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dr hab. Michał Sławecki 

Śpiew gregoriański – wciąż pierwszy pośród innych 
równorzędnych śpiewów Kościoła?

Śpiew gregoriański określany jest jako własny śpiew liturgiczny. Pierwszy śpiew liturgiczny 
Kościoła rozwijał się wraz ze sprawowaną liturgią. Repertuar, który dzisiaj nazywany jest 
gregoriańskim, powstał w VIII wieku w epoce karolińskiej, z połączenia tradycji rzymskiej 
i frankońskiej. Rozprzestrzenił się dzięki powiązaniu z legendą o św. Grzegorzu i wraz z rzym-
ską (papieską) liturgią zapewnił jedność imperium Karola Wielkiego. Aktualne dokumenty 
Magisterium dostrzegają w śpiewie gregoriańskim dziedzictwo kultury liturgiczno-muzycz-
nej, które odróżnia Kościół Zachodni od innych. Repertuar został wydany w specjalnych 
księgach, ale do tej pory nie ma oficjalnego stanowiska co do sposobu jego wykonawstwa. 
Najczęściej spotykana jest metoda solesmeńska, sukcesywnie zastępowana przez semiologię 
gregoriańską – naukę bazującą na badaniach komparatystycznych materiałów źródłowych. 
Mając na względzie wagę kulturalną i kultyczną śpiewu gregoriańskiego, powinniśmy się 
troszczyć o jego stałą obecność w liturgii i przekazanie go przyszłym pokoleniom.

Słowa kluczowe:  monodia liturgiczna; geneza śpiewu romano-frankońskiego; śpiew gre-
goriański; tradycja ustna; księgi liturgiczno-muzyczne; muzyka sakralna; interpretacja 
śpiewu gregoriańskiego

Śpiew jest od wieków fundamentalnym elementem liturgii, która spra-
wowana jest według porządku zawierającego czytanie, śpiew i modlitwę. 
Obecny jest on zarówno we Mszy świętej (Liturgia słowa), jak i w Liturgii 
godzin. Odpowiedzią na odczytywane fragmenty Pisma Świętego jest śpiew 
(najczęściej psalm) oraz modlitwa zanoszona w imieniu całego zgroma-
dzenia przez przewodniczącego liturgii. Najstarsze świadectwo opisujące 
to następstwo pochodzi z III wieku, a jego autorem jest Tertulian żyjący 
w Kartaginie pomiędzy 160 a 220 rokiem. W swym dziele De anima opisuje 
strukturę niedzielnego zgromadzenia liturgicznego: „Czyta się Pisma, śpiewa 
się psalmy, mówi się homilie i zanosi się modlitwy”1.

1 D. Saulnier, Il canto gregoriano (Solesmes 2002) 21. W artykule wszelkie wyróżnie-
nia w tekstach cytowanych pochodzą od autora, chyba że zaznaczo inaczej.
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Doskonale wiadomo, że II Sobór Watykański podkreślił ważną i donio-
słą funkcję śpiewu w liturgii, a śpiew gregoriański zdefiniował jako własny 
śpiew liturgii rzymskiej i dał mu uprzywilejowane miejsce pośród innych 
równorzędnych śpiewów – polifonii czy pieśni kościelnych2. W języku 
teologii istnieje pojęcie „pierwszego wśród równych” odnoszące się do 
papieża – biskupa Rzymu, najważniejszego spośród innych biskupów. Ale 
jak to rozumieć w kontekście śpiewu liturgicznego i śpiewu gregoriańskiego? 
Aby mieć pełniejszy obraz, trzeba odwołać się do historii liturgii. 

Śpiew gregoriański (wł. canto gregoriano, ang. gregorian chant, 
fr. chant grégorien) zwany w skrócie chorałem, bierze swoją nazwę od 
imienia papieża – św. Grzegorza Wielkiego (590-604), lecz dzisiejszy stan 
badań pozwala na stwierdzenie, że z całą pewnością nie zawdzięcza mu 
swego kształtu. Papież nie jest ani kompozytorem melodii gregoriańskich, 
ani nie zostały one skodyfikowane za jego pontyfikatu. Grzegorz Wielki, 
co jest z resztą prawdą, poprzez fakt redakcji Sakramentarza, Antyfonarza 
i Księgi Responsoriów dał impuls do rozwoju muzyki kościelnej3. We-
dług tradycji stworzył scholę cantorum oraz osobiście nauczał śpiewu – to 
również może być prawdą, ale cała jego działalność odnosi się do tradycji 
wcześniejszej – starorzymskiej, która zniknęła całkowicie w XIII wieku 
wyparta przez nowopowstały repertuar gregoriański. Żywa pamięć osoby 
Grzegorza Wielkiego wykorzystana została w epoce karolińskiej jako swego 
rodzaju „chwyt marketingowy” pozwalający na szybsze rozprzestrzenienie 
się nowego śpiewu.

Badacze monodii liturgicznej dostarczają również argumentów mówią-
cych o tym, że śpiew gregoriański nie jest gregoriański, ani nawet, paradok-
salnie, nie jest śpiewem. Ks. prof. Alberto Turco, dyrektor Centrum Śpiewu 
Gregoriańskiego w Weronie i wieloletni profesor Papieskiego Instytutu 
Muzyki Sakralnej w Rzymie oraz Papieskiego Instytutu Ambrozjańskiego 
Muzyki Sakralnej w Mediolanie, nazywa go „monodią rytualnego Słowa”, 
„śpiewem rytualnym”, a melodię gregoriańską – „mocą i ekspresją Słowa”4. 
Massimo Lattanzi sugeruje, że najwłaściwszym określeniem byłaby pro-
klamacja – głoszenie, gdyż „głęboką potrzebą, która zadecydowała o jego 
2 Por. R. Tyrała, Soborowa odnowa muzyki kościelnej w Polsce (Kraków 2000) 136.
3 Por. E. Palazzo, A history of liturgical books (Minnesota 1998) 21.
4 Zob. A. Turco, La melodia gregoriana: forza espressiva della Parola Cantata (An-
tiquae Monodiae eruditio I; Roma 2014) 15.
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stworzeniu [śpiewu gregoriańskiego], była przede wszystkim uroczysta 
proklamacja świętego tekstu podczas akcji liturgicznej. Mowa o uroczystej 
proklamacji obfitującej w podkreślenia, owoc medytacji tekstu poprzez 
nieustające ruminatio i wielbienie każdego słowa: verbum Domini”5. To 
Słowo utożsamiane jest z osobą Jezusa Chrystusa. Słowo użyte jako fun-
dament śpiewu przerosło epokę, w której powstało. Można śmiało mówić 
o łączności heri z hodie, a patrząc z perspektywą w przyszłość – również 
z semper. Monodia rytualna nie tyle upiększa liturgię, co ją tworzy. Utożsa-
miając proklamację Słowa (śpiew) z liturgią, widać następującą zależność: 
„Liturgiczne nunc jest kontynuacją wydarzenia zbawczego, wiązaniem te-
raźniejszości z wydarzeniem historycznym i równocześnie wypełnieniem się 
w przyszłości. Liturgiczne hodie (dziś) jest przeniesieniem heri (przeszłość) 
i zapoczątkowaniem, antycypacją «na wieki», aż Pan powtórnie przyjdzie, 
«donec (gr. Achri) veniat». […] Liturgiczne «teraz» jest związane z określo-
nym czasem, a równocześnie nie ma żadnego zdeterminowania czasowego”6. 

Śpiew gregoriański bez wątpienia przerósł epokę, w której powstał. 
Jest do dzisiaj jedynym uniwersalnym i oficjalnym śpiewem liturgii, co 
potwierdzają liczne dokumenty magisterium Kościoła. 

1. Powstanie śpiewu gregoriańskiego (heri)

W drugiej połowie VIII wieku miało miejsce polityczne zbliżenie mię-
dzy królestwem Franków a papiestwem. Stefan II szukał pomocy przede 
wszystkim przed najazdami Longobardów, które coraz bardziej zagrażały 
jego państwu. Pepin Krótki dał obietnicę strzeżenia terytoriów św. Piotra 
w zamian za powtórne poświęcenie królestwa Franków. Papież, chroniąc się 
wraz z całym swoim dworem w opactwie św. Dionizego we Francji, nama-
ścił Pepina świętym olejem. To samo uczynił z jego synami. Cała rodzina 
królewska otrzymała zaszczytny tytuł „patrycjuszy Rzymian”7: Pepin stał 
się zatem „Bożym wybrańcem”, którego władza pochodzi od samego Boga8.

5 M. Lattanzi, «Il canto gregoriano non è canto: appunti per un paradosso», Beiträge 
zur Gregorianik (13-14; 1992) 109.
6 B. Nadolski, Liturgika, t. 2: Liturgia i czas (Poznań 1991) 28.
7 P. Riché, Karolingowie: ród który stworzył Europę (Warszawa 1997) 70.
8 P. Riché, Karolingowie: ród który stworzył Europę, 68.
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Pepin Krótki, a później jego syn, Karol Wielki, genialni stratedzy 
i twórcy podwalin kultury dzisiejszej Europy, w liturgii rzymskiej wi-
dzieli sposób na zagwarantowanie jedności politycznej, co było elemen-
tem strategicznym słynnego karolińskiego hasła: jeden Kościół, jedno 
państwo, jedna liturgia i jedna kultura9. Pepin zadekretował przyjęcie 
liturgii rzymskiej w całym swoim królestwie, a wraz z nią towarzyszą-
cych obrzędom śpiewów. Nie mogło się to odbyć bez wyraźnego oporu, 
czy wręcz niechęci, a z całą pewnością wrogiego nastawienia środowiska 
odpowiedzialnego za muzyczny kształt liturgii. Kantorzy gallikańscy, 
mający za sobą najpotężniejszego w ówczesnej Europie władcę, szcze-
gólnie mocno związani ze swoją kulturą, zostali postawieni przed faktem 
bezdyskusyjnego porzucenia własnej, przez wiele lat wypracowywanej, 
tradycji i zaakceptowania melodii rzymskich, które uważali za ułomne, 
a nawet śmieszne. Z drugiej strony, kantorzy rzymscy, którzy razem 
z papieżem i księgami niezbędnymi do sprawowania papieskiej liturgii, 
przybyli do St. Denis, mieli za sobą potężny autorytet następcy świę-
tego Piotra i zastępcy Chrystusa na ziemi. Żadna ze stron nie chciała 
odpuścić. Czas mijał, porozumienia nie było, a liturgię trzeba było 
sprawować. Musiał pojawić się kompromis – taki był nakaz władcy. Po 
początkowej fazie eksperymentów muzycy frankońscy zaakceptowali 
strukturę modalną, umiejscowienie melizm, kadencje oraz formy śpiewu 
rzymskiego, ale ozdobili je tak, jakby zdobili własny śpiew gallikański. 
W efekcie tej „dyfuzji” dwóch wielkich kultur muzycznych powstał 
zupełnie nowy, nieznany dotąd twór hybrydyczny – śpiew romano-fran-
koński. Miał być używany na całym terytorium podlegającym Frankom, 
a więc trzeba było wynaleźć środek jego transmisji. Jeden ze śpiewów 
soboty poprzedzającej Niedzielę Palmową, który mówi o zwołaniu San-
hedrynu, na słowach Ne forte venians Romani, et tollant nostrum locum, 
et gentes (A przyjdą Rzymianie i zniszczą nasze miejsce święte i nasz 
naród)10, otrzymał melodię typową dla tradycji starorzymskiej. Słowa 
te wykorzystali kantorzy gallikańscy, aby „ponaśmiewać się” z powta-
rzalności rzymskich formuł melodycznych. Oto krótki przykład:

9 Szerzej na ten temat: P. Riché, Karolingowie: ród który stworzył Europę, 65-81.
10 J 11, 48.
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Resp.-Grad. Collegerunt11 

Od końca IX wieku pojawił się zupełnie nowy rodzaj ksiąg liturgicznych. 
Były to księgi liturgiczno-muzyczne zawierające notację neumatyczną, tj. 
zapis melodii jeszcze bez użycia linii – na czystym polu (in campo aperto), 
przy użyciu specjalnych znaków paleograficznych (neum) wskazujących 
bardzo dokładną interpretację utworów (rytm), a także orientacyjny kształt 
melodii (znana była na pamięć, więc jej dokładne zapisywanie niczemu nie 
służyło). Do najcenniejszych i najdogłębniej zbadanych paleograficznych 
notacji rytmicznych należą: bretońska (rękopisy z Chartres), nonantolańska 
(od miasta Nonantola), sanktgalleńska (od miasta St. Gallen) oraz metzeńska 
(od miasta Metz – zwana też loreńską – od nazwy krainy geograficznej Lore-
nii). Dwie ostatnie ze względu na to, iż zachowane źródła obejmują repertuar 
całego roku liturgicznego, wykorzystywane są we współczesnych księgach 
liturgicznych. Wszystkie cztery tworzą najstarszą kompletną dokumentację 
rękopiśmienną śpiewów Mszy św. i Oficjum. Jest ona zarazem najbardziej 
wiarygodna, bo zapisana została w epoce powstawania repertuaru.

Kompozycje gregoriańskie bez wątpienia są świadectwem głębokiej 
wiary ich twórców, odzwierciedlają ich kontemplatywną naturę, są odbla-
skiem wewnętrznego ładu i harmonii pomiędzy tym, co ludzkie, a tym, 
co duchowe. W Kazaniu św. Augustyna biskupa można przeczytać: „Oto 
śpiewam, mówisz. Owszem, śpiewasz i słyszę twój głos. Uważaj jednak, 

11 Graduale Triplex (Solesmes 1974) 135.
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aby życie nie świadczyło przeciw słowom. Śpiewajcie głosem, śpiewajcie 
sercami, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem: «Śpiewajcie Panu 
pieśń nową». Pytacie, co macie śpiewać o Tym, którego miłujecie, bo na 
pewno chcesz śpiewać o Tym, którego kochasz. Szukasz, jaką pieśnią chwały 
Go uczcić. Słyszeliście: «Śpiewajcie Panu pieśń nową». Szukacie pieśni 
pochwalnej? «Chwała Jego niech zabrzmi w zgromadzeniu świętych». Sam 
śpiewak jest pochwałą swojego śpiewu. Chcecie wyśpiewywać chwałę 
Boga? Sami bądźcie tym, co śpiewacie. A jesteście Jego pieśnią pochwalną, 
gdy wasze życie jest dobre”12.

2. Śpiew gregoriański dzisiaj (hodie)

W związku z postępującym od epoki baroku zatarciem granicy pomiędzy 
musica da camera a musica da chiesa, którego apogeum przypadł na XIX 
wiek (czego przykładem może być twórczość włoskiego kompozytora „mu-
zyki liturgicznej” rodem z oper Rossiniego – Padre Davide da Bergamo13), 
Kościół zaczął zwracać baczniejszą uwagę nie tylko na to, jaka powinna 
być, ale również, jak powinna wyglądać muzyka przestrzeni liturgicznej. 
Wyrazem tej troski są oficjalne dokumenty związane z nauczaniem kolejnych 
papieży oraz watykańskiej Kongregacji Rytów. W większości są one bardzo 
ogólne i tylko nieliczne wprost odnoszą się do muzyki rozumianej jako ele-
ment przynależący do liturgii. Na przestrzeni XX wieku Stolica Apostolska 
wydała szereg dokumentów dotyczących muzyki sakralnej. Temat ten jest 
bardzo jasny i klarowny, był opracowywany wielokrotnie i dogłębnie. Warto 
jednak, aby słowa magisterium Kościoła wybrzmiały raz jeszcze. Zostaną 
przywołane fragmenty najważniejszych z nich14:

12 Św. Augustyn, Kazanie 34, 1-3. 5-6.
13 Felice Moretti (1791-1863) po wstąpieniu do zakonu nosił imię Padre Davide z Ber-
gamo. Kompozytor i organista, przyjaciel Gaetano Donizettiego i słynnego tenora Gian-
Battista Rubiniego. Studiował dyrygenturę, fortepian, klawesyn i organy u Antonio Gon-
zalesa – organisty tytularnego Bazyliki Santa Maria Maggiore. Twórca muzyki organowej 
przeznaczonej do wykonywania podczas liturgii. Zob. www.zanica.com [20.02.2016]. 
14 Najważniejsze pozycje Magisterium o muzyce sakralnej zostały wydane w: Iucunde 
laudemus. Antologia del magistero della chiesa sulla musica sacra (Roma 2005).
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1) Papież Pius X, Motu proprio Inter pastoralis officii sollicitudines, 
Instrukcja o muzyce sakralnej (22 listopada 1903): „Śpiew gregoriański był 
zawsze uważany za pierwowzór muzyki kościelnej”; „Tradycyjny śpiew 
gregoriański musi być w wydatnej mierze w obrzędach kultu i wszyscy mogą 
to sobie za pewnik przyjąć, że obrzęd kościelny nic nie straci na swej uro-
czystości, jeżeli nie będzie mu żadna muzyka inna towarzyszyła jak tylko ten 
śpiew. W szczególności trzeba się starać przywrócić śpiew gregoriański do 
użytku ludu, aby i wierni, tak jak to dawniej bywało, znowu przyjęli udział 
bardziej czynny w nabożeństwach kościelnych”15.

2) Papież Pius XII, Encyklika Musicae sacrae disciplina (25 grudnia 
1955): „Tą świętością w wybitnym stopniu odznacza się śpiew gregoriański, 
używany w Kościele od tylu już wieków i stanowiący jakby jego dziedzic-
two. Śpiew ten bowiem, dzięki ścisłemu związaniu melodii ze słowami 
świętego tekstu, nie tylko jest całkowicie do niego dostosowany, lecz za-
razem uwydatnia jego siłę i znaczenie oraz wnika pięknem tonów w dusze 
słuchaczy. […] Wszyscy więc, którym Chrystus Pan powierzył szafarstwo 
duchowymi skarbami Kościoła, mają obowiązek pilnie strzec tego drogo-
cennego skarbu, jakim jest śpiew gregoriański i hojnie przekazywać go 
ludowi chrześcijańskiemu. […] Życzymy sobie i nakazujemy zachowywać, 
by w świętych obrzędach liturgicznych ten śpiew był szeroko stosowany, 
z wszelką starannością rozwijany oraz godnie i pobożnie wykonywany”16.

3) Święta Kongregacja Rytów, Instrukcja De musica sacra et sacra litur-
gia [5] (3 września 1958): „Śpiew gregoriański wykonywany w czynnościach 
liturgicznych jest liturgicznym śpiewem Kościoła Rzymskiego, który na 
podstawie starożytnej i czcigodnej tradycji święcie i wiernie wykonywany 
i uporządkowany lub też ułożony w nowszych czasach według wzorów 
dawnej tradycji, jest opublikowany do użytku liturgicznego w odpowiednich 
księgach zatwierdzonych przez Stolicę Apostolską. Śpiew gregoriański ze 
swej natury nie wymaga akompaniamentu organów lub innego instrumentu 
muzycznego”17.

15 Pius X, «Motu proprio Inter pastoralis officii sollicitudines [2,3]», w: A. Filaber, 
Prawodawstwo muzyki kościelnej (Warszawa 2008) 11.
16 Pius XII, «Encyklika Musicae sacrae disciplina [3]», w: A. Filaber, Prawodawstwo 
muzyki kościelnej (Warszawa 2008) 27-28,
17 Święta Kongregacja Rytów, «Instrukcja De musica sacra et sacra liturgia [5]», 
w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki kościelnej (Warszawa 2008) 35.
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4) Sobór Watykański II, Konstytucja Sacrosanctum concilium (4 grud-
nia 1963): „Kościół uznaje śpiew gregoriański za własny śpiew liturgii 
rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien on zajmować pierwsze miejsce wśród 
innych równorzędnych rodzajów śpiewu”, w innym miejscu: „Należy dopro-
wadzić do końca wzorcowe wydanie ksiąg śpiewu gregoriańskiego, a nawet 
przygotować nowe, bardziej krytyczne wydanie ksiąg ogłoszonych już po 
reformie św. Piusa X [116-117]”.

Warto rozwinąć nieco ostatni wątek. Z woli papieża Piusa X w 1905 
roku powołana została komisja watykańska (pracom przewodniczył so-
lesmeński mnich dom Joseph Pothier), której celem było przygotowanie 
oficjalnej edycji śpiewu gregoriańskiego (editio tipica). Komisja zapo-
czątkowała długoletnie prace nad oficjalną edycją ksiąg liturgiczno-mu-
zycznych dla całego kościoła w rycie rzymskim. W 1913 roku, z powodu 
nieustannych antagonizmów wśród członków komisji, prace redakcyjne 
powierzone zostały benedyktynom z Solesmes (wydawnictwo w Opactwie 
św. Piotra)18.

Odnowiony pod względem paleograficznym repertuar śpiewu 
gregoriańskiego został wprawdzie wydany19, ale opracowanie ksiąg nie 
zostało zakończone. Cały czas postępują prace paleograficzne mające na 
celu jak najwierniejsze odtworzenie pierwotnej tradycji muzycznej. As-
sociazzione Internazionale Studi di Canto Gregoriano (Międzynarodowe 
Stowarzyszenie Studiów nad Śpiewem Gregoriańskim) przygotowuje drugą 
część krytycznego opracowania Graduale Romanum. W 2011 roku ukazała 

18 Por. J. Claire, «Un secolo di lavoro a Solesmes», Studi Gregoriani (16; 2000) 11-15.
19 Szczegółowy wykaz wszystkich pozycji edycji watykańskiej i Opactwa św. Piotra 
w Solesmes: Kyriale Romanum (1905), Toni comunes Missæ (1907) Graduale Romanum 
(1908), Officium defunctorum (1909), Cantorinus seu Toni communes (1911), Antiphona-
le diurnum Romanum (1912), Cantus Passionis (1916), Officium Hebdomadæ Sanctæ et 
Octavæ Paschæ (1922), Officium Nativitatis D.N.I.C. (1926), Antiphonale Monasticum 
(Tournai 1934), Kyriale Simplex (1965), Graduel neumé (Solesmis 1966), Graduale Sim-
plex (1967), Graduale Romanum (Solesmis 1974), Iubilate Deo, editio altera (1974), 
Graduale Simplex, editio typica altera (1975), Graduale Triplex (Solesmis 1979), Psalte-
rium Monasticum (Solesmis 1981), Antiphonale Romanum, tomus alter (Solesmis 1983), 
Processionale Monasticum (Solesmis 1893, reedycja 1983), Offertoriale Triplex cum 
Versiculis (Solesmis 1985), Psallat Ecclesia – laudes iuxta vocem christifidelium (2002), 
Liber Antiphonarius pro diurnis horis, t. 1: De tempore (Solesmis 2005), Liber Antipho-
narius pro diurnis horis, t. 2: Psalterium (Solesmis 2006), Liber Antiphonarius pro diurnis 
horis, t. 3: De Sanctis (Solesmis 2007).
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się część pierwsza nosząca tytuł Graduale Novum będąca odpowiedzią na 
cytowany już 117 artykuł konstytucji o Świętej Liturgii20.

O ile nie ma większych wątpliwości co do ksiąg, to jednak Kościół ni-
gdy nie zajął oficjalnego stanowiska w odniesieniu do interpretacji swojego 
rytualnego śpiewu. Według papieża Benedykta XVI trzy czynniki decydują 
o sakralności muzyki w Kościele Zachodnim. Są nimi: tekst, kompozycja 
i wykonanie21. W przypadku śpiewu gregoriańskiego tekst jest doskonały, 
gdyż w dużej mierze pochodzi z Pisma Świętego. Od momentu, w którym 
dysponujemy owocami najnowszych badań nad przywróceniem oryginalne-
go kształtu melodii, można powiedzieć, że doskonała jest również kompo-
zycja gregoriańska (będąca przecież owocem myśli teologów i mistyków). 
Jedynym więc czynnikiem, który może podlegać subiektywnej ocenie, jest 
wykonanie22. Mając doskonały tekst i melodię, kompozycja gregoriańska 
„potrzebuje duszy, aby ożywić interpretację i uczynić ją wiarygodną. Po-
trzebuje duszy, która się modli; duszy, która modli się śpiewając”23. To jest 
warunek niezbędny dla istnienia rytualnego śpiewu liturgicznego.

Ojciec „współczesnego” śpiewu gregoriańskiego, Dom Eugène Car-
dine, w 1980 roku powiedział: „Do tej pory mieliśmy zbyt dużo «metod», 
które twierdziły, że uczą śpiewu gregoriańskiego poprzez serię dedukcji 
wyciągniętych na podstawie fałszywych i podważalnych założeń”. Jedną 
z nich jest szkoła solesmeńska, nazywana również metodą solesmeńską. 
Jej przesłanki opierają się na rytmie, którego składniki można sprowadzić 
do podstawowej wartości rytmicznej – pozostałe są jej multiplikacją. 
Wykonania takie, menzuralne w założeniu, charakteryzują się słyszal-
nymi oparciami na pierwszym dźwięku każdej neumy, który jest począt-
kiem grupy binarnej lub ternarnej. Punktem wyjścia jest melodia, a nie 
tekst. Twórcą takiego podejścia do sztuki gregoriańskiej był o. Andre 
Mocquereau. W swym dziele Le nombre musical grégorien, w pierwszym 

20 Zob. Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium, 117.
21 Zob. Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis. Posynodalna adhortacja apostolska 
Ojca świętego Benedykta XVI do biskupów, kapłanów i diakonów, do zakonników i za-
konnic oraz wszystkich wiernych świeckich o Eucharystii, Źródle i Szczycie życia i misji 
Kościoła (Warszawa 2007) 59.
22 Por. K. Szymonik, «Benedykt XVI o muzyce», w: M. Sławecki, Liber Vigrensis (Wi-
gry 2009) 139.
23 A. Turco, La melodia gregoriana: forza espressiva della Parola (Roma 2004) 18.
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tomie opublikowanym w 1908 roku (a więc w roku publikacji Graduale 
Romanum) opisał teoretyczne założenia koncepcji rytmicznej. Jednakże, 
po latach doświadczeń, publikując w 1927 roku drugi tom, przyznał, że 
metoda ta nie była najszczęśliwszym pomysłem, gdyż nie pomaga ona 
oddać ducha tekstu, a bazuje jedynie na melodii24. Metoda ta, pomimo 
odwołania niektórych jej założeń przez samego twórcę, ma w Polsce 
wciąż wielu zwolenników. 

Inny sposób podejścia do gregoriańskiej materii muzycznej prezen-
tuje szkoła francuska. Twórcą jej założeń jest muzykolog Marcel Pérès. 
W Polsce rozpowszechniła się dzięki dominikańskim środowiskom li-
turgicznym i jest związana z osobą Marcina Bornusa-Szczycińskiego. 
Zagadnienia wykonawcze opierają się na zasadach zebranych przez 
Hieronima z Moraw (członka zakonu kaznodziejskiego żyjącego w Pa-
ryżu w XIII wieku) w scholastycznym traktacie25. Również i tu podstawą 
interpretacji staje się rytm, tekst – najważniejszy element – schodzi na 
dalszy plan. Cechuje ją menzuralne podejście do wartości rytmicznych, 
bardzo wyraźne proporcje między poszczególnymi nutami. Dodatkowym 
elementem, który po pierwszym zetknięciu z takim wykonawstwem po-
zwala na rozpoznanie, do jakiej szkoły przynależy, jest autorska szkoła 
wokalna przypominająca swą estetyką to, co przetrwało w Kościele 
wschodnim (na Górze Athos, w Syrii, na Korsyce) czy w świecie Arab-
skim. Śpiew gregoriański wykonywany w podobny sposób odzierany jest 
z godności nie tylko muzycznej, ale odbiera mu się funkcję proklamacji 
Słowa Bożego.

Jak już wspomniano, wciąż postępują prace naukowe, których celem 
jest możliwie najwierniejsze odtworzenie pierwotnej tradycji muzyczno
-liturgicznej śpiewu gregoriańskiego. Początkowo związane były z opac-
twem św. Piotra w Solesmes, obecnie mają zasięg międzynarodowy. 
Dzięki osobom Dom Eugène Cardine’a oraz Dom Jean’a Claire’a w 1975 
roku powstało Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów nad Śpiewem 
Gregoriańskim (Associazione Internazionale Studi di Canto Gregoria-
no), a następnie, z inicjatywy jego członków, zostało wydane Graduale 
24 Szerzej na ten temat: A. Mocquereau, Le nombre musical grégorien ou rythique gré-
gorienne – théorie et pratique, t. 1 (Rome-Tournai 1908); t. 2 (Solesmes 1927).
25 M. Olejarczyk, «Traktat Hieronima z Moraw – kontekst historyczny, treść i przezna-
czenie», Kieleckie Studia Teologiczne (11; 2012) 305-320.
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Triplex (1979) – publikacja ta jest dziś podstawowym punktem odniesie-
nia dla wykonawstwa śpiewu gregoriańskiego uwiarygodnionego przez 
najstarsze źródła historyczne. Oprócz kwadratowych nut na czterolinii 
(edycja watykańska) zawiera dwie paleograficzne notacje rytmiczne: 
sanktgalleńską (w kolorze czerwonym pod czterolinią) i metzeńską 
(w kolorze czarnym nad czterolinią). Takie wydawnictwo daje pełniej-
szy niż dotychczas obraz repertuaru gregoriańskiego (patrz przykład: 
Resp.-Grad. Collegerunt). Ks. Luigi Agustoni, bliski przyjaciel i współ-
pracownik Dom Cardine’a, tak mówił o idei przyświecającej twórcom 
Graduale Triplex: „aby mieć dokumentację wystarczająco satysfakcjo-
nującą, sięgnąć trzeba po notację sanktgalleńską i loreńską, ponieważ się 
wzajemnie uzupełniają i razem dają sumę prawie wszystkiego, co służy 
do interpretacji rytmicznej, zbudowanej nie tylko na własnym guście 
i fantazji, ale respektującej oznaczenia pierwszych mistrzów, tych, któ-
rzy umieścili neumy. Ci zanotowali ze skrupulatnością przebieg melodii 
gregoriańskich, aby przypomnieć sobie samym i przekazać potomnym 
interpretację każdego szczegółu”26.

To jest właśnie trzeci sposób widzenia interpretacji śpiewu grego-
riańskiego, poparty źródłami historycznymi. Interpretacja zwana se-
miologiczną wychodzi od tekstu i jego rytmu, a nie od melodii. Tekst 
traktowany jest jako źródło melodii. Charakterystyką śpiewu niemenzu-
ralnego, to znaczy takiego, który byłby pozbawiony z góry ustalonych 
proporcji pomiędzy sąsiadującymi ze sobą nutami, jest respektowanie 
rytmu tekstu. Każda nuta ma odpowiadający jej walor sylabiczny, to 
znaczy dostoswany do wymogów dobrej wymowy tekstu: „Jeśli zatem 
do tekstu poprawnie wymawianego w oparciu o swój rytm werbalny, 
zostanie dodana melodia, wówczas dźwięki winny wykazywać czas trwa-
nia zgodny z deklamacyjną naturą rytmu tekstu oratorskiego. Dotyczy 
to nade wszystko kompozycji w stylu sylabicznym, w którym relacja 
słowo-dźwięk, wyłania się jako charakterystyczna cecha swobodnego 
rytmu śpiewu gregoriańskiego”27.

26 L. Agustoni, «Parola e neuma. Dati fondamentali per l’interpretazione gregoriana», 
w: D. Cieri, L’Interpretazione del canto gregoriano oggi. Atti del Convegno Internaziona-
le del Canto Gregoriano. Arezzo, 26-27 agosto 1983 (Roma 1984) 29.
27 M. Białkowski, «Kadencje gregoriańskie elementem architektury słowno-melodycz-
nej», Studia Gregoriańskie (3; 2010) 60.
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Tabela sanktgalleńskich znaków rytmicznych (Tableau des signes neumatiques de Saint-
Gall). Źródło: E. Cardine, «Neume», Études Grégoriennes (10; 1969) 14.
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Interpretacja semiologiczna wymaga pogłębionych studiów, ale przede 
wszystkim czasu, gdyż trzeba się zapoznać z licznymi formami paleograficz-
nymi wszystkich neum oraz ich znaczeniem. Dla przykładu, tablica neum 
sanktgalleńskich zawiera ponad 200 znaków. Inne „drogi” są o wiele prost-
sze. Nie dziwi taki stan rzeczy, bo w dobie pauperyzacji kultury człowiek 
jest w stanie zaakceptować nawet banalną muzykę w liturgii. Czy wtedy 
jednak jest proklamowane Słowo?

3. Przyszłość śpiewu gregoriańskiego (semper?)

Jaka będzie przyszłość śpiewu gregoriańskiego w Polsce? Chociaż 
jest on coraz popularniejszy i coraz częściej wykonywany, to wciąż 
brakuje specjalistów zajmujących się dogłębnie zagadnieniem jego 
wykonawstwa i interpretacji. Wciąż jest go za mało w seminariach 
duchownych, a te, w których regularnie sprawuje się liturgię w języku 
łacińskim, należą do nielicznych. Będąc „częścią” muzyki kościelnej, 
śpiew gregoriański pojawia się z mniejszym lub większym natężeniem 
jako przedmiot podstawowy w planach studiów wyższych uczelni mu-
zycznych. Nauczanie muzyki gregoriańskiej prowadzone jest również 
w Instytucie Muzykologii KUL oraz w diecezjalnych placówkach kształ-
cenia organistów28. Wysiłki te zdają się wciąż niewystarczające. Tylko 
kilka polskich zespołów zajmuje się wykonywaniem śpiewu grego-
riańskiego, a przecież nic nie straciły na swoim znaczeniu dokumenty 
magisterium Kościoła.

W ostatnich czasach papież Benedykt XVI dostrzegał wielkość kultu-
ry muzycznej Kościoła, wypracowanej na przestrzeni wieków: „Kościół, 
w swojej dwutysiącletniej historii, stworzył, i nadal tworzy, muzykę i śpiewy, 
które stanowią dziedzictwo wiary i miłości, które nie może być zaprze-
paszczone. […] Wyrażam życzenie, tak, jak prosili o to Ojcowie synodalni, 
aby doceniono śpiew gregoriański, który jest własnym śpiewem liturgii 
rzymskiej”29. 
28 Do roku 2012 wykłady śpiewu gregoriańskiego prowadzone były w specjalności 
muzykologia teoretyczna i praktyczna na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
29 Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 58-59.
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W innym miejscu Papież pisze: „Podczas wielkich liturgii, o zasięgu 
międzynarodowym, […] aby lepiej wyrazić jedność i uniwersalizm Kościoła, 
chciałbym polecić […] wykonywanie utworów śpiewu gregoriańskiego. 
Ogólniej mówiąc, proszę wszystkich przyszłych kapłanów, aby już od cza-
sów seminarium byli przygotowywani do celebrowania mszy świętej po 
łacinie, a ponadto do używania tekstów łacińskich i wykonywania śpiewu 
gregoriańskiego”30.

Kiedy następują takie momenty? Mamy w pamięci międzynarodowy 
charakter celebracji mszy beatyfikacyjnej czy kanonizacyjnej Jana Paw-
ła II na Placu Świętego Piotra w Rzymie. Wykonanie pewnych części 
liturgii w języku łacińskim jest jedynym momentem, w którym można 
budować autentyczną wspólnotę. Choć jest wielojęzyczna, to jednak 
najbardziej znane z tradycji Kościoła modlitwy zanoszone są wspólnie 
po łacinie. W dniach 14-16 kwietnia 2016 roku obchodzono uroczystości 
jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski w Gnieźnie i Poznaniu. Wprawdzie 
Msze Święte sprawowane były w języku łacińskim pod przewodnictwem 
kardynała Pietro Parolina, legata papieskiego (trudno wymagać od le-
gata, aby mówił po polsku), ale to, co się działo w trakcie liturgii, było 
zaprzeczeniem prośby skierowanej przez papieża Benedykta XVI: „Nie 
należy też zaniedbać możliwości, by sami wierni zostali wychowani tak, 
aby znali najbardziej powszechne modlitwy po łacinie i śpiewali niektóre 
części liturgii na sposób gregoriański”31. Bardzo dziwnie wyglądała Mo-
dlitwa Pańska śpiewana po polsku, poprzedzona łacińskim wezwaniem 
„Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus 
dicere”. 

