
tycznego tych, którzy nie byliby zdolni do pełnienia właściwych sobie 
ról w państwie. Model wychowawczy filozofa przewidywał najpierw 
wychowanie ciała, następie popędów i instynktów, a na końcu duszy29. 
W szkole, do której szłoby się w wieku siedmiu lat, Grecy mieliby uczyć 
się czytania, pisania, rachowania, muzyki oraz gimnastyki. Arystoteles 
nie przewidywał przygotowania technicznego, ponieważ w jego syste-
mie obywatele są utrzymywani przez pozostałych mieszkańców polis, 
a zatem im taka wiedza byłaby po prostu niepotrzebna. Wychowanie 
było przewidziane jednie dla obywateli.

4. Zasady równości obywateli

Ustalenie, w jakim stopniu Arystoteles traktował obywateli swoje-
go idealnego państwa jednakowo, dokona się, jak już zaznaczono we 
wstępie opracowania, przez zestawienie poglądów Stagiryty z odpo-
wiednimi kryteriami. Wydaje się, że dla w miarę całościowego obrazu 
wystarczy wykorzystanie następujących czterech kryteriów: dostęp 
do władzy, dostęp do edukacji, zagadnienie własności, istnienie stanu 
niewolniczego. Fakt jednakowego traktowania obywateli będzie moż-
na stwierdzić wtedy, gdy mieszkańcy będą mieli jednakowy dostęp do 
wskazanych elementów.

28 Nie ma wśród autorów pełnej zgody co do tego, czemu przede wszystkim wycho-
wanie w idealnym państwie Arystotelesa miało służyć. Zob. M.P. Nichols, Citizens and 
Statesmen: A Study of Aristotle's Politics (Lanham 1992) 210. Szczegółowe rozważania 
filozofa na temat wychowania można odnaleźć w: Arystoteles, Polityka [7,15,1–8,7,11], 
211-226.
29 Właśnie taka kolejność związana była z rozwojem człowieka – u ludzi najpierw roz-
wija się ciało, potem instynkty, a na końcu rozum.
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4.1 Dostęp do władzy

Dostęp do władzy w znacznym stopniu uzależniony był od wybranego 
systemu sprawowania władzy. W przypadku monarchii władza spoczywała 
w ręku jednej osoby, w przypadku demokracji zaś – w obrębie większej ilości 
obywateli. Jak zauważono, Arystoteles opowiadał się za możliwością wy-
boru któregokolwiek z dobrych systemów, przy czym za najbardziej realny 
uważał politeję, a zatem to ten system sprawowania władzy należy ocenić 
w kontekście przyjętego kryterium.

W przypadku politei dostęp do władzy posiada znaczna część obywa-
teli w tym sensie, że wpływają oni bezpośrednio na podejmowane decyzje. 
Trzeba mieć na uwadze, że jest to władza kadencyjna, do której dochodzi 
się po osiągnięciu odpowiedniego wieku i po odsłużeniu pewnego okresu 
życia jako strażnik militarny30. Zdecydowanie bardziej kontrowersyjna 
jest kwestia dostępu do bezpośredniego sprawowania władzy przez przed-
stawicieli niższych klas społecznych. Arystoteles opowiedział się za tym, 
żeby rolnicy, rzemieślnicy oraz kupcy pozbawieni byli dostępu do funkcji 
radnego31. Z drugiej strony należy być świadomym tego, że w ujęciu Sta-
giryty przedstawiciele tych zawodów nie należeli do obywateli państwa32.

4.2 Dostęp do edukacji

W rozumieniu Arystotelesa dostęp do wychowania, które w przypadku 
tego filozofa należałoby rozumieć jako dostęp do edukacji, zarezerwowany 
został tylko dla obywateli polis33. To oni mieli nabywać umiejętności czy-
tania, pisania, rachowania oraz rozwijać kulturę fizyczną. Przedstawiciele 
klas rolniczej, rzemieślniczej oraz kupieckiej w ujęciu Stagiryty pozbawieni 
byli dostępu do wymienionych umiejętności. Z drugiej strony należy być 

30 Zob. T.A. Sinclair, A History of Greek Political Thought (New York 2010) 234.
31 Jeden z autorów ujął to w ten sposób, że Arystoteles tylko pewnej grupie osób dał 
możliwość osiągnięcia szczęścia, ale kosztem innych. Zob. D.B. Nagle, The Household as 
the Foundation of Aristotle's Polis (Cambridge 2006) 132.
32 Zob. J. Ober, Mass and Elite in Democratic Athens, 33; D. Keyt, «Aristotle and Anar-
chism», R. Kraut, S. Skultety, Aristotle's Politics: Critical Essays (Lanham 2005) 216.
33 Por. J.W. Fraser, Reading, Writing, and Justice: School Reform as if Democracy Mat-
ters (New York 1997) 58.
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świadomym tego, że nawet nie wszyscy obywatele mieli dostęp do edukacji. 
Arystoteles bowiem zalecał uśmiercanie dzieci niepełnosprawnych, nawet 
jeżeli byli synami obywateli. Nie oznacza to jednak, że przedstawiciele sta-
nów wyższych mieli swobodny dostęp do pełnej wiedzy, ponieważ w ujęciu 
filozofa nie mieli oni nabywać umiejętności technicznych, potrzebnych do 
wykonywania jakiegoś zawodu. Była to więc ta dziedzina wiedzy, którą 
posiadali przedstawiciele niższych stanów, a nie posiadali obywatele.

4.3 Zagadnienie własności

Stagiryta przyjmował zasadność istnienia własności prywatnej w swojej 
wizji idealnego państwa34. Należy jednak ponownie podkreślić, że prawo 
do własności prywatnej dotyczyło przedstawicieli wyższych klas społeczeń-
stwa, czyli obywateli. Oznacza to, że ludzie należący do stanu rolniczego, 
rzemieślniczego bądź kupieckiego byli pozbawieni możliwości posiadania 
własności prywatnej. Koncepcja filozofa polegała na takim podzieleniu ma-
jątku ziemskiego, żeby znajdował się on w dwóch różnych miejscach po to, 
żeby w ten sposób zapobiec ewentualnym antagonizmom oraz zmotywować 
wszystkich obywateli do pełnego zaangażowania na rzecz obrony państwa.

4.4 Istnienie stanu niewolniczego

Jak już zauważono, Arystoteles opowiadał się w swojej koncepcji pań-
stwa za istnieniem stanu niewolniczego35. W znacznej mierze wynikało to 
z tego, że filozof widział w instytucji niewolnictwa rodzaj „żywego narzę-
dzia”, tak więc zbiór osób pozbawionych praw obywatelskich i sprowa-
dzonych do roli sług właściwych obywateli swojego państwa36. W sen-
sie ścisłym niewolnikami byli też rzemieślnicy, przy czym w przypadku 
przedstawicieli tego stanu społecznego ich pozycja „zakrywała” nijako ich 
prawdziwy status, ponieważ, w przeciwieństwie do niewolników, służyli oni 
bezpośrednio instytucji publicznej, a nie pojedynczym osobom.

34 Zob. P. Garnsey, Thinking about Property, 233.
35 Należy jednak zauważyć, że niektórzy współcześni autorzy próbują nieco osłabiać 
poglądy Arystotelesa dotyczące niewolnictwa. Zob. P. Garnsey, Thinking about Property: 
From Antiquity to the Age of Revolution (Cambridge 2007) 233.
36 Por. A. Perkins, Trailblazers in Politics (New York 2015) 10.
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5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba odpowiedzi na pytanie, 
czy Arystoteles w swojej wizji państwa idealnego traktował wszystkich 
obywateli jednakowo. Praca została podzielona na trzy zasadnicze czę-
ści. W pierwszej przeanalizowano ogólne założenia Arystotelesowej wizji 
państwa. W drugiej badania zostały zogniskowane wokół wizji idealnego 
państwa tego filozofa. Wreszcie w części trzeciej nastąpiła analiza wizji 
idealnego państwa Stagiryty pod kątem równości obywateli. W tym celu 
zostały wprowadzone kryteria pozwalające na dokonanie adekwatnej oceny.

W świetle przeprowadzonych analiz należy zwrócić uwagę na pewną 
problematykę terminologiczną. We współczesnym ujęciu pod terminem 
„obywatel” kryje się o wiele szerszy zbiór desygnatów niż u Arystotelesa. 
Stagiryta pod tym wyrazem rozumiał jedynie tych ludzi, którzy należeli do 
określonych stanów społecznych. Podejmując zatem temat równości obywa-
teli należy być świadomym tej znacznej różnicy w dobranej nomenklaturze. 
Przy współczesnym rozumieniu terminu „obywatel” należy stwierdzić, że 
Arystoteles nie traktował wszystkich jednakowo, o czym świadczy zdecy-
dowana różnica pomiędzy przedstawicielami niższych i wyższych stanów 
społecznych w zakresie dostępu do władzy, dostępu do edukacji oraz za-
gadnienia własności. Należy jednak podkreślić, że nawet przy przyjęciu 
Arystotelesowego rozumienia tego terminu kwestia równości obywateli 
nie jest wcale taka oczywista. Zauważono bowiem, że filozof dopuszczał 
uśmiercanie dzieci obywateli, jeżeli te nie wykazywały odpowiednich pre-
dyspozycji fizycznych. Nawet w tym kontekście zatem mówienie o równości 
obywateli w idealnym państwie Stagiryty wydaje się niezasadne.
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Did Aristotle treat all citizens equally? The problem of equality 
of all occupants of philosopher’s ideal state

The main purpose of the paper is an attempt of answering the question if Aristotle treated 
all citizens equally in his vision of ideal state. The paper was divided into three parts. 
In the first one the most important assumptions of Aristotle’s politic were presented. In 
the second one Aristotle’s ideal state vision was presented. Finally in the third one there 
were the analysis of ideal state in the aspect of citizens equality. On the basis of analysis 
it should be underlined that there is different understanding term “citizen” by philosopher 
and present-day people. All the same it should be claimed that Aristotle did not treat all 
citizens equally.