Wielkie zadanie postawił papież Benedykt XVI przed uczestnikami 
liturgii. Zdaje się jednak, że jeszcze większe brzemię spoczywa na tych, 
którzy są odpowiedzialni za formację seminaryjną przyszłych kapłanów, i na 
samych kapłanach, bo w rzeczywistości codziennego życia parafialnego to 
oni decydują o tym, w jakim stopniu śpiew gregoriański włączany jest do 
liturgii. Jeśli wielowiekowe dziedzictwo Kościoła będzie z liturgii syste-
matycznie rugowane, obumrze, bo liturgia jest dla śpiewu gregoriańskiego 
tym, czym światło dla drzew – życiem.

30 Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 78.
31 Benedykt XVI, Sacramentum Caritatis, 79.
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Il Canto gregoriano – Ancora primo ta gli altri generi 
del canto della Chiesa?

Il canto gregoriano viene riconosciuto come canto proprio della liturgia. Il primo canto 
liturgico della Chiesa si sviluppava lungo e con la liturgia. Il repertorio, il quale oggi vie-
ne chiamato gregoriano, è nato nel VIII secolo, nell’epoca carolingia. Si è diffuso grazie 
alla legeda di s. Gregorio e assieme alla liturgia romana (papale) aveva garantito l’unità 
dell’impero di Carlo Magno. Attuali documenti del Magistero della Chiesa vedono nel 
canto gregoriano l’eredità della cultura liturgico-musicale, grazie al quale la Chiesa Oc-
cidentale si ben differenzia dalle altre. Il repertorio è stato pubblicato nei vari libri ufficiali, 
ma fin’ora non si parla ufficialmete sul modo di eseguirlo. Il più frequente metodo, quello 
di Solesmes, viene successivamente sostituito dalla semiologia gregoriana – la scienza, 
che si basa sull’analisi e comparazione delle fonti manoscritte. Considerando grande valo-
re culturale e cultuale del canto gregoriano, dovremmo prenderne cura e assicurare la sua 
costante presenza nella liturgia, per poter trasmetterlo alle future generazioni.

Parole-chiavi:  monodia liturgica; origini del canto romano-franco; canto gregoriano; tra-
dizione orale; libri liturgico-musicali; musica sacra; interpretazione del canto gregoriano
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Znamiona Kościoła według Carla Marii Martiniego

We współczesnym świecie często postrzega się Kościół tylko jako pewną organizację, 
która zrzesza wierzących w Jezusa Chrystusa pod przewodnictwem biskupów i papieża. 
Dlatego wielu ludzi już nie wierzy w rzeczywistość Ecclesiae. Odpowiedzią na ten pro-
blem może być nauka włoskiego kardynała Carla Marii Martiniego o znamionach Kościo-
ła. Zwykle widzi się w nich znaki autentycznego Kościoła Chrystusowego. W analizie 
kardynała są one raczej wezwaniem i zadaniem do realizacji dla chrześcijan. Wydobywa 
z Pisma Świętego sens tych przymiotów i ukazuje sposób ich realizacji w codziennym 
życiu. Wiara w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół oznacza więc zadanie do 
realizacji znamion Kościoła we współczesnym świecie, aby stał się na nowo wspólnotą 
jedności ludzi z Bogiem.

Słowa kluczowe:  Kościół; znamiona Kościoła; Carlo Maria Martini; jeden; święty; po-
wszechny; apostolski

1. Wprowadzenie

W swojej pracy katechetycznej z młodzieżą często spotykam się ze 
stwierdzeniem: „Nie wierzę w Kościół”. I choć „na gorąco” można starać się 
tłumaczyć uczniom powody, dla których prawdziwy chrześcijanin powinien 
wyznawać wiarę w rzeczywistość Ecclesiae, to jednak nie ulega wątpliwo-
ści, że w dzisiejszym świecie można to stwierdzenie poprzeć dość przeko-
nywującymi dowodami. Wystarczy tylko prześledzić niektóre doniesienia 
medialne o występkach ludzi Kościoła, aby dojść do takiego przekonania. 
Dlatego warto postawić sobie pytanie o przyczynę takiego obecnego stanu. 
A także o środki, które zaradziłyby tej sytuacji, aby Ecclesia na nowo stała 
się wspólnotą ludzi dążących do spotkania z Bogiem.

Próbę odpowiedzi na postawiony problem można odnaleźć w reflek-
sji Carla Marii Martiniego nad znamionami Kościoła. Według tradycyjnej 
eklezjologii przymioty jedności, świętości, powszechności i apostolskości są 
specjalnymi znakami, za pomocą których rozpoznaje się prawdziwy Kościół 
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Chrystusowy1. Jednak te elementy nie tylko mają doprowadzić do uwiary-
godnienia Kościoła Katolickiego, ale są także dla jego wiernych odpowied-
nim zadaniem do ich urzeczywistnienia2. Dlatego propozycja Martiniego 
jest odpowiednim przykładem ukazania znamion Kościoła jako wezwania 
do ich urzeczywistnienia w codzienności. Zdaniem Henryka Seweryniaka 
kardynał poddał przymioty analizie w aspekcie pastoralnym, aby natchnąć 
mieszkańców diecezji mediolańskiej do pracy nad urzeczywistnieniem ideału 
wspólnoty Chrystusowej3. Jako biblista włoski hierarcha analizuje kolejne 
znamiona Kościoła na podstawie wybranych fragmentów Pisma Świętego, 
z których wyciąga odpowiednie wnioski i zadania dla swoich diecezjan. 
Dzięki jego wskazówkom można coraz bardziej przybliżać wspólnotę Ko-
ścioła do zamysłu Bożego.

Carlo Maria Martini był znanym włoskim kardynałem. Do jego spu-
ścizny można zaliczyć wiele dzieł, a zwłaszcza liczne homilie i listy 
duszpasterskie skierowane do wiernych diecezji mediolańskiej. Będąc 
znakomitym rekolekcjonistą, do jego dorobku należą również zapisy 
wielu przeprowadzonych przez siebie nauk, które później wydawano 
w formie książkowej. Był człowiekiem o niezwykłym umyśle. Uznawano 
go zarówno za znakomitego naukowca, a także i wspaniałego biskupa. 
Choć obecnie często pamięta się go jako autora kontrowersyjnych wy-
powiedzi, był przede wszystkim osobą niezwykle oddaną Kościołowi 
powszechnemu i mediolańskiemu. Urodził się w 1927 roku w Turynie. 
Wstąpił do zakonu jezuitów, studiował wnikliwie Pismo Święte, wykładał 
na rzymskich uniwersytetach. Był rektorem Papieskiego Uniwersytetu 
Gregoriańskiego. Ustanowiony w 1978 roku arcybiskupem mediolańskim 
stał się duszpasterzem, który wychodził naprzeciw każdemu człowiekowi. 
Nie bał się trudnych pytań i często potrafił poddawać pod dyskusje trud-
ne i kontrowersyjne zagadnienia. W swojej działalności duszpasterskiej 
wielokrotnie odwoływał się do swojej bogatej wiedzy biblijnej. Zmarł 
w 2012 roku4.

1 S. Nagy, Chrystus w Kościele. Zarys eklezjologii fundamentalnej (Wrocław 1982) 
258.
2 Por. H. Seweryniak, Teologia Fundamentalna, t. 2 (Warszawa 2010) 25.
3 H. Seweryniak, «Sposoby uzasadniania wiarygodności», w: T. Dola, Wiarygodność 
Kościoła (Opole 1997) 31.
4 Nota biograficzna za: A. Tornielli, Niepokorny kardynał (Kraków 2013).
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Niniejsza praca przedstawia naukę Carla Marii Martiniego o znamio-
nach Kościoła. Głównym źródłem do opracowania tego zagadnienia jest 
jego książka „Kościół – jak go lepiej rozumieć?” uzupełniona licznymi 
pomniejszymi publikacjami. Struktura artykułu jest oparta na kolejności 
znamion w nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary. Dlatego naj-
pierw przedstawi się znamię jedności, a następnie świętości, katolickości 
oraz apostolskości.

2. Jeden

Od samego początku chrześcijanie byli świadomi, że założony przez 
Jezusa Chrystusa Kościół jest i powinien być jeden. Jednak wskutek po-
wstawania wielu herezji i podziałów nastąpiła refleksja teologiczna nad 
jednością we wspólnocie. Przede wszystkim na podstawie Pisma Świętego, 
a szczególnie modlitwy arcykapłańskiej Jezusa (J 17,20-24) i nauki św. Paw-
ła o Mistycznym Ciele Chrystusa, w którym wszyscy są członkami jednego 
organizmu (Rz 12, 4-6; 1Kor 12,12-31; Ef 4,9-16; Kol 1,15-20), dowodzi 
się, że prawdziwy Kościół powinien być jeden5.

Według C. M. Martiniego jedność w porównaniu z pozostałymi zna-
mionami dość późno umieszczono w kanonie. Nie zawierało go nicejskie 
wyznanie wiary z 325 roku. Jako ostatnie dołączono je do pozostałych 
przymiotów dopiero na Soborze w Konstantynopolu w 381 roku. Kardynał 
twierdzi, że do umieszczenia znamienia jedności Kościoła dopiero w IV 
wieku przyczynił się fakt, że do tej pory było to oczywiste dla chrześci-
jan i nie uważano za koniczne specjalne podkreślanie jedności wspólnoty. 
Dopiero, gdy powstały pierwsze sekty i podziały, stało się koniecznością 
podkreślenie, że Kościół jest jeden6.

Carlo Maria Martini, szukając właściwego rozumienia znamienia jed-
ności, odwołuje się przede wszystkim do Pisma Świętego. Dla niego histo-
rycznym ideałem jedności wierzących w Chrystusa jest obraz przedstawio-
ny w modlitwie arcykapłańskiej Jezusa (J 17,20-24), w której prosi Ojca 
o jedność wszystkich, którzy w Niego uwierzą. Jeden Kościół pochodzi 

5 Por. S. Nagy, Chrystus w Kościele, 262-267.
6 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć? (Warszawa 1997) 63-64.
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zatem razem od Ojca, Syna i Ducha Świętego. W ten sposób chrześcijanie 
przedstawiają światu jedność Trójcy Świętej7.

Obrazem jedności, zdaniem włoskiego hierarchy, jest symboliczna tuni-
ka Jezusa, która była utkana w całości (J 19,23-24). Idąc za ojcami Kościoła, 
widzi w niej wizerunek niepodzielonego Kościoła i symbol jedności eku-
menicznej, która nie może być rozdarta przez ludzi8. Jest to wyjątkowy cel 
działalności Kościoła, który, choć dla kardynała wydaje się bardzo odległym, 
powinien być przedmiotem nieustannej troski wszystkich wierzących. Za 
środki zaradcze uważa sprawowanie Eucharystii oraz codzienne i heroiczne 
naśladowanie Jezusa Chrystusa. Według niego one są jedyną drogą jedności. 
Sens niepodzielnej tuniki rozszerza także o konieczność przezwyciężania 
podziałów we wspólnocie9.

Według Martiniego przymiot jedności ukazuje obraz Mistycznego Ciała 
Chrystusa, który zawarty jest w listach św. Pawła. Apostoł w Pierwszym Li-
ście do Koryntian pisze, że wszyscy zostali ochrzczeni w jednym Duchu, aby 
stanowić jedno Ciało (1Kor 12,13). Kardynał dostrzega w nim stwierdzenie 
podstawy dla jedności Kościoła. Podkreśla, że to zjednoczenie oznacza na-
wet więcej, bo wyjątkową solidarność ze wszystkimi ochrzczonymi braćmi, 
która potrafi przełamywać wszelkie bariery językowe, narodowe, społeczne, 
rodzinne. Taki sposób życia ukazuje, że chrześcijanie z Chrystusem w jed-
nym ciele stanowią jedność10.

Jednak dla kardynała Martiniego o jedności najobszerniej mówi list św. 
Pawła do Efezjan (Ef 4,1-16), który zawiera przede wszystkim słowa zachęty 
ze strony apostoła, aby adresaci trwali razem we wspólnocie11. Analizując ten 
fragment, włoski hierarcha przedstawia teologiczne podstawy dla jedności 
Kościoła. Wskazuje na siedem elementów, które sprawiają, że Ecclesia jest 
jedna. Pierwszym jest jedno Ciało Chrystusa, które jednoczy wszystkich 
przyjmujących Eucharystię. Wtedy Jezus łączy się ze swoimi wiernymi i czyni 
ich jednym ciałem Kościoła. Drugim elementem jest jeden Duch, który jest 
duszą Kościoła. Następnie jedna nadzieja w życie wieczne jednoczy wierzą-
cych w Chrystusa. Dla chrześcijan jest jeden Pan, którym jest Jezus Chrystus. 

7 C.M. Martini, Dawid. Grzesznik i człowiek wiary (Kraków 1998) 190.
8 C.M. Martini, Ważny przypadek wiary (Kraków 2006) 176.
9 C.M. Martini, Ciemność i światło (Kraków 2012) 130.
10 C.M. Martini, Sakramenty. Katechezy radiowe (Kraków 1994) 14.
11 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć, 65.
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Jedna wiara, która poprzez wyznanie wiary w Chrystusa ukrzyżowanego 
i zmartwychwstałego łączy wszystkich wierzących. Jedność buduje także jeden 
chrzest, w którym wszyscy zostali ochrzczeni i wspólna wiara w Boga jako 
Ojca. Kardynał twierdzi, że te siedem elementów stanowi fundament i podsta-
wę jedności Kościoła. Są one zarazem przedmiotem troski dla chrześcijan12.

Carlo Maria Martini w swojej analizie wskazuje także na teologiczne 
podstawy jedności Kościoła. Najpierw wzorem jedności jest Trójca Święta. 
Kardynał bardzo mocno akcentuje ten trynitarny wymiar, ponieważ we współ-
czesnym świecie często zjednoczenie ludzi wyprowadza się z pewnej umowy 
społecznej lub różnych technik socjologicznych czy psychologicznych. Pod-
kreśla, że jedność Kościoła pochodzi od Ojca, od Ducha Świętego, z wiary 
i chrztu. Działanie Boże wyprzedza działanie człowieka. Kościół jest jeden, bo 
jednoczy go Bóg, pomimo wielu niechęci i podziałów. Jednak ta jedność nie 
polega na ujednoliceniu, ale wyraża się w różnorodności języków i tradycji13.

W innym miejscu kardynał stwierdza, że sprawowanie Eucharystii czyni 
ze zgromadzonych wierzących jedną wspólnotę. Wtedy bowiem to Duch 
Święty przemienia mizerne ciało Kościoła złożone z członków i czyni je na 
podobieństwo Ciała Chrystusa14. Podkreśla rolę Ducha Świętego będącego 
w Kościele tym, który jednoczy różniących się od siebie oraz wzbudza 
potrzebne dary dla wspólnoty potrzebne do zjednoczenia. Duch Święty 
staje się często niewidzialnym zaczątkiem tej jedności, która przezwycięża 
wszelkie rozłamy15. Na podstawie obrazu Mistycznego Ciała Chrystusa 
(1Kor 12,13), kardynał wykazuje, że podstawą dla jedności jest również 
chrzest, który łączy wszystkich wierzących16. We fragmencie listu św. Pawła 
do Efezjan wymienione są pewne charyzmaty, które także są podstawą do 
tworzenia jedności Kościoła. Są nimi: apostołowie, prorocy, ewangeliści, 
pasterze i nauczyciele (Ef 4,11). Są to bardzo ważne charyzmaty, które 
budują wspólnotę17.

12 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć, 66.
13 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć, 67-68.
14 C.M. Martini, Żyć wartościami Ewangelii (Wrocław 1999) 120.
15 C.M. Martini, Trzy opowieści Ducha. List pasterski na temat darów Pocieszyciela 
1997-1998 (Warszawa 1999) 22.
16 C.M. Martini, Sakramenty, 14.
17 C.M. Martini, Głosiciel Ewangelii u świętego Łukasza (Kraków 1993) 12. Por. C.M. 
Martini, Słownik duchowości. Mały przewodnik duchowy (Kraków 2005) 12-13.
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C. M. Martini stwierdza, że to Kościół jest narzędziem tworzenia 
jedności pomiędzy ludźmi. Tę prawdę przedstawia analizowany przez 
niego fragment z Księgi Izajasza, który ukazuje wizję proroka o wielkim 
mieście, świątyni na szczycie góry, która jest miejscem słuchania przez lud 
słowa Bożego (Iz 2,2-5). Dla kardynała obraz nakreślony przez Izajasza 
przedstawia drogę historii świata ku zjednoczeniu. Jest to jedność, która nie 
tylko spełni się w eschatologicznym Królestwie Niebieskim, ale najpierw 
zrealizuje się na ziemi. Dlatego tylko Kościół jest znakiem i narzędziem 
zjednoczenia. Z tego zadania pochodzi jego odpowiedzialność za jedność 
całego świata18.

Znamię jedności Kościoła jest nie tylko darem dla Kościoła, ale także 
zadaniem do urzeczywistnienia. Dlatego Martini przed wspólnotą chrześci-
jańska stawia zadanie dążenia do zjednoczenia, ponieważ twierdzi, że dziś 
bez jedności nie da się zaradzić problemom dzisiejszego świata19. Sugeruje, 
że historyczna jedność, do której świat nieustannie zdąża, będzie odbi-
ciem Królestwa Bożego w tym świecie. Dlatego każdy człowiek powinien 
traktować urzeczywistnianie jedności jako swoją misję dla ustanawiania 
królowania Boga20. 

Martini sugeruje również pewne środki, które przybliżają historyczną 
jedność Kościoła. Należy najpierw zawsze podkreślać wszystko, co łączy 
ludzi. Zwraca uwagę na potrzebę dialogu międzyludzkiego i międzyreli-
gijnego. Ten dialog staje się dla kardynała coraz ważniejszy ze względu na 
konieczność ponoszenia współodpowiedzialności przez wszystkich chrześci-
jan za dawanie świadectwa o prymacie Boga w historii i życiu21. Kolejnymi 
krokami do jedności są także szukanie pojednania w każdym najmniejszym 
geście we wszystkich środowiskach, a także wspólna modlitwa o jedność 
oraz również dogłębna lektura Pisma Świętego, która jest bodźcem dla 
budowania jedności22.

18 C.M. Martini, Zrozumieć Kościół. Rozważania dotyczące Soboru Watykańskiego II 
(Kraków 2001) 77.
19 C.M. Martini, Kapłan wobec Słowa Bożego (Kraków 1996) 170.
20 C.M. Martini, Odnaleźć siebie samych. Jest pewien moment w roku, aby zatrzymać 
się i szukać (Kielce 1999) 148.
21 C.M. Martini, Matka Boża Wielkiej Soboty (Warszawa 2001) 35.
22 Por. C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 70-72.
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3. Święty

Przekonanie o świętości Kościoła istniało już w świadomości pierwszych 
chrześcijan. Była to Jego najważniejsza cecha. W refleksji teologicznej roz-
różnia się podwójne znaczenie tego przymiotu. Obiektywnie oznacza świę-
tość samego Kościoła, która pochodzi z obecności w Nim Jezusa Chrystusa 
oraz działającego w Nim Ducha Świętego. Subiektywnie zaś stanowi stałe 
dążenie członków do moralnej doskonałości23. Na potwierdzenie świętości 
Kościoła najczęściej przywołuje się fragmenty Pisma Świętego o prośbie 
Jezusa do Ojca o uświęcenie uczniów (J 17,17-21), Jego apelu o doskonałość 
uczniów (Mt 5,48) oraz te teksty św. Pawła, w których Chrystus jest ukazy-
wany jako głowa Kościoła i źródło Jego świętości (Ef 2,19-22; 5,25-28)24.

Carlo Maria Martini zaczyna omawianie znamion Kościoła właśnie od 
przymiotu świętości. Twierdzi, że pierwsi chrześcijanie byli jej świadomi 
od samego początku. Spośród pozostałych znamion występuje również 
najczęściej w Piśmie Świętym. Biblia nazywa wyznawców Chrystusa po 
prostu świętymi. Kardynał podkreśla związek świętości Kościoła z mocą 
działającego w Nim Ducha Świętego jako dawcy nadprzyrodzonego życia25.

Pierwszym tekstem, który Martini poddaje analizie, jest List św. Pawła 
do Efezjan. W tekście apostoł akcentuje, że Chrystus umiłował Kościół 
i wydał samego siebie dla Jego uświęcenia (Ef 5,25-27). Kontekstem tego 
fragmentu jest ogólna zachęta moralna skierowana przez św. Pawła, która 
zaprasza adresatów do miłości Boga na wzór Chrystusa. Jest to ogólna 
refleksja nad nowym życiem w Jezusie Chrystusie26. Apostoł, wychodząc 
od ukazania wzoru miłości, która powinna panować w rodzinie, wznosi 
się na poziom refleksji teologicznej i ukazuje miłość Pana do założonej 
przez siebie wspólnoty wiernych. Jezus z miłości oddał swoje życie za Ko-
ściół, aby został obmyty i oczyszczony dla uczynienia Go bez skazy, świę-
tym i nieskalanym. Zatem kardynał Martini wykazuje podstawę świętości 

23 J. Krasiński, «Świętość Kościoła», w: M. Rusecki, J. Mastej, K. Kaucha, I.S. Led-
woń, Leksykon Teologii Fundamentalnej (Lublin-Kraków 2002) 1213.
24 Por. S. Nagy, Chrystus w Kościele, 274-277.
25 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 23-24.
26 C.M. Martini, «Miłość do Kościoła w posłudze Jezusa i naszej», w: C.M. Martini, 
E. Ascoli, L. Bettazzi, Czy można kochać Kościół?. Oddanie i ewangeliczna odwaga 
w posłudze kapłańskiej (Kraków 2004) 90.
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Kościoła w osobie Chrystusa, który go oczyścił, obmył i uświęcił. W ten 
sposób Ecclesia sama staje się depozytariuszem oczyszczenia i uświęcenia 
swoich członków mocą Jezusa Chrystusa27.

Włoski kardynał rozważa również świętość Kościoła na podstawie 
mowy kościelnej zawartej w 18 rozdziale Ewangelii według św. Mateusza. 
Zauważa, że w niej Jezus mówi o jedności pomiędzy wspólnotą ziemską 
a niebieską. Twierdzi, że w Mt 18,18 sformułowana jest ogólna zasada współ-
działania obu rzeczywistości, która zawarta jest w słowach skierowanych do 
Piotra o nadaniu mu władzy rozwiązywania i związywania wszystkiego na 
niebie i ziemi. Stąd działanie Kościoła na ziemi ma swoje skutki w niebie. 
W wersecie 10 natomiast można odnaleźć związek pomiędzy liturgią ziemską 
a liturgią niebiańską, ponieważ dla Martiniego istnieje pewna więź istniejąca 
pomiędzy maluczkimi a aniołami, którzy pełnią nieustanną służbę przy Bogu. 
To niebiańskie zgromadzenie, które, stojąc przed Bogiem, nieustannie Go 
wychwala, ma przedsmak w zgromadzeniu ziemskim podczas sprawowania 
Eucharystii. W ten sposób zostaje uwidoczniony silny związek pomiędzy 
zgromadzeniem eucharystycznym a świętością Kościoła28. Dlatego według 
Martiniego jedność rzeczywistości ziemskiej i niebiańskiej potwierdzona 
przez Jezusa gwarantuje świętość Kościoła.

Kardynał zadaje sobie również pytanie, czy w ogóle możliwe jest zre-
alizowanie świętości Kościoła w historii. Na podstawie fragmentu Dzie-
jów Apostolskich, który opisuje sytuację pierwszej wspólnoty (Dz 9,31), 
kardynał twierdzi, że jest to opis Kościoła świętego, który żył w radości, 
w pełni i w świętości. Przedstawia trzy charakterystyczne elementy, które 
składają się na Jego świętość. Pierwszym jest obecność Ducha Świętego, 
który w przepełnionej Nim wspólnocie wzbudza świętość. Owocami prze-
bywania Ducha pośród uczniów jest ogromna radość, doświadczenie pełni 
i przede wszystkim umiejętność znoszenia przeciwności, która jest cechą 
charakterystyczną świętości Kościoła. Dzięki temu wspólnota nieustannie 
się rozwija poprzez dojrzewanie w wierze i geograficzny rozrost29.

Biblijne rozważanie tekstów dotyczących świętości Kościoła pozwoliły 
Martiniemu sformułować ogólne tezy dotyczące tego znamienia. Pod tym 
27 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 28.
28 C.M. Martini, Cóż mamy czynić? Medytacje nad Ewangelią według św. Mateusza 
(Kielce 1996) 120.
29 C.M. Martini, Zrozumieć Kościół, 109-110.
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pojęciem rozumie, że świętość oznacza Kościół zbudowany na fundamen-
cie świętości Chrystusa. Tylko On jest jej dawcą i mocą swego odkupienia 
w mocy Ducha Świętego nieustannie przemienia wspólnotę, aby dążyła do 
doskonałości. Dla jej członków oznacza to pewną bierność, ponieważ nie sta-
ją się święci dzięki własnym zasługom, lecz zostają uświęceni przez Boga30. 

W konsekwencji Kościół jest rzeczywistością, która uświęca, ponieważ 
są w Nim osoby, instytucje, sakramenty i wszelkie inne środki prowadzące 
do świętości. Owocem tej działalności są święci, ale i w pewnym sensie 
wszyscy chrześcijanie, którzy na różnym poziomie pozwalają się poddać 
uświęcającemu działaniu Ducha Świętego. Dlatego Kościół jest święty, bo 
sam jest uświęcony i posiada w sobie moc uświęcającą31.

Kolejna teza postawiona przez Carla Marię Martiniego ukazuje, że jest 
to Kościół, który składa się z grzeszników wezwanych do świętości. Twier-
dzenie to eliminuje sekciarski charakter wspólnoty, ponieważ nie składa się 
on wyłącznie z doskonałych osób. Kardynał twierdzi, że Ecclesia jest wszę-
dzie tam, gdzie istnieje minimum wiary, oczekiwania i tęsknoty religijnej. 
Wymaga to od członków wspólnoty pewnej solidarności z grzesznikami, 
którzy powinni być wspierani przez nich modlitwą i czynami miłosierdzia. 
Dlatego Kościoła nie można nazwać tylko wyłącznie dobrym albo tylko 
złym, ponieważ składa się zarówno z grzeszników, jak i świętych, którzy 
wspólnie dążą do świętości32.

4. Katolicki

W literaturze teologicznej przymiot katolickości używa się zamiennie 
z przymiotnikiem powszechny. Oznacza on, że Kościół założony przez Chry-
stusa, mający pełnię środków zbawienia, jest dostępny dla wszystkich ludzi 
w każdym czasie33. W biblijnej argumentacji wykorzystuje się fragmenty, 
które przedstawiają uniwersalność misji Chrystusa. Są to przede wszystkim 
perykopy mówiące o posłaniu uczniów z misją głoszenia Dobrej Nowiny 
wszystkim narodom (Mt 28,18-20; Mk 16,15-18; Łk 24,45-48), a także 
30 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 28-29.
31 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 29.
32 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 30-31.
33 M. Rusecki, Traktat o Kościele, 290.
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mowy misyjne w Dziejach Apostolskich. Także św. Paweł głosi Jezusa 
Chrystusa wszystkim narodom i podróżując podczas wypraw misyjnych, 
zakłada nowe wspólnoty34.

Analizując znamię katolickości, kardynał zauważa, że w tekście Nowe-
go Testamentu ten przymiotnik nie pojawia się ani razu. W odniesieniu do 
Kościoła po raz pierwszy tego terminu używa dopiero św. Ignacy Antiocheń-
ski35. Źródłem powszechności Kościoła jest pragnienie Jezusa Chrystusa, aby 
zjednoczyć całą ludzkość w jeden Lud Boży. To wyjątkowe posłannictwo 
zostało przekazane Kościołowi, który z woli Pana został ustanowiony dla 
kontynuowania Jego misji zbawienia każdego człowieka36. Dzisiaj cała 
działalność Kościoła posiada misyjny charakter, ponieważ jest on wpisany 
w Jego naturę, kulturę i dynamikę życia. W sposób zewnętrzny realizuje się 
w rzeczywistości historycznej i geograficznej, w której Ecclesia rozprze-
strzenia się na wszystkie narody w każdym miejscu świata37.

Dla Martiniego Kościół obrazuje sieć Piotrowa, która obejmuje wszyst-
kich ludzi, dlatego nie jest organizacją przeznaczoną dla elitarnego grona. 
Takie przekonanie istniało już w pierwszych wspólnotach. Przeciwstawio-
no się w ten sposób heretykom i schizmatykom, którzy, akcentując jedy-
nie moralną doskonałość, zawężali chrześcijaństwo dla grona wybranych 
osób. W ten sposób chciano podkreślić, że Kościół jest zawsze dostępny 
dla wszystkich38.

Analizując teksty biblijne, włoski kardynał stwierdza, że jednym z głów-
nych tematów Nowego Testamentu jest pragnienie doprowadzenia każdego 
człowieka do zbawienia w Jezusie Chrystusie. To zadanie zostało przekazane 
uczniom, którzy w pierwotnym Kościele głosili Słowo Boże nawołujące do 
posłuszeństwa wierze w tajemnicę Boga, który pragnie obdarzyć wszelkie 
stworzenie nowym życiem39.

Istotne światło dla zrozumienia znamienia katolickości rzucają słowa 
Jezusa skierowane do uczniów, które nakazują głoszenie Ewangelii całe-
mu stworzeniu (Mk 16,15). Według Martiniego Kościół, spełniając misję 

34 Por. S. Nagy, Chrystus w Kościele, 280-284.
35 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 37.
36 C.M. Martini, Zrozumieć Kościół, 91.
37 C.M. Martini, Kobieta pośród swego ludu (Kraków 1993) 92.
38 C.M. Martini, Słownik duchowości, 69.
39 C.M. Martini, Wytrwaliście przy mnie w moich przeciwnościach (Kraków 1993) 82.
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głoszenia Ewangelii, staje się wspólnotą dostępną dla wszystkich ludzi. 
Ponadto te słowa skierowane do uczniów sprawiają, że nikt nie powinien 
czuć się wykluczony z posłannictwa głoszenia dobrej nowiny40. Ten nakaz 
zobowiązuje wszystkich wierzących do podzielenia się radością zmartwych-
wstania Jezusa, która daje nadzieję życia wiecznego. To wezwanie uświa-
damia, że radość ewangeliczna nie jest jedynie własnością chrześcijan, ale 
jest darem dla całej ludzkości41.

W innym tekście zdaniem kardynała Martiniego wezwaniem płynącym 
z przypowieści o soli ziemi i światłości świata (Mt 5,13-16) jest obowiązek 
głoszenia Ewangelii, który jest podstawą całej misyjnej działalności Kościo-
ła. Twierdzi, że takie postępowanie chrześcijanina, które nazywa etyką owo-
ców Ducha Świętego, prowadzi do dzielenia się radością Ewangelii. Życie 
ewangeliczne jest misyjne, ponieważ wtedy wszyscy stają się oczarowani 
przez uprzejmość, dobroć, radość, wierność i przebaczenie wypływające 
z życia prawdziwie chrześcijańskiego42. Obraz przedstawiający rozprzestrze-
nianie się światła i soli ukazuje, że nie istnieje żadna ludzka rzeczywistość, 
która byłaby niewrażliwa na działanie mocy Ducha Świętego i na siłę Bożej 
miłości43. Dlatego Kościół ma w sobie siłę i moc pochodzącą od Jezusa 
Chrystusa, aby poprzez działalność misyjną przyciągać wszystkich do siebie.

Biblijną podstawę dla znamienia powszechności przedstawia fragment 
o weselu w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11), w którym radość ewangeliczna 
w analizie Martiniego, pochodząca od Jezusa Chrystusa, staje się źródłem 
posłannictwa Kościoła. Kardynał dostrzega w postawie Maryi ewangeliczną 
radość. Tylko Matka Jezusa bowiem pełna Ducha Świętego dostrzega brak 
wina. Stąd kardynał wyciąga wniosek, że Kościół staje się misyjny, gdy 
sam jest przepełniony radością pochodzącą od Ducha Świętego, ponieważ 
wtedy dostrzega brak szczęścia u innych44. 

Postawa Maryi, która przyprowadza służących do Jezusa, sugeruje we-
dług Martiniego, że analogicznie Kościół również ma za zadanie przypro-
wadzać wszystkich do źródła swojej ewangelicznej radości. Jest to bowiem 
naturalne rozprzestrzenianie się dobra we wspólnocie. Włoski kardynał 

40 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 38.
41 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 44.
42 C.M. Martini, Spotkania z Biblią (Kraków 2001) 57.
43 C.M. Martini, Żyć wartościami Ewangelii, 128.
44 C.M. Martini, Radość Ewangelii (Kielce 1998) 67.
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zauważa także, że Jezus na weselu zachowuje się jak nieobecny. Według jego 
interpretacji w ten sam sposób Kościół nie powinien podejmować działalno-
ści misyjnej na siłę, lecz, odkrywając w każdym człowieku Chrystusa, ma za 
zadanie pomóc mu odkryć w sobie Zbawiciela i zrobić dla Niego miejsce. 
Następnie Martini poddaje analizie fragment o pomocy sług w przemienie-
niu wody w wino. Dla kardynała jest to świadectwo, że działalność misyjna 
Kościoła powinna polegać na pozyskiwaniu wiernych do współpracy. W ten 
sposób każda osoba przyprowadzałaby do misji kolejne. Podobnie czynił 
Jezus, gdy powołał do współpracy Dwunastu do swej działalności45.

Na podstawie fragmentu z Dziejów Apostolskich, w którym do Piotra 
zbiegali się wszyscy chorzy i dręczeni przez złe duchy (Dz 5,16), Martini 
wyróżnia dwa sposoby rozszerzania się powszechności: przez przyciąganie 
i przez posłanie. Pierwszym rodzajem praktykowanym przez Kościół apo-
stolski było przyciąganie wszystkich do siebie na wzór Chrystusa. Pierwsi 
chrześcijanie odróżniali się swoim sposobem życia, które wydawało się 
bardzo atrakcyjne. Kardynał podkreśla szczególnie ten rodzaj misji, po-
nieważ najpopularniejszym sposobem ewangelizacji jest szerzenie wiary 
poprzez posłanie, wyjście do ludzi i głoszenie im Ewangelii. Jednak we-
dług włoskiego kardynała nie mniej ważnym sposobem jest ewangelizacja 
poprzez świadectwo życia. Według niego jest to styl bardzo otwarty, który 
potrafi zarazić innych, a także wolny, swobodny i dialogujący. Zdaniem 
Martiniego jest to metoda, którą obecny zlaicyzowany świat nie może zro-
zumieć, gdy broni się on przed wszelkimi innymi działaniami misyjnymi46.

Martini, podsumowując wszystkie treści dotyczące katolickości, czyni to 
w trzech punktach. Po pierwsze, odnosi się ona do geograficznej obecności 
Kościoła we wszystkich zakątkach świata, gdzie istnieją Kościoły w komunii 
z sobą, z nami i z papieżem. Po drugie, Kościół jest uniwersalny i otwarty 
na wszystkich ludzi, ponieważ nie jest elitarną organizacją zarezerwowa-
ną dla specjalnej grupy osób, narodu czy rasy, lecz jest przeznaczony dla 
wszystkich. Kościół jest także katolicki, ponieważ posiada wszystkie środki 
potrzebne do zbawienia człowieka: autentyczne wyznanie wiary, sakramenty 
oraz prawdziwy urząd kapłański47.

45 Por. C.M. Martini, Radość Ewangelii, 68-70.
46 C.M. Martini, Ważny przypadek wiary, 263-264.
47 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 38-39.
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W konsekwencji według kardynała Martiniego Kościół jest katolicki, 
gdy wszystkie diecezje są w komunii z sobą i z biskupem Rzymu. Dlate-
go prawdziwy Kościół Chrystusowy jest obecny w każdej najmniejszej 
cząstce, ponieważ tam jest pełnia darów Chrystusa. Wypływa jednak 
z tego zadanie dla Kościoła, aby doprowadzić wszystkich chrześcijan do 
jedności ludu Bożego. To wezwanie jest podkreślone poprzez wiele ele-
mentów wspólnych: wiara, chrzest, Pismo Święte i wiele innych środków 
potrzebnych do zbawienia. Prowadzi ono również do trudnego dialogu 
międzyreligijnego, który ma za zadanie wzajemne poznanie i zrozumie-
nie dla dobra całej ludzkości. Wreszcie, Kościół jest katolicki, ponieważ 
jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, dlatego można Go nazwać po-
wszechnym48.

5. Apostolski

W pierwszej wspólnocie chrześcijan istniało przekonanie o istotnym 
związku grona Dwunastu z rzeczywistością Ecclesiae. Źródłem jego apo-
stolskości była świadomość, że Jezus Chrystus u podłoża Kościoła ustano-
wił grono Dwunastu, aby na mocy specjalnego posłannictwa przedłużali 
Jego obecność i działanie. W ten sposób apostołowie stali się elementem 
konstytutywnym dla istnienia Kościoła49. Fakt ten uzasadnia przede wszyst-
kim Pismo Święte, w którym są relacje o ustanowieniu grona Dwunastu 
(Mk 3,13-16) czy o posłaniu uczniów po Zmartwychwstaniu (Łk 24,45-49; 
Dz 1,8.21-22). Także apostołowie byli świadomi konieczności głoszenia 
Ewangelii w Dziejach Apostolskich50.

Według Carla Marii Martiniego określenie „apostolski” ma związek 
ze słowem apostoł, które jest słowem greckim przejętym przez łacinę, jak 
i prze wiele innych języków nowożytnych. Apostoł oznacza „posłany”, 
więc apostołami przede wszystkim można nazwać posłanych przez Jezusa 
Dwunastu51.

48 Por. C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 41-44.
49 J. Krasiński, «Apostolskość Kościoła», w: M. Rusecki, J. Mastej, K. Kaucha, I.S. 
Ledwoń, Leksykon Teologii Fundamentalnej (Lublin-Kraków 2002) 97.
50 Por. S. Nagy, Chrystus w Kościele, 294-295.
51 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 50.
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Kardynał w omawianiu znamienia apostolskości odwołuje się do 
kilku fragmentów biblijnych. Pierwszym jest tekst z Listu św. Pawła 
do Efezjan, w którym apostoł zwraca się do wspólnoty, mówiąc, że są 
zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem 
węgielnym jest Jezus Chrystus (Ef 2,19-22). Martini twierdzi, że św. 
Paweł zwraca się w liście do pogan, którzy uwierzyli w Jezusa. Dlatego 
podkreśla, że choć dawniej byli obcymi w stosunku do narodu wybrane-
go, to obecnie są domownikami i współobywatelami. Apostoł następnie 
przedstawia obraz budowli, w której adresaci listu są porównani do ka-
mieni stanowiących budynek. W nim fundamentem jest grono Dwunastu 
z Piotrem oraz prorocy Starego Testamentu i kaznodzieje początków 
chrześcijaństwa. W końcu kamieniem węgielnym jest sam Pan. Zatem 
Martini twierdzi, że apostolski jest ten Kościół, który jest osadzony na 
fundamencie apostołów i czuje się nierozerwalnie związany ze swoimi 
korzeniami52.

Zdaniem kardynała innym fragmentem, który przedstawia kolejny 
aspekt przymiotu apostolskości, jest nakaz misyjny z Ewangelii według 
św. Mateusza, w którym Jezus przed wniebowstąpieniem udziela Dwuna-
stu swojej władzy, nakazuje nauczanie i udzielania chrztu oraz zapewnia 
o swej obecności pośród nich aż do skończenia świata (Mt 28,16-20). 
Martini podkreśla, że w tym miejscu Jezus nakazuje apostołom wyruszyć 
w drogę i posyła ich do całego świata. Dlatego, zdaniem kardynała, Ko-
ściół apostolski to przede wszystkim wspólnota, który czuje się posłana 
do wszystkich narodów na wzór posłannictwa Dwunastu53.

Apostolski wymiar Kościoła jest również podkreślony we fragmencie 
Apokalipsy św. Jana w obrazie Jeruzalem zstępującego z nieba, które 
jaśniejące jak drogocenny kamień jest opasane murem z dwunastoma 
bramami, nad którymi wypisane są imiona Dwunastu (J 21,9-14). Kardy-
nał Martini zaznacza, że w tym miejscu wielokrotnie pojawia się liczba 
dwanaście. W ten sposób ponownie zostaje wyrażona myśl, że Kościół 
założony przez Chrystusa stoi na fundamencie Dwunastu i ich następców. 
Podkreśla, że jego instytucjonalny charakter pochodzi od Boga54.

52 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 50-51.
53 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 52.
54 C.M. Martini, Powołanie świeckich (Kraków 1999) 24.
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C. M. Martini podsumowuje znamię apostolskości Kościoła, zbierając 
wszystkie wnioski pochodzące z analizy biblijnych tekstów w cztery punkty, 
które były skierowane jako zadania dla mieszkańców diecezji mediolańskiej. 
Przede wszystkim Kościół apostolski jest zbudowany na fundamencie apo-
stołów, czyli jest zapoczątkowany i zrodzony z autorytetu apostolskiego. 
W ten sposób swoje korzenie rozumiały pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, 
które pielęgnowały pamięć o swoim apostolskim założycielu55. Dlatego kar-
dynał zaznacza, że ważna jest świadomość oparcia się na nauce apostołów, 
na żywej Tradycji i nauczaniu Kościoła od Piotra do dzisiejszych papieży. 
Tylko w łączności ze swoimi korzeniami i przeszłością Kościół może do dziś 
działać skutecznie56. To przywiązanie do początków w konkretny sposób 
wyraża się w wierności nauczaniu Kościoła, w lekturze Pisma Świętego 
oraz modlitwie zalecanej przez apostołów, ponieważ dzisiejsza Eucharystia 
w zasadniczy sposób nie odbiega od sprawowanej w czasach apostolskich57.

Kościół jest apostolski, ponieważ strzeże i pielęgnuje nauki apostołów. 
Ten drugi wniosek kardynała Martiniego podkreśla, że nauczanie Kościoła 
musi być zgodne z tym, czego nauczało grono Dwunastu. Ponadto ma obo-
wiązek czuwać, aby na całym świecie była przekazywana nauka apostolska 
w stanie niezmienionym58.

To znamię oznacza ponadto, że Kościół jest kierowany przez następców 
apostołów, czyli biskupów i papieża. Każdy kościół lokalny będący w ko-
munii z całym Kościołem jest kierowany przez biskupa, który jest następcą 
apostołów. Dokonuje się to poprzez akt sakramentalny, w którym poprzez 
znak nałożenia rąk dokonuje się przekazanie posłannictwa otrzymanego 
od Jezusa przez apostołów. Każdy z pasterzy Kościoła ma swoje miejsce 
w nieprzerwanym ciągu przekazywania sobie tej misji59.

W ostatnim punkcie według kardynała Martiniego Kościół apostolski 
oznacza Kościół, który czuje się posłany z takim samym zadaniem, jakie 
Jezus nadał apostołom. W ten sposób staje się Kościołem misyjnym, ponie-
waż jego posłannictwo jest skierowane do wszystkich ludzi60.

55 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 53.
56 C.M. Martini, Głosiciel Ewangelii u świętego Łukasza, 116.
57 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 51.
58 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 54.
59 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 54.
60 C.M. Martini, Kościół – jak go lepiej rozumieć?, 55.
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6. Podsumowanie

Na początku pracy postawiono problem nieuznawania Kościoła przez 
współczesnych ludzi, a nawet przez samych katolików. Carlo Maria Marti-
ni w swojej nauce przedstawił nowe podejście do pochodzących z czasów 
starożytnych znamion Kościoła. Zwykle upatruje się w nich znaków, które 
zaświadczą o Jego prawdziwości. Kardynał widzi w nich raczej pewne za-
dania, które doprowadziłyby do ich urzeczywistnienia na ziemi. Codzienne 
staranie się o ich realizację doprowadziłoby do uwiarygodnienia Kościoła 
w oczach świata oraz do pełnej jedności wierzących między sobą i Jezusem 
Chrystusem.

Wielu ludzi widzi dziś Kościół katolicki jedynie jako sprawną or-
ganizacje zrzeszającą ludzi z własną hierarchią z biskupami i papieżem 
na czele. Na podstawie Martiniego należy więc podkreślić, że źródło 
Ecclesiae znajduje się w Trójcy Świętej. Zatem istnienie Kościoła pochodzi 
z wolnej woli Boga, który chciał stworzyć człowieka i zbawić go właśnie 
przez Chrystusa w założonym przez Niego Kościele. Dlatego Jego centrum 
stanowi Jezus Chrystus, który dziś działa poprzez Ducha Świętego. On jest 
dawcą nowego życia, które przemienia wszystkich wierzących. Martini 
przypomina tą ważną prawdę, która wydaje się być całkowicie odmienna 
od współczesnych wyobrażeń.

Kardynał przypomina również prawdziwą naturę Kościoła. Jest On 
przede wszystkim jednością wszystkich wierzących z Jezusem Chrystusem. 
Składa się z rzeczywistości ziemskiej i niebieskiej. Często bowiem zapomina 
się o uczestnictwie świętych we wspólnocie Kościoła. Ukazuje to również 
inny bardzo ważny element, jakim jest Eucharystia. Podczas sprawowania 
Ofiary obecne jest całe niebo razem z aniołami i świętymi. Msza Święta jest 
także źródłem całej działalności Kościoła. Tylko w Nim możliwe jest spotka-
nie się z Chrystusem podczas Eucharystii. Ecclesia zawiera również pełnię 
środków prowadzących do zbawienia, a jej główną misją jest przekazywanie 
zbawczej mocy Chrystusa całemu światu. Stąd pochodzi misyjny wymiar 
Kościoła, który jest skierowany do całego świata. Każdy może w Nim być 
bez względu na język, kulturę, rasę czy nawet poglądy.

Taki obraz Kościoła powinien być objawiany także przez Jego członków. 
Martini podkreśla, że wszyscy katolicy mają przede wszystkim obowiązek 
naśladować Jezusa Chrystusa w swoim życiu. Dopiero po przyjęciu Jego 
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miłości powinni obdarzać się nawzajem życzliwością i postawą braterstwa. 
Bardzo ważna jest również postawa odważnego wyznawania wiary, która 
musi objawiać się w codziennym życiu. Według kardynała tylko takie życie 
w Kościele może ukazać światu Jego piękno i prawdziwe oblicze.

Carlo Maria Martini na podstawie Pisma Świętego pozostawił wszystkim 
chrześcijanom piękny obraz Kościoła, który powinien być zrealizowany 
w życiu codziennym. W jego refleksji znamiona Kościoła nie są już tylko 
znakiem prawdziwości, ale ideałem, do którego powinna dążyć wspólnota 
wierzących. Tylko wspólna odpowiedzialność może doprowadzić do uka-
zania prawdy o Kościele w współczesnym świecie.
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Four Marks of the Church by Carlo Maria Martini

In today world, the Church is often seen as a certain organization that unites believers in 
Jesus Christ under the leadership of the bishops and the Pope. Therefore many people no 
longer believe in the reality of Ecclesiae. The answer to this problem may be the study 
of Italian Cardinal Carlo Maria Martini of marks of the Church. Usually, the signs of the 
authentic Church of Christ are seen in them. In cardinal analysis, they are rather a call and 
a task for Christians. He extracts from the Scriptures the meaning of marks and shows 
how they are realized in everyday life. Faith in one, holy, catholic and apostolic Church 
means the task of realizing marks of the Church in today world to show Church as unity 
people with God.

Keywords:   Church; marks of the Church; Carlo Maria Martini; one; holy; catholic; 
apostolic
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Mistagogia sakramentalna 
w ujęciu ks. Wojciecha Danielskiego

Ks. Wojciech Danielski należał do pionierów posoborowej odnowy liturgicznej w Polsce. 
Niniejsza praca przedstawia charakterystykę podejścia ks. Danielskiego do kwestii sakra-
mentów, ich roli i znaczenia oraz wynikającą z tego konieczność mistagogii chrześcijan. 
Aby uczestnictwo w liturgii nie stało się jedynie oglądaniem teatru, trzeba nieustannie 
podkreślać jedność życia i liturgii – tak, jak czynił to ks. Danielski.

Słowa kluczowe:  Wojciech Danielski; liturgia; mistagogia; sakramenty; Eucharystia

Konstytucja Sacrosanctum Concilium w numerze 7 mówi o liturgii 
jako szczególnym miejscu uświęcania człowieka przez widzialne znaki. 
W niniejszej pracy zostanie przeanalizowany sposób pojmowania przez 
ks. Danielskiego roli sakramentów i mistagogii liturgicznej. Brak zainte-
resowania tą postacią wpływa na utrudnioną dostępność do materiałów, 
co było główną trudnością w powstawaniu tej pracy. Do tej pory zostały 
wydane jedynie zbiory homilii i świadectw oraz kilka artykułów. Adresatem 
większości przeanalizowanych homilii była młodzież związana z Ruchem 
Światło-Życie. Są one cennym źródłem informacji na temat stylu głoszenia, 
który praktykował ks. Danielski, i sposobu, w jaki przekazywał trudne treści 
ludziom młodym.

1. Sylwetka ks. Danielskiego

Ks. Wojciech Danielski urodził się 10 kwietnia 1935 roku w Milanówku. 
Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1958 roku z rąk ks. bpa Zygmunta 
Choromańskiego. Chociaż pochodził z archidiecezji warszawskiej, więk-
szość swojej pracy duszpasterskiej i naukowej związał ze środowiskiem 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Współpracował z ks. Blachnic-
kim w tworzeniu Ruchu Światło-Życie oraz współtworzył Lubelski Zespół 
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Liturgistów. Praktycznie cała działalność ks. Danielskiego była skoncentro-
wana wokół liturgii, jej celebracji oraz wyjaśnianiu jej głębi. Jest to postać 
szczególna w polskim Kościele i, niestety, słabo znana. Chociaż umierał 
w opinii świętości, nie rozpoczęto jeszcze procesu beatyfikacyjnego. Razem 
z ks. Blachnickim tworzył fundamenty Ruchu Światło-Życie, jednak dziś, 
nawet dla oazowiczów, jego nazwisko mówi niewiele albo zupełnie nic. 
Zmarł 24 grudnia 1985 roku.

2. Sakramentalny wymiar liturgii

Katechizm Kościoła Katolickiego niemal na samym wstępie podaje 
przyczynę powstania ludzkości: człowiek został stworzony przez Boga i dla 
Boga. Podstawową racją istnienia człowieka i jego powołaniem jest zjed-
noczenie z Bogiem i oddawanie Mu chwały we właściwy sposób. Można, 
a nawet trzeba, czynić to na różnych płaszczyznach życia, ale tym uprzywi-
lejowanym miejscem zjednoczenia i uwielbienia jest liturgia.

Opisując rzeczywistość sakramentalną na gruncie nauki, istnieje ry-
zyko zamknięcia jej w terminologii określającej materię i formę, zasady 
działania i dyspozycję szafarza. Jednak jak stwierdza ks. Czesław Bartnik, 
„sakrament nie ma definicji w ścisłym znaczeniu, ponieważ jest tajemnicą 
Bożą”1. Wyjaśnianiem tej tajemnicy zajmują się zarówno dogmatycy, jak 
i moraliści, pastoraliści i liturgiści, bibliści i teolodzy duchowości. Wszyst-
kie dyscypliny teologiczne, używając właściwej sobie metodologii, próbują 
opisać rzeczywistość sakramentalną, która jednak wciąż pozostaje tajemnicą, 
tak jak tajemnicą jest Dawca sakramentów.

Najprostsza definicja sakramentu, stworzona przez Piotra Lombarda, 
głosi, iż sakramentem nazywamy to, co jest znakiem łaski Bożej i formą 
tejże niewidzialnej łaski w taki sposób, że ją wyobraża i jest jej przyczyną2. 
Kościół już od czasów pierwszych chrześcijan nakłada obowiązek tłuma-
czenia znaków liturgicznych, ich roli i znaczenia, aby uczestnicy liturgii 
coraz głębiej rozumieli, w czym biorą udział. To nauczanie nie może mieć 

1 Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2 (Lublin 2003) 590.
2 Por. M. Blaza, D. Kowalczyk, «Traktat o sakramentach», w: E. Adamiak, A. Czaja, 
J. Majewski, Dogmatyka (Biblioteka Więzi 5; Warszawa 2007) 223. 
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charakteru doraźnego – przy okazji przygotowań do konkretnego sakramen-
tu – ale musi zajmować ważne miejsce w katechizacji szkolnej, formacji 
w ramach ruchów i wspólnot oraz kaznodziejstwie. Ojcowie II Soboru 
Watykańskiego podkreślają, iż staranie duszpasterzy powinno zmierzać do 
tego, „aby wierni uczestniczyli w nich [czynnościach liturgicznych] świa-
domie, czynnie i owocnie”3. Ks. Wojciech Danielski w swojej działalności 
poświęconej liturgii – a zwłaszcza w kazaniach – przeznaczył wiele miejsca 
na wyjaśnianie znaków liturgicznych.

Pierwszym znakiem, którego znaczenie starał się przybliżyć, jest samo 
zgromadzenie – lud Boży celebrujący święte sakramenty. W sposób pośredni 
jest ono znakiem całego Kościoła powszechnego, uobecnia go w konkretnym 
czasie i miejscu4. Nie może to być wspólnota przypadkowa i pojmowana 
w sposób czysto zewnętrzny: lud gromadzi się wokół kogoś – samego Chry-
stusa. „Budynek kościelny, czy nawet kaplica, za centralne miejsce ma ołtarz 
– sprawowanie Eucharystii, nie tylko jej przechowywanie w tabernakulum. 
Właśnie obecność Chrystusa jest pośrodku tajemnicy Kościoła”5. Chrystus 
jako pierwszy liturg gromadzi swój Kościół w oddawaniu chwały Ojcu. 
Widoczne jest to w centralnym miejscu ołtarza, symbolizującym samego 
Zbawiciela, wzywającym do zjednoczenia i ofiary. 

Uobecnienie i kontynuacja zbawczego dzieła Jezusa Chrystusa w sa-
kramentach dokonywana jest przez osobę Ducha Świętego. Tak więc cała 
liturgia ma charakter trynitarny: ku chwale Boga Ojca przez Syna mocą 
Ducha Świętego. Celem wzywania Ducha w każdym sakramencie jest 
wzmocnienie relacji osobowej z Chrystusem, a co za tym idzie – formowa-
nie Jego Ciała, czyli Kościoła6. Ks. Danielski podkreśla aspekt pneumato-
logiczny sakramentów: „Ducha Świętego otrzymujemy na pewno w znaku 
sakramentalnym chrztu. Ducha Świętego otrzymujemy na pewno w znaku 
sakramentalnym bierzmowania […] To jest pewne! Jeśli tylko my jesteśmy 
na to przygotowani, jeśli tylko prawdziwie użyte są słowa i znaki ustano-
wione przez Chrystusa, przyjęte przez Kościół i wykonuje je ten sługa Boży, 

3 Sobór Watykański II, «Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium», 
w: Sobór Watykański II – Konstytucje, dekrety, deklaracje (Poznań 2002) 52.
4 Por. W. Głowa, Znaki i symbole w liturgii (Przemyśl 1995) 98-99.
5 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie (Kraków 2005) 51.
6 Por. Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1111.
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którego Chrystus dla nas postawił”7. Na uwagę zasługuje tu podkreślenie 
skuteczności sakramentu, zgodnie z formułą ex opere operato: sakrament 
działa przez moc Bożą, niezależnie od osobistej świętości przyjmującego 
lub szafarza. Jeśli tylko zostaje zachowana odpowiednia materia i forma, 
sakrament spełnia to, co oznacza. Podnoszona tu kwestia indywidualnego 
przygotowania natomiast dotyczy wewnętrznej dyspozycji przyjmującego 
sakramenty – skupienia, otwartości i miłości. Nie wpływają one na ważność 
sakramentu, ale pomagają w uświęcaniu i budowaniu relacji miłości.

W sakramencie Eucharystii działanie Ducha Świętego jest bardzo wi-
doczne: dzięki Niemu właśnie dokonuje się przeistoczenie darów ołtarza 
w Ciało i Krew Chrystusa. „Duch Święty jest wzywany w Eucharystii. I wte-
dy, gdy jest wzywany, już się zaczyna przeistoczenie chleba i wina w Ciało 
i Krew Pańską. […] I dlatego diakon czy ksiądz zdejmuje palkę z kielicha 
i odkrywa puszkę zanim księża wyciągną ręce, przyzywając Ducha Świętego 
nad chlebem i winem. […] To Duch Święty obecny w Kościele przemienia 
chleb i wino w sakrament Ciała i Krwi Pańskiej”8. 

Podczas Mszy Świętej szczególnie uwidacznia się wspólnota Kościoła: 
jedność w różnorodności. Podejmując różnorakie posługi liturgiczne, zgro-
madzenie eucharystyczne staje się wspólnotą braci zebranych wokół ołtarza 
w tym samym celu. Ks. Danielski widział w tym szczególną tajemnicę 
kapłaństwa. Od czasów II Soboru Watykańskiego stało się możliwe konce-
lebrowanie wielu kapłanów w sytuacjach zwyczajnych: „księża z dalekich 
stron spotkają u jednego ołtarza, przeżywając braterstwo sakramentów rów-
nocześnie z przeżywaniem tożsamości sakramentalnej z Chrystusem. W tym 
wymiarze do Chrystusa i w tym wymiarze między sobą. Sakrament przeży-
wają razem. […] Wy nie widzicie tego, jak ja widzę, co to znaczy, że mamy 
wszyscy takie same stuły, bo mamy takie samo kapłaństwo, wszyscy”9. 
We Mszy Świętej, szczególnie koncelebrowanej z biskupem, unaocznia się 
jedność kapłaństwa. Przeżywana horyzontalnie (jedność między kapłanami) 
oraz wertykalnie (jedność z Jezusem Chrystusem, najwyższym kapłanem) 
staje się przez to znakiem jedności całego ludu Bożego uczestniczącego 
w powszechnym kapłaństwie.
7 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 59.
8 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 60-61.
9 W. Danielski, «Homilia z 25 lutego 1984r.: Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty na-
rodu», http://danielski.oaza.pl/index.php?typ=txt_hom&akt=8 [17.07.2017].
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Według ks. Danielskiego podczas sakramentu pokuty i pojednania szcze-
gólną wymowę ma podnoszenie penitenta. Ci, którzy korzystali z jego po-
sługi, wspominają, że spowiadał na kolanach, a po udzieleniu rozgrzeszenia 
podnosił człowieka: „staruszka góralka nie miała się o co oprzeć, bo klęczała 
przy tym stołeczku, na którym spowiadałem. Zrozumiałem wtedy, że spo-
wiadając dźwigamy, bo ją rzeczywiście dźwignąłem z klęczek po rozgrze-
szeniu”10. Jest to piękny znak uwolnienia człowieka, nieraz przytłoczonego 
grzechem, pociągnięcia go w górę.

„W żadnym innym sakramencie tak wyraźnie Ducha Świętego nie wzy-
wamy, jak w sakramencie małżeństwa; zwłaszcza my, w Polsce, śpiewając 
Veni Creator”11. Obecność Ducha Świętego podczas tego sakramentu ma 
sprawić umocnienie narzeczonych we wzajemnej miłości tak, aby byli oni 
znakiem miłości między Chrystusem a Kościołem12.

Wszystkie sakramenty prowadzą do Eucharystii: „I chrzest, i namaszcze-
nie bierzmowania, i pokuta, późniejsze wszystkie obmycia w sakramencie 
pokuty, są nam potrzebne, żebyśmy mogli być blisko Chrystusa Euchary-
stycznego”13. Wszystkie służą wzrostowi wiary, nadziei i miłości, a co za 
tym idzie – świętości, rozumianej jako osobowe zjednoczenie z Bogiem. 
Eucharystia, serce sakramentów umożliwia przedziwną jedność, prowadzącą 
do coraz głębszego upodabniania się do Chrystusa.

3. Mistagogia liturgiczna

Mistagogia była niegdyś etapem w formacji nowych członków Kościoła. 
Po przyjęciu sakramentów inicjacji chrześcijańskiej odbywały się katechezy 
mające na celu wyjaśnienie dorosłym ludziom, w czym uczestniczą. Nie 
znaczy to oczywiście, że przyjęcie sakramentów dokonywało się w jakiejś 
tajemnicy wśród niczego nieświadomych ludzi – etap mistagogii był już 

10 W. Danielski, «Homilia z 26 lutego 1983r.: Człowiek dźwignięty z niemocy dźwiga 
drugich mocą doznanej łaski», http://danielski.oaza.pl/index.php?typ=txt_hom&akt=29 
[17.07.2017].
11 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 59.
12 Por. Obrzędy Sakramentu Małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji polskich 
(Katowice 31996) 29.
13 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 51.
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nauczaniem pogłębionym, dotyczącym nie tylko czysto intelektualnego 
wyjaśnienia obrzędów liturgicznych, lecz przede wszystkim ukazującym 
głębię życia chrześcijańskiego i zobowiązania wynikające z otrzymanych 
sakramentów. Opierając się na właśnie rozpoczętym życiu łaski Bożej, 
nowoochrzczeni byli wprowadzani w misterium Chrystusa i Kościoła, wta-
jemniczani w święte i zobowiązujące znaki sakramentalne.

Obecnie zdecydowana większość kandydatów do chrztu to dzieci, 
a czas pomiędzy przyjmowaniem kolejnych sakramentów rozciąga się na 
kilka, nieraz kilkanaście lat, wobec tego nie można zostawić mistagogii na 
czas późniejszy. „Chrzest dzieci ze swej natury wymaga katechumenatu 
pochrzcielnego. Nie chodzi tylko o późniejsze nauczanie, lecz także o ko-
nieczny rozwój łaski chrztu w miarę dorastania osoby”14. Zakłada to przede 
wszystkim czuwanie Kościoła nad duchowym rozwojem chrześcijanina: 
jego formację intelektualną i wewnętrzną przez katechezę, głoszenie słowa 
czy udział we wspólnotach i ruchach kościelnych. Obecnie podkreśla się, że 
mistagogia jest całożyciowym procesem, który dotyczy nie tylko neofitów, 
lecz także „każdego uczestnika ziemskiej liturgii, który spotyka się z miste-
rium Chrystusa przez zasłonę sakramentów i potrzebuje zaktualizowanego 
wtajemniczenia”15.

Ks. Blachnicki, zakładając Ruch Światło-Życie, zauważył problem 
braków w formacji chrześcijańskiej: chrzci się i katechizuje dzieci, jed-
nak nie przekłada się to na obecność dorosłych w Kościele. Katecheza 
szkolna, jeśli przedstawia tylko prawdy i zasady wiary, przestaje wy-
starczyć. Ks. Blachnicki oparł więc formację w Ruchu Światło-Życie na 
Obrzędach Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, dokumencie 
Kongregacji ds. Kultu Bożego z 1972 roku, czerpiąc z niego wizję for-
macji deuterkatechumenalnej dotyczącej osób, które wprawdzie zostały 
już ochrzczone w dzieciństwie, ale nie miały możliwości pogłębienia 
wiary, rozumianej nie jako zbiór wyznawanych prawd, ale całożyciową 
postawę wobec Boga. Ruch Światło-Życie, będąc ruchem posoboro-
wej odnowy, wychowuje swoich członków do liturgii i przez liturgię, 
zgodnie z tym co stwierdza Sobór: liturgia, będąc źródłem i szczytem 

14 Katechizm Kościoła Katolickiego, nr 1231.
15 P. Kulbacki, Liturgia w formacji człowieka ku wolności. Studium w świetle myśli 
i dzieła ks. Franciszka Blachnickiego (Lublin 2013) 411.
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życia, nie może zostać sprowadzona tylko do poprawnego sprawowania 
obrzędów, a udział wiernych nie może polegać tylko na mechanicznym 
wykonywaniu gestów. 

Współpracując z ks. Blachnickim w tworzeniu Ruchu Światło-Życie, 
ks. Danielski kładł wielki nacisk na właściwe przeżywanie uczestnictwa 
w liturgii. Formację liturgiczną można podzielić na trzy etapy. Pierwszy 
z nich to swego rodzaju musztra liturgiczna ucząca zachowywania postaw 
i wykonywania gestów. Później następuje wyjaśnianie poszczególnych ele-
mentów liturgii i ich sensu teologicznego. Etap trzeci to ukazanie mistyki 
liturgii, jej sensu zbawczego. Zatrzymanie się na którymkolwiek etapie 
grozi zamknięciem się na całe duchowe bogactwo liturgii – sprowadzeniem 
jej tylko do obrzędu, który wprawdzie jest ważny, ale nie wpływa w żaden 
sposób na życie.

Ks. Danielski ostrzegał przed taką postawą zamknięcia się na liturgię. 
Można prowadzić bogate życie wewnętrzne, dużo się modlić indywidualnie 
i we wspólnocie, ale jeśli nie odkryje się bogactwa liturgii i sakramentów, 
życie duchowe będzie poważnie wybrakowane16. Pobożność indywidualna 
i osobiste przeżywanie wiary muszą zostać wpisane w kontekst liturgii, która 
staje się swego rodzaju pomostem między tym, co ludzkie, a tym, co boskie, 
między naszą teraźniejszością a Bożą wiecznością.

Mistagogia liturgiczna zakłada uczestnictwo. Tak jak nie można na-
uczyć się dobrej modlitwy, tylko czytając książki na jej temat, tak samo nie 
można wejść w tajemnicę liturgii, poprzestając tylko na znajomości teorii. 
Oczywiście, formacja intelektualna, wiedza czysto rozumowa są ważne – 
dlatego należy wyjaśniać znaki liturgiczne i wprowadzać w ich teologię, 
jednak nie wolno na tym poprzestać. Człowiek, uczestnicząc w liturgii, 
jest zaproszony do wejścia w głąb misterium paschalnego Chrystusa aż do 
momentu zjednoczenia z Nim: upodobnienia się do Niego w taki sposób, by 
móc za św. Pawłem powiedzieć „już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). Ks. Danielski podkreślał konieczność liturgii w procesie chry-
stoformizacji: „Tym bardziej stawać się będzie nasze życie życiem Jezusa 
Chrystusa, im bardziej z tej, uobecnionej tu na ołtarzu śmierci i zmartwych-
wstania będziemy czerpać”17.

16 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 63.
17 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 70.
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Liturgia, szczególnie eucharystyczna, stanowi dwugłos, współbrzmie-
nie świata doczesnego i Bożego: „tu właśnie Jezus Chrystus wchodzi 
w świat i tu właśnie świat wchodzi w Chrystusa. Chleb i wino, składniki 
przyrody wyhodowane przez człowieka, stają się już w Chrystusie począt-
kiem odnowionego świata. I tym bardziej tutaj Jezus zamieszkuje w świe-
cie […], bo zamieszkuje w sercu człowieka”18. Elementy świata stwo-
rzonego przemienione mocą Ducha Świętego umożliwiają uczestniczenie 
w życiu Bożym. Przenikanie się rzeczywistości ziemskiej i niebiańskiej 
obecne w liturgii stanowi wezwanie do patrzenia na doczesność z nowej, 
Bożej perspektywy: ujrzenia świata jako miejsca, w którym zamieszkuje 
Bóg przez fakt obecności w sercu człowieka. 

Z faktu uczestnictwa w świętej liturgii wypływają zobowiązania 
o charakterze moralnym, a także łaska uzdalniająca do ich wypełniania. 
Ks. Danielski obrazował to za pomocą alegorii wędrówki na Górę Prze-
mienienia: „najpierw Mądrość Boża nas prowadzi. Doprowadza nas do 
Eucharystii i z Eucharystii dalej prowadzi pod górę. I chociaż jest jeszcze 
mgła i są chmury, to wyprowadza nas na szczyt, gdzie się wszystko rozja-
śnia, jeśli chwalimy nadal Pana. I stamtąd widać wszystko. Ale najpierw 
widać szczyty, widać to, co jest najważniejsze. I kiedy się schodzi z góry 
Przemienienia, to się ma język z każdym człowiekiem”19. Mądrość Boża 
wskazuje na fakt, iż wtajemniczanie i udział w liturgii chrześcijańskiej 
jest z Bożej inicjatywy – Bóg sam rozpoczyna w człowieku życie łaski, 
umożliwia jej rozwój i pomaga we właściwym uczestnictwie w liturgii. 
Można nawet powiedzieć, że to Bóg jest pierwszym mistagogiem. Eu-
charystia jest nie tylko punktem dojścia, celem życia chrześcijańskiego, 
ale też punktem wyjścia. Droga życia chrześcijańskiego prowadzi dalej. 
Chociaż niejednokrotnie pojawiają się na tej drodze trudności, to jednak, 
będąc wciąż wiernym Bogu, wychwalając Go, człowiek nie błądzi na 
szlaku. Schodząc z tej alegorycznej Góry, odnajduje innych ludzi i tworzy 
z nimi zupełnie inne niż dotychczas relacje: ma z nimi „wspólny język”. 
Ten nowy sposób kształtowania stosunków międzyludzkich ma swoje źró-
dło właśnie w liturgii: inni ludzie przestają być obcymi, stają się braćmi.

18 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 70.
19 W. Danielski, «Homilia z 25 lutego 1984r.: Jasna Góra szkołą i mocą wspólnoty na-
rodu», [17.07.2017].
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Relację kultu i uświęcenia ks. Wojciech opisywał jako formę spo-
tkania, w którym Bóg wychodzi z inicjatywą: „Najpierw od Boga przy-
chodzi Boże Słowo, a człowiek na nie odpowiada wiarą, wtedy Bóg 
spotyka się z nim w znaku sakramentalnym i udziela mu do życia swej 
łaski a człowiek na to odpowiada swoim postępowaniem”20. Odpowiedź 
wiary na usłyszane Słowo i otwarcie się na to spotkanie zobowiązują 
człowieka do zmiany postępowania, aby stawało się ono coraz bar-
dziej święte we współpracy z łaską Bożą. Liturgia i sakramenty nie są 
oderwane od życia, wręcz przeciwne – są konieczne, by to życie było 
życiem na miarę dzieci Bożych.