Keywords:   Aristotle; state; ideal state; slavery; equality; citizens
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Numerologia pitagorejska – 
jej pochodzenie, podstawy i znaczenie symboliczne 

liczb w filozofii spadkobierców Pitagorasa

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania tych liczb, które w pitagorejskim 
systemie filozoficznym były uważane za ważniejsze i bardziej znaczące od innych. Opra-
cowanie zostało ustrukturyzowane w dwóch głównych częściach. W części pierwszej 
zaprezentowano ogólną rolę liczb w nauce pitagorejskiej przede wszystkim w zakresie 
zagadnień kosmologicznych, w części drugiej natomiast analizy zostały zogniskowane 
wokół problematyki i symboliki konkretnych liczb w badanym systemie filozoficznym. 
Na podstawie przeprowadzonych badań można pokusić się o stwierdzenie, że najważniej-
szą liczbą w systemie pitagorejskim była dziesiątka oraz czwórka. Nie oznacza to jednak, 
że pozostałe liczby w zakresie 1-10 odgrywały marginalną rolę. Im również pitagorejczy-
cy przypisywali pewne, najczęściej pozytywne, znaczenie.

Słowa kluczowe:   Pitagoras; pitagorejczycy; liczby; symbolika; kosmologia; kosmogonia

1. Wprowadzenie

Wiara w siłę i realne oddziaływanie liczb w życiu poszczególnych jed-
nostek1 nie jest wymysłem czasów współczesnych. Już w starożytności 
bowiem wierzono, że liczby, w mniejszym bądź większym stopniu, mogą 
oddziaływać na rzeczywistość i ją kształtować. Nie było to oczywiście 
przekonanie powszechnie obowiązujące we wszystkich starożytnych cywi-
lizacjach, niemniej jego oddziaływanie nie ominęło nawet cywilizacji grec-
kiej, i to w tym okresie jej rozwoju, w którym coraz silniej dawała o sobie 
znać myśl filozoficzna starająca się uwolnić ludzki rozum od magicznego 
i czarodziejskiego myślenia. Związkiem filozoficznym znanym ze swoich 

1 Dobrym (aczkolwiek kuriozalnym) przykładem obrazującym ten typ myślenia jest 
pomijanie w pewnej ilości hoteli numeru trzynaście podczas numeracji kolejnych pokoi.



mgr lic. Dawid Mielnik

140

bardzo charakterystycznych zapatrywań na liczby, ich naturę oraz rolę było 
bractwo pitagorejskie, którego początki wiązane są z filozofem Pitagorasem. 
Należy zakładać, że rola przypisana przez pitagorejczykom cyfrom nie była 
przypadkowa, ale miała swoje racjonalne uzasadnienie, którego wydobycie 
pozwala na lepsze zrozumienie przesłania filozoficznego głoszonego przez 
to bractwo.

Celem niniejszego opracowania będzie próba naukowej refleksji nad 
znaczeniem i rolą liczb w systemie pitagorejskim. Pozwoli to na ustalenie, 
którym liczbom filozofowie pitagorejscy przypisywali szczególne znaczenie 
i czym było to spowodowane. Opracowanie składać się będzie z dwóch, 
wzajemnie uzupełniających się części. Najpierw analizy zostaną zogni-
skowane na ogólnym spojrzeniu na rolę liczb w myśli pitagorejczyków 
w odniesieniu do zagadnień kosmologicznych. W dalszej kolejności badania 
skupią się wokół problematyki roli i znaczenia konkretnych liczb w systemie 
pitagorejskim.

2. Znaczenie liczb w filozofii pitagorejskiej

Zogniskowanie refleksji filozoficznej nad liczbą i jej rolą w otaczającej 
rzeczywistości poskutkowało odkryciem przez pitagorejczyków wielu twier-
dzeń matematycznych i geometrycznych. Im przypisuje się sformułowanie 
tzw. twierdzenia Pitagorasa oraz twierdzenia o sumie kątów w trójkącie2. 
Co więcej, to właśnie pitagorejczycy wprowadzili rozróżnienie na liczby 
parzyste i nieparzyste, odkryli liczby niewymierne oraz tzw. liczby kwadra-
towe. Prowadzone przez nich badania przyczyniły się do wprowadzenia na 
stałe do języka matematyki takich pojęć, jak elipsa, hiperbola czy parabola3.

Bardzo ważnym elementem dla poprawnego odczytania znaczenia liczb 
w systemie pitagorejskim jest patrzenie na liczbę w taki sposób, jak czynili 
to pitagorejczycy. O ile dla współczesnego człowieka cyfry są rzeczywisto-
ściami niecielesnymi, niematerialnymi, nieprzestrzennymi i nieobecnymi 
bezpośrednio w świecie realnym, o tyle dla spadkobierców Pitagorasa liczba 
2 Por. C. Smoryński, History of Mathematics: A Supplement (Westmont 2008) 41; 
H. Eves, Great Moments in Mathematics (before 1650) (b.m.w. 1983) 26.
3 Por. A. Holme, Geometry: Our Cultural Heritage (Berlin 2002) 103; M.J. Bradley, 
The Birth of Mathematics: Ancient Times to 1300 (New York 2006) 27.
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pozostawała rzeczywistością cielesną, materialną i przestrzenną, przez co 
realnie obecną w świecie. Pitagorejczycy przedstawiali sobie liczby pod 
postacią kamyków, co ukonkretniało aspekt ilościowy wyrażany przez cy-
fry i pozwalało na doszukiwanie się w liczbach właściwości fizycznych4.

Wielkim, na owe czasy, odkryciem pitagorejczyków było zaobserwo-
wanie relacji liczbowych w szeregu zjawisk przyrodniczych i kulturowych. 
Bractwo odkryło, że w świecie przyrody kolejne okresy wyznaczające 
upływające lata, zmieniające się pory roku, dni czy cykle rozwojowe da 
się opisać i przedstawić za pomocą liczb5. Właśnie ta obserwacja dała 
podstawę w dopatrywaniu się w otaczającej człowieka rzeczywistości 
porządku i harmonii. W kontekście tego odkrycia to właśnie pitagorej-
czycy jako pierwsi nazwali przyrodę kosmosem6. Z drugiej strony filo-
zofowie ci zaobserwowali określone relacje liczbowe również w muzyce, 
która w ich związku także odgrywała bardzo dużą rolę. Okazało się, że 
poszczególne dźwięki muzyczne i interwały da się przedstawić za pomocą 
liczb i precyzyjnie sformułować prawa rządzące dźwiękami muzycznymi, 
co dodatkowo potwierdzało tezę o elementarnej roli liczby w świecie. Na-
wet relacje pomiędzy przedmiotami dało się określić przy wykorzystaniu 
wartości liczbowych7.

Odkrycie dużej roli liczb w świecie przyrody z jednej strony i jej bardzo 
realne rozumienie z drugiej przełożyło się na uznanie przez pitagorejczyków 
liczb za podstawowy budulec rzeczywistości w rozumieniu zasady filozofów 
jońskich8. Różnica była jednak dość duża. Filozofowie jońscy wskazywali 

4 Zob. Ch. Riedweg, Pythagoras: His Life, Teaching, and Influence (London 2005) 87; 
J.J. Watkins, Number Theory: A Historical Approach (Princeton 2014) 27.
5 Zob. A.E. Samuel, Greek and Roman Chronology: Calendars and Years in Classical 
Antiquity (München 1972) 28.
6 Zob. P.L. Miller, «Greek Philosophical Dualism», w: A. Lange, E.M. Meyers, 
B.H. Reynolds, Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and 
the Contemporary World (Göttingen 2011) 114. Greckie słowo kosmos wywodzi się od 
czasownika kosmeo oznaczającego „porządkować”. Przez tę nomenklaturę filozofowie 
pitagorejscy chcieli wyrazić ideę porządku (liczbowego) panującego w przyrodzie.
7 Zob. R.E. Guiley, The Encyclopedia of Magic and Alchemy (New York 2006) 265.
8 Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [44 B 4] (Berlin 1960) 
408; R. Stachowski, The Mathematical Soul: An Antique Prototype of the Modern Mathe-
matisation of Psychology (Amsterdam 1992) 47. Por. Platon, «Gorgiasz [507e-508b]», 
w: Platon, Gorgiasz, Menon (Kęty 2002) 100.
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na poszczególne elementy (woda, powietrze, ogień) jako materialną zasadę 
rzeczywistości otaczającej człowieka. Związek pitagorejski tymczasem 
liczbę uważał nie za materialną, ale formalną zasadę przyrody9. Przy takiej 
interpretacji jednak ci filozofowie musieli wskazać drugi element tworzący 
przyrodę, taki mianowicie, który byłby kształtowany i modelowany przez 
liczbę, czyli tzw. substrat.