Zobowiązaniem samym w sobie jest kult i jego sprawowanie. Wie-
dząc, co tak naprawdę dokonuje się podczas liturgii i Kto jest adresatem 
kultu, nie można pozwolić sobie na jakąkolwiek niedbałość. Zgodnie 
z Instrukcją Redemptoris Sacramentum „wszyscy wierni mają prawo 
do prawdziwej liturgii, a w sposób szczególny do celebracji Mszy św., 
która winna być taka, jaką chciał i ustanowił Kościół, tak jak określa-
ją przepisy w księgach liturgicznych oraz w innych normach i aktach 
prawnych” (RS 12). Sposób celebracji i troska o jej piękno powinny 
wynikać z posłuszeństwa wobec Kościoła i czci wobec Najwyższego, 
a także z troski o duchowy rozwój wiernych. Liturgia, gdy zostanie 
sprowadzona tylko do roli obrzędu na miarę człowieka, w pewien spo-
sób karłowacieje – bezpiecznie nudna nie porywa i nie zachwyca. Bogu 
należy się to, co najlepsze, z samego faktu bycia Bogiem: przez wieki 
najpiękniejsze budowle, sprzęty czy muzykę tworzono właśnie na po-
trzebę kultu Boga. Oczywiście, ani świątynie, ani bogactwo oprawy 
liturgicznej niczego Panu Bogu do chwały nie dodają (bo nie można 
niczego dodać do pełni), ale wyrażają stosunek człowieka do Niego: 
jesteś dla mnie tak ważny, że niczego Ci nie żałuję, bo wszystko mam od 
Ciebie. Ks. Danielski podkreśla konieczność troski o piękno celebracji, 
zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne: „Nas nieustannie obowiązuje, 
nie tylko porządna liturgia – żeby nas przypadkiem Pan Jezus nie oczy-
ścił i nie odsiał w każdej świątyni, gdziekolwiek jesteśmy – ale żeby 
to była liturgia, w której składać będą Panu ofiary w sprawiedliwości, 

20 W. Danielski, Maszynopis wykładów, 18, cyt. Za: J. Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, 
charyzmatyk Kościoła posoborowego, 25.
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w czystości serca”21. Nastawienie wewnętrzne, duchowe i zewnętrzna 
forma celebracji muszą ze sobą współgrać.

Uświęcenie i przebóstwienie człowieka dokonujące się przez liturgię 
stanowi zapowiedź przyszłego życia. W każdej Mszy Świętej, będącą 
jedną i tą samą Ofiarą Chrystusa, który raz ofiarowany więcej już nie 
umiera22, obecny jest cały Kościół, łącznie ze świętymi w niebie. „My 
już uczestniczymy w królestwie Bożym, jeżeli uczestniczymy całym 
sercem, coraz bardziej całym sercem w przyjściu naszego Pana, które tu-
taj sprawujemy”23. Antycypując w liturgii powtórne przyjcie Chrystusa 
i Jego Królestwa, już w tajemniczy sposób uczestniczymy w niebiańskiej 
liturgii wspólnoty zbawionych. „Składniki przyrody, chleb i wino już 
wchodzą w «nowe» jako zadatek nowego nieba i nowej ziemi. Stają 
się one Ciałem i Krwią Chrystusa i są zadatkiem tego, że cały świat się 
odnowi w Chrystusie”24.

Warto podkreślić, że ks. Danielski bardzo cenił sensus fidei Ludu Bo-
żego, pewnego rodzaju wrażliwość liturgiczną. Wyraża się ona w postawie 
wewnętrznej, która z kolei przekłada się na zachowanie. Niejednokrotnie 
zaskakuje głębią i wyczuciem na sprawy Boże, zwłaszcza wśród tych, którzy 
posiedli jedynie podstawową wiedzę religijną, a jednak potrafią dostrzec 
to, co umyka teologom. Wrażliwość liturgiczna ludu objawia się przede 
wszystkim w poszanowaniu wobec tego, co z liturgią jest związane: świątyni, 
sprzętów czy posługujących. Ks. Danielski wspomina szczególny i oddolny 
przejaw czci wobec ołtarza, który to przejaw czci zaobserwował podczas 
konsekracji Świątyni Opatrzności Bożej: „Ludzie zaczęli podchodzić do 
ołtarza, tak bliziutko, i tak go całować, jakby to były stopy Pana Jezusa 
Ukrzyżowanego. Zwykle ksiądz tylko całuje ołtarz, diakon całuje ołtarz, 
nikt więcej – ministrantowi nie wolno. To jest obecność Chrystusa Pana 
[…] I wtedy właśnie świeżo wyświęcony znak obecności Jezusa Chrystusa 
ludzie całowali jako najświętsze miejsce w kościele25. 

21 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 71.
22 Por. Prefacja Wielkanocna 3, w: Mszał Rzymski dla diecezji polskich (Poznań 1986) 
39*.
23 W. Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 39.
24 Danielski, Maszynopis wykładów, 59, cyt. Za: J. Kopeć, Ks. Wojciech Danielski, cha-
ryzmatyk Kościoła posoborowego, 21.
25 Danielski, Pana Mojego spotykam…. W słowie i sakramencie, 52.
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4. Podsumowanie

Powyższe rozważania wykazały, iż ks. Danielski dostrzegał głęboki, mi-
styczny wręcz wymiar znaków sakramentalnych, widział w nich misterium 
zbawienia i sposób, w jaki objawiało się ono w życiu każdego człowieka. 
W swoim nauczaniu poświęconym liturgii nie skupiał się tylko na elemen-
tach zewnętrznych, znaczeniu gestów i słów, ale ukazywał ich mistyczny 
i historiozbawczy wymiar. Był mistagogiem – prowadził powierzonych 
sobie ludzi w głąb tajemnicy świętej liturgii.
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Wojciech Danielski’s sacramental mystagogue

Wojciech Danielski belonged to pioneers of Polish liturgical restoration after Second Va-
tican Council. The paper presents Danielski’s ideas of sacraments, their role, significance 
and Christian mystagogue necessity. To avoid the situation when participation in liturgy 
is only watching the theatre there is a necessity of underlining the unity of life and liturgy 
as Danielski did.
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Jaki model patriotyzmu? 
Dyskusja po katastrofie smoleńskiej 

w świetle etyki protestanckiej

Tragedia pod Smoleńskiem dała impuls do dyskusji na temat modelu polskiego patrioty-
zmu. Bez wątpienia w ostatnich latach można zaobserwować w Polsce ożywienie postaw 
patriotycznych i poczucia świadomości narodowej, którym towarzyszą gorące spory na 
temat właściwego kształtu patriotyzmu. Mając na uwadze ów renesans polskiego patrio-
tyzmu, ale także realne zagrożenie nacjonalizmem, głos w tej sprawie zabrała ostatnio 
Konferencja Episkopatu Polski, wydając dokument pt. Chrześcijański kształt patriotyzmu. 
Ukazanie się tego dokumentu zbiegło się jubileuszem 500-lecia obecności na ziemiach 
polskich protestantów, spośród których wielu stało się zasłużonymi działaczami na rzecz 
kultury polskiej. Z tego też powodu interesujące wydaje się więc przeanalizowanie, jak 
aktualne dyskusje i spory o kształt polskiego patriotyzmu prezentują się w świetle etyki 
protestanckiej.

Słowa kluczowe:   patriotyzm; światopogląd; ideologia; katastrofa smoleńska; etyka pro-
testancka

1. Wprowadzenie

Tragedia pod Smoleńskiem wywołała gwałtowną dyskusję i zażarte 
polemiki na temat kształtu polskiego patriotyzmu – jego korzeni oraz współ-
czesnych form wyrazu. Ta istna fala wypowiedzi na ten temat we wszelkiego 
typu mediach i na forach internetowych nie opadła do dnia dzisiejszego1, 
a sam spór, jak każdy konflikt uwikłany w czynniki światopoglądowe, jest 
zasadniczo nierozstrzygalny. 
1 Por. «Chrześcijański kształt patriotyzmu. Dokument Konferencji Episkopatu Polski 
przygotowany przez Radę ds. Społecznych», www.episkopat.pl/chrzescijanski-ksztalt-pa-
triotyzmu-dokument-konferencji-episkopatu-polski-przygotowany-przez-rade-ds-spo-
lecznych/ [29.06.2017].
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Celem artykułu jest ukazanie problemu sformułowanego w temacie 
artykułu z perspektywy etyki protestanckiej. Uchwała Senatu Rzeczypospo-
litej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 roku w sprawie upamiętnienia 500-lecia 
obecności protestantów na ziemiach polskich stwierdza, że wspaniałymi 
przykładami najlepszych tradycji patriotycznych byli m.in. tacy ewangeli-
cy, jak gen. Józef Longin Sowiński, kontradmirał Józef Unrug, prezydent 
Warszawy Stefan Starzyński czy gen. Władysław Anders. Polscy protestanci 
od 500 lat współtworzą bowiem oblicze religijne, kulturowe, społeczne 
i gospodarcze naszej ojczyzny2.

2. Światopogląd a ideologia i religia

Patriotyzm to postawa światopoglądowa, która wyraża przekonanie, że 
każdy obywatel ma etyczne powinności wobec własnej ojczyzny3. Czym 
jest zatem światopogląd? Według prof. Jacka Wojtysiaka światopogląd to 
„zespół najbardziej podstawowych przekonań i ocen, tworzących czyjś 
wartościujący «obraz» świata (rzeczywistości) oraz jego własnego w nim 
«miejsca»”4. W kształtowaniu światopoglądu ważną rolę odgrywają za-
równo czynniki czysto poznawcze, takie jak indywidualne doświadczenie, 
wiedza potoczna, naukowa i filozoficzna, ale też inne – np. intuicja, religia, 
sztuka. Niektórzy ludzie kształtują swój światopogląd świadomie – poszu-
kują, czytają, stawiają pytania, dyskutują. Światopogląd innych jest dziełem 
przypadku – mają na niego wpływ zasłyszane opinie, moda, indoktrynacja 

2 Zob. «Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie upa-
miętnienia 500-lecia obecności protestantów na ziemiach polskich», file:///C:/Documents%20
and%20Settings/aaa/Moje%20dokumenty/Downloads/M2017000018601.pdf [29.06.2017].
3 Por. W. Wierzejski, «Światopogląd i ideologia polityczna a filozofia. O filozofii 
politycznej o. Józefa M. Bocheńskiego», Filo–Sofija (21; 2013) 221-224. O. J. M. Bocheń-
ski ma na myśli trzy takie powinności: (1) działanie nastawione na pomyślność ojczyzny, 
(2) wspomaganie jej swoimi siłami (m.in. poprzez pracę dla jej dobra), (3) poświęcenie 
dla niej życia, o ile zachodziłaby taka potrzeba. Według o. J. M. Bocheńskiego patriotyzm 
nie zakłada przy tym postawy dopuszczającej gwałcenie zasad sprawiedliwości uniwer-
salnej, gdyż ojczyzna jest częścią szerszej całości, czyli cywilizacji, której zawdzięcza 
też wiele dobra. Patriotyzm nie uchyla zatem obowiązków wobec szerszej społeczności, 
a tylko wymaga ich więcej w stosunku do ojczyzny.
4 J. Wojtysiak, Filozofia i życie (Kraków 2007) 106.



55

Jaki model patriotyzmu? Dyskusja po katastrofie smoleńskiej

itp.5 J. Wojtysiak zauważa też, że pewne światopoglądy sprzyjają z kolei 
określonym ideologiom: światopogląd religijny – konserwatyzmowi, świa-
topogląd antropocentryczny – liberalizmowi, a światopogląd naturalistyczny 
– socjalizmowi. Zdaniem badacza nie można jednak uogólniać. Zdarzało się 
już bowiem w historii, że niektórzy konserwatyści traktowali religię instru-
mentalnie – „wiara stanowiła dla nich składnik akceptowanego porządku 
społecznego, a odpowiednia instytucja religijna – skuteczne narzędzie jego 
utrzymania lub propagowania”6. Z kolei wśród prekursorów liberalizmu 
byli tacy, którzy odwoływali się do motywacji religijnych (np. John Locke). 
Podkreślali oni, że prawdziwa wiara zakłada wolną decyzję człowieka, a od-
górne narzucanie religii obraża samego Boga. Wreszcie trzeba też pamiętać 
o tym, że w ruchu socjalistycznym istniały i istnieją nurty niemarksistowskie, 
w tym nurt socjalizmu chrześcijańskiego7.

Zdaniem o. prof. Józefa M. Bocheńskiego światopogląd religijny nie 
kłóci się z patriotyzmem, a wręcz jest z nim blisko związany. Ponieważ 
kultura ojczysta reprezentuje niemal wszystko, co piękne i dobre, należy 
w niej zatem dostrzegać odblask Boskiej chwały. W takim ujęciu patriotyzm 
jest zatem niejako częścią religii8.

3. Jak było na początku, czyli Jezus a polityka

W życiu każdego chrześcijanina, a w przypadku kierującego się zasada-
mi solus Christus i sola scriptura protestanta w szczególności, rolę najważ-
niejszego drogowskazu w kwestiach wiary i praktyki odgrywa nauczanie 
Jezusa Chrystusa przekazane Kościołowi w Piśmie Świętym. Jednak Biblia 
– jak trafnie zauważa ks. prof. Bogusław Milerski, teolog ewangelicki – nie 
tyle „jest rezerwuarem znaczeń dotyczących wszystkich aspektów życia, ile 
[…] jest źródłem prawdy dotyczącej zbawienia człowieka […]”9. Dlatego 
też sam Jezus był raczej powściągliwy w jednoznacznym rozstrzyganiu 

5 Zob. J. Wojtysiak, Filozofia i życie, 108.
6 J. Wojtysiak, Filozofia i życie, 228-229.
7 Zob. J. Wojtysiak, Filozofia i życie, 229-230.
8 Zob. W. Wierzejski, «Światopogląd i ideologia polityczna», 222-223.
9 B. Milerski, «Droga luterańska», w: B. Sławiński, Drogi chrześcijaństwa (Warszawa 
2008) 112.
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problemów politycznych, które przecież istniały także w jego czasach. Za-
miast stanowczo opowiedzieć się za lub przeciw, kiedy sprowokowano go do 
ujawnienia stanowiska wobec okupacyjnej władzy rzymskiej, odpowiedział 
dyplomatycznie: „Oddawajcie więc, co jest cesarskiego, cesarzowi, a co 
Bożego, Bogu”10 (Mt 22,21). Ewangelia wymagała bowiem stanięcia ponad 
podziałami politycznymi. Postawa taka nie wykluczała jednak gorących 
sporów religijnych Jezusa z faryzeuszami i saduceuszami, podczas których 
to sporów Jezus jawił się jako reformista, a wczesne chrześcijaństwo jako 
ruch reformatorski i antyestablishmentowy w łonie judaizmu. „Badania nad 
Jezusem historycznym – twierdzi ks. prof. Wacław Hryniewicz – wyraźnie 
pokazują, że nie chciał On zakładać nowej wspólnoty religijnej, lecz tworzył 
ruch odnowy w ramach religii żydowskiej”11.

Podobny charakter przybrały w XVIII wieku działania podejmowane 
przez ks. Jana Wesleya – duchownego anglikańskiego. W łonie Kościoła 
Anglii powołał on do życia ruch przebudzeniowy zwany metodyzmem, który 
z czasem przekształcił się w niezależny Kościół, chociaż sam ks. J. Wesley 
do końca życia pozostał duchownym Kościoła Anglii.

4. Ks. Jan Wesley – prekursor socjalizmu chrześcijańskiego 
w Wielkiej Brytanii

Potoczne przekonanie o tym, że „lewica” to ateiści, a „prawica” to ludzie 
Kościoła, okazuje się fałszywym uproszczeniem, gdy weźmie się pod uwa-
gę historię socjalizmu brytyjskiego rozwijającego się w prawie całkowitej 
izolacji od wpływów marksizmu. W rozwoju socjalizmu brytyjskiego – na-
zywanym też socjalizmem chrześcijańskim – główną rolę odegrały bowiem 
nonkonformistyczne nurty religijne z metodyzmem na czele.

Tworząc pierwsze stowarzyszenie metodystów, ks. J. Wesley opracował 
obowiązujące w nim Zasady Ogólne, którymi mieli kierować się jego człon-
kowie. Ogólnie rzecz biorąc, mieli oni unikać zła i czynić dobro, korzystając 

10 Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z: Biblia to jest Pismo Święte Starego i Nowego 
Testamentu. Nowy przekład z języków hebrajskiego i greckiego (Warszawa 1990).
11 W. Hryniewicz, Wiara w oczekiwaniu. Rozmawia Justyna Siemienowicz (Kraków 
2016) 242. Por. J.A. Bracken, Chrześcijaństwo i proces myślenia. Duchowość w zmienia-
jącym się świecie (Kraków 2008) 73-74.
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z ustanowionych przez Boga środków łaski12. Do Zasad Ogólnych nawiązuje 
bezpośrednio inny historyczny dokument metodystyczny – Zasady Socjalne, czyli 
nauka społeczna Zjednoczonego Kościoła Metodystycznego. Zarówno Zasady 
Ogólne, jak i Zasady Socjalne są wyrazem troski metodystów o moralną i duchową 
jakość życia społeczeństwa, co stanowi bezpośrednie nawiązanie do twierdzenia 
ks. J. Wesleya, iż „nie ma uświęcenia jak tylko uświęcenie społeczne”13.

Ks. J. Wesley nie ograniczał się – jak wielu duchownych tamtych czasów 
– do jałowego moralizowani14. Jego wystąpienia dotykały nękających Anglię 
problemów społecznych – pijaństwa, przemocy czy niewolnictwa15. Za słowa-
mi szły czyny. Ks. J. Wesley rozwijał akcję charytatywną – zakładał szpitale, 
sierocińce i kasy zapomogowe, które ułatwiały drobnym rzemieślnikom rozbu-
dowywanie własnych warsztatów pracy. Poza tym ks. J. Wesley wywarł wpływ 
na reformę więziennictwa oraz na poprawę warunków pracy robotników16. 

Określony typ wrażliwości oraz sposób podejścia ks. J. Wesleya do 
kwestii społecznych, który charakteryzował też kontynuatorów jego dzie-
ła, przekonują badaczy co do faktu, iż w działalności ks. J. Wesleya i jego 
współpracowników mają swoje korzenie brytyjskie związki zawodowe 
i socjaldemokratyczna Partia Pracy17.

5. Współczesna prawica i lewica

O podziale na prawicę i lewicę można mówić od czasów Wielkiej Re-
wolucji Francuskiej, kiedy to w Zgromadzeniu Narodowym przedstawiciele 

12 Zob. E. Puślecki, «Przedmowa do wydania polskiego», w: Zasady Socjalne Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego (bmw. brw.) 5. Do ustanowionych przez Boga środków 
łaski ks. J. Wesley zaliczał: studium Pisma Świętego, modlitwę, post, Wieczerzę Pańską 
oraz budujące rozmowy. Zob. E. Puślecki, Powracająca fala. Działalność Południowego 
Episkopalnego Kościoła Metodystycznego w Polsce w latach 1920-1924. Studium histo-
ryczno-teologiczne (Warszawa 2001) 52.
13 E. Puślecki, «Przedmowa do wydania polskiego», 7.
14 Zob. T. Lane, Wiara – rozum – świadectwo. Dzieje myśli chrześcijańskiej (Bielsko 
Biała 2001) 233.
15 Zob. W. Duewel, Ogień przebudzenia (Choszczno 2003) 70.
16 Zob. B. Parma, Niepokorni synowie Kościoła (Wodzisław Śl. 2007) 138-139.
17 Zob. T. Lane, Wiara – rozum – świadectwo, 234; R. Carswell, Ewangeliści a rozwój 
Kościoła (Toruń 2003) 94.
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szlachty, arystokracji i duchowieństwa zasiadali po prawej stronie sali, zaś 
po lewej – politycy żądający przemian społecznych i politycznych. Współ-
cześnie pojęcia „prawica” i „lewica” nie są już jednak tak jednoznaczne. 

Do prawicy zalicza się zwykle środowiska o poglądach konserwatyw-
nych, konserwatywno-liberalnych (przy czym chodzi tu o liberalizm go-
spodarczy, a nie obyczajowy), chrześcijańsko-demokratycznych (których 
cechą charakterystyczną są silne związki ze strukturami wyznaniowymi 
przeważającymi w danym państwie), monarchistycznych i narodowych (na-
cjonalistycznych), a w skrajnym ujęciu – rasistowskich czy faszystowskich. 
Z kolei do lewicy najczęściej zaliczane są środowiska o poglądach socjalde-
mokratycznych, anarchistycznych i komunistycznych. Coraz częściej mówi 
się też o tzw. nowej lewicy, określając tą nazwą ugrupowania odwołujące 
się do idei ekologicznych, feministycznych czy pacyfistycznych. 

Niekiedy lewica i prawica bywa charakteryzowana opisowo. I tak „pra-
wicą” są określane te siły polityczne, które charakteryzuje szacunek dla 
tradycji, autorytetów, religii, istniejącej hierarchii społecznej oraz wstrze-
mięźliwość przy dokonywaniu zmian w systemie społeczno-gospodarczym 
i politycznym. Natomiast określenie „lewica” zwyczajowo stosuje się do 
sił politycznych dążących do zmian polityczno-ustrojowych, społecznych 
i gospodarczych, przeciwstawiających się tzw. tradycyjnemu porządkowi 
społecznemu.

Klasyczny podział na prawicę i lewicę jest aktualnie coraz częściej 
kwestionowany, gdyż wiele partii politycznych posiada w swych progra-
mach postulaty charakterystyczne zarówno dla historycznej prawicy, jak 
i lewicy. Ze względu na trudności w jednoznacznej klasyfikacji współcze-
śnie istniejących partii, podział na prawicę i lewicę jest zastępowany tzw. 
podziałem dwuosiowym, gdzie jedna oś przedstawia kwestie gospodarcze 
(ekonomiczne), druga zaś światopoglądowe18. Część badaczy proponuje 
też nowy podział dychotomiczny: nacjonalizm i globalizm19.

18 W efekcie takiego podziału można otrzymać cztery pola pozwalające określić daną 
partię zarówno światopoglądowo, jak i gospodarczo: liberalizm światopoglądowy i wolny 
rynek (libertarianizm), liberalizm światopoglądowy i socjalizm (lewica), konserwatyzm 
i wolny rynek (konserwatywny liberalizm), konserwatyzm i socjalizm (autorytaryzm).
19 Zob. «Agencja Bloomberg: co w miejsce tradycyjnego podziału na „prawicę” i „le-
wicę”?», www.m.pch24.pl/agencja-bloomberg--co-w-miejsce-tradycyjnego-podzialu-na
-prawice-i-lewice--,51289,i.html [29.06.2017].
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6. Tragedia smoleńska a patriotyzm w dobie globalizacji

Autor Księgi Koheleta poucza, że „lepiej iść do domu żałoby, 
niż iść do domu biesiady; bo tam widzi się kres wszystkich ludzi” 
(Koh 7,2). Czy wszyscy jednak muszą przeżywać żałobę na jeden spo-
sób? „Żałoba nie powinna wyglądać, żałoba jest”20 – twierdzi Małgo-
rzata Szumowska21, a prof. Piotr Balcerowicz22 podkreśla, że „szacu-
nek wobec tragedii, wobec smutku rodzin nie oznacza, że my wszyscy 
powinniśmy postępować wedle identycznego wzorca”23. Zdaniem 
M. Szumowskiej niebezpieczne jest wpisywanie tragedii smoleńskiej 
w nurt narodowej filozofii mesjanistycznej. „Boję się takiej żałoby. Boję 
się rozszlochanego narodu nad trumnami, oszalałych haseł «Polska Chry-
stusem Narodów»24 i ludzi w bejsbolówkach owiniętych biało-czerwoną 
flagą”25 – pisze reżyserka. Pogląd ten podzielał ks. prof. Zachariasz 
Łyko, nieżyjący już protestancki etyk i jurysta, który pisał swego czasu, 
iż „powinno się ostrzegać przed patriotyzmem przesadnym, zbliżonym 
do nacjonalizmu, który w dzisiejszych czasach międzynarodowego 
dialogu oraz tendencji integracyjnych i globalizacyjnych nie może być 
czynnikiem twórczym”26. 

20 M. Szumowska, «Boję się takiej żałoby», w: S. Sierakowski, A. Szczęśniak, Żałoba 
(Warszawa 2010) 138.
21 Małgorzata Szumowska – reżyserka filmowa, scenarzystka, producentka, członkini 
Europejskiej Akademii Filmowej.
22 Piotr Balcerowicz – filozof, orientalista i kulturoznawca, członek Komitetu Nauk 
Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk.
23 «Rozmowa Jakuba Janiszewskiego z Piotrem Balcerowiczem i Sylwią Hutnik», 
www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,7773211,_Jesli_uznamy__ze_smierc_czlowieka_zmie-
nia_ocene_jego.html [29.06.2017].
24 Zdaniem ks. prof. Witolda Benedyktowicza, nieżyjącego już duchownego Kościoła 
Ewangelicko-Metodystycznego, teologa i etyka, „niektóre wątki polskiej narodowej filo-
zofii mesjanistycznej zasługują na uwagę i kontynuację, inne należy uznać za negatywne, 
nawet niebezpieczne, jako pożywkę nacjonalizmu. Jest bowiem oczywiste, że patriotyzm 
i nacjonalizm to dwa różne, zdecydowanie odmienne zjawiska. Nacjonalizm jest zama-
skowaną lub jawną megalomanią narodową, niegodną chrześcijan […]”. Zob. W. Bene-
dyktowicz, Co powinniśmy czynić? Zarys ewangelickiej etyki teologicznej (Warszawa 
1993) 204.
25 M. Szumowska, «Boję się takiej żałoby», 139.
26 Z. Łyko, Etyka (Podkowa Leśna 2006) 429.
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Ewangelicyzm polski, pozytywnie odnosząc się do procesu integracji 
europejskiej, opowiada się przy tym jednoznacznie za pluralistyczną wizją 
Europy, podkreślając, że procesowi pojednania powinien towarzyszyć na-
mysł nad własną historią27. Częścią polskiej historii jest m.in. Katyń, który 
– jak twierdzi prof. Paweł Śpiewak28 – staje się teraz, z powodu katastrofy 
pod Smoleńskiem, faktem o skali globalnej. „Jest to rodzaj pośmiertnego 
zwycięstwa Prezydenta [Lecha Kaczyńskiego – przyp. M.O], dla którego 
pamięć historyczna była kwestią ważną”29 – konkluduje socjolog. 

Przyznając rację P. Śpiewakowi, należy jednak pamiętać o tym, że zwy-
cięstwo to nie było w żaden sposób zamierzone. I tego faktu nie zmieni nawet 
ciągłe powtarzanie o złożonej przez polską delegację ofierze30, gdyż – jak 
słusznie zauważa P. Balcerowicz – „ofiara ma sens, jeżeli ktoś dokonuje jej 
świadomie i w jakimś celu. To była podróż, której celem było oddanie hołdu 
tym, którzy zginęli w Katyniu. Z tą podróżą nic więcej się nie wiązało. To 
była po prostu katastrofa lotnicza”31. W takich okolicznościach powinno 
się rzecz jasna płakać z płaczącymi (por. Rz 12,15), lecz czy żal, smutek 
i żałoba oznaczają, iż o zmarłych należy mówić tylko dobrze i zapomnieć 
te działania, za które byli za życia krytykowani? 

7. Polityka a etyka

„Jeżeli uznamy argument, że śmierć człowieka zmienia ocenę jego 
dokonań, to oznaczałoby, że podstawy etyki runęły w gruzach. Bo wszyscy 
kiedyś umrzemy. Czy to oznacza, że nasza śmierć oczyszcza nasze konto 
z plusów i minusów?”32 – pyta P. Balcerowicz. Z pewnością nie. Napisano 

27 Por. M. Hintz, Chrześcijańskie sumienie. Rozważania o etyce ewangelickiej (Katowi-
ce 2006) 116-119.
28 Paweł Śpiewak – socjolog i historyk idei.
29 P. Śpiewak, «Polska żałoba», www.kulturaliberalna.pl/2010/04/13/pawel-spiewak/ 
[29.06.2017].
30 Zob. np. T. Terlikowski, «Bojaźń i drżenie», www.ekumenizm.pl/content/artic-
le/20100416095717363.htm [29.06.2017].
31 «Rozmowa Jakuba Janiszewskiego», www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,7773211,_Jes-
li_uznamy__ze_smierc_czlowieka_zmienia_ocene_jego.html [29.06.2017].
32 «Rozmowa Jakuba Janiszewskiego», www.tokfm.pl/Tokfm/1,103085,7773211,_Jes-
li_uznamy__ze_smierc_czlowieka_zmienia_ocene_jego.html [29.06.2017].
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przecież, że „nie ma ani jednego sprawiedliwego” (Rz 3,10) i śmierć czło-
wieka – nawet tragiczna – niczego tu nie zmienia. I chociaż krytyka jest 
jednym z instrumentów przeciwdziałania patologiom władzy, Wojciech 
Wencel krytyków prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego wizji Polski określa 
mianem „skrzeczących karłów”. Ponieważ – zdaniem felietonisty „Gościa 
Niedzielnego” – „jeszcze raz zostaliśmy wydani na pastwę Rosji”, wzywa on 
Polaków do kontynuacji historycznego konfliktu ze wschodnim mocarstwem 
w imię haseł takich, jak Bóg, prawda, dobro, honor, ojczyzna33. 

Ks. Z. Łyko twierdził z kolei, że „każda większa struktura organizacyjna 
czy ruch wykazuje – w miarę upływu czasu, wzrostu i narastającej siły – 
tendencje totalizujące i unifikujące […]. Postawom takim mogą towarzy-
szyć przeróżne ideologiczne widma (czy wręcz psychozy) faktycznych lub 
urojonych zagrożeń, wskazujące – według ich zwolenników – na potrzebę 
stosowania radykalnych działań. Arogancji władzy bowiem najczęściej 
wtóruje jej brutalizacja oraz koniunkturalizacja, a przy tym także aplauz 
mas”34. Z tego też powodu w tradycji pietystycznej35 oraz kręgach współ-
cześnie nawiązujących do pietyzmu polityka postrzegana jest często jako 
sfera amoralnej walki o władzę i wpływy36. 

Z drugiej jednak strony – jak trafnie zauważa ks. prof. Marcin Hintz, 
ewangelicki teolog i etyk – „przesłanie Jezusa i Jego osoba od samego po-
czątku były wpisane w porządek polityczny. Pismo Święte zawiera wiele 
wypowiedzi dotyczących państwa i prawa, Izraelici, a później chrześcijanie, 
byli obywatelami, a dokładniej – jak to wówczas określano – poddanymi 
swoich państw i – chcąc czy nie chcąc – musieli podejmować decyzje i dzia-
łania o charakterze politycznym”37. Czy podejmując decyzje i działania 
o takim charakterze można jednak zachować czyste ręce?

„W historii powszechnej i w historii Kościoła możemy wskazać wiele 
takich wydarzeń, w których chrześcijanie przeżywali duże wątpliwości co do 
słuszności swych wyborów politycznych i niejednokrotnie każda z obranych 

33 Zob. W. Wencel, «Dwie Polski, dwie Rosje», Gość Niedzielny (18; 2010) 66.
34 Z. Łyko, Etyka, 450.
35 Pietyzm – ruch reformistyczny w Kościele luterańskim w XVII i XVIII w. dążący do 
rozbudzenia uczuć religijnych.
36 Por. M. Hintz, Chrześcijańskie sumienie, 100.
37 M. Hintz, Chrześcijańskie sumienie, 92.
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dróg musiała prowadzić do pojawienia się wyrzutów sumienia”38 – pisze ks. 
M. Hintz. Czy w takich okolicznościach jest dla człowieka jakaś nadzieja? 

8. Z perspektywy dualisty, czyli nadzieja 
na usprawiedliwienie poza historią

 „Polaryzacja oraz napięcie w relacjach między Chrystusem i kulturą 
[w tym polityką – przyp. M.O.] oznaczają, iż życie musi się toczyć w ciągłej 
niepewności i w poczuciu grzechu, ale również z nadzieją na usprawiedliwie-
nie, które znajduje się poza historią”39 – twierdzi Helmut Richard Niebuhr, 
jeden z czołowych amerykańskich teologów i etyków protestanckich XX 
wieku. Założenie, że posłuszeństwo Bogu oznacza posłuszeństwo w stosun-
ku do instytucji społeczeństwa i lojalność wobec jego członków, a jednocze-
śnie posłuszeństwo Chrystusowi, który społeczeństwo to osądza, powoduje, 
że stajemy się poddanymi dwóch moralności jako obywatele dwóch światów, 
które w dużej mierze są sobie przeciwstawne40. Być w tym świecie, ale nie 
być z tego świata – to jedynie ideał, do którego możemy dążyć. Jak długo 
jednak żyjemy na tym świecie, przynajmniej do pewnego stopnia, zawsze 
będziemy również z tego świata (por. J 15,19). „Uchwycenie dynamicznej 
natury egzystencji stanowi – według H.R. Niebuhra – wielki i unikatowy 
wkład dualistów zarówno w chrześcijańską teorię, jak i praktykę”41. God-
nym podkreślenia – jego zdaniem – jest to, że „dualiści zwrócili uwagę na 
zasięg i moc oddziaływania Chrystusa, który sięga w głąb ludzkich serc 
i umysłów, oczyszczając źródła życia. Odsunęli na bok powierzchowne ana-
lizy występku i spróbowali odsłonić głębokie korzenie ludzkiej deprawacji. 
Dodatkowo – po części na skutek tych obserwacji – tchnęli nowego ducha 
zarówno w chrześcijaństwo, jak i w kulturę. Chrześcijaństwu przekazali 
nową wizję wspaniałości Bożej łaski w Chrystusie, nowe postanowienie 
aktywnego działania w sprawie Bożej oraz wezwanie do wyzwolenia się od 
praktyk i instytucji, którymi zastąpiono żywego Pana. Do kultury wnieśli 
ducha bezinteresowności, który nie pyta, czego dokładnie wymaga prawo 
38 M. Hintz, Chrześcijańskie sumienie, 92.
39 H.R. Niebuhr, Chrystus a kultura (Kraków 1996) 59.
40 Por. H.R. Niebuhr, Chrystus a kultura, 58-59.
41 H.R. Niebuhr, Chrystus a kultura, 213.
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kultury czy prawo Ewangelii albo ile można na tym zyskać; pyta raczej, 
czego w danych warunkach wymaga służba bliźniemu […]”42.

9. Podsumowanie

Ponieważ Chrystus powiedział „a więc wszystko, cobyście chcieli, aby 
wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie” (Mt 7,12), przejawem zdrowego 
patriotyzmu oraz prawdziwej miłości do ziemskiej ojczyzny nie jest zatem 
kontynuacja historycznego konfliktu z Rosją (tym razem w wymiarze po-
lityczno-gospodarczym), jak chce tego W. Wencel43, ale myślenie obywa-
telskie44, co trafnie zauważył ks. W. Benedyktowicz, pisząc, że „humanizm 
chrześcijański i humanizm świecki mają różne, niepojednywalne źródła 
i motywacje, ale na płaszczyźnie praktycznego działania dadzą się spro-
wadzić do jedności. Człowiek żyjący wiarą i z wiary wie, że służyć Bogu 
może jedynie przez służenie człowiekowi”45. 

Być może nadszedł już więc czas, aby pochodzącą z okresu II wojny 
światowej dewizę „Bóg, Honor, Ojczyzna” zamienić na „Bóg, Człowiek, 
Ojczyzna”. W końcu wojna zakończyła się już jakiś czas temu, a i sam Bóg 
z honorem nie miał nigdy nic wspólnego. Wręcz przeciwnie – w osobie 
Jezusa „uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci 
krzyżowej” (Flp 2,8).
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Which model of patriotism? Discussion following 
the Smolensk catastrophe in light of Protestant ethic

The tragedy at Smolensk gave impetus to the discussion on the model of Polish patriotism. 
Undoubtedly, in recent years, we have observed the revival of patriotic attitudes and of the 
sense of national consciousness in Poland, accompanied by heated arguments about the 
proper shape of patriotism. Bearing in mind that renaissance of Polish patriotism, but also 
a real threat of nationalism, Polish Episcopal Conference has recently taken a stand on the 
question, issuing the document The Christian shape of patriotism. The publication of this 
document coincided with the 500th anniversary of the Protestants’ presence in Poland, 
many of them having become prominent activists for Polish culture. For this reason, it 
seems interesting to analyze how the current discussions and disputes about the shape of 
Polish patriotism are presented in the light of Protestant ethic.