Za wspomniany substrat pitagorejczycy uznali apeiron, czyli czynnik 
kształtowany, za zasadę formalną zaś peras, czyli czynnik kształtujący10. 
Apeiron miał być takim rodzajem tworzywa, które nie jest przez nic ogra-
niczone, peras z kolei charakteryzuje się tym, że posiada w sobie wzór oraz 
miarę mogącą oddziaływać na element nieograniczony, nadając mu w ten 
sposób właściwości rzeczy określonych. Dzięki nałożeniu elementu okre-
ślającego na element nieograniczony następowałoby ukonkretnienie danej 
rzeczy i jej zracjonalizowanie. W konsekwencji taka rzecz niosąca w sobie 
informację o posiadanych zależnościach liczbowych, które zdobyła dzięki 
perasowi, stawałaby się poznawalna dla człowieka11.

Przejście od liczby do przestrzeni było dla filozofów pitagorejskich 
możliwe, jak już wspomniano, przede wszystkim dzięki bardzo konkretnemu 
rozumieniu liczb. Wyrażanie poszczególnych liczb przy pomocy przestrzen-
nych kamyczków stało się pomostem do dopatrywania się w poszczególnych 
liczbach poszczególnych kształtów w przestrzeni. W ten sposób cyfra jeden 
stała się wyrazem punktu w przestrzeni, liczba dwa natomiast obrazem linii. 
Obecność trzech elementów umożliwiała pitagorejczykom dopatrzenia się 
przestrzeni, cyfra cztery natomiast dawała już możliwość stworzenia bryły, 
czyli przedmiotu trójwymiarowego12. Właśnie z tego powodu czwórkę 
połączono z materialnym ciałem – na cyfrę tę składała się suma punktów, 
linii oraz płaszczyzn. W kontekście tego spostrzeżenia pitagorejczycy byli 

9 Por. G. Cornelli, In Search of Pythagoreanism: Pythagoreanism as an Historio-
graphical Category (Berlin 2013) 149.
10 Por. I.M. Crombie, An Examination of Plato's Doctrines: Plato on Knowledge and 
Reality (London 2013) 423; N. Bunnin, J. Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philo-
sophy (Oxford 2004) 38. Owego apeironu nie należy jednak rozumieć w takim sensie, 
jaki mu nadał Anaksymander, gdyż ten filozof nie posługiwał się wyżej wspomnianym 
rozróżnieniem na czynnik kształtujący i kształtowany.
11 W filozofii pitagorejskiej zatem elementem, który umożliwia człowiekowi poznanie 
i ogląd świata przyrody, jest właśnie liczba.
12 Zob. E. Harrison, Cosmology: The Science of the Universe (Cambridge 2000) 42.
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w stanie wyprowadzić sposób formowania się świata. W ich opinii z jedynki 
(będącej punktem) wyłoniła się najpierw dwójka (linia), z której następnie 
powstała trójka (powierzchnia) i czwórka (bryła). Ciekawą propozycją było 
dopatrywanie się ściśle określonych kształtów w poszczególnych żywiołach. 
W oparciu o prowadzony namysł filozofowie pitagorejscy przyporządkowali 
ostrosłup do ognia, sześcian do ziemi, ośmiościan do powietrza, a dwudzie-
stościan do wody13.

Pitagorejczycy przeszli do historii również dzięki swojej specyficznej 
wizji kosmologicznej, w której nie zabrakło elementów matematycznych. 
Według ich wyobrażeń ziemia miała kształt wypukły, co miało tłumaczyć 
wcześniejsze pojawianie się ciał niebieskich na Wschodzie niż w Grecji14. 
Co więcej, filozofowie pitagorejscy uważali, że powietrze nie otacza całego 
wszechświata, ale tylko Ziemię, gwiazdy i inne planety zaś są zanurzone 
w próżni zwanej eterem15. Ten pogląd z kolei wymusił nijako dopatrywanie 
się źródła ruchu owych planet i gwiazd nie w nacisku wytwarzanym przez 
powietrze, ale w wewnętrznej sile samych ciał niebieskich. Dodatkowo 
pitagorejczycy zaobserwowali, wspomnianą już we wcześniejszej części 
opracowania, regularność ruchu planet oraz określili zależność pomiędzy 
odległością a szybkością tych ciał niebieskich.

Z wysuniętą hipotezą wklęsłości Ziemi wiązały się kolejne, rewolucyjne 
na tamte czasy, rozwiązania w zakresie astronomii. Kulistość Ziemi umożli-
wiała bowiem wprowadzenie hipotezy jej krążenia dookoła własnej osi. Ta 
propozycja z kolei dawała możliwość tłumaczenia zjawisk astronomicznych 
ruchem osiowym Ziemi16. W odniesieniu do problematyki miejsca Ziemi 
w całej strukturze wszechświata wśród filozofów pitagorejskich wykształ-
ciły się dwa zasadnicze obozy. Według zwolenników jednej grupy Ziemia 

13 Właśnie takie przyporządkowanie związane było zapewne z pewnymi właściwościa-
mi, na które naprowadzały poszczególne bryły. Dla przykładu sześcian jest stały, tak jak 
stała jest ziemia, a ostrosłup przypomina wznoszący się ku górze ogień. Dwunastościano-
wi z kolei przyporządkowano obiekty otaczające wszechświat.
14 Por. Ch.L. Joost-Gaugier, Measuring Heaven: Pythagoras and His Influence on Tho-
ught and Art in Antiquity and the Middle Ages (London 2006) 206. Do tej pory tę obser-
wację astronomiczną niektórzy próbowali tłumaczyć odwrotnie, czyli wklęsłością ziemi.
15 Zob. Arystoteles, «Fizyka [4,6]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 
1990) 95.
16 Przy takim rozwiązaniu ruchy słońca i gwiazd były jedynie pozorne.
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znajdowała się w centrum wszechświata17, według liczniejszych adherentów 
drugiego stanowiska Ziemia nie zajmowała centralnego miejsca w układzie 
planetarnym, ale razem z innymi ciałami obracała się wokół wyznaczonego 
ośrodka18. Hipoteza ta była o tyle wyjątkowa w tamtych czasach, że odbiera-
ła ona Ziemi wyjątkowe miejsce we wszechświecie. Sam system planetarny 
został przez nich ustrukturyzowany w dziesięciu sferach wyznaczonych 
przez poszczególne ciała niebieskie. Składały się na nie: Słońce, Księżyc, 
Ziemia, pięć innych znanych ówcześnie planet oraz gwiazdy stałe. Brakującą 
sferę stanowić miała nieznana im jeszcze sfera19.

3. Rola poszczególnych liczb w systemie pitagorejskim

Jak już wielokrotnie podkreślono, liczby w filozoficznym systemie 
wypracowanym przez pitagorejczyków odgrywały zasadniczą rolę nie 
tylko w wymiarze kulturowym (muzyka), ale również przyrodniczym, 
a nawet kosmicznym. Sprowadzanie przez zwolenników filozofii pi-
tagorejskiej wszystkiego do cyfr dało im możliwość dopatrywania się 
w liczbach elementu konstytutywnego rzeczywistości. Nie oznacza to 
jednak, że wszystkim cyfrom pitagorejczycy przypisywali jednako-
we znaczenie. Przeciwnie, na podstawie posiadanych danych można 
stwierdzić, że niektóre liczby faworyzowano i uważano za ważniejsze 
na tle innych. Szczególnym znaczeniem w tym systemie filozoficznym 
miała cieszyć się dziesiątka, aczkolwiek i innym cyfrom przypisywa-
no ściśle określone znaczenie, głównie były to liczby mieszczące się 
w przedziale 1-10.

Jedynka, jak już wspominano, oznaczała punkt, aczkolwiek wskazywała 
również na centralny punkt wszechświata, wokół którego uporządkowane 

17 Była to zatem koncepcja zgodna z powszechnymi w tamtych czasach przekonaniami.
18 Zob. E. Maor, The Pythagorean Theorem: A 4,000-year History (Princeton 2007) 20. 
A zatem w tym przypadku to ruch obiegowy Ziemi miałby tłumaczyć pozorny ruch ciał 
niebieskich.
19 Wyraźnie zatem widać dążenia pitagorejczyków do otrzymania cyfry dziesięć. We-
dług Arystotelesa owa dziesiąta sfera miała nosić nazwę „Przeciw-Ziemi”. Zob. Arystote-
les, «Metafizyka [A5]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warszawa 1990) 627-628.
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były kręgi ciał niebieskich20. Dodatkowo jedynka była pozostałością dzie-
lenia liczby nieparzystej. W tym kontekście jej rola polegała na pewnego 
rodzaju konkretyzacji i czynienia danej rzeczy kompletną, a zatem „do-
skonałą”21. Co więcej, jedynka wskazywała na początek wszechświata, 
a w niektórych kręgach pitagorejskich nawet na bóstwo22. Niekiedy przy-
pisywano jej płeć męską.

Dwójka wyrażała drugi etap powstawania świata (przejście z punktu do 
linii) oraz stanowiła znak podziału i wprowadzenia do świata przeciwieństw 
wyrażanych symbolicznie dwoma końcami tej samej linii. Z drugiej strony 
dwójka wskazywała także na równowagę owych przeciwieństw i harmonię 
w świecie23. Czasami przypisywano jej walor żeński jako tej cyfrze, która 
następuje po męskiej jedynce24. Trójce przypisywano moment przejścia 
z linii do powierzchni podczas procesu powstawania świata. Trójka wyrażała 
trzy stany czasowe (przeszłość, teraźniejszość, przyszłość) oraz trzy stany 
materii (stały, ciekły, gazowy), a nawet trzy wyznawane przez pitagorej-
czyków światy. Cyfra ta zatem wskazywała na pełnię i całość25. Niekiedy 
przypisywano jej walor męski, podobnie jak jedynce.