Keywords:   patriotism; worldview; ideology; Smolensk catastrophe; Protestant ethic
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Świętość jest powołaniem wszystkich – 
kanonizowani przez papieża Franciszka w 2016 roku

Celem artykułu jest przedstawienie osób kanonizowanych przez papieża Franciszka 
w 2016 roku. Jak się okazuje, większość z nich jest zupełnie anonimowa dla polskich 
wiernych, w związku z czym autor uznał za stosowne omówienie ich w tym opracowaniu. 
Jednakże jest to zaledwie krótki zarys bogatych duchowo osobowości, który ma prowa-
dzić do zainteresowania czytelników ich życiem oraz być zaproszeniem do sięgnięcia 
po dokładniejsze opracowania i dążenie do świętości. Dla lepszego zrozumienia dodano 
krótką historię kanonizacji.

Słowa kluczowe:   święci; Franciszek; kanonizacja; osoba zakonna; męczennik

1. Wstęp

Osiągnięcie świętości jest zadaniem każdej osoby. Oczywiście w sensie 
ścisłym tylko Bóg jest święty, ponieważ jest „inny” niż ludzie i nie sposób 
Go opisać. Jemu należy się najwyższy kult, czyli latreia. Jest On jednak 
źródłem wszelkiej duchowej doskonałości i moralności człowieka1, z czego 
wynika wezwanie zapisane na kartach Starego Testamentu: „Mów do całej 
społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, 
Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). W Nowym Testamencie podobną zachętę kieruje 
do wiernych pierwszy papież, św. Piotr: „W całym postępowaniu stańcie 
się wy również świętymi na wzór Świętego, który was powołał” (1P 1,15). 

Tematyka świętości aktualna jest także współcześnie. W zasadzie te-
mat został zrewolucjonizowany podczas pontyfikatu Jana Pawła II, gdyż 
on, wynosząc na ołtarze osoby zupełnie różnych stanów i kultur, wskazał 

1 Por. G. O’Collins, «Świętość», w: G. O’Collins, Leksykon pojęć teologicznych i ko-
ścielnych (Kraków 2002) 185.
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na powszechność tego powołania. Tą drogą szli także Benedykt XVI oraz 
Franciszek. Co ciekawe, pod względem ilości beatyfikowanych i kanoni-
zowanych osób, nie daleko im do papieża z Polski. Pontyfikat obecnego 
biskupa Rzymu wskazuje zaś, jak istotne jest życie wiarą i akcentuje jej 
konkretny wymiar. „Bycie chrześcijaninem to znaczy dawanie świadectwa 
o Jezusie”2. Te słowa papieża odzwierciedlają historie świętych, których 
wyniósł na ołtarze. Wśród nich są zarówno osoby zakonne, kapłani, a także 
małżonkowie, męczennicy i inne osoby świeckie. 

Celem artykułu jest przedstawienie sylwetek osób kanonizowanych 
przez papieża Franciszka w 2016 roku. Jak dotąd nie pojawiła się żadna 
publikacja, w której zostałby podjęty taki temat. Osoby wyniesione na oł-
tarze przez biskupa Rzymu opisał ks. Zygmunt Podlejski, jednak w swoim 
opracowaniu zajął się kanonizowanymi i błogosławionymi wyniesionymi 
na ołtarze we wcześniejszych latach pontyfikatu3. Pojawiło się wiele publi-
kacji, w których opisani zostali poszczególni święci, ale nie istnieje żadna 
pozycja, która zebrałaby informacje o wszystkich tych osobach. Na polskim 
rynku najłatwiej spotkać publikacje o naszym rodaku Stanisławie Papczyń-
skim4, Matce Teresie z Kalkuty5 oraz spopularyzowanym dzięki filmowej 
adaptacji historii powstania w Meksyku Jose Sanchezie del Rio6. Jednak 
wśród kanonizowanych przez papieża znajduje się wiele ciekawych postaci, 
które warto byłoby przybliżyć polskiemu czytelnikowi. Oprócz wspomnia-
nych świętych przedstawieni zostaną także Maria Elżbieta Hesselblad, Józef 
Gabriel Brochero, Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej, Emanuel Gonzalez 
Garcia, Alfons Maria Fusco, Ludwik Pavoni oraz Salomon Leclerc. 

2 KAI, „Bycie chrześcijaninem to dawanie świadectwa o Jezusie”, https://www.deon.
pl/religia/serwis-papieski/aktualnosci-papieskie/art,5266,bycie-chrzescijaninem-to-da-
wanie-swiadectwa-o-jezusie.html [14.06.2017].
3 Z. Podlejski, Drogowskazy. Beatyfikowani i kanonizowani przez papieża Franciszka 
w latach 2013-2015 (Kraków 2016).
4 T. Rogalewski, Ojciec Stanisław Papczyński. Kazania-refleksje nad jego życiem i na-
uką (Warszawa 2007); A. Pakuła, Mąż Boży. Szkice teologiczno-duszpasterskie o ojcu Sta-
nisławie Papczyńskim (Warszawa 2007).
5 N. Chawla, Matka Teresa (Warszawa 1998); Matka Teresa, Pójdź, bądź moim świa-
tłem. Prywatne pisma „Świętej z Kalkuty” (Kraków 2010).
6 C.R. Ferreira, Młody Męczennik. Błogosławiony Jose Luiz Sanchez del Rio (Kraków 
2013); L.L. Cervantes, Chłopiec świadkiem Chrystusa Króla. Jose Sanchez del Rio, mę-
czennik, „cristero” (Warszawa 2016).
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2. Krótka historia kanonizacji 

Aby wskazać pewną ciągłość między istotą świętości w początkach 
Kościoła a współczesnością, warto przyjrzeć się bliżej historii kanonizacji. 
W chrześcijaństwie czasów starożytnych uważano, że najlepszą drogą do 
świętości jest męczeństwo, gdyż uznawano je za najwyższy wyraz miłości 
oraz niejako możliwość świadomego zjednoczenia się z Chrystusem w Jego 
cierpieniu7. Wielu wierzących ginęło w okrutny sposób tylko dlatego, że 
w chwilach próby nie zaparło się Boga. W oczekiwaniu na szybką paruzję 
byli gotowi przelewać krew za wiarę. To pragnienie udowodnienia Stwórcy 
swojej miłości było tak silne, że z czasem zaczęto nauczać, żeby umieć sta-
nąć w prawdzie w obliczu zagrożenia, a nie celowo szukać męczeństwa8. 

Warto również podkreślić, że w pierwszych wiekach kanonizacja w sen-
sie ścisłym nie istniała. W momencie, gdy ktoś umierał w opinii świętości, 
rodził się spontaniczny kult, który z czasem zaczął być niejako podkreślany 
i potwierdzany przez translację zwłok. Uroczyste wyniesienie doczesnych 
szczątków w jakieś bardziej dostojne miejsce, np. do kaplicy lub kościoła, 
było dowodem ogromnej estymy, jaką darzono zmarłą osobę, a także rów-
noznaczne z ogłoszeniem jej osobą świętą. 

Wielokrotnie można spotkać się z opinią, że okres średniowiecza 
w swym modelu świętości kładł akcent na inne cnoty. Wyróżnia się przede 
wszystkim ascezę i skromność, czyli cechy utożsamiane raczej z życiem 
zakonnym. Tymczasem okazuje się, iż już w tym czasie bardzo doceniano 
rolę pracy, zarówno fizycznej, jak i intelektualnej, oraz humanizm chrze-
ścijański i, co za tym idzie, także stan świecki9. Jednakże, wśród świę-
tych tego okresu rzeczywiście przeważają osoby zakonne, stan świecki 
natomiast reprezentowany jest przez władców i ich małżonki. Wystarczy 
spojrzeć na wykaz polskich świętych żyjących w tym czasie, aby uświa-
domić sobie, które grupy były na swój sposób uprzywilejowane. Potwier-
dzeniem świętości miały być cuda. Dokonywane za wstawiennictwem 
zmarłych uzdrowienia, wskrzeszenia, itp. były skrupulatnie notowane 

7 Por. A. Chrapkowski, «Męczeństwo w procesie kanonizacyjnym», Peregrinus Cra-
coviensis 14 (2003) 63-64.
8 Zob. Z. Kowalczuk, Zarys historii Kościołów chrześcijańskich. Nie tylko dla studen-
tów (Warszawa 2004) 25. 
9 Por. H. Misztal, Świeccy święci i błogosławieni (Lublin 2002) 29.
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przez pierwszych biografów. Ta przesłanka jest obecna również w aktu-
alnych procesach kanonizacyjnych. 

W 1146 roku papież Eugeniusz III zastrzegł kanonizację wyłącznie 
dla papieży w celu uniknięcia nadużyć10. Potwierdzono to także na sobo-
rze laterańskim IV (1215). Dopiero jednak Grzegorz IX, włączając to do 
Dekretałów, wprowadził ów zapis do prawa kanonicznego. Ramy prawne 
kanonizacji spisano w XVII wieku i obowiązują do dziś11.

3. Kanonizacje w 2016 roku

Papież Franciszek w 2016 roku wyniósł na ołtarze 101 błogosławionych 
i świętych. Spośród nich kanonizował 10. Dla lepszej czytelności sylwetki 
zostały przedstawione w kolejności chronologicznej. Pozwoli to na możliwie 
dokładne zaobserwowanie realiów historycznych, w których przyszło żyć 
omawianym świętym.

3.1 Stanisław Papczyński (1631-1701)

Jan Papczyński urodził się 18 maja 1631 roku w Podegrodziu. Jako 
chłopiec miał spore problemy z nauką, których nie ułatwiała ciężka sytuacja 
materialna domowników. Według najstarszych przekazów pochodził z re-
ligijnej rodziny12, co prawdopodobnie motywowało go do ogromnej pracy 
nad sobą, dzięki czemu mógł kontynuować edukację pomimo ubóstwa. 
W wieku 24 lat wstąpił do zgromadzenia pijarów i przybrał imię Stanisław 
od Jezusa i Maryi13. Został pierwszym Polakiem w tym zakonie. W 1661 
roku przyjął święcenia kapłańskie. Będąc księdzem, wyróżniał się jako 

10 Zob. J.W. Kowalski, Poczet papieży (Warszawa 1988) 95.
11 Zob. J.W. Kowalski, Poczet papieży, 102.
12 Zob. K. Wyszyński, „Żywot czcigodnego sługi Bożego o. Stanisława od Jezusa Maryi 
Papczyńskiego który zgromadzenie zakonników Marianów Niepokalanego Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny, pod Regułą Dziesięciu Cnót Tejże Najchwalebniejszej Bożej 
Rodzicielki założył ku pomocy zmarłym przebywającym w czyśćcu”, http://www.sta-
nislawpapczynski.org/assets/pdfs/bio_wysznski_pl.pdf [14.06.2017].
13 Por. T. Górski, „Życiorys Czcigodnego Sługi Bożego Ojca Stanisława Papczyńskiego”, 
http://www.stanislawpapczynski.org/assets/pdfs/bio_gorski_pl.pdf [14.06.2017].
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spowiednik, szanowano go także za inteligentne kazania, z których co naj-
mniej jedno zostało wydane. Ponadto słynął z głębokiego kultu maryjnego14, 
na co dowodem była opieka nad Bractwem Matki Bożej Łaskawej. 

Niestety, zdecydowanie inaczej przedstawiało się jego życie w zakonie. 
Współbracia pragnęli lżejszej reguły, co nie odpowiadało rozmodlonemu 
i zaprawionemu w ciężkiej pracy Stanisławowi. Papczyński spotykał się 
z szykanami, odrzuceniem i niezrozumieniem15. Wszelkie te niedogod-
ności sprawiły, że w 1670 roku zwrócił się do generała pijarów z prośbą 
o zwolnienie z obowiązujących go ślubów. Równocześnie w jego sercu 
rosło pragnienie założenia nowego zgromadzenia. Aby jak najlepiej przy-
gotować się do jego stworzenia, powędrował do Jakuba Karskiego i został 
kapelanem w Luboczy koło Nowego Miasta nad Pilicą. Tam również przyjął 
biały habit, by uczcić w ten sposób Niepokalaną. Co ciekawe, choć wiązał 
swoje życie z drogą zakonną, bardzo odważnie postulował wezwanie do 
świętości również dla osób świeckich, co zawarł w swoim traktacie Mi-
styczna świątynia Boga. 

W 1673 roku wyruszył do Puszczy Korabiewskiej. Tam otrzymał ka-
wałek ziemi od pustelnika Stanisława Krajewskiego i wybudował pierwszy 
dom dla wspólnoty. Miesiąc później przybył z wizytacją biskup Stanisław 
Święcicki i zatwierdził zgromadzenie marianów. Celem zakonu była mo-
dlitwa za dusze w czyśćcu ciepiące oraz, jak wskazuje sama nazwa, od-
dawanie czci Niepokalanej16. W 1677 roku marianom został powierzony 
kościół Wieczerzy Pańskiej oraz pobliski klasztor. Choć ojcu Stanisławowi 
oferowano intratne stanowiska kościelne, mieszkał w nim do końca swojego 
życia17. Nie oznacza to jednak, że przebywał wyłącznie na miejscu. W wieku 

14 Zob. A. Pakuła, «Kult niepokalanego poczęcia NMP według o. Stanisława Papczyń-
skiego (1631-1701) », Salvatoris Mater 6 (2004) 55.
15 Por. E. Szmigielska-Jezierska, «Na „niemożliwe” – o. Papczyński», Nasza Służba 11 
(2016) 4. 
16 Zob. J. Kumala, «Niepokalane Poczęcie Maryi – dar i zadanie w duchowości i apo-
stolacie marianów», w: J.M. Rokosz, Błogosławiony Stanisław Papczyński Ojcem i Prze-
wodnikiem mariańskiego powołania. Materiały z Konwentu Generalnego. Rzym, 4-8 
grudnia 2008 (Warszawa 2009) 59. 
17 Por. A. Szostek, «Zaangażowanie społeczne i publiczne bł. Stanisława Papczyń-
skiego», w: J.M. Rokosz, Błogosławiony Stanisław Papczyński Ojcem i Przewodnikiem 
mariańskiego powołania. Materiały z Konwentu Generalnego. Rzym, 4-8 grudnia 2008 
(Warszawa 2009) 165.
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60 lat odbył długą podróż do Rzymu, aby uzyskać zatwierdzenie papieskie 
dla zgromadzenia. Zbiegła się ona niestety ze śmiercią biskupa Rzymu 
i długim konklawe, przez co plan się nie powiódł. 

Kolejna próba została podjęta w 1699 roku, kiedy Papczyński miał 
już 69 lat. W związku z zaawansowanym wiekiem, wysłał do Rzymu 
pełnomocnika, o. Joachima Kozłowieckiego. Na miejscu okazało się jed-
nak, że papież nie był skory do zatwierdzenia reguły, przez co Kozło-
wiecki poprosił o pomoc w jej zmodyfikowaniu franciszkanów reforma-
torów. Ostatecznie akta zatwierdził papież Innocenty XII, a stało się to 
24 października 1699 roku18. Ojciec założyciel zmarł w opinii świętości 
17 września 1701 roku. Pochowano go w kościele, przy którym mieszkał 
prawie całe swoje życie.

Ponad pół wieku później podjęto starania o beatyfikację Papczyń-
skiego. Ze względu na wiele perturbacji wojenno-politycznych, przede 
wszystkim rozbiory, sprawą zajęto się na nowo dopiero w 1953 roku19. 
Po wielu latach zbierania dokumentów w 1980 roku Episkopat Polski 
przedstawił je Ojcu Świętemu. Dwanaście lat później Jan Paweł II ogło-
sił heroiczność cnót ojca Stanisława. Papież Franciszek kanonizował go 
5 czerwca 2016 roku. 

3.2 Salomon Leclerc (1745-1792)

Nicolas Leclerc przyszedł na świat w 1745 roku, we francuskiej miej-
scowości Boulogne-sur-Mer. Jego rodzina była dobrze sytuowana społecznie 
dzięki kupiectwu, a także bardzo głęboko wierząca. Podobnie jak w wielu 
innych historiach osób świętych, w życiu Nicolasa ogromną rolę odgrywało 
świadectwo najbliższych. W domu najważniejszy był ojciec. Choć był suro-
wy i jego władza nie podlegała dyskusji, formował domowników, czytając 
im O naśladowaniu Chrystusa, przypisywane Tomaszowi a Kempisowi. 
Bardzo religijną postawą wykazywała się także matka, która była tak bli-
sko Boga, że w pewien sposób oddalała się od męża i dzieci. Mimo to jej 
postępowanie robiło na Nicolasie ogromne wrażenie20. 
18 Zob. J. Łukawy, «Sługa Niepokalanie Poczętej», Nasza Służba 11 (2016) 6-7.
19 Por. J.R. Bar, «Sprawy polskie w Kongregacji do Spraw Świętych», Prawo Kano-
niczne: Kwartalnik Prawno-Historyczny 18 (1975) 356.
20 Por. D. Bertolini de Corona, Beato Hermano Salomon (Caracas 2013) 11-13.
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Chłopiec uczęszczał do szkoły chrześcijańskiej prowadzonej przez la-
salianów, gdzie kształcił się na kupca. Ojciec postanowił znaleźć mu pracę 
w Bolonii, po czym wysłał go do Paryża do zaprzyjaźnionego handlarza. 
Nicolasowi nie spodobało się miasto. Wrócił więc w rodzinne strony, pod-
ważając autorytet ojca21. 

Po powrocie do miasta wstąpił do zgromadzenia Braci Szkolnych i przy-
jął imię Salomon. Będąc w nowicjacie, był kolejno nauczycielem w szkole, 
do której sam uczęszczał, dyrektorem, po święceniach został również mi-
strzem nowicjatu i sekretarzem zgromadzenia22. 

W 1789 roku wybuchła rewolucja francuska. Każda osoba duchowna 
i zakonna była zobowiązana przez władze do przysięgi na cywilną kon-
stytucję, ryzykując utratę życia w przypadku odmowy23. Brat Salomon 
odmówił i został karnie przeniesiony do Paryża, jednak utrzymywał stały 
kontakt z ośrodkami lasalianów. Niedługo później, bo w 1792 roku, aresz-
towano go. Ponownie mógł podpisać wspomnianą przysięgę i uratować 
swoje życie, ale pozostał wierny Bogu. W związku z tym, został skaza-
ny na śmierć i zamordowany 2 września 1792 roku. Tuż przed ścięciem 
zdołał wykrzyczeć: „Niech żyje Jezus Chrystus!”24. Beatyfikowany został 
przez papieża Piusa XII, kanonizacji natomiast dokonał papież Franciszek 
16 października 2016 roku.

3.3 Ludwik Pavoni (1784-1849)

Ludwik Pavoni urodził się we włoskiej Brescii w 1784 roku. Jego 
życie przypadło na czas głębokich wstrząsów i podziałów społecznych. 
Jako dziecko i młodzieniec był pełen współczucia dla innych, szczegól-
nie biednych i najbardziej potrzebujących, a także bardzo inteligentny. 
W młodym wieku poczuł w sercu Boże powołanie. W 1807 roku został 
wyświęcony na kapłana. Za swoją misję obrał pomoc dzieciom. Zało-
żył dla nich Wydawnictwo Instytutu św. Barnaby, które stało się ich 

21 Zob. XXIX Domenica del tempo ordinario Santa Messa celebrata dal Santo Padre 
con il rito della canonizzazione (Rzym 2016) 9.
22 Por. J. Bątkiewicz-Brożek, «Zapomniany męczennik», Gość niedzielny 43 (2016), 
http://gosc.pl/doc/3507001.Zapomniany-meczennik [15.06.2017].
23 Zob. Z. Kowalczuk, Zarys historii Kościołów, 170.
24 Por. J. Bątkiewicz-Brożek, «Zapomniany męczennik» [15.06.2017].
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miejscem edukacji, a także przygotowywało do samodzielnego życia, 
pracy i rozwoju wiary25.

Niedługo później Ludwik postanowił założyć własny zakon, którego 
misją byłaby praca z zaniedbanymi dziećmi i młodzieżą. Tak powstało Zgro-
madzenie Synów Najświętszej Maryi Niepokalanej. Pavoni w swojej pracy 
bardzo inspirował się ks. Janem Bosco i jego pedagogiką prewencyjną26. 
Pełnił posługę przełożonego aż do swojej śmierci, która nastąpiła 1 kwiet-
nia 1849 roku. Beatyfikował go Jan Paweł II w 2002 roku27, a kanonizacji 
dokonał papież Franciszek 16 października 2016 roku.

3.4 Alfons Maria Fusco (1839-1910)

Alfons Maria Fusco urodził się w niewielkiej mieścinie Angri, nieda-
leko Neapolu, 23 marca 1839 roku. Jego rodzice przez długi czas starali 
się bezskutecznie o potomstwo, dlatego postanowili odbyć pielgrzymkę 
do Pagani, miasta św. Alfonsa Marii Liguoriego, w tejże intencji. Spotkali 
tam pewnego redemptorystę, który przepowiedział im, że będą mieli syna 
i zostanie on wielkim świętym. Rzeczywiście, niedługo później urodził im 
się chłopiec, któremu nadali imiona Alfons Maria na cześć Liguoriego28.

Mały Fusco miał wszystko, co potrzebne do prawidłowego rozwoju. 
Jego rodzina była dobrze sytuowana materialnie, religijna, z czasem pojawiły 
się na świecie kolejne dzieci. Mimo, że chłopiec sam nie doświadczył nigdy 
biedy i odrzucenia, był bardzo wrażliwy na cierpienia swoich rówieśników. 
Jedna z historii głosi, że w czasie ostrej zimy postanowił podarować pościel 
dziecku z sąsiedztwa29.

Alfons bardzo szybko odkrył w sercu Boże powołanie. Już w wieku 11 
lat podjął naukę w niższym seminarium w diecezji Nocera Inferiore30, by 

25 Zob. XXIX Domenica del tempo ordinario, 27.
26 Por. K. Misiaszek, «Główne idee systemu prewencyjnego św. Jana Bosko», Semina-
re .Poszukiwania Naukowe 9 (1987/1988) 40.
27 Zob. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych. Wyniesieni na ołtarze przez Jana 
Pawła II. Nasi patroni każdego dnia (Kielce 2014) 188.
28 Por. XXIX Domenica del tempo ordinario, 32.
29 Zob. A. Figurelli, „Va’ e fatti Santo”. La vita del Beato Alfonso Maria Fusco (Rzym 
2010) 8.
30 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 80.
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w 1863 roku zostać wyświęcony na kapłana. Jako ksiądz postanowił po-
święcić się dla sierot z Angri, swojej rodzinnej miejscowości. Przyświecała 
mu również inna misja – według polecenia Bożego, które otrzymał we śnie, 
miał zostać założycielem żeńskiego zgromadzenia31. 

Zanim jednak doszło do zrealizowania tegoż założenia, Alfons uczest-
niczył w misjach ludowych. Głosił kazania i posługiwał w konfesjonale. 
W 1869 roku w mieście wybuchła epidemia cholery. Fusco, który zawsze 
starał się być jak najbliżej drugiego człowieka, opiekował się chorymi. Przez 
to również sam zachorował, jednak został uzdrowiony za wstawiennictwem 
św. Joachima. Po wyzdrowieniu postanowił zająć się zadaniem zleconym 
mu przez Boga32.

26 września 1878 roku założył Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzcicie-
la. Jego bliską współpracownicą i pierwszą przełożoną zakonu była Madda-
lena Caputo. Siostry miały za zadanie opiekę nad sierotami (stąd przydomek 
Alfonsa Ojciec Sierot), przygotowywanie ich do pracy, kształcenie oraz 
szeroko rozumianą pomoc ubogim i potrzebującym. Ulubione powiedzenie 
Fusco brzmiało: „Chciałbym, aby nawet mój cień czynił dobro”33.

Alfons zmarł 6 lutego 1910 roku w Angri. Tuż przed śmiercią obiecał 
siostrom z założonego przez siebie zgromadzenia, że będzie się za nie modlił, 
gdy już trafi do nieba. Kanonizował go papież Franciszek 16 października 
2016 roku.

3.5 Józef Gabriel Brochero (1840-1914)

Józef Gabriel Brochero był rodakiem papieża Franciszka i pierwszym 
kanonizowanym rodowitym Argentyńczykiem. Przyszedł na świat w 1840 
roku w Santa Rosa de Primero jako czwarte z dziesięciorga dzieci. Pochodził 
z bardzo wierzącej rodziny34. Choć żył nie tak dawno, niewiele wiadomo 
o jego dzieciństwie.

W wieku 16 lat wstąpił do seminarium „Naszej Pani z Loreto”, gdzie 
w 1866 roku został wyświęcony na księdza. W pierwszych latach posługi 

31 Zob. E. Wiszewska, «Alfons Fusco błogosławiony założyciel», Pasterz 2 (2010) 6.
32 Por. A.M. Fusco, Maria, Tesoriera di tutte le grazie (Rzym 2001) 9.
33 C. Rasoanjanahary, «Fianarantsoa. Inaugurazione Casa del Fanciullo, Scuola dell`In-
fanzia, Scuola Primaria», Sulle Orme del Nazareno 3 (2014) 19.
34 Zob. XXIX Domenica del tempo ordinario, 39.
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pomagał osobom chorym na cholerę. Równocześnie ciągle się uczył i rozwi-
jał intelektualnie w zakresie filozofii. 3 lata po uzyskaniu święceń wyruszył 
do regionu San Alberto w Cordobie, gdzie objął opieką najbiedniejszych. Dla 
podkreślenia ciężaru posługi należy wspomnieć, że miejsce to pozbawione 
było choćby ulic i szkół35.

Ksiądz Brochero był zapalonym działaczem. Dla niego nie istniały żadne 
przeszkody w czynieniu dobra. Pomagał wiernym uczestniczyć w rekolek-
cjach ignacjańskich, z czasem sam zbudował dom rekolekcyjny. Wznosił 
także kościoły, szkoły, pracował nad otwarciem poczty i banków, a także linii 
kolejowych. Zyskał przydomek „cura-gaucho”, gdyż często poruszał się na 
mule. Został w ten sposób uwieczniony również na obrazie kanonizacyjnym. 
To o nim wypowiedziane zostały słowa: „pasterz o zapachu owiec”36.

W 1908 roku Józef Gabriel zaraził się trądem od chorych, wśród któ-
rych pełnił posługę. Na jakiś czas opuścił parafię i zamieszkał w rodzinnym 
mieście wraz ze swoją siostrą. Jednakże postanowił powrócić do miejsca, 
w którym służył. Niestety, choroba postępowała i Brochero najpierw oślepnął 
a potem zmarł po długiej chorobie w leprozorium w 1914 roku37. Papież 
Franciszek wyniósł go na ołtarze 16 października 2016 roku.

3.6 Maria Elżbieta Hesselblad (1870-1957)

Maria Elżbieta została kanonizowana w tym samym czasie, co Stanisław 
Papczyński. Hesselblad pochodziła ze Szewcji. Urodziła się w 1870 roku 
w Faglarik, w rodzinie luterańskiej. Po osiągnięciu pełnoletności wyruszyła 
do Stanów Zjednoczonych, by posługiwać tam jako pielęgniarka38. 

Po przyjeździe do USA spotkała pewnego jezuitę, o. J. G. Hagena, 
dzięki któremu nawróciła się na katolicyzm. Jak się okazało, konwersja 
była zaledwie pierwszym krokiem w jej rozwoju duchowym. Maria Elż-
bieta poczuła, że pragnie czegoś więcej i postanowiła wstąpić do zakonu. 
W tym celu udała się aż do Rzymu, by uzyskać pozwolenie Piusa X. Gdy 

35 Por. XXIX Domenica del tempo ordinario, 39.
36 A. Klimek, „Święty pasterz o zapachu owiec – Józef Gabriel Brochero”, http://www.
misje.pl/aktualnosci/wiesci-z-misji/25611/swiety-pasterz-o-zapachu-owiec-jozef-gabriel
-brochero, [16.06.2017].
37 Zob. XXIX Domenica del tempo ordinario, 39.
38 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 234.
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ten wyraził zgodę, zamieszkała w domu św. Brygidy Szwedzkiej, by niejako 
ożywić zgromadzenie brygidek. W tym celu przeredagowała regułę, zmieniła 
charakter zakonu na kontemplacyjno-apostolski oraz, co było szczególnie 
nowatorskie jak na owe czasy, uczyniła to wszystko w duchu ekumenizmu. 
Ostatecznie w 1911 roku powołała do życia nowe zgromadzenie, które było 
odgałęzieniem pierwotnego zakonu brygidek. Zakon Najświętszego Zba-
wiciela Świętej Brygidy angażował się mocno w pomoc Żydom w czasie 
II wojny światowej, a także jednanie innowierców39. Założycielka zmarła 
24 kwietnia 1957 roku.

3.7 Emanuel Gonzalez Garcia (1877-1940)

Emanuel Garcia urodził się w Sewilli, stolicy Andaluzji, w 1877 roku. 
Od dziecka dążył do doskonałości, pochodził z religijnej rodziny i należał 
do chóru parafialnego. Bliskość Jezusa eucharystycznego sprawiła, że po-
stanowił oddać się Mu w całości i zostać kapłanem. Będąc w seminarium, 
imał się różnych prac, byle tylko nie obciążyć najbliższych kosztami swego 
utrzymania. W 1901 roku został wyświęcony, jego pierwszą parafią była 
Huelva40.

Rytm pracy Emanuela wyznaczała adoracja. To właśnie przed Naj-
świętszym Sakramentem zbierał siły do pracy. W Huelvie, gdzie ludzie 
byli dosyć obojętni religijnie, tworzył szkoły, by choć w ten sposób pomóc 
mieszkańcom. W 1910 roku powołał specjalną wspólnotę dla świeckich czci-
cieli Eucharystii „Dzieło Tabernakulów-Kalwarii”. Jej członkowie mieli za 
zadanie dziękować za mękę Jezusa i pełnić dzieła miłosierdzia. Ta inicjatywa 
przyczyniła się do powstania dwóch zgromadzeń zakonnych41. 

Działalność ks. Garcii nie umknęła uwadze władz kościelnych. W 1916 
roku został mianowany biskupem pomocniczym Malagi. Po ingresie zaprosił 
na przyjęcie nie tuzy miasta, ale najuboższych, by i oni mogli dzielić z nim 
swoją radość. W działalności biskupiej przede wszystkim koncentrował się 
na rozwoju oświaty, w tym na jak najlepszej jakości katechezy. Dbał także 
o seminaria i powołania do kapłaństwa42. 
39 Zob. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 234-235.
40 Por. XXIX Domenica del tempo ordinario, 21.
41 Zob. XXIX Domenica del tempo ordinario, 21.
42 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 14.
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Kiedy w Hiszpanii do władzy doszli republikanie, ks. Emanuel spotykał 
się z szykanami i atakami. W 1931 roku dopuszczono się podpalenia jego 
rezydencji. W związku z tym musiał opuścić Malagę. Postanowił udać się 
do Gibraltaru, by żadna z osób, które go chroniły, nie została skrzywdzona. 
Po zelżeniu prześladowań został ordynariuszem Palencii i tam zmarł w 1940 
roku43. Kanonizował go papież Franciszek 16 października 2016 roku.

3.8 Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej (1880-1906)

Elżbieta Catez przyszła na świat w 1880 roku w Avor. Kiedy jej mat-
ka rodziła, równocześnie odprawiano Mszę Świętą w pobliskiej kaplicy. 
Przyjście na świat Elżbiety zbiegło się z odczytaniem Prologu Ewangelii 
wg św. Jana, co mocno zarysowało się w pamięci jej matki, Marii. Zresztą 
małżonkowie byli osobami głęboko wierzącymi i z radością oczekiwali 
narodzin swego pierwszego potomka. Mała Elżbieta była niesfornym dziec-
kiem, przedstawiana jako „czysty diabeł”44, jednak z czasem dojrzała do 
życia w wierze. Mimo jej skłonności do psot, była bardzo kochana przez 
swoich najbliższych. 

Sielanka nie trwała jednak długo, gdyż w wieku 7 lat straciła ukochanego 
ojca. Niewątpliwie to doświadczenie sprawiło, że Elżbieta spoważniała i za-
częła bardziej koncentrować się na życiu duchowym. Już rok później zwie-
rzyła się zaprzyjaźnionemu kapłanowi ze swojego powołania zakonnego. 
Choć była jeszcze przed pierwszą Komunią Świętą, chciała konsekwentnie 
realizować swoje pragnienie45.

Znaczącym momentem było złożenie przez Elżbietę prywatnych ślubów 
czystości. Zaledwie 14-letnia dziewczyna zamierzała żyć wyłącznie dla 
Boga. Niestety, przeciwna powołaniu była matka. Choć wierząca, ograni-
czała dziecku możliwości odwiedzania kościoła i dopiero gdy ta ukończyła 
21 lat, mogła urzeczywistnić swoje powołanie w Karmelu. W 1901 roku 
złożyła śluby zakonne i nazwała się Elżbietą od Trójcy Przenajświętszej. 
To imię nie było przypadkowe. Jak sama przyznawała, pragnęła, aby „Trzy 
Osoby Boskie wtargnęły do jej duszy”46. Zajmowała się także relacją między 
43 Zob. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 15.
44 Por. C. De Meester, Elżbieta od Trójcy Świętej. Biografia (Poznań 2015) 15.
45 Zob. C. De Meester, Elżbieta od Trójcy Świętej, 751.
46 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 632.
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Maryją a Trójjedynym Bogiem. Jej życie było bardzo intensywne, pełne po-
czucia miłości oraz dzielenia się miłosierdziem ze wszystkimi napotkanymi 
osobami. Elżbieta nie cieszyła się długo życiem zakonnym, gdyż w 1906 
roku zachorowała i w wieku 26 lat odeszła do wieczności47. Beatyfikował ją 
papież Jan Paweł II, a kanonizował Franciszek 16 października 2016 roku.

3.9 Matka Teresa z Kalkuty (1910-1997)

Agnes Bojaxiu przyszła na świat w Skopje w 1910 roku w bardzo szczę-
śliwej, mieszczańskiej rodzinie. Otrzymała staranne wykształcenie i forma-
cję religijną. Nie powinno zatem dziwić, że pragnęła całkowicie poświęcić 
się Bogu. W odpowiedzi na powołanie wstąpiła do zgromadzenia loretanek. 
Pracowała jako nauczycielka, a po złożeniu ślubów wieczystych (1937) zo-
stała dyrektorką szkoły dla Bengalek. Mimo licznych obowiązków, często 
spotykała się z miejscowymi ubogimi i dzieliła się z nimi wszystkim, co 
posiadała48.

Ta skłonność do ofiarowywania siebie sprawiła, że Teresa (przyjęła to 
imię w zakonie) postanowiła założyć nowe zgromadzenie, skoncentrowane 
na pomocy najuboższym. Nie obyło się bez problemów, gdyż biskup odwlekał 
zatwierdzenie wspólnoty. W 1950 roku przyszła zgoda z Watykanu. Siostry 
Misjonarki Miłości zajmowały się najbardziej marginalizowanymi ludźmi 
w Kalkucie. Nie tylko zapewniały im opiekę sanitarną i możliwość spożycia 
posiłku, ale przede wszystkim niejako przywracały im godność, której nie 
byli świadomi przez ciągłe szykany i odtrącenie, z którymi się spotykali49.

Dzieło Matki Teresy rozrastało się. Coraz więcej dziewczyn pragnęło 
pomagać w tej misji. Za jeden z ważniejszych punktów dnia, przełożona 
uważała adorację. Jak często podkreślała, to właśnie trwanie przed Najświęt-
szym Sakramentem pomagało przeżyć ciężkie chwile i dodawało sił do pracy.