Czwórka obrazowała moment przejścia od powierzchni do bryły, a zatem 
moment wyłaniania ciał trójwymiarowych. Dla pitagorejczyków cyfra ta 
obrazowała również stałość, równość oraz sprawiedliwość. To przekonanie 
brało się stąd, że dopiero cztery punkty tworzą kwadrat, który uchodził 
za najbardziej stałą i równomierną z figur. Dodatkowo cyfra ta obrazo-
wała wszechświat złożony z czterech żywiołów, a także była kojarzona 

20 Oczywiście w tym systemie pitagorejskim, w którym Ziemia nie była lokowana 
w centrum wszechświata.
21 W systemie pitagorejskim, inaczej niż we współczesnych wyobrażeniach, za dosko-
nałe uchodziło to, co jest możliwe do uchwycenia i ukonkretnione.
22 Zob. M.S. King, Unveiling the Messiah in the Dead Sea Scrolls (Bloomington 2012) 
71.
23 Zob. D. Karamanides, Pythagoras: Pioneering Mathematician and Musical Theorist 
of Ancient Greece (New York 2006) 63; F. Chwalkowski, Symbols in Arts, Religion and 
Culture: The Soul of Nature (Cambridge 2016) 15.
24 Zob. P. Allen, The Concept of Woman, v. 2: The Early Humanist Reformation, 1250-
1500, p. 2 (Grand Rapids 2002) 877.
25 Zob. C.A. Pickover, The Loom of God: Tapestries of Mathematics and Mysticism 
(New York 2009) 51; V. Vitsaxis, «The Triadic Form Of Deity In Christian, Greek, Hindu, 
And Buddhist Thought», w: D. Papademetriou, A.J. Sopko, The Church and the Library: 
Studies in Honor of Rev. Dr. George C. Papademetriou (Boston 2005) 97.
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z tetraktysem26. Cyfra pięć symbolizowała z jednej strony właściwości 
ciał fizycznych, z drugiej zaś małżeństwo oraz fakt bycia człowiekiem. Ta 
druga symbolika związana była z tym, że piątka jest sumą trójki kojarzonej 
z płcią męską oraz dwójki kojarzonej z płcią żeńską, trzecia interpretacja zaś 
związana była z liczbą palców u ręki i nogi. Liczba ta wskazywała również 
na jedność przeciwieństw w określonym punkcie27.

Szóstka uchodziła za jedną z ważniejszych liczb, ponieważ powstawała 
jako suma trzech pierwszych cyfr, które dla pitagorejczyków miały wyjątko-
we znaczenie. Liczba ta obrazowała duszę oraz życie28. Siódemka otaczana 
była szczególną czcią ze względu na to, że była to najwyższa liczba pierwsza 
spośród cyfr podstawowych29. Była wiązana z obrzędami sakralnymi. To 
właśnie na tej cyfrze Pitagoras oparł swoją naukę o harmonii kosmicznej 
i muzyce wytwarzanej przez sfery kosmiczne30.

Również ósemka cieszyła się w systemie pitagorejskim wielką rolą, co 
wynikało z tego, że w oparciu o tę cyfrę tworzono sześcian, czyli idealnie 
symetryczną bryłę. Ósemka symbolizowała doskonałość, wieczność i liczbę 
sfer, które poruszają się wokół Ziemi, oraz harmonię, miłość i przyjaźń31. 

26 Zob. M.J. Bradley, The Birth of Mathematics, 16.
27 Zob. S.S. Pither, The Complete Book of Numbers: The Power of Number Symbols to 
Shape Reality (Saint Paul 2002) 52; J.A. Sykley, The Twilight Symbols: Motifs-Meanings-
Messages (Winchester 2012) 19.
28 Zob. I. Regardie, The Tree of Life: A Study in Magic (York Beach 1972) 51; 
S.S. Pither, The Complete Book of Numbers, 13; Ch.D. Ginsburg, The Essenes: Their 
History and Doctrines And, The Kabbalah: Its Doctrines, Development, and Literature 
(New York 2005) 210; F.J. Swetz, «Culture and the Development of Mathematics: An Hi-
storical Perspective», w: B. Greer, S. Mukhopadhyay, A.B. Powell, Culturally Responsive 
Mathematics Education (New York 2009) 18-19.
29 Liczba pierwsza jest to taka liczba, która jest podzielna tylko przez samą siebie 
i przez jeden.
30 Zob. R.E. Oster, Seven Congregations in a Roman Crucible: A Commentary on Reve-
lation 1-3 (Eugene 2013) 53; M.R. Rogación, Knowing Yourself and Others: The Eastern 
Enneagram Way (Manila 1991) 11; T.L. Orcutt, The Path of Return Trilogy: Jamayah: 
Adventures on the Path of Return, Collateral Karma, Letters from the Afterworld (b.m.w. 
2012) 575. Czasem tę cyfrę kojarzono z bóstwem. Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmen-
te der Vorsokratiker [44 B 20] 416.
31 H. Rahner, «The Christian Mistery and the Pagan Mysteries», w: J. Campbell, The 
Mysteries (Princeton 1955) 391; H. Rahner, Greek Myths and Christian Mystery (New 
York 1971) 74; V. Surnin, Hieroglyphs of the Phaistos Disc: history and full text transla-
tion (Rostov-on-Don 2013) 121.
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Dziewiątka jest cyfrą, którą otrzymuje się wskutek podniesienia do kwa-
dratu symbolicznej trójki. Co więcej, pomnożenie jej przez dowolną liczbę 
jednocyfrową spowoduje, że suma otrzymanego wyniku zawsze wynosi 
dziewięć. Warto również wspomnieć, że właśnie tyle sfer wskazywano we 
wszechświecie w systemie pitagorejskim32. Między innymi z tego powodu 
dziewiątka symbolizowała sprawiedliwość i roztropność33.

Szczególnym znaczeniem i szczególnym poważaniem wśród filozofów 
pitagorejskich cieszyła się cyfra dziesięć kojarzona często z figurą geome-
tryczną zwaną tetraktysem34. O dużym znaczeniu tej cyfry (i utworzonej 
na jej podstawie figury) może świadczyć fakt, że pitagorejczycy składali 
swoje przysięgi właśnie na nią. Wielka rola tej liczby wiązana była głownie 
z tym, że cyfrę dziesięć otrzymuje się jako sumę czterech pierwszych liczb 
(a więc obrazujących kolejno punkt, linię, powierzchnię i bryłę). Co więcej, 
podstawą tetraktysu (a więc dziesiątki) jest z każdego jego boku czwórka 
obrazująca, jak już wspomniano, stałość, sprawiedliwość oraz równość. 
Dziesiątce pitagorejczycy przypisywali doskonałość wszechświata oraz 
obraz jego początku35.

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania tych liczb, które 
w filozoficznej refleksji bractwa pitagorejskiego odgrywały kluczową rolę 
i były postrzegane jako ważniejsze od innych. Dla osiągnięcia postawio-
nego celu badawczego autor przeanalizował ogólną rolę liczb w systemie 

32 Z wyłączeniem jeden postulowanej, aczkolwiek nigdy nie zaobserwowanej.
33 S. Delany, Impolitic Bodies: Poetry, Saints, and Society in Fifteenth-Century En-
gland (New York 1998) 168; P.B. Taylor, Gurdjieff and Orage: Brothers in Elysium (York 
Beach 2001) 234.
34 Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [44 B 11] 411-412. Jest to 
figura triangularna złożona z dziesięciu komponentów rozlokowanych w strukturze pira-
midalnym, w której na każdy z trzech boków składa się dokładnie cztery elementy.
35 S. Skinner, Sacred Geometry: Deciphering the Code (New York 2009) 18; A. den 
Heijer, «Cosmic Mothers in Philo of Alexandria and in Neopythagoreanism», w: D.T. Ru-
nia, G.E. Sterling, The Studia Philonica Annual: Studies in Hellenistic Judaism (Atlanta 
2015) 68; M. Ivsin, Quantum Pythagoreans: Of Stars and Numbers, Gs and Waves (Bo-
ston 2006) 38.
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pitagorejskim, po czym skupił się wokół problematyki związanej już ściśle 
ze wskazanym celem badawczym pracy. Ten dwuczłonowy zakres przepro-
wadzonych analiz wyznaczył również strukturę niniejszego opracowania.

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że pitagorej-
czycy wszystkim jednocyfrowym liczbom przypisywali jakieś znaczenie. 
Generalnie była to symbolika pozytywna, choć w pewnych przypadkach 
wymieszana z niektórymi aspektami negatywnymi. Za najważniejszą cyfrę 
uchodziła dziesiątka, a ponieważ do jej otrzymania w postaci tetraktysu 
posługiwano się liczbą cztery, to również i jej przypisywano duże znaczenie. 
Należy jednak stwierdzić, że większość przeanalizowanych liczb była uwa-
żana za ważne z różnych ściśle określonych powodów. W tym kontekście 
wydaje się, że nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi na problem 
postawiony we wstępie opracowania. Zasadne jest wskazanie większej roli 
dziesiątki i czwórki w systemie pitagorejskim, przy czym nie oznacza to 
pomniejszania roli pozostałych cyfr.
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Numerology – its origin, sources and symbolic importance 
of numbers in Pythagorean philosophy

The main purpose of the paper is an attempt of indicating the numbers which in Pythago-
rean philosophical system were interpreted as more important and more significant than 
others. The paper was divided into two main parts. In the first one the author presented the 
role of numbers in Pythagorean thought generally in relation to cosmology problematic 
first of all. In the second part of paper the analysis were connected to meaning concrete 
numbers problematic in Pythagorean philosophical thought. On the basis of analysis it can 
be claimed that the most important number in Pythagorean philosophy was number ten 
and four. However that does not mean other numbers 1-10 had minor signification. Other 
numbers had their signification, positive often.

Keywords:   Pythagoras; pythagoreanism; numbers; symbolism; cosmology; cosmogony



151

mgr Dominik Róg

Bóg w obliczu zagłady. 
Studium na podstawie przeżyć mieszkańców 

Biłgorajszczyzny w latach 1939-1945

Tragiczne lata II wojny światowej (1939-1945) wywoływały w jej uczestnikach, a szcze-
gólnie w ofiarach reżimów nazistowskiego i sowieckiego, całą paletę – najczęściej ne-
gatywnych – odruchów i emocji. W dobie powszechnego strachu, podejrzliwości, chęci 
zemsty i zezwierzęcenia ludzie odnajdowali ukojenie i wsparcie w wierze katolickiej. 
Mieszkańcy biłgorajskich wsi, którzy cierpieli wysiedlenia (lato 1943), akcje pacyfika-
cyjne i brutalność nie tylko Niemców, ale i Sowietów i Ukraińców, poszukiwali wsparcia 
duchowego w Bogu i Jemu oddawali swój los. Dzięki codziennej modlitwie człowiek po-
trafił przetrwać, wydawałoby się w niemożliwych do przeżycia warunkach. Wiara w Boga 
pomagała także w tragicznych sytuacjach, kiedy rozum ludzki zawodził, a w człowieku 
budziły się skrajne emocje – wtedy tylko Bóg był w stanie zachować w ludziach człowie-
czeństwo.

Słowa kluczowe:  wysiedlenie; pacyfikacje; II wojna światowa; wiara w Boga; Biłgoraj-
szczyzna

1. Wprowadzenie

Lata II wojny światowej (1939-1945) były dla społeczeństwa pol-
skiego czasem ogromnej tragedii i cierpienia wynikającego z okupacyjnej 
rzeczywistości dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i sowieckiego. 
W obliczu masowych egzekucji, wywózek, przesiedleń, głodu i strachu 
dla wielu Polaków znaczącym wsparciem mentalnym była wiara w Boga. 
Nauka Kościoła katolickiego, głęboko zakorzeniona wśród społeczeństwa 
polskiego, w obliczu sytuacji kryzysowych była poddawana próbie, którą 
na ogół przechodziła pomyślnie. Jak zostanie pokazane w tym artykule, 
ludzie, którzy cudem przeżyli wojnę, zawdzięczają to często głębokiemu 
oddaniu się Bogu. 
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W tym artykule zostanie pokazane, że wiara w Boga miała wpływ na 
losy ludzkie mieszkańców Biłgorajszczyzny podczas II wojny światowej. 
Do analizy zostaną wykorzystane następujące teksty źródłowe: wydane 
drukiem wspomnienia wojenne ludności cywilnej i ludzi ruchu oporu1, 
a także wywiady ze świadkami wojny ze zbiorów własnych2. W pierwszej 
części zostanie nakreślone tło historyczne, uwzględniając w szczególności 
obraz wojny mieszkańców wsi podbiłgorajskiej. Do nakreślenia ogólnego 
tła omawianego okresu autor posłuży się monografiami3. Na podstawie 
kilku przeżyć mieszkańców Biłgorajszczyzny zostanie pokazane, że wiara 
miała wpływ na ich życie i dodawała im siły w momentach kryzysowych. 
Na końcu zostaną podsumowane przeprowadzone analizy. 

2. Obraz wojny we wspomnieniach mieszkańców Biłgo-
rajszczyzny

Do tej pory w badaniach naukowych mało miejsca zajmuje temat życia 
codziennego ludności cywilnej podczas okupacji w latach 1939-1944. Prze-
ważającym motywem są działania ruchu podziemnego, akcje dywersyjne 
oraz, co zrozumiałe, tzw. wielka polityka. Zagadnienie cierpień ludności 
cywilnej dopiero w ostatnich latach zaczęło zyskiwać na wadze, m.in. po-
przez publikacje wspomnień, historii rodzinnych itd. We wszystkich tych 
dziełach bohaterami są ludzie, a tłem wydarzenia polityczne i związane 
z nimi zawirowania dziejowe. 

Zrozumienie roli wiary dla Polaków w czasach II wojny świa-
towej będzie możliwe wtedy, kiedy wojenna rzeczywistość zostanie 
poznana z perspektywy tych, którzy ją przeżyli. Jaki obraz wojny 

1 Będą to więc m.in.: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne miesz-
kańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015); «Wspomnienia Krystyny Grabias», w: Kul-
tura – Kwartalnik Gminy Biłgoraj 19 (2016) 28-29.
2 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 r. w Osuchach [zbiory własne – 
D.R.]; Wywiad z Karoliną Ćwikłą w dniu 28 lutego 2017 r. w Korczowie [zbiory własne 
– D.R.].
3 Z. Słomka, M. Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny okresu okupacji niemieckiej w latach 
1939-1944 (Biłgoraj 2013) 96-97. Zob. J. Wołoszyn, «Geneza i przebieg niemieckich ak-
cji o kryptonimie „Sturmwind I i Sturmwind II», Zeszyt Osuchowski 3 (2008) 12.
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przedstawiają więc jej świadkowie? Nakreślając go, autor skupi się na 
obszarze Zamojszczyzny i opisze w przyjętych przez siebie na potrzeby 
artykułu następujących obszarach tematycznych: ludność wysiedlona 
oraz mieszkańcy wsi.

2.1 Obraz wojny ludzi wysiedlonych

Bezlitosny plan Hitlera zakładał wysiedlenie z terenów Europy 
Środkowo-Wschodniej kilkudziesięciu milionów Słowian (w tym oko-
ło 20 milionów Polaków), robiąc jednocześnie miejsce dla osadników 
germańskich. Założenia tego Generalnego Planu Wschodniego opierały 
się na perspektywie zwycięstwa z ZSRR. Ludność przeznaczoną do 
wysiedlenia planowano wywieźć aż za Ural. Przygotowaniem do tej 
brutalnej akcji były plany stworzenia pasa niemieckiego osadnictwa 
w południowej części dystryktu lubelskiego (Zamojszczyzna). Pierwsze 
wysiedlenia miały miejsce w listopadzie 1942 roku, kiedy z sześciu za-
mojskich wsi wysiedlono około 2 tys. Polaków, a w ich miejsce osadzono 
Niemców z Besarabii (Polacy nazywali ich „Czarnymi”). W następnym 
roku przystąpiono do właściwych wysiedleń: z powiatów: Zamość, To-
maszów Lubelski i Hrubieszów wywieziono około 16 tys. ludzi, w tym 
około 5 tys. dzieci, których część przeznaczono do zgermanizowania. 
W ich miejsce sprowadzono około 14 tys. kolonistów niemieckich. 
Wokół wsi zamieszkałych przez Niemców osadzano Ukraińców, którzy 
również byli przesiedleni ze swoich rodzinnych stron. Taka praktyka 
prowadziła do nieuchronnego wzrostu nienawiści pomiędzy Polakami 
i Ukraińcami.

W marcu 1943 roku akcje wysiedleń przerwano. Opór polskiej ludności 
był silny – leśna partyzantka coraz mocniej dawała się we znaki Niemcom. 
Realizacje Generalnego Planu Wschodniego wznowiono pod koniec czerwca 
1943 roku, kiedy w ramach akcji pacyfikacyjno-wysiedleńczej „Wehrwolf” 
zamierzano stłamsić opór Polaków na Zamojszczyźnie. Podczas brutalnych 
pacyfikacji w powiatach: Zamość, Tomaszów Lubelski i Biłgoraj ujęto pra-
wie 40 tys. ludności polskiej, kilkaset osób zamordowano. Większość wy-
słano do przymusowych robót w Niemczech, a resztę umieszczono w obozie 
koncentracyjnym w Majdanku. Wobec silnego oporu polskiej partyzantki 
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w połowie lipca 1943 roku zaprzestano akcji wysiedleń i nie wznowiono 
jej już do końca wojny4.

We wspomnieniach kombatantów najczęściej przewijają się obrazy 
przymusowego opuszczenia domu, podróży w tragicznych warunkach oraz 
pobytu w obozie koncentracyjnym, na przymusowych robotach w Niem-
czech lub u gospodarzy niemieckich na zasiedlonych wsiach pod Zamościem. 

Akcję wysiedleńczą rozpoczynał przymusowy spis ludności. Na 
drzwiach każdego domu musiał wisieć wypis wszystkich zamieszkujących 
go mieszkańców. Następnie, przeważnie w niedzielę, wczesnym rankiem 
niemieckie wojsko otaczało kordonem wieś i przeczesywało dokładnie 
zabudowania mieszkalne i gospodarcze. Ludzi zganiano w jedno miejsce, 
którym była najczęściej stodoła, plac przy kościele bądź innym budynku 
publicznym, skąd transportowano ich w ciężkich warunkach do obozów 
przejściowych w Biłgoraju, Zwierzyńcu, a następnie do Zamościa bądź 
Lublina. Wydarzeniom tym towarzyszyły często traumatyczne przeżycia, 
które na trwałe wpisały się w pamięć ich uczestników.