Od około 1983 roku Matka Teresa zaczęła mieć problemy zdrowotne. 
Z czasem nasiliły się na tyle, że zrezygnowała z posługi przełożonej. Zmarła 
w 1997 roku. Władze indyjskie w podzięce za całą jej pracę postanowiły 
zorganizować jej pogrzeb50. Została beatyfikowana przez Jana Pawła II, 
47 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 632.
48 Zob. R. Giorgi, Święci patroni na każdy dzień (Kielce 2015) 524.
49 Por. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 502.
50 Zob. H. Wołącewicz, Święty pośród świętych, 503.
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który miał okazję poznać ją osobiście, kanonizacji zaś dokonał Franciszek 
w 2016 roku, w dzień jej wspomnienia liturgicznego – 5 września. 

3.10 Jose Sanchez del Rio (1913-1928)

Jose to najmłodszy spośród omawianych w niniejszym opracowaniu 
świętych. Urodził się w Sahuayo w Meksyku. Pochodził z bardzo ubogiej, 
ale równocześnie niezwykle pobożnej, rodziny. W rodzinnej miejscowości 
przyjął sakramenty, uczęszczał do lokalnej szkoły i dołączył do katolickiej 
organizacji młodzieżowej, której celem było krzewienie miłości do Boga 
i ojczyzny51.

Kiedy w 1926 roku wybuchła wojna domowa, bracia Jose postanowili 
ruszyć do walki i dołączyli do szeregów katolików. Chłopiec także chciał 
walczyć, ale zabronili mu tego jego matka oraz generał oddziału. Ostatecz-
nie obydwoje zmienili zdanie, jednak Jose miał wyłącznie pomagać i nie 
brać czynnego udziału w walkach. Chłopiec wyróżniał się religijnością, 
prowadził modlitwę różańcową i zyskał sobie przydomek Tarsycjusz na 
cześć młodego męczennika52. 

2 lata po rozpoczęciu wojny oddział katolików został zaatakowany 
z zaskoczenia. W potyczce padł koń generała Morfina. Jose oddał mu swoje 
zwierzę, a sam został wzięty w niewolę. Tam chłopiec był namawiany do 
porzucenia swej wiary. Nie został prędko zabity, gdyż jego postawa im-
ponowała oprawcom. Jose pozostał nieugięty i mimo prób wykupienia go 
przez rodzinę zamordowano go 10 lutego 1928 roku. Papież Benedykt XVI 
beatyfikował go w 2005 roku, a Franciszek kanonizował 16 października 
2016 roku53.

4. Zakończenie

Jak widać, przedstawione postaci w pełni realizowały zadanie osiągnię-
cia świętości. Choć cel był ten sam, każdy z nich podążał inną, specyficzną 

51 Por. XXIX Domenica del tempo ordinario, 17.
52 Zob. P. Skibiński, «Czternastoletni męczennik Cristiady», Fronda 67 (2013) 14.
53 Por. P. Skibiński, «Czternastoletni męczennik Cristiady», 15-16.
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dla siebie drogą. To najlepiej pokazuje uniwersalizm wezwania, które do-
tyczy każdego człowieka. 

Co ważne, pełne biografie omówionych świętych są zdecydowanie 
bogatsze. Artykuł miał na celu krótkie przedstawienie każdego z nich, by 
czytelnik mógł w razie zainteresowania sięgnąć po dodatkowe informacje. 
Zwłaszcza wobec faktu, że na rynku polskim pojawia się niewiele publikacji 
związanych z niektórymi spośród wspomnianych świętych.
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XXIX Domenica del tempo ordinario Santa Messa celebrata dal Santo Pa-
dre con il rito della canonizzazione (Rzym 2016)

Holiness is the calling of all – canonized by pope Francis in 2016

The purpose of the article was presentation of persons canonized by pope Francis in 2016. 
As it turns out, most of them are anonymus for Polish Catholics, so the author decided to 
write about them. However this is only brief outline of spiritually rich people which is to 
lead to interest readers their life and it is an invitation to reach for more information about 
them.

Keywords:   saints; Francis; canonization; consecrated; martyr 
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Teologia Sokratesa a teologia Epikura. 
Studium porównawcze

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu różnic oraz podobieństw po-
między dwoma systemami filozoficznymi Sokratesa i Epikura w zakresie teologii. Autor 
wykorzystał w tym celu metodę porównawczą oraz podzielił analizy na trzy główne eta-
py. W pierwszej części opracowania przytoczył poglądy Sokratesa, w drugiej – Epikura, 
w trzeciej natomiast dokonał właściwych porównań w oparciu o wskazane uprzednio kry-
teria. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że pomiędzy obiema wizja-
mi filozoficznymi występują zdecydowane różnice, a zakres podobieństw jest znikomy 
i ogranicza się do pojedynczych elementów.

Słowa kluczowe:   Sokrates; Epikur; bóstwo; porównanie; religia grecka

1. Wprowadzenie

Starożytni filozofowie mieli bardzo zróżnicowane wizje dotyczące istot 
boskich oraz świata transcendentnego. W pewnej mierze wynikało to z nie-
których elementarnych zasad przyjętej przez nich wizji świata, w pewnej 
mierze zaś – z wychowania i osobistego doświadczenia. Choć do najbar-
dziej znanych filozoficznych systemów teologicznych należą zapewne wizje 
wypracowane przez Platona i Arystotelesa1, to jednak obok nich wskazać 
można również na mniejsze systemy, które także prezentują ciekawe i, na 
owe czasy, dojrzałe, wizje teologiczne. Na bliższe analizy zasługuje m.in. 
Sokratejska oraz Epikurska teologia. Pierwsza dlatego, że to właśnie po-
glądy tego filozofa bezpośrednio oddziaływały na myśl Platona, druga zaś 
dlatego, że Epikur na wzór Arystotelesa stworzył pewien rodzaj mechani-
stycznej wizji świata, posługując się już, w przeciwieństwie do Sokratesa, 
kategoriami filozoficznymi wypracowanymi przez Platona. To z pewnością 

1 Czyli wizja bóstwa jako demiurga oraz jako tzw. nieporuszonego poruszyciela.



mgr lic. Dawid Mielnik

84

umożliwiło mu bardziej dojrzałe badanie rzeczywistości boskiej. Porównanie 
teologicznych wizji obu filozofów wydaje się zatem interesujące i ważne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia, na ile teologicz-
ne poglądy Sokratesa i Epikura były ze sobą zbieżne, a na ile różniły się 
między sobą. Osiągnięcie postawionego celu będzie możliwe dzięki wyko-
rzystaniu metody porównawczej. Opracowanie składać się będzie z trzech 
części. W pierwszej nastąpi prezentacja teologii sokratejskiej. W drugiej 
będzie miało miejsce przedstawienie teologicznej wizji Epikura. W części 
trzeciej natomiast nastąpi właściwe porównanie.

2. Teologia Sokratesa

Ponieważ Sokrates najprawdopodobniej nie pozostawił po sobie żad-
nego pisma, dojście do jego poglądów jest możliwe jedynie za pośrednic-
twem źródeł sekundarnych, a więc utworów związanych z nim osób. Za 
najistotniejsze źródła należy uznać pisma pozostawione przez Platona oraz 
Ksenofonta2. W przypadku Platona najważniejszym źródłem informacji 
o nauczaniu Sokratesa w zakresie wyznaczonym we wstępie niniejszego 
opracowania jest dialog pt. „Obrona Sokratesa”. W przypadku Ksenofonta 
zasadniczym źródłem jest utwór zatytułowany „Wspomnienia o Sokrate-
sie”.

Jednym z dowodów na to, że zagadnienia teologiczne stanowiły bardzo 
istotny składnik nauczania Sokratesa, jest treść oskarżenia wniesionego 
przeciwko filozofowi przed sądem ateńskim. Oskarżyciele postawili grec-
kiemu myślicielowi trzy podstawowe zarzuty: demoralizacji młodzieży, 
nieuznawania bogów ateńskich oraz głoszenia innych bogów, nieznanych 
religii greckiej3. Treść dwóch spośród trzech zarzutów wyraźnie pokazuje, 

2 O Sokratesie dość dużo informacji pozostawił jeszcze Arystofanes w utworze zaty-
tułowanym „Chmury”, niemniej wydaje się, że autor celowo zniekształcił w tym utworze 
wizerunek Sokratesa, stąd pismo to nie może być wiarygodnym źródłem informacji o na-
uce Sokratesa.
3 Zob. Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie[1,1,1]», w: Ksenofont, Pisma Sokra-
tyczne (Warszawa 1967) 17. Por. A.M. Nagy, Socrates' Angel (Sacramento 2006) 60; 
Ch. Bruell, On the Socratic Education: An Introduction to the Shorter Platonic Dialogues 
(Oxford 1999) 148.
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że teologia Sokratesa odbiegała od oficjalnie przyjmowanych poglądów na 
temat bogów.

Sokrates nie był pierwszym filozofem, który podjął zagadnienie do-
tyczące próby ustalenia istnienia oraz atrybutów Bożych. Pomimo tego 
rzeczywistość boża w ujęciu tego myśliciela weszła już na zdecydowanie 
inny poziom rozważania. Poprzednicy Sokratesa zajmowali się co prawda 
tematem bóstwa, niemniej w ich rozważaniach bóg był rozumiany przede 
wszystkim albo w sposób mocno immanentny jako byt tożsamy z zasa-
dą świata, albo jako pewien rodzaj rozumu, który czuwa nad procesem 
formowania się i przetwarzania świata. Bóstwo zatem było pojmowane 
w kategoriach filozofii przyrody, co w znacznej mierze spowodowane było 
kręgiem zainteresowań pierwszych filozofów.

W przypadku Sokratesa rzeczywistość boska była już rozpatrywana 
nie w kategoriach przyrodniczych, ale w kategoriach etycznych. Filozof 
ten, doszedłszy do wielkości i znaczenia duszy, uznał ją za najcenniejszą 
rzecz posiadaną przez człowieka. W ten sposób filozofia tego myśliciela 
zaczęła oscylować wokół problematyki etycznej, co niemal z konieczności 
pociągnęło za sobą spojrzenie na rzeczywistość Bożą właśnie w kategoriach 
etycznych4.

Do czasów współczesnych dotarł argument sokratejski mający potwier-
dzać istnienie bóstwa5. Zasadniczy rdzeń tej argumentacji oparty został 
na wnioskowaniu wyprowadzonym z budowy organizmu ludzkiego oraz 
roli człowieka w świecie6. Argument wychodzi od spostrzeżenia, że nie 
powinno się uważać za dzieło przypadku to wszystko, co nosi w sobie 
znamiona działania celowego. W takim przypadku należy uznać działająca 
celowo rzecz za pochodną dzieła intelektu. W drugim kroku tej argumenta-
cji filozof stwierdza, że cały człowiek, a zwłaszcza sposób ukształtowania 

4 Por. R.H. Pittman, Writer's Divided Self In Bulgakov's The Master And Margarita 
(New York 1991) 42.
5 Zdaniem niektórych drugim argumentem Sokratesa na rzecz istnienia bóstwa miałby 
być argument sformułowany na podstawie posiadanego przez filozofa daimonion. W sen-
sie ścisłym ta opinia miałaby jednak charakter subiektywny. Zob. V.J. Gray, The Framing 
of Socrates: The Literary Interpretation of Xenophon's Memorabilia (Stuttgart 1998) 29.
6 Niektórzy kwalifikują ten argument jako argument kosmologiczny. Zob. R. Bett, 
«Socrates and Skepticism», w: S. Ahbel-Rappe, R. Kamtekar, A Companion to Socrates 
(Oxford 2009) 301.
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i wzajemnej relacji jego organów, zmusza do uznania za prawdziwą tezę, 
że ludzki organizm został ukształtowany przez intelekt7. Sokrates broni 
się przed ewentualnym zarzutem, że człowiek nie jest w stanie przy po-
mocy zmysłów dotrzeć do tego rozumu. Filozof zauważa, że dusza, która 
według niego jest najwspanialszą rzeczą, jaką człowiek posiada, również 
jest niemożliwa do zaobserwowania, a mimo to jej istnienie nie może być 
kwestionowane. W związku z tym konsekwentnie należy przyjąć istnienie 
rozumnego bóstwa, które w sposób celowy zaprojektowało organizm ludzki.

Kwestia rozstrzygnięcia, czy Sokrates miał monoteistyczną czy poli-
teistyczną wizję bóstwa, pozostaje pewną zagadną8. Wiadomo natomiast, 
jak już wspomniano, że filozof zdecydowanie odcinał się od wizji bóstwa 
wyznawanej przez jemu współczesnych rodaków. Powodem, dla którego 
Sokrates odrzucał wizerunki tradycyjnych bogów greckich, był zbyt daleko 
posunięty antropomorfizm fizyczny i moralny, który zdaniem ateńskiego my-
śliciela wypaczał prawdę o bóstwie9. Przypisywanie bogom zarówno cech 
fizycznych, a szczególnie moralnych, powodowało, że bóstwo przedstawiane 
było w sposób kapryśny i niesforny, co w sposób znaczący uniemożliwiało 
dopatrywanie się w bogach istot mądrych i rozumnych, które sprawiedliwie 
i mądrze zarządzają światem.

Tymczasem Sokrates widział w bóstwie właśnie pewien rodzaj inteli-
gencji porządkującej i zarządzającej, niemniej nie w kategoriach filozofii 
przyrody, tak jak czyniło to wielu z jego poprzedników. Istotne jednak 
jest to, że rozważania filozofa nie miały charakteru spekulatywnego czy 
teoretycznego. Sokrates rozpatrywał istotę bóstwa zdecydowanie bardziej 

7 Por. A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (New York 
2016) 123; M.L. McPherran, «Socratic Religion», w: D.R. Morrison, The Cambridge 
Companion to Socrates (Cambridge 2011) 127-128.
8 Według Realego Sokrates uznawał koncepcję jednego bóstwa, podczas gdy zda-
niem Coplestona filozof, jako wychowanek swojej epoki, pozostał politeistą. Zob. G. Re-
ale, Historia filozofii starożytnej, t. 1, Od początków do Sokratesa (Lublin 2000) 351; 
F. Copleston, Historia filozofii, t. 1, Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 108. Sam Kseno-
font wspomina o bogach w liczbie mnogiej, kiedy odnosi ich do Sokratesa. Zob. Kseno-
font, «Wspomnienia o Sokratesie[1,3,2]», 47. Z kolei w Platońskim „Filebie” autor mówi 
o bogu Sokratesa w liczbie pojedynczej. Zob. Platon, «Fileb [28 b]», w: Platon, Dialogi, 
t. 2 (Kęty 1999) 600.
9 Zob. Platon, «Eutyfron [6 a-c]», w: Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 521; E. Wilson, 
The Death of Socrates (Cambridge 2007) 31.
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w kategoriach praktycznych i prakseologicznych. Takie rozłożenie akcentów 
spowodowane było z jednej strony, jak już wspomniano, głównym obszarem 
zainteresowań greckiego myśliciela, z drugiej zaś – brakiem odpowiednich 
kategorii filozoficznych, które zostaną wypracowane dopiero przez ucznia 
Sokratesa, Platona10.

Wskutek adaptacji na gruncie myśli filozoficznej przywołanych już 
założeń Sokrates doszedł do wniosku, że poznanie bóstwa nie może być 
niczym ograniczone. W konsekwencji filozof opowiadał się za tym, że 
bóstwo wszystko wie i wszędzie jest obecne, co w praktyce oznaczało 
przypisanie mu atrybutów wszechwiedzy i wszechobecności. Z tych 
przymiotów z kolei wynikał obowiązek przyjęcia ściśle określonej 
postawy w zakresie zanoszonych próśb. Skoro bóstwo wie wszystko, 
to wie również, co ludziom jest potrzebne do szczęścia. W związku 
z tym człowiek nie powinien prosić w modlitwach o konkretny dar, ale 
o ogólnie o dobro, gdyż bóstwo będzie lepiej wiedzieć, jak to dobro 
skonkretyzować11.

Chociaż przedmiotem opieki bóstwa są wszyscy ludzie, to jednak zda-
niem Sokratesa w sposób szczególny bóstwo troszczy się o człowieka pra-
wego i cnotliwego12. Ta protekcja jest jednak nie tyle warunkiem dobroci 
ludzkiej, ale jej skutkiem. Filozof bowiem uważał, że chociaż wartości 
moralne nie zostały nadane bezpośrednio przez bóstwo, to jednak są one 
przez nie uznawane i akceptowane. W konsekwencji to właśnie charakter 
i natura cnoty składania bóstwo do tego, by pomagało tym ludziom, którzy 
żyją według akceptowanych przez nie wartości.

Zdaniem Sokratesa jednym z najwspanialszych przejawów dobra, 
których bóstwo udzieliło człowiekowi, jest ludzka dusza13. Jest ona do-
skonalsza od dusz innych stworzeń, dzięki czemu człowiek może być 
uważany za najlepszy byt w świecie przyrody. Widzialnym wyrazem wyż-
szości duszy ludzkiej jest zapewnianie przez niej człowiekowi zdolności do 

10 To dopiero Platon wprowadzi bardzo ważne rozróżnienie na rzeczywistość zmysło-
wą i inteligibilną, które to rozróżnienie umożliwi mu spojrzenie na bóstwo kategoriami 
niezwiązanymi z poznaniem zmysłowym.
11 Zob. Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie[1,3,2]», 47.
12 Por. R.J. O’Connell, Plato on the Human Paradox (New York 1997) 37; E.F. McGu-
shin, Foucault's Askēsis: An Introduction to the Philosophical Life (Evanston 2007) 69.
13 Por. Ch.M. Stang, Our Divine Double (Harvard 2016) 42.
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odpowiedniego zabezpieczania się przed przeciwnościami oraz zdolnością 
do nabywania i wykorzystywania zdobytej wiedzy.

Ostatnim ważnym zagadnieniem filozofii sokratejskiej związanej z teo-
logią jest problematyka tzw. daimonion. Wśród badaczy nie ma zgody co do 
tego, co faktycznie Sokrates rozumiał pod tym pojęciem. Pojawiają się głosy, 
że jest to głos sumienia, jakieś zjawisko psychiczne albo celowo wymyślona 
przez filozofa nieistniejąca nigdy rzeczywistość, która miała mu służyć do 
szydzenia ze swoich rozmówców. Interpretowanie daimonion jako głosu 
bóstwa nie może zostać wykluczone, jest jednak o tyle problematyczne, że 
termin ten jest rodzaju nijakiego, co sugerowałoby bardziej jakieś zjawisko 
niż osobę14. Na podstawie posiadanych źródeł można stwierdzić, że Sokrates 
pojmował go jako fakt wykraczający poza naturalny porządek rzeczy, który 
udzielał wskazówek filozofowi15. Głos ten miał charakter negatywny, tzn. 
radził myślicielowi, czego nie powinien czynić16. Ważne na pewno jest to, 
że głos ten nie mówił Sokratesowi prawd filozoficznych czy moralnych, ale 
udzielał rad, które dotyczyły prozaicznych wydarzeń typu zakaz pozostania 
w jakimś miejscu czy zakaz przejścia przez rzekę17.

3. Teologia Epikura

Można byłoby odnieść wrażenie, że ściśle zdeterminowana i sfizykali-
zowana filozofa Epikura byłaby w stanie obejść się bez wprowadzania do 
niej elementu nadprzyrodzonego czy boskiego. Tymczasem jednak tak nie 
jest. Chociaż bogowie nie odgrywają w filozoficznym systemie Epikura tak 
dużej roli, jak w myśli Sokratesa, to jednak faktycznie istnieją i, co więcej, 
można również określić niektóre z posiadanych przez nich atrybutów przy 
użyciu poznania rozumowego. Należy zauważyć, że w przeciwieństwie do 

14 Zob. G. Nagy, The Ancient Greek Hero in 24 Hours (Cambridge 2013) 605.
15 Zob. J.S. Hans, Socrates and the Irrational (London 2006) 99; W. Bodri, Socrates 
and the Enlightenment Path (Boston 2001) 194.
16 Tak przynajmniej uważał Platon. Zdaniem Ksenofonta oprócz wskazań negatywnych 
daimonion udzielał również rad o charakterze pozytywnym. Zob. Platon, «Obrona Sokra-
tesa [31 d, 40 b]», w: Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 570,580.
17 Najważniejszym zakazem udzielonym przez daimonion był zdaniem filozofa zakaz 
zajmowania się polityką.
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Sokratesa Epikur posiadał już wypracowane przez Platona kategorie filozo-
ficzne, które okazały się bardziej adekwatne w opisie rzeczywistości boskiej.

Epikur przekazał trzy zasadnicze dowody mające przemawiać za istnie-
niem bóstwa. Pierwszy z nich jest argumentem opierającym się na koncepcji 
wiedzy oczywistej i jej powszechności18, drugi odwołuje się do równowagi 
obecnej w świecie, trzeci zaś bazuje na gradacji bytów występujących w przy-
rodzie. W odniesieniu do pierwszego argumentu filozof zauważył, że człowiek 
posiada wiedzę o bogach oraz rzeczywistości boskiej. Co więcej, tego rodzaju 
wiedzy nie można w żaden sposób zakwestionować z powodu jej oczywisto-
ści. Następie Epikur stwierdza, że nie jest to wiedza ograniczona do ściśle 
określonej grupy ludzi w jakimś konkretnym okresie historycznym. Wiedzę 
o bóstwie posiadają wszyscy ludzie i, co więcej, we wszystkich okresach 
historycznych19. W ostatnim kroku swej argumentacji filozof konstatuje, że 
ta oczywista wiedza musiała zostać wytworzona przez podobizny bytów, do 
których się odnosi. W konsekwencji bóstwo musi istnieć, ponieważ muszą 
istnieć podobizny bogów, o których wiedzę posiada człowiek20.

W drugim swym argumencie Epikur zauważa, że w nieskończonej rze-
czywistości panuje równowaga, dzięki której świat może istnieć w określo-
nej harmonii i w zgodzie z powszechnymi prawami. Prawo równowagi nie 
może być podtrzymywane przez istoty ludzkie ani przez byty nierozumne, 
co powoduje konieczność doszukiwania się w bóstwie rzeczywistości od-
powiedzialnej za tę równowagę. Trzeci argument jest niekiedy nazywany 
argumentacją ex gradibus. Z obserwacji różnych stopni gradacji w świecie 
przyrody Epikur wyciągnął wniosek o konieczności istnienia istoty najwyż-
szej, od której nie byłoby niczego większego. Zdaniem filozofa konieczność 
istnienia takiej istoty wymusza zatem przyjęcie konieczności istnienia bó-
stwa21.

18 Zob. E. Asmis, «Epicurean epistemology», w: K. Algra, J. Barnes, J. Mansfeld, The 
Cambridge History of Hellenistic Philosophy (Cambridge 2002) 279.
19 Niektórzy dość mocno kwestionują tę przesłankę filozofa. Zob. M. Graver, «Cicero», 
w: G. Oppy, N.N. Trakakis, Ancient Philosophy of Religion, v. 1: The History of Western 
Philosophy of Religion (London 2014) 125.
20 Zob. M.J. Osler, Divine Will and the Mechanical Philosophy: Gassendi and Descar-
tes on Contingency and Necessity in the Created World (Cambridge 2004) 51.
21 Zob. W. Gerber, The Deepest Questions You Can Ask about God: As Answered by the 
World's Great Thinkers (Amsterdam 1995) 17.
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Co do konkretnych cech bóstwa Epikur opowiadał się za poglądami 
politeistycznymi. Filozof ten przyjmował, że bogów jest bardzo wielu, a ich 
dokładna ilość jest co najmniej tak wielka, jak ilość ludzi na świecie22. Bo-
gowie są niezniszczalni, szczęśliwi oraz pozbawieni jakiejkolwiek troski czy 
niepokoju23. Wolny czas spędzają na spotkaniach towarzyskich i zachwy-
caniu się swoją mądrością. Podobnie jak ludzie mają określoną płeć oraz 
posługują się własnym językiem24. Człowiek nie jest w stanie dotrzeć do 
miejsca ich zamieszkania, ponieważ znajduje się ono w miejscu dla niego 
niedostępnym. W konsekwencji nie jest on w stanie doświadczyć bóstwa 
na sposób zmysłowy, a może tego dokonać jedynie poznaniem intelektu-
alnym. Epikur starał się również określić wygląd zewnętrzny bogów. Jego 
zdaniem bogowie mają kształt antropoidalny, ale nie w znaczeniu całkowitej 
tożsamości postaci – ten kształt jest tylko podobny25. Ten pogląd filozof 
tłumaczył tym, że to ludzie posiadają najpiękniejszy z kształtów występu-
jących w naturze, a bogowie, jako istoty piękne, powinni posiadać postać 
możliwie najpiękniejszą.

Z faktu przyjmowania istnienia bóstwa, a nawet uznawania tego za 
rzecz oczywistą i dostępną każdemu człowiekowi, nie wynika, że Epikur 
przyjmował takie wizerunki i obrazy bogów, jakie wytworzyła religia grecka. 
Uważał, że bogowie muszą być wolni od tych wszystkich przyziemnych 
i kompromitujących cech, którym przypisywali im ludzie26. Powód takiego 
stanowiska filozofa był dosyć prosty. Kwestią, którą myśliciel szczegól-
nie mocno piętnował, było zagadnienie wpływu bogów na losy osób ży-
wych. Grecy przyjmowali, że bogowie oddziałują nie tylko na losy całych 
społeczeństw czy miast, ale również na losy pojedynczych osób. Epikur 

22 Por. Marcus Tullius Cicero, «O naturze bogów [1,19]», w: Marcus Tullius Cicero, 
O naturze bogów, o wróżbiarstwie, o przeznaczeniu (Warszawa 1960) 34.
23 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [123] (Warszawa 1968) 
644.
24 Filozof uważał, że bogowie porozumiewają się w języku zbliżonym do greckiego. 
Ten pogląd Epikura tłumaczony jest tym, że w jego opinii greka była językiem mędrców, 
a bogowie, jako istoty mądre, powinny posługiwać się tylko takim językiem. Zob. P.A. 
Meijer, Stoic Theology: Proofs for the Existence of the Cosmic God and of the Traditional 
Gods : Including a Commentary on Cleanthes' Hymn on Zeus (Delft 2007) 176.
25 Zob. R.W. Sharples, Stoics, Epicureans and Sceptics: An Introduction to Hellenistic 
Philosophy (London 1996) 57.
26 Por. P. de May, Lucretius: Poet and Epicurean (Cambridge 2009) 42.
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tymczasem zdecydowanie utrzymywał, że bóstwo nie jest zainteresowane 
losami ludzi, przez co wszelka próba oddziaływania na jego decyzję przez 
składanie mu ofiar czy zanoszone modlitwy nie ma żadnego znaczenia27. 
Co ciekawe, z tych konstatacji filozof nie wyprowadził jednak konkluzji, że 
człowiek powinien zachować wobec bogów postawę całkowicie obojętną. 
Jego zdaniem ludzie powinni oddawać im cześć, ale nie w formie wdzięcz-
ności za wyświadczone dobrodziejstwa. Epikur widział potrzebę czczenia 
bogów ze względu na ich wielkość i majestat, tak więc ze względu na po-
siadanie przez nich ściśle określonych atrybutów, których człowiek nie ma.

4. Porównanie teologicznych wizji Sokratesa i Epikura

Porównanie nauczania Sokratesa i Epikura w zakresie zagadnień teo-
logicznych nastąpi w oparciu o określone kryteria porównawcze. Wydaje 
się, że dla otrzymania adekwatnego obrazu należy przeprowadzić analizy 
porównawcze przy wykorzystaniu następujących kryteriów: możliwość 
dowiedzenia istnienia bóstwa, ilość bogów, atrybuty boskie oraz relacja 
ludzi z bóstwem.

4.1 Możliwość dowiedzenia istnienia bóstwa

Zarówno Sokrates, jak i Epikur, przyjmowali możliwość podania argu-
mentów przemawiających za istnieniem bóstwa. Argumentacje obu filozofów 
opierały się na rozumowaniu dedukcyjnym w oparciu o materiał empirycz-
ny Jak zauważono, Epikur przekazał trzy uzasadnienia, przy czym żadne 
z nich nie pokryło się z argumentem Sokratesa. Największe podobieństwo 
z argumentacją Sokratesa wykazuje pierwszy z przytoczonych argumentów 
Epikura, gdyż oba uzasadnienia za bazowy punkt wyjścia obierają osobę 
ludzką. Różnica zasadnicza jest jednak taka, że Sokrates wychodził bardziej 
od budowy organizmu ludzkiego, podczas gdy dla Epikura materiałem 
wyjściowym był ludzki intelekt. Co więcej, założyciel szkoły epikurejskiej 
dla zasadności swojego argumentu potrzebował poczynić odwołanie nie do 

27 Por. L. Taub, «Cosmology and meteorology», w: J. Warren, The Cambridge Compa-
nion to Epicureanism (Cambridge 2009) 105.
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pojedynczego przedstawiciela rodzaju ludzkiego, ale do większej ilości osób. 
Sokratesowi wystarczyło oparcie się na jednej osobie ludzkiej. Podobień-
stwo nauczania obu filozofów z zakresie tego kryterium porównawczego 
dotyczy zatem istoty i schematu argumentacyjnego, różnica zaś – punktu 
wyjścia oraz treści.

4.2 Ilość bogów

Epikur bardzo wyraźnie utrzymywał istnienie większej ilości bogów. 
W odniesieniu do poglądów Sokratesa sytuacja jest już bardziej skompliko-
wana. W dialogach Platońskich Sokrates, mówiąc o bogach, często wymienia 
ich w liczbie mnogiej, co mogłoby stanowić argument przemawiającym za 
tym, że filozof opowiadał się za politeizmem. Z drugiej strony należy być 
świadomym tego, że wypowiedzi te zostały już poddane literackiej obróbce 
Platona, co oznacza, że równie dobrze mogą one odzwierciedlać poglądy nie 
Sokratesa, ale właśnie jego ucznia. Z jednej strony nauczanie o daimonion 
mogłoby sugerować wizję monoteistyczną, z drugiej jednak strony jest 
rzeczą bardzo prawdopodobną, że Sokrates, wniknięty w kulturę grecką, 
mógł podzielać jej poglądy również co i do tej kwestii. Brak jednoznacz-
nych i rozstrzygających argumentów uniemożliwia dokonanie porównania 
w zakresie tego kryterium porównawczego28.

4.3 Atrybuty boskie

Dość ważnym punktem wspólnym teologii obu filozofów jest odrzu-
cenie tradycyjnej wizji bóstwa opartej na silnym antropomorfizmie i an-
tropopatyzmie. Dzięki temu w ujęciu obu myślicieli bóstwo pozbawione 
jest negatywnych cech ludzkich29. Jednocześnie jednak Epikur nie uniknął 
całkowicie opierania swojej wizji bogów na kategoriach antropologicz-
nych, gdyż, jak zostało zauważone, przypisał bóstwu wiele elementów 

28 Evans bardzo ostrożnie wypowiada się co do monoteistycznych bądź politeistycz-
nych poglądów Sokratesa. Zob. C.S. Evans, God and Moral Obligation (Oxford 2013) 
19. Niektórzy autorzy z kolei wprost przypisują filozofowi poglądy monoteistyczne. Zob. 
M. McGinnis, Greece: A Primary Source Cultural Guide (New York 2004) 64.
29 Por. P. Adamson, Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: a history of philo-
sophy without any gaps, v. 2 (Oxford 2015) 43.
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typowo ludzkich. W dyskursie Sokratesa mocno zostały ograniczone 
typowo teoretyczno-spekulatywne rozważania o naturze bóstwa – filozof 
zdecydowanie bardziej wolał je opisywać w kategoriach prakseologicz-
nych30. W wywodzie Epikura z kolei pojawiają się już wyraźne atrybu-
ty zbudowane na kanwie rozważań teoretycznych. W kontekście tego 
kryterium porównawczego należy uznać, że nauczanie obu filozofów 
znacząco różni się względem siebie, wykazując jedynie pewne mniejsze 
cechy podobieństwa.

4.4 Relacja ludzi z bóstwem

Mechanistyczna wizja świata Epikura nijako wymusiła taki system, 
w którym bogowie nie oddziałują w jakikolwiek sposób na ludzi. Ze strony 
bogów zatem brakuje jakichkolwiek przejawów zainteresowania światem 
czy człowiekiem. W wizji Sokratesa natomiast jest całkowicie odwrotnie: 
bóstwo nie tylko jest zainteresowane losem ludzi, ale również aktywnie 
im pomaga i wspiera tych, którzy postępują w sposób prawy. Aktywność 
ludzi wobec bóstwa z kolei jest zauważalna u obu myślicieli, przy czym 
Epikur wiąże je jedynie z oddawaniem należnej bogom czci, Sokrates zaś 
widzi zasadność zanoszonych do bóstwa próśb. Co więcej, w przypadku 
Sokratesa można również wskazać na przekonanie o indywidualnym od-
działywaniu rzeczywistości boskiej na życie filozofa. W kontekście tego 
kryterium porównawczego zatem należy stwierdzić, że wizje obu filozofów 
są zdecydowanie różne.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia zakresu podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy teologicznymi poglądami Sokratesa oraz 
Epikura. Dla osiągnięcia postawionego celu badawczego autor posłużył 
się metodą porównawczą. Opracowanie zostało podzielone na trzy główne 
części, przy czym w pierwszych dwóch nastąpiła prezentacja teologicznych 
wizji obu filozofów, najpierw Sokratesa, a potem Epikura. W trzeciej części 

30 Wydaje się, że wyjątek stanowi w tym przypadku jedynie atrybut wszechwiedzy.
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dokonano właściwego porównania z wykorzystaniem wskazanych uprzednio 
kryteriów porównawczych.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że zakres po-
dobieństw pomiędzy porównywanymi wizjami filozoficznymi jest bardzo 
niewielki i dotyczy jedynie pojedynczych elementów wskazanych kryte-
riów porównawczych. Zdecydowanie więcej występuje natomiast różnic 
i dotyczą one takich kwestii, jak sposób przeprowadzenia argumentacji 
mającej przemawiać za istnieniem bóstwa, zagadnienie atrybutów boskich 
czy relacji pomiędzy bóstwem a ludźmi. W przypadku jednego kryterium 
porównawczego (ilość bogów) ze względu na brak precyzyjnego materiału 
badawczego nie da się jednoznacznie określić zakresu podobieństw pomię-
dzy obiema wizjami filozoficznymi.
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Socrates’ and Epicurus’ theology. Comparison studies

The main purpose of the paper is an attempt to find out similarities and differences be-
tween two philosophical visions of Socrates’ and Epicurus’ theology. The author used 
the comparison method to solve the problem and divided the paper into three main parts. 
In the first one Socrates’ view was presented. In the second one Epicurus’ view was pre-
sented. In the last one both theologies were compared based on criterions. On the basis 
of analysis it can be claimed that there are strong differences between both views and 
similarities are reduced to some elements.

Keywords:   Socrates; Epicurus; deity; comparison; Greek religion
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Sposób filozofowania najstarszych przedstawicieli 
filozofii cywilizacji europejskiej

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania najważniejszych metodycznych za-
sad uprawiania filozofii przez jej najstarszych przedstawicieli w kręgu cywilizacji euro-
pejskiej, czyli Talesa, Anaksymandra oraz Anaksymenesa. Osiągnięcie celu pracy stało 
się możliwe dzięki szczegółowej analizie myśli tych trzech przedstawicieli w odniesieniu 
do zagadnienia pierwszej zasady świata. Na podstawie przeprowadzonych analiz można 
wskazać na trzy zasadnicze zasady, którymi kierowali się pierwsi filozofowie. Są nimi: 
opieranie się na dorobku poprzedników, korzystanie z obserwacji oraz racjonalnego ro-
zumowania.