Leokadia Mróz ze Smólska Dużego (gmina Biłgoraj) razem z mamą 
i małym braciszkiem przeżyła gehennę wywózki, obozów przesiedleńczych 
i Majdanku. Kobieta wspomina, że w akcję wysiedleńczą razem z rodziną 
próbowały ukryć się w lesie, jednak Niemcy ich znaleźli i razem z innymi 
mieszkańcami zegnali do bydlęcych wagonów. „Pamiętam, że mama mnie 
podnosiła do okienka, przez które patrzyłam. W wagonach siedzieliśmy 
i czekaliśmy, bo cały czas zwozili więcej ludzi, a Niemcy chodzili dookoła 
z karabinami. Szła jakaś kobiecina i nosiła w butelce wodę, chciała dać 
ludziom i coś mówiła do policjanta, co tam stał, a on strzelił w tę butelkę 
i ją rozbił. Ta kobieta tylko popatrzyła na niego z żalem i poszła. A nam tak 
się strasznie pić chciało”5. Po trzech dniach udręki w bydlęcych wagonach 
wysiedleńcy dotarli do obozu koncentracyjnego w Majdanku. 

Bronisława Solak, mieszkanka Smólska Małego (gm. Biłgoraj), zapa-
miętała dramatyczne obrazy z obozu przejściowego w Zamościu, do którego 
trafiła razem z mamą i bratem. Pamiętam dobrze, jak Niemcy ustawiali ludzi 
(przeważnie mężczyzn, ale kobiety też) i wybierali na spojrzenie: «Ten, ten, 
4 Por. Z. Słomka, M. Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny, 96-97. Zob. J. Wołoszyn, «Gene-
za i przebieg», 12.
5 «Leokadia Mróz. Smólsko Duże», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnie-
nia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 22. 
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proszę wystąpić». Tam była wybita trociną sala, w której widziałam, jak 
Niemcy bili ludzi pałami aż do zabicia, a potem ich wynosili. […] Wtedy 
my z mamą poszłyśmy po wodę, miałyśmy wiaderko. Przyszedł Niemiec, 
wydarł mamie to wiadro i mówi tak: «Pamiętaj, żebyś nie szła do tego poko-
ju, aż ich wyjdzie 12, bo to samo i z Tobą będzie». Zabrał nam to wiaderko, 
a my bez niego zginęlibyśmy z głodu, bo jak tam dawali zupę, to trzeba 
było mieć swoje naczynie. […] I stoimy, liczymy. Jak już wszyscy wyszli, 
a my weszliśmy do tej sali, to pamiętam jak dziś, to była tam krew z wodą 
po kolana! A w kącie była kupa trociny, a w niej wybity był człowiek, nor-
malnie wybity! O Jezu! Mama złapała to skrwawione wiadro, mnie za rękę, 
skoczyliśmy do studni i umyliśmy to wiadro”6. Bronisława Solak z rodziną 
wkrótce zostały przewiezione do obozu w Majdanku, z którego po dwóch 
dniach wysłano ich na roboty przymusowe do Niemiec.

Losy wysiedlonych mieszkańców Ziemi Biłgorajskiej splatały się z miej-
scem kaźni i śmierci – obozem koncentracyjnym w Majdanku koło Lublina, 
który funkcjonował w latach 1941-1944. Trafiali do niego mieszkańcy po-
wiatów: biłgorajskiego, zamojskiego, hrubieszowskiego i tomaszowskiego 
– w ramach akcji Wehrwolf (Wilkołak) w 1943 roku trafiło tam 16 tys. ludzi 
z Zamojszczyzny, w tym około 4 tys. dzieci. Wielu z nich zginęło. Kolejna 
grupa więźniów z terenów Biłgorajszczyzny trafiła na Majdanek w czerwcu 
i lipcu 1944 roku w wyniku realizacji przez Niemców akcji przeciwparty-
zanckich Sturmwind I i II (Wicher I i II) w Lasach Janowskich i w Puszczy 
Solskiej7.

Po przybyciu do obozu wysiedleńców kierowano do łaźni, zabierano 
rzeczy osobiste i ubrania, a po umyciu nadawano im numery i ubrania obo-
zowe (tzw. pasiaki). Następnie oddzielano kobiety od mężczyzny i kwatero-
wano ich w przepełnionych, dusznych barakach, w których śmierć ponosiło 
wielu ludzi. Przywoływana już wyżej Leokadia Mróz z mamą i malutkim 
braciszkiem Jankiem (miał niecały rok) wspomina ciężkie dni obozowe, 
wypełnione apelami, ciągłymi obliczeniami, głodem i strachem. Niestety 
pod koniec pobytu w obozie braciszek kobiety zachorował, a później zmarł. 
„W obozie jedliśmy kapustę, a w niej były paznokcie ludzkie. Mama zjadła 

6 «Bronisława Solak. Smólsko Małe», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspo-
mnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 32.
7 Por. Z. Słomka, M. Mulawa, Dzieci Zamojszczyzny, 75.
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tej kapusty, a Jaś był jeszcze przy piersi i dostał od tego biegunki. Ta kobieta 
z Warszawy poradziła mamie, żeby poszła do budynku, gdzie leczyli ludzi. 
Ja mówię: «Mamo, wy pójdziecie, a ja z kim będę?». I poszłam z mamą, 
zanieśliśmy tam Jasia. Tam była przepasana Niemka, miała rewolwer przy 
boku i króciutką spódniczkę. Popatrzyła tylko, wyciągnęła strzykawkę, dała 
zastrzyk temu małemu i kazała iść. Przynieśliśmy Jasia na barak, siedliśmy. 
Chwilę później Jasio umarł. Okręciła go mama w koszulkę i położyła. Wtedy 
wezwali nas na apel. Jak wróciliśmy, to Jasia już nie było. Spalili go pew-
nie”. Można zauważyć tutaj bestialstwo Niemców, którzy nie oszczędzali 
nawet niewinnych dzieci. Leokadia Mróz z chorą mamą wkrótce spotkały 
w obozie znajomego leśniczego, który przyjechał po swoją rodzinę. Udało 
mu się zabrać ich z obozu i tym samym uratować im życie8.

Dla więźniów Majdanka śmierć zaczęła robić się czymś normalnym 
i powszechnym. Karolina Sarzyńska wspomina, że ciała ludzi zmarłych 
w barakach nocą były z nich zabierane dopiero nad ranem. Na małej dziew-
czynce po jakimś czasie już nie robiło to żadnego wrażenia i nie bała się 
nieboszczyka9.

2.2 Obraz wojny na wsi biłgorajskiej

Ludzie, którzy pamiętają czasy wojenne, wspominają, że ich życie wy-
pełnione było głodem, strachem, niepewnością jutra i ciągłym lękiem o los 
najbliższych. Ci mieszkańcy, którzy uniknęli wywózki na roboty bądź do 
obozów koncentracyjnych, byli nękani przez ciągłe akcje pacyfikacyjne 
Niemców, najazdy bandytów, złodziei i Kałmuków. Otaczające śródleśne 
wsie lasy były często jedynym schronieniem dla zgnębionej ludności, która 
chroniła się w ziemnych schronach, na niedostępnych mokradłach i uro-
czyskach. 

Niestety nie zawsze udawało się schronić przed terrorem niemieckim. 
Mieszkanka Lipowca Starego (gmina Księżpol) Janina Bielak miała 12 lat, 
kiedy była świadkiem śmierci swojej mamy i wywiezienia ojca. Tylko cud 
i pomoc Boga sprawiły, że udało jej się uratować swoją małą siostrzyczkę. 

8 «Leokadia Mróz. Smólsko Duże», 23-25.
9 «Karolina Sarzyńska. Okrągłe», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia 
wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 40.
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Jej wieś, Lipowiec Stary, była wysiedlona w lipcu 1943 roku. Jak wspomina 
Janina Bielak, mieszkańcy wsi starali się ukryć w gęstych borach Puszczy 
Solskiej. „Pamiętam, że byłam wtedy z młodszą siostrą, która miała rok 
i 4 miesiące, nie wiem, gdzie byli wtedy rodzice. Biegliśmy z Lipowca przez 
Aleksandrów na Margole i w lasy za Ładę. Niemcy szli za nami. Widziałam 
jak jeden żołnierz klęknął na kolano i strzelał. Jakoś wtedy nie trafili nikogo, 
a uciekało nas około 50 osób. Uciekliśmy aż pod Bukownicę w bagno Smol-
nik. Położyliśmy się w środku moczaru i czekaliśmy. Słyszeliśmy dookoła 
odgłosy motorów – to Niemcy patrolowali drogi wokół bagien, ale chyba 
bali się wejść głębiej. Przeczekaliśmy do wieczora. W końcu usłyszeliśmy, 
jak ktoś zagwizdał zbiórkę i koniec akcji. W lesie zrobiło się cichutko. Noc. 
Ludzie mówią, że jutro tu będą kończyć akcję, i trzeba uciekać. Poszliśmy 
więc do domu… Przyszliśmy do domu, a tam pustka, ani mamy, ani taty. 
Noc była, a ja nie wiedziałam co robić. Zaczęłam płakać, a moja siostrzyczka 
razem ze mną. Poszłyśmy w pole, a w tym czasie z lasu słychać było strzały. 
Na polu spotkałam mamę, z którą poszłyśmy z kolei na drugi Lipowiec. Tam 
w lesie stała opuszczona chałupa, w której przenocowałyśmy”10.

Nie był to koniec tragedii mieszkańców Lipowca. Rankiem rodzina od-
nalazła ojca i ukryła się w schronie w lesie. W południe niedaleko pojawili 
się żołnierze Wehrmachtu, którzy przeszukiwali las. „Siedzieliśmy wtedy 
w schronie, kiedy niedaleko nas kobieta z Lipowca zaczęła kopać schron, 
w biały dzień! Tata mówi: „jak ona tu kopie schron, to tutaj nas znajdą. 
Pójdę poszukam jakichś gęstych krzaków i tam się schowamy”. I poszedł. 
Ta kobieta dalej kopała, a ona wiedziała o naszym schronie. Jak tylko ojciec 
poszedł, najechali Niemcy. Od razu złapali tę kobietę. My w schronie sły-
szymy jazgot, głosy. Siedzimy cichutko. Za małą chwilę Niemiec przyszedł 
na nasz schron, zatupał. Mama spojrzała w górę. Wtedy strzelił. Kula trafiła 
ją w twarz. Mama na mnie poleciała, puściła dziecko, które miała na rękach. 
Ja krzyknęłam: „Mamo, wyłazimy bo nas wybiją!”. Mama jeszcze wylazła 
na wierzch. Tam Niemcy ją dobili”11.

2 października 1943 roku 12-letnia Janina Bielak straciła ojca, któ-
ry został oskarżony o działalność konspiracyjną i zabrany z kilkunastoma 

10 «Janina Bielak. Lipowiec», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wo-
jenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 52-53.
11 «Janina Bielak. Lipowiec», 53.
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innymi do więzienia w Zamościu. Niemcy rozstrzelali ich 16 maja 1944 
roku. Pani Janina, jako najstarsza, musiała do końca wojny opiekować się 
trójką młodszego rodzeństwa i przeżyła m.in. bombardowanie Lipowca przez 
lotnictwo niemieckie podczas akcji Sturmwind II w czerwcu 1944 roku12. 

O tragicznej wojennej rzeczywistości opowiada również Krystyna Gra-
bias z Korczowa (gmina Biłgoraj), której cudem udało się uniknąć wysie-
dlenia w 1943 roku. Według jej relacji każdy dzień podczas okupacji wy-
pełniony był strachem i głodem, a także niszczącą psychikę niepewnością 
jutra. „Wojna to był strach i głód na co dzień. Kiedy rano były trzy kartofle 
do zjedzenia na cały dzień, to i tak było dużo. Byli i tacy chłopi, co mieli 
lepiej, ale ryzykowali za to własnym życiem. Jeden w stodole wybudował 
sobie dwie ściany, pomiędzy którymi chował zboże. Na szczęście nikt na 
niego nie doniósł i Niemcy się o tym nie dowiedzieli. Bo w przeciwnym 
razie czekała go kula w łeb”13.

Ciężka sytuacja gospodarcza chłopa polskiego wynikała z represyjnej 
polityki władz niemieckich polegającej m.in. na nakładaniu na ludność 
polską tzw. kontyngentów. „Za Niemców było tak: jeśli w gospodar-
stwie była więcej niż 1 krowa, to pozostałe trzeba było oddać na tzw. 
kontyngent. Ledwo co starczało jedzenia dla rodziny, to jeszcze trzeba 
było część oddawać. Tej jednej krowy Niemcy nie zabierali, bo bez 
niej ludzie już by się całkiem wykończyli. Tą krowiną nawet się w polu 
obrabiało. Za bydło Niemcy nie płacili pieniędzmi, tylko wódką. Jak 
bandziory z okolicznych wsi się o tym dowiadywali, to przychodzili do 
tego chłopa wieczorem albo w nocy. Krzyczeli, niby to po rusku, dawaj 
wódkę! Jak chłop miał, to dał, a jak wcześniej sprzedał komuś, to wtedy 
kradli inne dobra z chałupy”14.

Mieszkańcy wsi musieli także zmagać się z plagą bandytyzmu – 
zarówno ze strony pospolitych złodziejaszków, jak i partyzantów so-
wieckich i służących Niemcom żołnierzy pochodzenia azjatyckiego 
Kałmuków. 

12 Por. J. Wołoszyn, «Geneza i przebieg», 12. Zob. J. Markiewicz, «Odpowiedzial-
ność zbiorowa ludności polskiej powiatu biłgorajskiego podczas okupacji hitlerowskiej», 
w: Dzieje Najnowsze Polski. Materiały. Materiały i Studia z Okresu II Wojny Światowej, 
t. 1 (Warszawa 1957) 57.
13 «Wspomnienia Krystyny Grabias», 28-29. 
14 «Wspomnienia Krystyny Grabias», 28-29.
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3. Wiara w Boga jako wsparcie w obliczu katastrofy

Czy silna wiara w Jezusa Chrystusa i Jego słowa mogły uratować ist-
nienie ludzkie, wydawałoby się z góry skazane na zagładę? W tej części 
artykułu zostanie zaprezentowana m.in. mało znana historia nieżyjącej już 
mieszkanki Soli (gmina Biłgoraj) Agnieszki Barabasz, która przeżyła 9 lat 
w podbiegunowym Gułagu Noryłłag na Syberii. Kobieta zmarła w 2005 
roku. Każdego dnia na zesłaniu modliła się o przetrwanie i powrót do ro-
dzinnej miejscowości. Jedyna bezpośrednia relacja z jej przeżyć jest znana 
z odtworzonego filmu z jej wesela, który został udostępniony Dominikowi 
Rogowi na potrzeby publikacji Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia 
wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi.

Agnieszka Barabasz (z domu Margol) przed II wojną światową wyje-
chała na zarobek do Łotwy, w której zastała ją wojna. Na przełomie 1944 
i 1945 roku Łotwę opanował Związek Socjalistycznych Republik Sowiec-
kich – wtedy to Agnieszka Barabasz została oskarżona o szpiegostwo prze-
ciw nowym władzom. 14 czerwca 1945 roku została skazana na dziesięć 
lat ciężkich syberyjskich robót15. Dla pani Agnieszki Barabasz rozpoczęły 
się dni pełne ciężkiej pracy, samotności i cierpienia, wypełnione modlitwą 
i prośbami do Boga o sprawienie cudu. „Znałam wszystkie godzinki, nie-
szpory i modlitwy. Codziennie w obozie śpiewałam sobie godzinki i się 
modliłam tak: «daj Boże wytrzymać i wrócić kiedyś do domu!»”. 

Czy te modlitwy pomogły jej na nieludzkiej ziemi? Agnieszka Bara-
basz opisuje życie w obozie pod górą Szmit. Katorżnicza praca, nikłe racje 
żywnościowe, warunki pogodowe i strach o każdy kolejny dzień sprawiły, 
że przy życiu utrzymywała ją tylko głęboka wiara w Boga i codzienna 
modlitwa. „Ale jak przeżyć, jeśli codziennie widzi się, jak drogą wiozą 
goluteńkie trupy z jakiegoś męskiego łagru, ośmiu lub dziesięciu chłopów 
poskładanych w poprzek sań. A my z drogi się ustępujemy, bo śnieg z niej 
zwozimy. Nie było gdzie go dać, to sańmi-skrzyniami wywoziło się gdzieś 
w przepaście. I każdy ten trup miał do nogi przywiązaną małą deseczkę, 
a na niej atramentem napisane jego imię, nazwisko i numer jego diela, czyli 
sprawy za co był zesłany. Te trupy wyrzucali w śnieg, a w lecie dopiero ich 

15 «Agnieszka Barabasz. Sól», w: D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia 
wojenne mieszkańców podbiłgorajskich wsi (Biłgoraj 2015) 13.



mgr Dominik Róg

160

zakopywali, jak śniegu nie było. Śnieg rozmarzał dopiero w czerwcu, w lipcu 
było lato, w sierpniu jesień, a od września znowu przychodziły śniegi i zima”.

Mroźne i wietrzne dni wypełnione były pracą w katastrofalnych wa-
runkach. Agnieszka Barabasz pracowała fizycznie w kopalni, a za wyro-
bioną normę otrzymywała wynagrodzenie. „Kułam wieczną zmarzlinę. Na 
kwadracie 2 na 2 metry ja miałam kilofem wgłębić się na 10 centymetrów. 
Pracowaliśmy po 12 godzin i każdy musiał wyrobić normę. Za to dostało się 
400 gram chleba na cały dzień – a chleb był z pośladów, ciężki, że była w nim 
woda. Dawali nam też kaszy trochę w szklance, trzy łyczki rano i wieczór, 
tylko tyle żeby nie umrzeć z głodu. Ręce się trzęsły, bo jak na początku nie 
umiało się kuć i trafiło się na kamień, to było źle, wszystko w twarz lecia-
ło… potem to się jakoś inaczej podbijało. Jak się trafiło na dobry grunt, to 
się zrobiło i 1.5 normy. To już było więcej chleba, 1.5 kg. Z kaszy był taki 
wytłoczek, kotlet. Mróz był tam do 60 stopni. Kto miał pierwszą grupę 
zdrowia, to mógł pracować w mrozie do 40 stopni, a kto drugą – do 30. Ja 
miałam zawsze pierwszą. Chciałam zachorować, ale jakoś nie mogłam… 
Wiatry to były takie okropne, że jak szliśmy do pracy, to musieliśmy trzymać 
się razem w kilkoro, bo jednego człowieka wiatr by porwał”16.