Słowa kluczowe:   Tales; Anaksymander; Anaksymenes; obserwacja; rozumowanie

1. Wprowadzenie

Wśród filozofów panuje niemal powszechne przekonanie, że począt-
ków filozofii europejskiej należy szukać krainie położonej w centralnej 
części Azji Mniejszej pomiędzy rzekami Meander a Hermos, czyli w tzw. 
Jonii. Niektórzy z tamtejszych myślicieli podjęli się próby udzielenia 
odpowiedzi na niektóre z fundamentalnych pytań dotyczących świata: 
jak powstała przyroda i co jest jej fundamentalnym elementem? Wśród 
różnych prób odpowiedzi do najbardziej znanych należą propozycje 
sformułowane przez takich myślicieli, jak Tales, Anaksymander, Anaksa-
goras, Heraklit, Demokryt czy Empedokles1. Ponieważ z tymi filozofami 
wiązane jest powstanie filozofii oraz pierwsze próby jej uprawiania, zba-
danie metodologii naukowej pierwszych myślicieli wydaje się niezwykle 
cenne i ważne.

1 W sensie ścisłym ostatni z wymienionych filozofów, choć zaliczani do tzw. filozofów 
przyrody, nie działali na terenie Azji Mniejszej.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia najważniejszych 
zasad metodologicznych pierwszych przedstawicieli filozofii europejskiej. 
Cel pracy zostanie osiągnięty przez szczegółową analizę reprezentatywnych 
poglądów trzech pierwszych przedstawicieli tzw. filozofii przyrody, czyli 
Talesa, Anaksymandra oraz Anaksymenesa2. Ponieważ zasadniczym przed-
miotem zainteresowań pierwszych myślicieli było zagadnienie praelementu 
świata, czyli tzw. archē, to właśnie poglądy poszczególnych filozofów do-
tyczące tej kwestii zostaną poddane szczegółowym analizom. Opracowanie 
składać się będzie z czterech części. W pierwszych trzech będzie miała 
miejsce prezentacja poszczególnych myślicieli według porządku ich życia. 
W czwartej natomiast nastąpi próba odtworzenia najważniejszych zasad 
metodologicznych wykorzystywanych przez filozofów.

2. Tales z Miletu

Żyjący na przełomie VII/VI wieku przed Chrystusem Tales z Miletu 
uważany jest za pierwszego filozofa cywilizacji zachodniej. Ów grecki 
myśliciel stał się również znany z kilku osiągnięć na polu matematyki oraz 
astronomii3: jemu przypisuje się m.in. autorstwo tzw. twierdzenia Talesa 
oraz wynalezienie sposobu żeglowania okrętami w oparciu o obserwację 
konstelacji Małej Niedźwiedzicy. Jednym z bardziej znanych dokonań tego 
filozofa jest również przewidzenie zjawiska zaćmienia słońca4.

Tales jako jeden z pierwszych myślicieli podjął się próby odnalezienia 
tworzywa będącego początkiem i źródłem wszystkich rzeczy, które to two-
rzywo miałoby być obecne w innych ciałach jako ich trwała i niezmienna 
zasada. Mimo że podobny cel stawiali sobie już wcześniejsi myśliciele, 
to jednak Tales był pierwszym, który wspólnego źródła rzeczywistości 

2 Kryterium doboru właśnie tych filozofów stanowi czas ich działalności. Autor zde-
cydował się na wybór tych myślicieli, którzy żyli i działali w VII bądź VI wieku przed 
Chrystusem. Wyłączenie Heraklita spod analiz zostało zatem podyktowane przybliżonym 
czasem śmierci tego filozofa, datowanym na V wiek przed Chrystusem.
3 Zob. M. Wesoły, «Tales z Miletu», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Encyklopedia 
Filozofii, t. 9 (Lublin 2008) 356.
4 Zob. Augustyn, Państwo Boże [8,2] (Kęty 1998) 290; B.A.G. Fuller, Historia filozo-
fii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna (Warszawa 1963) 36-37.
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szukał nie w pojęciach religijnych czy mitologicznych, ale w otaczającej 
go rzeczywistości. W oparciu o własne obserwacje doszedł do wniosku, że 
podstawowym budulcem świata jest woda5.

Wśród zachowanych świadectw można się spotkać z różnymi uza-
sadnieniami dla tej opinii jońskiego filozofa6. Z drugiej strony niektórzy 
współcześni badacze myśli starożytnych podają kilka dodatkowych racji, 
które mogły skłonić Talesa do przyjęcia wspomnianego poglądu. Zdaniem 
części osób nie można całkowicie wykluczyć twierdzenia, że joński my-
śliciel, pomimo wyraźnego zerwania z dotychczasowym sposobem tłuma-
czenia rzeczywistości, ciągle jeszcze pozostawał pod wpływem niektórych 
koncepcji mitologicznych7. W tym kontekście dopatrywanie się w wodzie 
źródła i zasady całej rzeczywistości mogło mieć swoje podłoże w mitologii 
greckiej, w której woda odgrywała zasadniczą rolę w okresie powstawania 
i porządkowania świata8. Woda była również tym żywiołem, na który mieli 
przysięgać bogowie, co jeszcze bardziej podnosiło jej znaczenie9.

Racje, które mogły doprowadzić Talesa do przekonania, że podstawową 
zasadą świata jest woda, mogły być jednak pozbawione kontekstu mitologicz-
nego. Joński filozof mógł zaobserwować znaczenie wody dla życia zarówno 
ludzi, jak i zwierząt. To woda właśnie jest tym żywiołem, który jest niezbędny 
do życia i prawidłowego funkcjonowania organizmów żywych. Tales mógł 
więc zauważyć, że życie zaczyna się od wody, na niej się kończy oraz przez 
nią zostaje podtrzymane10. Całkowita zależność organizmów żywych od wody 
we wszystkich fazach ich istnienia bardzo łatwo mogła naprowadzić filozofa 
na powyższy wniosek11. Co więcej, myśliciel mógł zauważyć, że pożywienie, 
którym odżywiają się organizmy żywe, oraz nasiona, które służą roślinom do 

5 Zob. V. Tankha, Ancient Greek Philosophy: Thales to Gorgias (Delhi 2006) 13.
6 Dla przykładu Arystoteles podaje kilka uzasadnień, które mogły doprowadzić Talesa 
do wyciągnięcia takiego wniosku.
7 Zob. G.S. Kirk, J.E. Raven, M. Schofield, The Presocratic Philosophers: A Critical 
History with a Selcetion of Texts (Cambridge 1957) 93.
8 Warto zauważyć, że również w tzw. kapłańskim opisie stworzenia świata z Księgi 
Rodzaju woda została przedstawiona jako początkowa materia (Rdz 1,2).
9 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 30.
10 Por. A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (New York 
2016) 3-4.
11 Por. P.F. O’Grady, Thales of Miletus: The Beginnings of Western Science and Philo-
sophy (New York 2016) 65.



mgr lic. Dawid Mielnik

100

rozmnażania się, także mają wilgoć, czyli stan związany z obecnością wody. 
Wreszcie, zdaniem Arystotelesa, Tales miał zaobserwować powstawanie ciepła 
z wilgoci12. Taka obserwacja z kolei mogła go doprowadzić do przekonania, 
że skoro z wody mogą powstawać nawet stany przeciwstawne, to tym samym 
może ona być w stanie wyłonić z siebie wszystkie rzeczy obecne w świecie13.

Duże znaczenie wody w myśli Talesa obrazują również jego poglądy 
kosmologiczne. Zdaniem tego myśliciela ziemia potrzebuje podpory, żeby 
móc znajdować się w miejscu. Rolę tej podstawy miało właśnie pełnić duże 
zbiorowisko wód unoszące ziemię14. W filozoficznej refleksji filozofa woda 
stanowi nie tylko początkowy i podstawowy budulec świata, ale również 
kres jego istnienia – po wszystkich przemianach i transformacjach bowiem 
wszystko musi powrócić do swojej pierwotnej postaci.

3. Anaksymander z Miletu

Anaksymander z Miletu był greckim filozofem jońskim żyjącym na prze-
łomie VII/VI wieku przed Chrystusem. Najprawdopodobniej był uczniem 
Talesa oraz autorem pierwszego traktatu filozoficznego znanego pod tytułem 
„O naturze” (gr. peri fyseōs). To właśnie jemu przypisuje się użycie po raz 
pierwszy terminu archē w znaczeniu prazasady rzeczywistości15. Oprócz za-
gadnień filozoficznych myśliciel z Miletu zajmował się również matematyką, 
geografią, astronomią oraz biologią16. Anaksymander jako pierwszy miał 
narysować mapę oraz skonstruować zegar słoneczny17.

12 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [1,3]», w: Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (Warsza-
wa 1990) 622.
13 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej. T. 1, Od początków do Sokratesa (Lublin 
2000) 77.
14 Zob. R. Meissner, P.M. Mampane, «Global freshwater, quantity and distribution», 
w: J. van Wyk, R. Meissner, H. Jacobs, Future Challenges of Providing High-Quality 
Water, t. 1 (Oxford 2009) 84.
15 Zob. B. Sandywell, Presocratic Reflexivity: The Construction of Philosophical Di-
scourse c. 600-450 B.C.: Logological Investigations (London 1996) 155.
16 Należy pamiętać, że wskazane obszary zainteresować Anaksymandra zostały podane 
w oparciu o współczesne dyscypliny naukowe.
17 Zob. J. Gajda-Krynicka, «Anaksymander», w: A. Maryniarczyk, Powszechna Ency-
klopedia Filozofii, t. 1 (Lublin 2000) 203.
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Filozoficzna refleksja Anaksymandra nad zasadą świata nie dotyczyła, 
tak jak to miało miejsce w przypadku Talesa, jedynie początkowego stanu 
rzeczywistości, który z czasem uległ przekształceniu. Anaksymander dążył 
do odnalezienia takiej zasady, która nie tylko stała u początku, ale ciągle 
stanowiła zasadę istniejących rzeczy18. Jego zdaniem woda nie mogła być 
taką zasadą, ponieważ inne elementy obecne w świecie powinny w takim 
razie zostać przez nią pochłonięte w związku z walką przeciwieństw. Ludzie 
jednak doświadczają, że tak się nie dzieje19.

Anaksymander uważał, że u podstaw świata musi stać taka zasada, która 
powinna być nieokreślona zarówno jakościowo, jak również ilościowo po to, 
żeby z niej mogły dopiero zostać wyłonione przeciwstawne sobie nawzajem 
rzeczy określone. Ponieważ w przyrodzie istnieją już stany określone, to, 
zdaniem jońskiego myśliciela, tej zasady nie należy szukać w bezpośrednio 
oglądanej rzeczywistości, ale poza nią20. W oparciu o ten schemat rozumo-
wania Anaksymander za początkową zasadę świata uznał tzw. apeiron, czyli 
bezkres21. W filozoficznej refleksji Anaksymandra można wskazać dwie 
zasadnicze cechy apeironu. Pierwszą z nich jest bezgraniczność, dzięki której 
sama zasada nie może się wyczerpać, więc, co za tym idzie, może wyłonić 
z siebie nieskończoną ilość rzeczy. Drugą ważną właściwością apeironu 
jest nieokreśloność, która z kolei umożliwia tej zasadzie wyłanianie z siebie 
przeciwieństw22.

Joński myśliciel wyobrażał sobie powstawanie świata na zasadzie 
wyłaniania jakościowych przeciwieństw z nieokreślonego jakościowo 
apeironu dzięki obecności czynnika zewnętrznego – ruchu23. W pierwszej 

18 Zob. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1, 26.
19 Por. G. Naddaf, Greek Concept of Nature (New York 2005) 68.
20 Por. R.D. McKirahan, Philosophy Before Socrates: An Introduction with Texts and 
Commentary (Indianapolis 2010) 34.
21 H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [12 A 9], t. 1 (Berlin 1960) 83. 
Termin ten wywodzi się od greckiego terminu peras (gr. granica, kres) poprzedzonego 
alfa privativum, czyli przedrostkiem nadającym słowom przeciwne znaczenie. Apeiron 
znaczy więc dosłownie tyle co niegranica, niekres. Obecnie wśród badaczy trwają spory 
dotyczące tego, co tak naprawdę filozof rozumiał pod tym terminem. Zob. A. Gregory, 
Anaximander: A Re-assessment (London 2016) 87-89
22 Por. R. Kočandrle, D.L. Couprie, Apeiron: Anaximander on Generation and Destruc-
tion (Cham 2017) 99.
23 Zob. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1, 28.
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kolejności miało dojść do wyłonienia się ciepła i zimna oraz suchości 
i wilgotności. Dopiero z tej pary przeciwieństw mogły, zdaniem Anaksy-
mandra, zaistnieć cztery żywioły, które tak naprawdę są różnymi stanami 
skupienia tych samych elementów. Powietrze miało powstać wskutek 
przekształcenia się płynnego elementu pod wpływem ciepła, wskutek 
rozprężania tego powietrzna natomiast wyłoniła się ognista sfera, która 
z kolei po upływie pewnego czasu rozerwała się, tworząc ciała niebieskie 
(słońce, księżyc, gwiazdy)24.

Joński filozof starał się wytłumaczyć również miejsca zajmowane 
w przyrodzie przez poszczególne żywioły. W jego opinii ziemia znajduje 
się na samym środku nieba. Dalej myśliciel umiejscawiał koncentryczne 
sfery wody, powietrza, ognia i ciał niebieskich. Miejsce ziemi pośrodku 
nieba podyktowane miało zostać ciężarem tego elementu – ponieważ 
ziemia jest najcięższa (co spowodowane jest największym stopniem za-
gęszczenia tego żywiołu), stąd, zdaniem Anaksymandra, powinna ona 
znajdować się w centrum wszechświata przed innymi żywiołami25. Na-
stępnie ziemię miałyby otaczać koncentryczne sfery w kolejności zależnej 
od stopnia rozrzedzenia.

W kosmologii jońskiego myśliciela ziemia jest w stanie utrzymać się 
bez pomocy materii podtrzymującej. Dzieje się tak dzięki równowadze 
działających na nią sił26. Co więcej, zdaniem Anaksymandra we wszech-
świecie nie ma tylko jednego świata powstałego z prazasady. Joński filozof 
w tym przypadku opowiadał się za brakiem horyzontalnych i wertykalnych 
ograniczeń. Z jednej strony po kresie obecnej rzeczywistości i ponownym 
zjednoczeniu się przeciwieństw nastąpi ponowny cykl rozdzielania się prze-
ciwieństw, co spowoduje powstanie nowego świata. Z drugiej strony Ana-
ksymander uważał, że jednocześnie istnieje nieskończenie wiele światów 
wyłonionych z apeironu27.

24 Por. J. Hendrix, Platonic Architectonics (New York 2004) 12.
25 Por. D.L. Couprie, Heaven and Earth in Ancient Greek Cosmology: From Thales to 
Heraclides Ponticus (London 2011) 166.
26 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 88.
27 Opowiedzenie się za takim twierdzeniem umożliwił filozofowi fakt, że przyjął on 
całkowitą nieskończoność apeironu.
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4. Anaksymenes z Miletu

Żyjący w VI wieku przed Chrystusem Anaksymenes z Miletu uważany 
jest za ucznia i następcę Anaksymandra. Przypisuje się mu autorstwo dzieła 
zatytułowanego „O naturze” (gr. peri fyseōs), które do dzisiejszych czasów 
przetrwało w jedynie kilku niewielkich fragmentach. Częściowo Anaksyme-
nes pozostał wierny poglądom Anaskymadra (koncepcja wiecznego ruchu, 
nieograniczoność pierwszej zasady pod względem ilościowym i jakościo-
wym), częściowo natomiast zmodyfikował je w oparciu o własne refleksje 
filozoficzne. Niekiedy uważany jest za pierwszego filozofa, który podjął 
próbę racjonalnego tłumaczenia relacji pomiędzy ilościową a jakościową 
różnicą w obrębie pierwszej zasady.

Jedną z zasadniczych trudności, zdaniem Anaksymenesa, w systemie 
zaproponowanym przez Anaksymandra było zagadnienie sposobu powsta-
wania przeciwstawnych sobie rzeczy. Anaksymenes nie widział możliwości 
wytłumaczenia, w jaki sposób wzajemne oddziaływanie przeciwieństw 
miałoby powodować wyłanianie się nowych rzeczy. W kontekście własnych 
obserwacji i namysłu zaproponował powietrze jako praelement i zasadę 
przyrody, które jest żywiołem określonym, ale nieskończonym28.

Czasami spotkać się można również z sugestiami, że jedną z racji, które 
mogły skłonić jońskiego myśliciela do wyciągnięcia takiego wniosku, było 
częściowe osadzenie jego myśli w kontekście mitologicznym. Taką opinię 
wydaje się potwierdzać jedna z wypowiedzi przypisywanych Anaksyme-
nesowi, w której filozof zestawia ze sobą naturę duszy z naturą powie-
trza29. W związku z takim zestawieniem joński myśliciel mógł przenieść 
podtrzymujące życie ludzi właściwości duszy na podtrzymujące życie całej 
przyrody atrybuty powietrza30. Zastosowana analogia mogła dostarczyć 

28 Zob. L. Taub, Ancient Meteorology (London 2003) 75; A. Gregory, Ancient Greek 
Cosmogony (Bristol 2007) 47. Por. Arystoteles, «Fizyka [3,4]», w: Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 2 (Warszawa 1990) 71; J. Gajda-Krynicka, «Anaksymenes», w: A. Maryniar-
czyk, Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 1 (Lublin 2000) 204.
29 Zob. H. Diels, W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker [13 B 2], t. 1 (Berlin 
1960) 95; G.P. Dobson, A Chaos of Delight: Science, Religion and Myth and the Shaping 
of Western Thought (New York 2014) 110; L. Sweeney, Infinity in the Presocratics: A Bi-
bliographical and Philosophical Study (Hague 1972) 45.
30 Należy pamiętać, że grecki termin pneuma ma szeroki wachlarz znaczeniowy.
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filozofowi kilku bardzo cennych spostrzeżeń, które dawały mu dodatkowe 
argumenty za przyjętym stanowiskiem. Przede wszystkim Anaksymenes 
mógł zaobserwować, że organizmy żyją tak długo, jak oddychają, podczas 
gdy osobniki martwe pozbawione są oddechu, czyli podtrzymującego przy 
życiu czynnika31.

Wskazać można również i na inne racje, które mogły doprowadzić 
Anaksymenesa do przekonania, że praelementem przyrody jest właśnie po-
wietrze. Na podstawie obserwacji różnego rodzaju zjawiska atmosferyczne 
można wyprowadzić właśnie z powietrza. Z nieba bowiem, czyli z powie-
trza, spada deszcz (woda) oraz błyskawice (ogień), a także właśnie do nieba 
wędrują wszelkie opary. W związku z tą obserwacją powietrze może być 
spostrzegane jako źródło innych żywiołów oraz kres ich istnienia. Co wię-
cej, powietrze wydaje się zajmować pozycję pośrednią pomiędzy rzeczami 
gorącymi i suchymi oraz zimnymi i wilgotnymi, co umożliwia mu stawianie 
się różnymi, nawet przeciwstawnymi, komponentami przyrody. Wreszcie 
powietrze wydaje się być ilościowo nieokreślone oraz niecielesne, a więc 
nieograniczone i nieskończone w kontraście do innych rzeczy.

W zależności od stopnia zagęszczania powietrze, zdaniem jońskiego 
myśliciela, może powodować powstanie różnych jakościowo rzeczy właśnie 
przez zgęszczanie i rozrzedzanie, czyli przez zmianę ilościową. Rozrzedzone 
powietrze przekształca się w ogień, z zgęszczonego zaś powstają wiatry 
i obłoki. Wskutek dalszego zagęszczania, w opinii Anaksymenesa, powstaje 
woda, wskutek zagęszczenia wody zaś – ziemia32. Ostatnim stadium tego 
procesu jest powstawanie kamieni, które wykazują się największym stop-
niem zagęszczenia zasady33.

Anaksymenes próbował również w sposób racjonalny tłumaczyć róż-
nego rodzaju zjawiska atmosferyczne występujące w przyrodzie. Jego 
zdaniem wiatry są wprawionym w ruch zagęszczonym powietrzem, grad 
zamarzniętą wodą opadającą z chmur, błyskawice zaś chmurami rozerwa-
nymi przez wiatr. Trzęsienie ziemi joński filozof spostrzegał jako zmiany 

31 Por. G. Betegh, «On the physical aspect of Heraclitus’ psychology: With New Ap-
pendices», w: D. Sider, D. Obbink, Doctrine and Doxography: Studies on Heraclitus and 
Pythagoras (Berlin 2013) 257.
32 Por. D.W. Graham, Explaining the Cosmos: The Ionian Tradition of Scientific Philo-
sophy (Princeton 2006) 57.
33 Por. R.D. McKirahan, Philosophy Before Socrates, 52.
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spowodowane w ziemi wskutek rozgrzewania i ochładzania. Warto zauwa-
żyć, że w systemie filozoficznym Anaksymenesa ziemia była spostrzegana 
jako powierzchnia płaska34.

5. Najważniejsze zasady metodyczne 
pierwszych myślicieli greckich

W oparciu o przeprowadzone zestawienia i analizy można wskazać na 
trzy zasadnicze grupy konkluzji, które obrazują najważniejsze zasady me-
todyczne przyjęte przez pierwszych filozofów. Pierwszą z nich jest kwestia 
korzystania z dorobku poprzedników przez poszczególnych myślicieli. Dru-
gą jest rola obserwacji w prowadzonych refleksjach filozoficznych. Trzecią 
natomiast rola uzasadnienia w proponowanych rozwiązaniach.

5.1 Korzystanie z dorobku poprzedników

Tales z Miletu uważany za pierwszego filozofa cywilizacji zachod-
niej teoretycznie nie mógł mieć bezpośrednich mistrzów uprawiania 
filozofii. Nie oznacza to jednak, że był on całkowicie wolny od wpływów 
obowiązujących wówczas przekonań czy mitów. Jak zostało zauważone, 
wskazana przez niego woda jako prazasada przyrody odgrywała bardzo 
dużą rolę w greckiej mitologii35. Z tego powodu jest możliwe, że słu-
chane mity mogły w większym bądź mniejszym stopniu pomóc Talesowi 
w dopatrywaniu się właśnie w wodzie podstawowej zasady otaczającej 
go rzeczywistości.

Zaproponowanie przez Anaksymandra koncepcji apeironu stało się moż-
liwe właśnie dzięki Talesowi. Jego uczeń bowiem doszedł do takiego rozwią-
zania wskutek dokładnej analizy propozycji mistrza i odkryciu związanych 
z nią problemów. Co więcej, Anaksymander zauważył również potrzebę 
szukania nie tylko początkowej materii rzeczy, ale również zasady, dzięki 
której przyroda ciągle istnieje36. Rozszerzenie znaczenia praelementu przez 
34 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2002) 30.
35 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1, 30.
36 Zob. B.A.G. Fuller, Historia filozofii, t. 1, 26.
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tego myśliciela było możliwe również dzięki przejęciu pewnych koncepcji 
wypracowanych już przez Talesa.

Poglądy Anaksymenesa dotyczące podstawowej zasady również zostały 
w znacznej mierze oparte na tezach wypracowanych przez jego mistrza. 
Wskazanie na powietrze jako praelement przyrody było możliwe z jednej 
strony dzięki przejęciu koncepcji nieograniczoności ilościowej i jakościowej 
pierwszej zasady oraz teorii wiecznego ruchu, z drugiej strony natomiast 
dzięki niezgodzeniu się z pewnymi tezami głoszonymi przez Anaksyman-
dra37.

5.2 Rola obserwacji w prowadzonych refleksjach filozoficznych

Przedstawione w poprzedniej części opracowania racje, które mogły 
skłonić myślicieli do przyjęcia poszczególnych rozwiązań, w niemałej 
mierze oparte są na obserwacji świata przyrody i próbie odczytania z niego 
obowiązujących w nim praw dotyczących jego budowy oraz sposobu po-
wstania. Tales z Miletu z jednej strony widział silną zależność pomiędzy 
życiem biologicznym a wodą, z drugiej natomiast był świadomy obecności 
tego pierwiastka w różnych przedmiotach w mniejszym bądź większym 
stopniu38.

Chociaż filozoficzne rozważania Anaksymandra miały charakter bardziej 
spekulatywny i oparty na rozumowaniu, to jednak również i w jego refleksji 
można zauważyć pewien wpływ obserwacji na wyciągane wnioski. Model 
kosmologii jońskiego myśliciela oparty jest bowiem o sposób tłumaczenia 
miejsca zajmowanego przez poszczególne sfery żywiołów w oparciu natural-
ną obserwację właściwości konkretnych elementów przyrody. Anaksymenes 
z kolei bardziej od swojego poprzednika skupił się na szukaniu praelementu 
w oparciu o obserwacje. Z nich bowiem był w stanie wyciągnąć wnioski 
dotyczące dużego znaczenia powietrza w podtrzymywaniu ludzkiego życia, 
jego charakterystycznych właściwości oraz roli, jaką odgrywa w tworzeniu 
się różnych zjawisk atmosferycznych39.

37 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 89.
38 Por. P.F. O’Grady, Thales of Miletus, 64.
39 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, T. 1, 29.
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5.3 Rola uzasadnienia w formułowaniu tez filozoficznych

Znamienna dla filozofów jońskich była próba szukania potwierdzenia dla 
formułowanych przez siebie twierdzeń i proponowanych rozwiązań. Każdy 
z trzech przywołanych myślicieli dążył do podania opartego na argumentach 
racjonalnych uzasadnienia, dlaczego prazasadą otaczającej przyrody ma być 
właśnie wskazany przez danego filozofa element40.

Jak już zostało zauważone, najbardziej spekulatywne racje podał Anak-
symander. Jego uzasadnienie, choć nie jest wolne od obserwacji przyrodni-
czych, to jednak w znacznej mierze oparte jest na rozumowaniu. Wyraźnie 
widać to w odniesieniu do koncepcji apeironu. W przypadku Talesa i Ana-
ksymenesa myślenie spekulatywne jest natomiast bardzo mocno powiązane 
z obserwacjami przyrodniczymi, co nie oznacza jednak, że jest nieobecne. 
Przeciwnie, wnioski wyciągane z obserwacji przyrodniczych zostały przez 
tych myślicieli poddane racjonalnej obróbce, co doprowadziło do stworzenia 
uzasadnionego merytorycznie systemu filozoficznego, którego celem było 
wytłumaczenie generalnych zasad powstania rzeczywistości.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba odtworzenia metodycznych 
zasad uprawiania filozofii przez pierwszych przedstawicieli filozofii przyro-
dy. Cel pracy został osiągnięty dzięki szczegółowej analizie poglądów trzech 
pierwszych filozofów cywilizacji europejskiej, czyli Talesa, Anaksyman-
dra oraz Anaksymenesa. Struktura opracowania została usystematyzowana 
w czterech częściach, przy czym w trzech pierwszych miała miejsce prezen-
tacja poglądów wspomnianych filozofów, w czwartej zaś zostały ustalone 
najważniejsze zasady metodyczne tych myślicieli.

W świetle przeprowadzonych analiz można wskazać na trzy zasadnicze 
zasady metodyczne stosowane przez pierwszych filozofów europejskich. 
W pierwszej kolejności owi myśliciele bazowali na pewnych już zasta-
nych wyobrażeniach o świecie, a swoje poglądy formułowali w oparciu 

40 Por. A.J.G. Sison, «Water and wisdom embodied in the works of Thales of Miletus», 
w: M.R. Llamas, L. Martinez-Cortina, A. Mukherji, Water Ethics (Boca Raton 2009) 5.
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o przekształcenie bądź modyfikację owych przekonań. Po drugie, wszyscy 
opierali się na danych pochodzących z obserwacji świata. Wreszcie punktem 
wspólnym jest również korzystanie z rozumowania i próba tłumaczenia 
pewnych stanów świata właśnie przez odwołanie się do racjonalnego wnio-
skowania w oparciu o posiadane dane.
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The method of philosophizing of the first representatives of philosophy

The main purpose of the paper is an attempt of indicating of the most important methodi-
cal principles of philosophizing of the first representatives of philosophy in European cul-
ture, so Thales, Anaximander and Anaximenes. The purpose of paper was realized thanks 
to detailed analysis of philosophers’ views in relation to basic world material. On the basis 
of analysis it can be claimed that there were three basic principles which were used by 
philosophers. The first one is a basing on predecessors’ some opinions. The second one is 
an observation and the third one is a reasoning.

Keywords:   Thales; Anaximander; Anaximenes; observation; reasoning



110

mgr lic. Dawid Mielnik

Zagadnienie kryteriów prawdziwości poznania 
w nauce Epikura i Zenona

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu podobieństwa pomiędzy na-
uką Epikura i Zenona w zakresie kryterium prawdziwości przy wykorzystaniu metody 
porównawczej. Praca została ustrukturyzowana w trzech częściach. Najpierw przywołano 
poglądy Epikura, następie rozwiązania zaproponowane przez Zenona, by wreszcie w czę-
ści trzeciej dokonać właściwego porównania. W świetle przeprowadzonych zestawień 
i analiz należy stwierdzić, przy oczywistym istnieniu pewnych mniej znaczących róż-
nic, bardzo duży zakres podobieństwa pomiędzy poglądami obydwu filozofów w zakresie 
rozumienia kryterium prawdziwości.

Słowa kluczowe:  Epikur; epikureizm; Zenon; stoicyzm; logika; prawdziwość; kryterium

1. Wprowadzenie

Szkoły epikurejska i stoicka są znane nie tylko z interesujących roz-
wiązań na polu etycznym czy kosmologicznym, ale również z pewnych 
konkluzji w dziedzinie logiki. Chociaż logika nie stanowiła dla reprezen-
tantów tych szkół głównego obiektu zainteresowań, to jednak nie zmienia to 
faktu, że swój wkład do tej dyscypliny obie szkoły wniosły. Wśród wspólnie 
podejmowanych zagadnień znalazła się również problematyka poznawcza 
czy, mówiąc dokładniej, problem prawdziwości poznania, a zatem pytanie 
o to, jakie warunki muszą zostać spełnione, żeby człowiek mógł mieć pew-
ność, że poznawany przez niego obiekt jest realny. Zestawienie rozwiązań 
założycieli obu szkół w tej materii wydaje się wartościowym zadaniem 
badawczym.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia, na ile nauczanie 
Epikura i Zenona w zakresie kryteriów prawdziwości jest podobne, a na 
ile się różni. Cel pracy zostanie osiągnięty dzięki skorzystaniu z metody 
porównawczej. Opracowanie składać się będzie z trzech etapów analiz. 
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W pierwszej części zostanie przeanalizowana nauka Epikura we wskazanym 
obszarze badawczym. W drugiej części nastąpi analiza rozwiązań zapropo-
nowanych przez Zenona. Wreszcie, w części trzeciej, będzie miało miejsce 
zestawienie myśli obu filozofów.

2. Kryteria prawdziwości w filozofii Epikura

W systemie filozoficznym Epikura wyróżnić można trzy zasadnicze 
działy. Pierwszym z nich jest dyscyplina związana z zagadnieniami logicz-
nymi, a zwana przez filozofa kanoniką1, drugim działem jest dyscyplina 
powiązana z kwestiami fizycznymi, trzecią natomiast dyscyplina związana 
z problematyką etyczną. W sensie ścisłym dla Epikura najważniejszym 
działem filozofii była etyka, gdyż to ona dostarczała człowiekowi kon-
kretnych wskazówek do tego, jak ma żyć. Bezpośrednim wprowadzeniem 
do etyki była fizyka, wprowadzeniem do fizyki natomiast kanonika2. 
Kanonika zatem istniała ze względu na etykę, której miała służyć i do niej 
prowadzić. Pomimo pewnego rodzaju pietyzmu do zagadnień logicznych 
Epikur odrzucał jednak matematykę. Jego zdaniem ta dyscyplina nauko-
wa jest bezużyteczna, ponieważ nie ma ona bezpośredniego przełożenia 
na ludzkie postępowanie, które znajdowało się w centrum zainteresowań 
filozofa. Co więcej, Epikur uważał, że matematyka pozbawiona jest swo-
jego ukonkretnienia w świecie realnym, ponieważ w doświadczanej przez 
człowieka rzeczywistości nie ma matematycznych kategorii linii, punktów 
czy powierzchni3.

Zasadniczym i właściwym celem logiki jest ustalenie kryteriów praw-
dziwości, gdyż to właśnie one umożliwiają ludziom odróżnienie prawdy 
od fałszu. Filozof wskazywał na trzy takie kryteria. Pierwszym z nich było 

1 Filozof określał w ten sposób tę dziedzinę ze względu na podstawowe dla niego 
w dziale logiki zagadnienie kryterium prawdziwości (gr. kanon).
2 Por. E. Kechagia, Plutarch Against Colotes: A Lesson in History of Philosophy 
(Oxford 2011) 120; M.J. Osler, L.A. Panizza, «Introduction», w: M.J. Osler, Atoms, Pneu-
ma, and Tranquillity: Epicurean and Stoic Themes in European Thought (Cambridge 
2005) 2-3.
3 Zob. J.M. Rist, Epicurus: An Introduction (Cambridge 1977) 6; Ch. Sasaki, Descar-
tes’s Mathematical Thought (Dordrecht 2003) 379.
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wrażenie zmysłowe, drugim pojęcia, trzecim natomiast czucia4. Charakte-
rystyczną cechą filozofii epikurejskiej było bezwzględne zaufanie wrażeniom 
zmysłowym, i to do tego stopnia, że Epikur przypisywał temu poznaniu cał-
kowicie prawdziwą wartość niezależnie od okoliczności czasu czy miejsca 
zarejestrowanego przez podmiot spostrzeżenia. Takie postawienie sprawy 
oznaczało, że zdaniem filozofa zmysły nie mogły człowieka wprowadzać 
w błąd5.

Epikur podawał trzy główne argumenty za takim stanowiskiem. Pierwsza 
argumentacja osadzona została na bazie spostrzeżenia, że wrażenie zmysło-
we jest doznaniem. W tym kontekście, zdaniem filozofa, musi istnieć obiekt, 
który spowodował pojawienie się danego doznania, a zatem, skoro istnieje 
taki przedmiot, to musi on być podobny do tego doznania, które w człowieku 
się pojawiło6. Drugi argument związany jest z atomistyczną kosmologią 
filozofa. Epikur uważał, że wrażenie zostaje wywołane przez atomy, których 
cząsteczki wnikają w podmiot poznający7. Ponieważ te cząsteczki niosą 
ze sobą podobieństwa rzeczy, od których pochodzą, w związku z tym wy-
twarzane w człowieku wrażenie musi być podobne do samego przedmiotu. 
Wreszcie trzeci argument oparty został na spostrzeżeniu, że wytwarzane 
wrażenie nie jest w żaden sposób zależne od podmiotu. Skoro zatem podmiot 
poznający niczego nie odejmuje ani nie dodaje do odbieranego wrażenia, 
oznacza to, że musi ono być wytwarzane przez obiektywny przedmiot8.