Codzienna modlitwa, wiara w ocalenie i w to, że Bóg nad nią czuwa, 
sprawiły, że Agnieszka Barabasz po odbyciu połowy kary (tj. 5 lat) zaczęła 
realnie patrzeć na powrót do domu. Po śmierci Józefa Stalina 5 marca 1953 
roku w sowieckich łagrach zaczęto zwalniać więźniów politycznych. Pani 
Barabasz powiedziano, że za dwa miesiące wyjdzie na wolność, co nie oka-
zało się dla niej dobrą wiadomością. „Jak miałam dwa miesiące do wyjścia, 
to pracowałam na kolei. On był za drutami, bo zesłany na katorgę. I wtedy 
jego zobaczyłam z daleka, to sobie pomyślałam, że jak wyjdę na wolność, to 
żeby trafił mi się choć troszkę do tego podobny, bo na pewno nie jest Ruski. 
I znów plecami się wykręciłam, i znów ręce do góry w niebo: «Boże! Już nie-
całe dwa miesiące i mnie wypchną na wolność, w nocy! Gdzie ja pójdę?»”17. 
Agnieszka Barabasz wkrótce spotkała w łagrze swojego przyszłego męża, 
z którym szczęśliwie wróciła do Polski w 1956 roku. Niewątpliwie wytrzy-
mała wyczerpującą pracę fizyczną dzięki zawierzeniu się w los zesłany jej 
przez Boga. Wsparciem duchowym były także modlitwy i pobożne śpiewy.

16 «Agnieszka Barabasz. Sól», 13-14.
17 «Agnieszka Barabasz. Sól», 18.
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Mieszkanka Zagumnia pod Biłgorajem Karolina Ćwikła (z d. Róg) 
przeżyła okupację w swoim domu rodzinnym wraz z matką, bratem i dwo-
ma siostrami. Jej ojciec zmarł, gdy miała 3 lata. Spośród wielu tragicznych 
wojennych przeżyć Karolina Ćwikła wspomina jedno, podczas którego, 
jak twierdzi, otrzymała ogromną, duchową pomoc od Boga. 4 lutego 1944 
roku jej wieś Zagumnie otoczyli żołnierze niemieccy poszukujący często 
kryjących się w niej partyzantów. Do organizacji należał jej brat, który w tym 
czasie przebywał w innym miejscu. „Niemcy przyjechali po obiedzie i ob-
stawili całą wieś. Mama się wystraszyła bo była w domu tylko ze mną, a ja 
miałam wtedy 11 lat. Brat i bratowa z dziećmi byli na wiosce oddalonej od 
nas o 10 kilometrów. A partyzanci byli z nimi. Mama bała się, że jak wrócą 
w nocy to się natknął na Niemców i ich zabiją. […] Ja powiedziałam, że 
pójdę i ich ostrzegę. […] Mama się bała o mnie. Pokazałam jej różaniec 
i powiedziałam, że się będę modliła cały czas i Pan Bóg mi dopomoże. Po-
szłam takim gościńcem, na którym były tylko wyjeżdżone koleje, a śnieg był 
powyżej mnie, że niemal nie było mnie widać z niego. Jak wyszłam to słońce 
już zachodziło. Po drodze nie widziałam nikogo, nawet zająca. Śnieg sypał, 
zmęczyłam się bardzo. Przy drodze rosły cztery brzozy w jednym kręgu. 
Było tylko małe wejście między nimi, w które się wcisnęłam żeby trochę 
odpocząć. W środku było sucho, tylko trochę liści. Jak wspaniale było się 
schować przed śniegiem i mrozem. Zasnęłam. Nagle coś wpadło na mnie, 
ja się wystraszyłam i nie wiedziałam gdzie jestem, aż sobie przypomniałam 
gdzie muszę iść. A to zając tam buszował i mnie zbudził. No i dzięki Bogu, 
bo bym tam zamarzła. […] Najstraszniej było przejść przez kawałek lasu 
i cmentarz na Majdanie. Bałam się, ale groby zmarłych były przykryte gru-
bą warstwą śniegu, że im się tam ciepło przebywało. Odmówiłam za nich 
Wieczne Odpoczywanie i poszłam dalej”18.

Karolina Ćwikła dotarła w nocy do brata i ostrzegła partyzantów, że 
w Zagumniu są Niemcy. Z powyższej relacji wynika, że głęboka wiara 
w Boga 11-letniej dziewczynki dodała jej odwagi i siły w wykonaniu czynu, 
którego nie mogło wykonać dziecko. Dzięki modlitwie przełamała strach 
i grozę otaczającego ją świata. Pomocy Boga przypisuje również wybudzenie 
ze snu, w który zapadła w nocy na mrozie. 

18 Wywiad z Karoliną Ćwikłą w dniu 28 lutego 2017 r. w Korczowie [zbiory własne – 
D.R.].
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Mieszkanka wioski Osuchy (gmina Łukowa) Maria Makuch (z domu 
Mazur) w swoich wspomnieniach przytacza tragiczne losy ludzi z tej leśnej 
osady. Jej matka została wysiedlona, a mały braciszek (miał pół roku) nie-
stety zmarł z wycieńczenia – pozostał jej tylko ojciec, z którym ukrywała się 
podczas pacyfikacji niemieckich. Puszcza Solska, ogromny kompleks leśny 
otaczający wsie podbiłgorajskie jedynie z pozoru dawał dobre schronienie. 
Mieszkańcy śródleśnych wsi kopali leśne schrony, ale nie zawsze udało 
im się w nich ukryć. Podobnie było z 11-letnią wówczas Marią Makuch 
i jej ojcem. „Tatuś naciął smereczków i je poukładał w taką kępkę, po to, 
żeby Niemcy minęli to miejsce. I w tym miejscu położyliśmy się na ziemi, 
przykryliśmy się mchem i tak leżeliśmy. Leżymy i słuchamy. Idzie obła-
wa, strzelają. Tu pach! Tam pach! Coraz bliżej, coraz bliżej. Ja ze strachu 
usnęłam, zrobiłam się nieprzytomna. Do tego chrapałam strasznie. Tatuś 
mnie krzyczał: «Nie śpij!»”. Budziłam się. Jak na początku się modliliśmy, 
to jeszcze jakoś było. Później już i modlić się nie mogliśmy. Ja zasypia-
łam i chrapałam. […] Jak już byli niedaleko to powiedział: «chociaż teraz 
przetrzymaj, czekaj!». […] Jak byli już koło nas to wstrzymałam oddech 
i jakoś wytrzymałam. Przeszli. Szli obok o jakieś 20 metrów, ale nie zoba-
czyli nas”19. Maria Makuch z ojcem szczęśliwie przeżyła trzy pacyfikacje 
wsi Osuchy w latach 1942, 1943 i 1944, za każdym razem ukrywając się 
w lesie. Prosta modlitwa w sytuacji kryzysowej tłumiła jej strach i pomagała 
zachować podstawową czujność. 

4. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania było pokazanie, jaki wpływ na losy czło-
wieka miała wiara w Boga na przykładzie losów mieszkańców podbiłgo-
rajskich wsi w dobie II wojny światowej. Osiągnięcie wyżej postawionego 
celu było możliwe dzięki pokazaniu obrazu wojny na wsi polskiej, czemu 
poświęcona była pierwsza część niniejszego opracowania, oraz ukazaniu 
konkretnych przykładów, kiedy wiara w Boga dawała wsparcie ludziom w sy-
tuacji kryzysowej, o czym można przeczytać w drugiej części opracowania. 

19 Wywiad z Marią Makuch w dniu 10 lutego 2017 r. w Osuchach [zbiory własne – 
D.R.].
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Na podstawie przeprowadzonych analiz można zaobserwować, że 
w sytuacji kryzysowej modlitwa, śpiewanie pobożnych pieśni i wiara 
w zbawienie pomagała przetrwać mieszkańcom podbiłgorajskich wsi de-
portacje, wysiedlenia, akcje pacyfikacyjne i codzienne zagrożenie ze strony 
okupantów i bandytów. Wiara w Boga wskrzeszała w ludziach siły, które 
pomagały im przetrwać w warunkach ekstremalnych, w obliczu cierpienia, 
śmierci i ludzkiego zezwierzęcenia.
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Faith in God in the face of extermination

The tragic years of World War II (1939-1945) in humans caused, especially in the victims 
of the Nazi and Soviet regimes, all kind of – most negative – reflexes and emotions. In the 
days of fear, distrust, desire for revenge and bestiality, people found solace and support in 
the Catholic faith. Residents of village in district Bilgoraj suffered deportation, pacifica-
tion, the brutality of the Germans, the Soviets and the Ukrainians. They searched spiritual 
support in the God and to Him they gave they fate. Thanks to the daily prayer human can 
survive in the conditions which could seem impossible to survived. Faith in God has also 
helped in tragic situations, when the human mind wailed and the extreme emotions aro-
used. Then only God was able to keep people in humanity.

Keywords:   deportation; pacification; World War II; Faith in God; Bilgoraj district