Niemal z konieczności filozof musiał się ustosunkować do problemu 
różnic w postrzeganiu tego samego przedmiotu przez różne podmioty oraz 

4 Zob. G. Manetti, «Ancient Semiotics», w: P. Cobley, The Routledge Companion to 
Semiotics (London 2010) 22; A. Németh, Epicurus on the Self (New York 2017) 121. We-
dług Diogenesa Laertiosa epikurejczycy dodawali jeszcze czwarte kryterium – percepcje 
umysłu. Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,31] (Warszawa 
1968) 600.
5 Zob. Marcus Tullius Cicero, «O naturze bogów[1,25]», w: Marcus Tullius Cicero, 
Pisma filozoficzne, t. 1 (Warszawa 1960) 44.
6 Zob. K.M. Vogt, «All Sense-Perceptions Are True: Epicurean Responses to Skepti-
cism and Relativism», w: J. Lezra, L. Blake, Lucretius and Modernity: Epicurean Enco-
unters Across Time and Disciplines (New York 2016) 150.
7 Ten pogląd Epikura związany jest ściśle z jego rozwiązaniami z zakresu fizyki, która 
jednak, ze względu na obrany w niniejszym opracowaniu cel pracy, nie będzie przybliżana 
w ramach tematu podjętego w prowadzonych badaniach.
8 Por. H. Lokke, «The Stoics on Sense Perception», w: S. Knuuttila, P. Kärkkäinen, 
Theories of Perception in Medieval and Early Modern Philosophy (b.m.w. 2008) 44.
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postrzegania obiektów niewystępujących w świecie realnym (np. halucyna-
cje czy sny). Epikur poszedł w kierunku tłumaczenia różnic w postrzeganiu 
poprzez odwołanie się nie do błędu poznawczego któregoś podmiotu, ale 
do takiej właśnie natury podobizn wnikających w człowieka. Jego zdaniem 
różnice w postrzeganiu tego samego przedmiotu przez poszczególne pod-
mioty poznające wynika z tego, że tak dany przedmiot się jawi, a zatem 
różny odbiór nie jest błędem poznawczym, ale właśnie takim, a nie innym, 
odbiorem obiektu9. Podobizny rzeczy docierające do człowieka bowiem, 
mając do przebycia drogę pomiędzy obiektem a podmiotem poznającym, 
mogą wchodzić w interakcje z innymi cząsteczkami i wskutek tego ulec 
zmianie. W związku z tym człowiek, odbierając dane cząsteczki, odbiera już 
zmodyfikowane cząsteczki jakiegoś obiektu, co może spowodować błędne 
przypisanie odebranych cząsteczek do przedmiotu, od którego one pocho-
dzą. Drugim powodem różnic w postrzeganiu jest, zdaniem filozofa, fakt 
niewłaściwego filtrowania odbieranych cząsteczek przez narządy zmysłowe 
człowieka, które nie przepuszczają wszystkich podobizn obiektów pozna-
wanych, powodując tym samym różny wizerunek tego samego przedmiotu 
u różnych podmiotów10.

Drugim kryterium odróżniania prawdy od fałszu są, zdaniem filozofa, 
pojęcia, czyli tzw. prolepseis11. Pod tym terminem Epikur rozumiał umy-
słowe przedstawienia poznawanych rzeczy, a zatem rodzaj umysłowego 
chwytania obiektów znajdujących się w świecie rzeczywistym. Ponieważ 
owe pojęcia zostają wytworzone na podstawie percepcji realnie istniejącej 
rzeczy i odciśnięte w ludzkim umyśle dzięki mechanizmowi powtarzania, 
zdaniem Epikura odzwierciedlają one obiekty, a zatem są prawdziwe i nie 
mogą wprowadzać człowieka w błąd12. Co więcej, ponieważ język jest 
nośnikiem tych pojęć, stąd można również na tej podstawie stwierdzić, że 

9 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej (Lu-
blin 1999) 206.
10 Zob. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2002) 144.
11 Por. L.S. Joy, Gassendi the Atomist: Advocate of History in an Age of Science (Cam-
bridge 2002) 169.
12 Zob. M. Tuominen, Apprehension and Argument: Ancient Theories of Starting Points 
for Knowledge (Dordrecht 2007) 238; P.M. Morel, «Plotinus, Epicurus and the problem 
of intellectual evidence», w: A. Longo, D.P. Taormina, Plotinus and Epicurus: Matter, 
Perception, Pleasure (Cambridge 2016) 104.
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język także jest nośnikiem prawdy13. Filozof był jednak ostrożny w kwe-
stii przypisywania całkowitej nieomylności wydawanym sądom. Uważał 
on, że na poziomie sądu człowiek może popełnić błąd i wypowiedzieć 
nieprawdę, pomimo ostatecznego powiązania sądu z realnym obiektem. 
Dzieje się tak wtedy, kiedy podmiot wydaje taki sąd wnioskujący w odnie-
sieniu do rzeczy, który nie powinien wydawać ze względu na niezgodność 
z obiektem14.

Trzecim wreszcie kryterium prawdziwości w opinii Epikura są czucia. 
Jego zdaniem przyjemność i ból pozwalają na odróżnienie nie tylko praw-
dziwości od fałszu, ale również wartości od tego, co wartościami nie jest. 
W konsekwencji zatem to, co sprawia przyjemność, jest jednocześnie war-
tościowe i prawdziwe, to zaś, co sprawia ból, jest zarówno bezwartościowe, 
jak fałszywe15.

Gwarancja prawdziwości trzech przywołanych rzeczy (wrażenia 
zmysłowe, pojęcia, czucia) osadzona została na kategorii zwanej przez 
filozofa bezpośrednią oczywistością, która nigdy nie może wprowa-
dzić w błąd. Kiedy jednak dochodzi do rozumowania i wnioskowania, 
człowiek nie trzyma się już tak ściśle tego, co jest bezpośrednio dane, 
a zatem w konsekwencji podczas rozumowania może pojawić się błąd. 
Epikur tę kategorię nazywa mniemaniem i podejmuje filozoficzną reflek-
sję ustalenia warunków, które muszą zostać spełnione, żeby mniemanie 
mogło zostać uznane za prawdziwe. Zdaniem filozofa mniemanie jest 
prawdziwe wtedy, kiedy ma potwierdzenie ze strony doświadczenia 
i oczywistości, oraz wtedy, gdy nie ma zaprzeczenia ze strony doświad-
czenia i rzeczywistości16.

13 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,75-76], 620-621.
14 Zob. M.A. Soupios, The Greeks Who Made Us Who We Are: Eighteen Ancient Philo-
sophers, Scientists, Poets and Others (London 2013) 163. Wydaje się więc, że Epikur 
przesuwał punkt ciężkości w stronę niewłaściwej intencji podmiotu.
15 Por. G. Manetti, Theories of the Sign in Classical Antiquity (Bloomington 1993) 113; 
G. Striker, «Epicurean hedonism», w: J. Brunschwig, M.C. Nussbaum, Passions and Per-
ceptions: Studies in Hellenistic Philosophy of Mind (Cambridge 1993) 14.
16 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10,33-34] 601. Analo-
gicznie fałszywe jest to mniemanie, które nie ma potwierdzenia ze strony doświadczenia 
i oczywistości oraz ma zaprzeczenie ze strony doświadczenia i oczywistości.
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3. Kryteria prawdziwości w filozofii Zenona

W systemie filozoficznym Zenona filozofia została ustrukturyzowana 
w trzech głównych działach. Pierwszym z nich była teoria poznania zwana 
logiką, drugą teoria bytu zwana fizyką, trzecią zaś teoria moralności nazy-
wana przez stoików etyką17. Ponieważ najważniejszym zagadnieniem dla 
stoików była problematyka życia i osiągnięcia szczęścia, stąd etyce przy-
znawano nadrzędne miejsce w hierarchii działów uprawianej przez nich 
filozofii. Niemniej nie oznacza to, że etyka była pierwszą nauką w aspek-
cie metodycznym. Przeciwnie, ustępowała ona miejsce fizyce oraz logice 
i to właśnie logika była tym działem filozofii, który był uprawiany jako 
pierwszy i który dopiero stanowił wprowadzenie do kolejnych dyscyplin 
filozoficznych.

Zasadniczym celem logiki, w ujęciu Zenona i stoików, jest wypracowanie 
takich kryteriów, które pozwolą na odróżnienie prawdziwości i pewności od 
niepewności i powątpiewania18. Ponieważ stoicy wkładali bardzo wiele wy-
siłku w próbę dowiedzenia epistemologicznej wartości poznania zmysłowego 
czy niektórych sposobów uzasadnienia, stąd byli oni stałym obiektem ataków 
ze strony zwolenników myśli sceptyckiej, którzy wykluczali możliwość 
wypracowania wartościowych kryteriów poznania. Sama logika w kręgach 
stoickich dzielona była na dwa zasadnicze działy: dialektykę i retorykę19. 
Pierwsza dyscyplina logiczna poświęcona była opisowi prowadzenia dyskur-
sów przy użyciu argumentów merytorycznych, druga natomiast dotyczyła 
opisu prowadzenia polemik przy użyciu elementów krasomówczych.

Dużo miejsca w nauce Zenona poświęcono zagadnieniu poznania 
zmysłowego, co związane było w niemałej części z koncepcją odczytywa-
nia wiedzy ludzkiej w kategoriach tzw. tabula rasa20. Zdaniem stoików 

17 Zob. A.A. Long, Hellenistic Philosophy: Stoics, Epicureans, Sceptics (Berkeley 
1986) 119; G. Verbeke, «Ethics and logic in Stoicism», w: M.J. Osler, Atoms, Pneuma, 
and Tranquillity: Epicurean and Stoic Themes in European Thought (Cambridge 2005) 
11. 
18 Czasami spotkać się można z opiniami, że część stoików za podstawowy cel logiki 
uważała dostarczenie kryteriów prawdy.
19 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7,41], 389.
20 Zob. C.D. Duka, Philosophy of Education (Manila 2007) 12; M. Steinberg, The Fic-
tion of a Thinkable World: Body, Meaning, and the Culture of Capitalism (New York 
2005) 80.
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człowiek, rodząc się, jest niezapisaną kartą, wolną od jakiejkolwiek wiedzy 
i doświadczeń. Pierwsze ślady w pamięci ludzkiej pozostawiają wrażenia 
zmysłowe, które dostają się do człowieka na zasadzie odciśnięcia w ludzkich 
organach oglądanego przez dany podmiot przedmiotu za pośrednictwem 
zmysłów. To odciśnięcie zostaje następnie przetransportowane do duszy 
i pozostawia tam tzw. przedstawienie danej rzeczy21. Zapisanie danego 
spostrzeżenia pod postacią przedstawienia pozwala na jego przywoływanie 
w momencie, kiedy podmiot nie ma już bezpośredniego kontaktu z danym 
przedmiotem.

Dopiero w kontekście poczynionych powyżej uwag łatwiej jest zrozu-
mieć stoicką koncepcję kryterium prawdy. Zenon uważał, że probierzem 
prawdy nie jest wrażenie zmysłowe, ale właśnie wspomniane przedstawie-
nie danego przedmiotu. Co więcej, kryterium prawdy nie jest nawet każde 
przedstawienie, ale tylko takie, które obejmuje całość, a które w termino-
logii stoickiej zwykło się nazywać przedstawieniem kataleptycznym22. 
Chociaż wrażenie zmysłowe nie było probierzem prawdziwości, to jednak 
jego obecność była konieczna, żeby kryterium prawdy mogło się w ogóle 
pojawić. Należy podkreślić, że samo wrażenie zmysłowe jest niezależne 
od podmiotu poznającego. Zenon wspominał również o drugim warunku 
prawdziwego poznania, mianowicie o zgodzie czy akceptacji uzyskanego 
przedstawienia przez podmiot poznający, która to aktywność jest już zależna 
od człowieka23. Poznanie kataleptyczne zatem, czyli to stanowiące kryte-
rium prawdy, powstaje na drodze współwystąpienia dwóch wspomnianych 
warunków, czyli obecności wrażenia zmysłowego oraz zgody podmiotu 
poznającego24. Ponieważ Zenon wiązał prawdziwość z akceptacją pod-
miotu oraz oddziaływaniem rzeczy, wynika stąd, że w opinii założyciela 
stoicyzmu siła oddziaływania rzeczy na zmysły ludzkie jest na tyle wielka, 

21 Por. G. O’Daly, Augustine's Philosophy of Mind (Berkeley 1987) 106; A. Sheppard, 
The Poetics of Phantasia: Imagination in Ancient Aesthetics (London 2014) 12. Stoicy 
różnili się między sobą co do natury wspomnianego odciśnięcia. Sam Zenon opowiadał 
się za jego materialnym wymiarem, inni z kolei mówili o modyfikacji jakościowej.
22 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7,45-46], 390.
23 Por. S.K. Strange, «The Stoics on the Voluntariness of the Passion», w: S.K. Strange, 
J. Zupko, Stoicism: Traditions and Transformations (Cambridge 2004) 48.
24 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7,49], 392; R. Brouwer, 
The Stoic Sage: The Early Stoics on Wisdom, Sagehood and Socrates (Cambridge 2014) 
48-49.
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że nijako wymusza ona na człowieku uznanie przez niego prawdziwości 
oddziaływanych obiektów. Innymi słowy, dla stoików probierzem prawdy 
jest oczywistość oraz jasność oglądu realnie istniejących przedmiotów.

Podobnie jak Epikur, tak również i Zenon musiał zmierzyć się z proble-
mem popełniania przez podmiot poznający błędu w poznaniu. Założyciel 
stoicyzmu podawał dwa możliwe rozwiązania wspomnianej aporii. Po pierw-
sze uważał on, że błąd poznawczy może pojawić się wtedy, gdy człowiek 
przyjmuje pewne obrazy w taki sposób, jakby reprezentowały one realnie 
istniejące przedmioty, podczas gdy naprawdę tak nie jest. Po drugie, błąd 
może się pojawić również na poziomie błędnego przypisania przedstawienia 
jednej rzeczy, podczas gdy faktycznie odnosi się on do innej rzeczy25. Jak 
widać, Zenon zatem łączył błąd poznawczy z aktywnością podmiotu.

Zenon i stoicy podkreślali również możliwość rozumowania i formu-
łowania przedstawień rozumowych oraz różnych działań, które można na 
nich wykonać (łączenie, dzielenie, modyfikacje) w celu wyprowadzania 
wniosków. Rozumowanie jest rodzajem przejścia od posiadanych już wrażeń 
zmysłowych w oparciu o wykonywane działania bezpośrednie lub pośrednie. 
Pierwsze z nich, zdaniem stoików, pozwalają na przechodzenie od konkretów 
do pojęć ogólnych, drugie natomiast są już w ścisłym sensie działaniami na 
posiadanych pojęciach26.

4. Zestawienie nauki Epikura i Zenona 
w zakresie kryterium prawdziwości

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że obaj filozofowie mieli 
w zasadzie jednakowe podejście do problematyki podziału dyscyplin filo-
zoficznych oraz ich miejsca w hierarchii ważności. Wspólnie wskazywali 
na etykę jako najważniejszą dyscyplinę filozoficzną oraz konsekwentnie 
uważali logikę za wprowadzenie do fizyki27. Co więcej, wspólne jest także 
dopatrywanie się zasadniczego celu logiki w ustaleniu kryteriów prawdzi-
wości i odróżniania prawdy od fałszu.
25 Zob. B.A.G. Fuller, Filozofia starożytna i średniowieczna (Warszawa 1963) 269.
26 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 345.
27 Oczywiście trzeba być świadomym nieco innej nomenklatury używanej przez tych 
myślicieli w odniesieniu do poszczególnych działów filozofii.
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W zakresie zagadnienia kryterium pozwalającym odróżnić prawdę od 
fałszu oraz tego, co prawdziwe, od tego, co nieprawdziwe, należy podkreślić 
większą ilość takich kryteriów w przypadku doktryny epikurejskiej. Epikur 
bowiem wskazywał na trzy potencjalne źródła pewności (wrażenia zmysło-
we, pojęcia, czucia), które łączył z niemożliwą, w jego opinii, do zakwestio-
nowania bezpośrednią oczywistością. W przypadku nauki stoickiej Zenon 
opowiadał się za przypisaniem prawdziwości przedstawieniu wdrożonemu 
człowiekowi za pośrednictwem wrażenia zmysłowego i zaakceptowanemu 
przez podmiot poznający28. Wbrew pozorom w obu przypadkach filozofowie 
wiązali kryterium prawdy z oczywistością i wyrazistością danego przedmiotu 
poznania, przy czym wydaje się, że Zenon ograniczał probierz prawdy tylko 
do ostatniego etapu procesu poznawczego, czyli do już zmodyfikowanego 
wrażenia zmysłowego, podczas gdy dla Epikura kryterium prawdziwo-
ści było osadzone w zasadzie na całym procesie poznawczym. Co więcej, 
założyciel epikureizmu uważał, że poznanie rozumowe, przy spełnieniu 
określonych warunków, może być prawdziwe, podczas gdy stoicy, wydaje 
się, nie wiązali z poznaniem rozumowym probierza prawdy.

W odniesieniu do problematyki błędu poznawczego również wydaje 
się, że, wbrew pozorom, obaj filozofowie głosili bardzo podobne twier-
dzenia. Obaj bowiem wiązali błąd poznawczy z odbiorem obiektów przez 
podmioty poznające, przy czym Zenon bardzo wyraźnie podkreślał błędy 
popełniane przez podmiot i nie odnosił się do problemu drogi pomiędzy 
obiektem a zmysłami człowieka. Epikur z kolei również podkreślał pewne 
mankamenty w ludzkich narządach zmysłowych, niemniej ten myśliciel 
popełniane błędy poznawcze tłumaczył również przez odwołanie się do 
tego etapu procesu poznawczego, który ma miejsce jeszcze przed odbiorem 
cząsteczek przez ludzkie zmysły.

5. Zakończenie

Celem niniejszej pracy była próba ustalenia stopnia podobieństwa po-
między nauką Epikura i Zenona w zakresie kryterium prawdziwości. Cel 

28 Można zatem pokusić się o stwierdzenie, że stoickie kryterium prawdziwości jest 
tożsame z drugim probierzem prawdy wskazanym przez Epikura (pojęcia).
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pracy został osiągnięty dzięki wykorzystaniu metody porównawczej, samo 
opracowanie zaś zostało ustrukturyzowane w trzech częściach. Na pierw-
szym etapie analiz przebadano myśl Epikura, na drugim natomiast – rozwią-
zania zaproponowane przez Zenona. Wreszcie w części trzeciej dokonano 
właściwego porównania.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że zakres po-
dobieństwa nauki Epikura i Zenona w odniesieniu do problematyki kryte-
rium prawdziwości jest bardzo duży. Wspomniany zakres podobieństwa 
nie ogranicza się tylko do generalnych rozwiązań w zakresie miejsca logiki 
w hierarchii dyscyplin filozoficznych czy celu istnienia logiki, ale przede 
wszystkim dotyczy on wiązania probierza prawdy z oczywistością i jasnością 
poszczególnych obiektów oraz przyczyn błędów popełnianych przez ludzi. 
Nawet jeżeli rozwiązania obu filozofów różniły się co do szczegółów, to 
należy zauważyć, że owe różnice mogły wynikać z bardziej szczegółowych 
refleksji prowadzonych przez Epikura, które mogły pomóc mu w dostrze-
żeniu większej ilości potencjalnych rozwiązań.
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Zagadnienie kryteriów prawdziwości poznania w nauce Epikura i Zenona

The problem of truth criterion of cognition 
in Epicurus’ and Zeno’s philosophy

The main purpose of the paper was an attempt of finding out similarity degree between 
Epicurus’ and Zeno’s philosophy in relation to veracity criterion problem. The author used 
the comparison method and divided analysis into three parts. In the first part the author 
presents Epicurus’ ideas. In the second part the author presents Zeno’s solutions. Finally 
in the third part the comparison took place. On the basis of analysis and juxtaposes it can 
be claimed that, near to some less important differences, there is a big similarity degree 
between philosophers’ ideas in connection to veracity criterion problem.

Keywords:  Epicurus; Epicureanism; Zeno; Stoicism; logic; veracity; criterion
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Tropy Ainezydema a tropy Agryppy – 
studium porównawcze dwóch wykazów sceptycznych 

argumentów przeciwko możliwości poznania

W niniejszym opracowaniu postawiono dwa cele badawcze. Pierwszym z nich jest pró-
ba ustalenia sposobu, w jaki Agryppa wzmocnił argumenty zebrane przez Ainezydyma. 
Drugim natomiast jest odpowiedź na pytanie, które z argumentów Ainezydyma pominął 
Agryppa w swoim spisie. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszych dwóch 
zostają przytoczone kolejno spisy Ainezydyma i Agryppy, w trzecim zaś następuje wła-
ściwe porównanie obu wykazów. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, 
że Agryppa wzmocnił argumentację swego poprzednika przede wszystkim przez wprowa-
dzenie argumentów mających kwestionować możliwość poznania rozumowego. Z drugiej 
strony nie pominął on żadnego z argumentów Ainezydyma, ale znalazł ich wspólny punkt 
i zgrabnie włączył do swego wykazu.

Słowa kluczowe:   Ainezydem; Agryppa; tropy; sceptycyzm; argumenty

1. Wprowadzenie

Poglądy głoszone przez Pirrona z Elidy spotkały się z przyjęciem wśród 
niektórych myślicieli społeczności greckiej, co spowodowało nie tylko ich 
stopniowe rozpowszechnianie, ale również rozszerzanie, modyfikowanie 
i wypracowywanie nowych argumentów mających bronić zasadniczych 
zrębów filozofii Pirrona. Ten nurt myślenia stał się na tyle popularny, że 
z niektórych jego założeń korzystali (i nadal korzystają) przedstawiciele 
współczesnych nurtów filozoficznych1.

W starożytności podejmowano niekiedy próby uporządkowania 
najważniejszych argumentów sceptycznych w taki sposób, żeby zało-
żenia systemu filozoficznego Pirrona stały się bardziej dostępne i lepiej 

1 Jako przykład można przytoczyć takich filozofów, jak Hume czy Montaigne.
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zrozumiałe dla niewykształconych ludzi po to, aby ci chętniej przyjmowa-
li styl życia propagowany przez sceptyków. Dwoma znanymi przykłada-
mi takich prób są wykazy sporządzone przez Ainezydema oraz Agryppę. 
Szczególnie intrygujący jest spis sporządzony przez tego drugiego filozofa, 
ponieważ jest on dwukrotnie krótszy, a mimo to uważany jest za mocniejszy 
i lepiej zorganizowany niż wykaz Ainezydyma. W tym kontekście posta-
wienie pytania o to, co Agryppa pominął, a co wykorzystał ze spisu swego 
poprzednika wydaje się ważne i znaczące.

Celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia odpowiedzi 
na następujące pytania: w jaki sposób Agryppa wzmocnił wykaz Ainde-
zydyma oraz które z argumentów Ainezydyma zostały pominięte w spisie 
Agryppy. Podstawową metodą, która pomoże w udzieleniu odpowiedzi na 
postawiony problem, będzie metoda porównawcza. Opracowanie składać 
się będzie z trzech części. W pierwszych dwóch nastąpi przywołanie ar-
gumentów wspomnianych filozofów, najpierw Ainezydyma, następnie zaś 
Agryppy. W trzeciej natomiast będzie miało miejsce właściwe porównanie 
oby wykazów oraz zostanie udzielona odpowiedź na problemy postawione 
w niniejszej pracy.

2. Argumenty Ainezydema

Ainezydem wskazał dziesięć argumentów mających na celu podać za-
sadność wątpienia i zawieszania sądu2. Zasadnicza rola filozofa polegała 
na opracowaniu i uporządkowaniu tych wywodów, gdyż spora część z nich 
została najprawdopodobniej przejęta od jego poprzedników3. Owe ar-
gumenty, które starożytni nazwali tropami, przetrwały do czasów współ-
czesnych u trzech autorów: Diogenesa Laertiosa w „Żywotach i poglą-
dach słynnych filozofów”, Sekstusa Empiryka w „Zarysach pirrońskich” 
oraz Filona z Aleksandrii4. Ostatni z wymienionych autorów przekazał 

2 Niekiedy spotkać się można z poglądami kwestionującymi Ainezydowe autorstwo 
dziesięciu tropów. Zob. R.J. Hankinson, The Sceptics (London 1995) 109.
3 Zob. R. Ziemińska, Historia sceptycyzmu. W poszukiwaniu spójności (Toruń 2013) 
81.
4 Por. R.J. Hankinson, Cause and Explanation in Ancient Greek Thought (Oxford 
1998) 269.
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znaczną argumentów Ainezydema, aczkolwiek nie wszystkie, przede wszyst-
kim w dziele „De ebretate”, choć nawiązania do niektórych z argumentów 
można odnaleźć również w takich utworach, jak „De vita Mosis”, „Quod 
Deus sit immutabilis” czy „De Iosepho”5. Tzw. tropy Ainezydema odwołują 
się do (1) różnic w postrzeganiu przez różne istoty żywe, (2) przez poszcze-
gólnych ludzi, (3) za pośrednictwem różnych narządów zmysłu, (4) zależnie 
od warunków osoby postrzegającej, (5) kontekstu społeczno-wychowaw-
czego osoby spostrzegającej, (6) położenia i odległości, (7) otoczenia, (8) 
ilości i relacji, (9) stanu oraz (10) częstotliwości postrzegania6.

2.1 Różnice w postrzeganiu przez różne istoty żywe

Ainezydem zwrócił uwagę na znaczne różnice w budowie zmysłów 
u poszczególnych organizmów żywych, które to zmysły są odpowie-
dzialne za odbiór wrażeń zewnętrznych. W zależności od przynależności 
do konkretnego gatunku dany organizm ma silniej wyczulone określo-
ne zmysły, inne natomiast nie7. Dla przykładu pies ma dosyć dobrze 
rozwinięty zmysł węchu, a jastrząb zmysł wzroku. Z tego powodu wra-
żenia odbierane przez poszczególne osobniki żywe za pośrednictwem 
poszczególnych zmysłów nie będą jednakowe, ale mogą się różnić, i to 
nawet, w pewnych przypadkach, skrajnie. W konsekwencji poszczególne 
organizmy mogą dokonać diametralnie różnej oceny tego, co sprawia 
ból albo przyjemność.

Zdaniem filozofa człowiek na tle zwierząt nie wydaje się być w wyróż-
nionej czy uprzywilejowanej pozycji. Za takim twierdzeniem przemawia 
fakt, że niektóre zmysły człowiek posiada gorzej rozwinięte od innych 
zwierząt, co sprawia, że określonych wrażeń zmysłowych nie odbiera on 

5 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa (Lublin 
1999) 179.
6 U różnych autorów współczesnych podawana jest różna kolejność poszczególnych 
argumentów. Rozbieżność ta istniała również wśród autorów starożytnych. Zob. J. Barnes, 
Mantissa. Essays in Ancient Philosophy (Oxford 2015) 553-554.
7 Por. R. Fogelin, «Stroud and Pyrrohonism», w: J. Bridges, N. Kolodny, W. Wong, 
The Possibility of Philosophical Understanding: Reflections on the Thought of Barry 
Stroud (Oxford 2011) 63; J.R.M. Neto, Machado de Assis, the Brazilian Pyrrhonian (West 
Lafayette 1994) 3; P. Adamson, Philosophy in the Hellenistic and Roman Worlds: a histo-
ry of philosophy without any gaps, t. 2 (Oxford 2015) 125.
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lepiej od innych organizmów. W tej sytuacji niezasadna jest próba obrony 
bezbłędności w odbiorze wrażeń.

2.2 Różnice w postrzeganiu przez poszczególnych ludzi

Argument ten można uznać za odmianę poprzedniej argumentacji, przy 
czym w tym przypadku zakres analiz ograniczony został tylko do przed-
stawicieli gatunku ludzkiego8. Zdaniem Ainezydema nawet przyjęcie wy-
jątkowej pozycji gatunku ludzkiego w świecie i przypisanie mu lepszego 
odbioru wrażeń od zwierząt nie rozwiązuje problemu odmiennego odbioru 
tej samej rzeczy. Filozof zauważa bowiem, że wśród ludzi można wskazać 
nie tylko odmienne, ale nawet wzajemnie sprzeczne sposoby postrzegania 
jednych i tych samych rzeczy9.

Przykładem jest choćby kosztowanie tej samej potrawy, która dla jedne-
go człowieka będzie wyśmienita i smaczna, a dla drugiego ohydna i obrzy-
dliwa. Starożytni dla poparcia tego tropu przytaczali m.in. osoby Androsa 
z Argos oraz Demofona. Pierwszy z nich znany był z tego, że potrafił po-
dróżować przez pustynię, nie pijąc wody, co dla zdecydowanej większości 
ludzi jest niewykonalne. Drugi natomiast zasłynął z tego, że w cieniu miał 
odczuwać gorąco, a w słońcu zimno, co jest przeciwieństwem doświadczenia 
innych ludzi10.

2.3 Różnice w postrzeganiu za pośrednictwem różnych na-
rządów zmysłu

W trzecim tropie Ainezydem zawęża prowadzone analizy tylko do jed-
nego człowieka i koncentruje się na obserwacji postrzegania tej samej rzeczy 
przez poszczególne zmysły. W opinii filozofa nawet zawężenie rozważań 

8 Por. A. Avramides, Other Minds (London 2001) 25.
9 Zob. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,14] (Warszawa 1998) 28; J.R.M. Neto, 
«Charron’s epoché and Descartes’ cogito: the sceptical base of Descartes’ refutation 
of scepticism», w: G. Paganini, The Return of Scepticism: From Hobbes and Descar-
tes to Bayle (New York 2003) 99; M.K. Lee, Epistemology After Protagoras: Responses 
to Relativism in Plato, Aristotle, and Democritus (New York 2005) 135.
10 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11] (Warszawa 1968) 
564; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 182.
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do jednego przedstawiciela ludzkiego gatunku nic nie daje, ponieważ moż-
na w sposób zasadny pokazać, że poszczególne zmysły zupełnie inaczej 
odbierają tę samą rzecz11.

Klasycznymi przykładami obrazującymi intuicję Ainezydema są malo-
widło oraz miód. W przypadku obrazu narząd wzroku jest w stanie dostrzec 
namalowane wypukłości. Tymczasem zmysł dotyku doświadcza płaskiej 
powierzchni. W drugim przypadku miód dla zmysłu smaku jest miły dla 
podniebienia i przyjemny podczas spożywania. Ten sam produkt jednak 
dla narządu wzroku jest bolesny12.

2.4 Różnice w postrzeganiu w zależności od warunków po-
strzegającego

Ainezydem zauważył, że różne stany ducha tego samego człowieka 
przekładają się na sposób jego postrzegania świata. Z tego powodu ta 
sama rzecz inaczej będzie postrzegana przez daną osobę wtedy, gdy jest 
ona zdrowa, a inaczej wtedy, gdy jest ona chora13. Wiek również prze-
kłada się na sposób odbioru wrażeń ze świata zewnętrznego. Przykładem 
podawanym jako fakt mający potwierdzić ten argument jest przypadek 
Tenona z Titorai, który miał mieć możliwość świadomego spacerowania 
we śnie14.

2.5 Różnice w postrzeganiu w zależności od kontekstu życia 
i wychowania

Ainezydem zauważył, że ocena takich podstawowych wartości moral-
nych, jak prawda, dobro, piękno, zdecydowanie różni się nie tylko w ra-
mach określonych społeczności kulturowych, lecz również w ramach danej 

11 Por. S. Buckle, Hume's Enlightenment Tract: The Unity and Purpose of An Enquiry 
concerning Human Understanding: The Unity and Purpose of An Enquiry concerning 
Human Understanding (New York 2001) 310.
12 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 182.
13 Por. M.K. Lee, Epistemology After Protagoras, 135; S. Buckle, Hume's Enlighten-
ment Tract, 310; H. Thorsrud, Ancient Scepticism (London 2009) 109.
14 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11], 564; G. Reale, 
Historia filozofii starożytnej, 183.
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społeczności15. Różnice te nie dotyczą bynajmniej jedynie wspomnianych 
wartości, ale również takich zagadnień, jak np. pochodzenie i koniec świata 
czy wizja istot boskich. Co istotne, różne opinie na ten temat przedstawiają 
również poszczególne szkoły filozoficzne. W tym kontekście ocena danego 
człowieka nie zależy od istoty spostrzeganej rzeczy, ale od wychowania, 
czasu oraz miejsca życia16.

2.6 Różnice w postrzeganiu w zależności od położenia i odle-
głości

W opinii Ainezydema spostrzegane przez człowieka obiekty zawsze 
odbierane są w ramach określonych odległości i położenia17. W związku 
z tym człowiek, obserwując daną rzecz, odbiera ją w oparciu o odległość, 
która dzieli go oraz dany obiekt, jak również w oparciu o ściśle określone 
miejsce, jakie dana rzecz zajmuje w świecie18. Z tego powodu przedmioty 
oglądane z daleka wydają się małych rozmiarów, gdy tymczasem skrócenie 
odległości pomiędzy nimi a obserwatorem sprawia, że ich wielkość wydaje 
się powiększać. Podobnie pewne przedmioty mogą wydawać się okrągłe, 
podczas gdy faktycznie są one czworokątne, co można zaobserwować, 
zbliżywszy się bardziej do nich.

2.7 Różnice w postrzeganiu w zależności od środowiska ota-
czającego przedmioty

Filozof mocno podkreślał, że przedmiot odbierany zmysłami ludzki-
mi nigdy nie dociera do człowieka w czystej postaci, ale zawsze zostaje 
spostrzeżony wraz z środowiskiem, które go otacza19. Owo zakotwiczenie 

15 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,14], 41.
16 Por. J.R.M. Neto, «Charron’s epoché and Descartes’ cogito: the sceptical base of De-
scartes’ refutation of scepticism», 99; R. Bett, Pyrrho, His Antecedents, and His Legacy 
(New York 2000) 208.
17 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,14], 36.
18 Por. J.R.M. Neto, Machado de Assis, the Brazilian Pyrrhonian, 3; M.K. Lee, Epis-
temology After Protagoras, 135; D.C. Ainslie, Hume's True Scepticism (New York 2015) 
113.
19 Por. C.B. Brush, Montaigne and Bayle: Variations on the Theme of Skepticism (Ha-
gue 1966) 11; Ch. Landesman, R. Meeks, Philosophical Skepticism (Malden 2003) 26.
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obiektu w pośredniku musi w konsekwencji uniemożliwiać dokładny osąd 
o samej rzeczy. Przykładami mającymi potwierdzać intuicje Ainezydema jest 
choćby kwestia spostrzegania barw czy kosztowania smaku. W pierwszym 
przypadku każda barwa spostrzegana jest w powietrzu i w świetle, a zatem 
nie bezpośrednio. W drugim przypadku podobnie – smak tworzy połączenie 
kosztowanego pokarmu z substancją znajdującą się w ustach20.

2.8 Różnice w postrzeganiu w zależności od ilości

W przypadku tego argumentu Ainezydem zwracał uwagę na to, że przed-
miot oglądany pojedynczo jawi się zmysłom inaczej niż w sytuacji, kiedy jest 
oglądany w towarzystwie innych podobnych obiektów21. W konsekwencji 
to od relacji ilościowych zależy odbiór danego przedmiotu, co oznacza, 
że ogląd obiektu takiego, jakim on jest, wydaje się niemożliwe22. Dwoma 
przykładami ilustrującymi myśl filozofa jest ogląd piasku oraz opiłków 
srebra. Pojedyncze ziarenka piasku jawią się ludzkim zmysłom jako chropo-
wate i twarde. Tymczasem w momencie, gdy zbierze się większą ich ilość, 
w odbiorze stają się miękkie, a uczucie chropowatości znika. Zebrane razem 
opiłki srebra ludzkie zmysły odbierają jako białe, gdy tymczasem, patrząc 
na pojedyncze sztuki, oko spostrzega je jako czarne23.

2.9 Różnice w postrzeganiu w zależności od relacji pomiędzy 
przedmiotami

Niekiedy ten rodzaj argumentu Ainezydema określany jest jako trop 
względności. Filozof za jego pomocą próbuje pokazać, że poznanie niektó-
rych przedmiotów jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, gdy zostaną one 
zestawione bądź porównane z innymi obiektami24. W przeciwnym razie 

20 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 185.
21 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,14], 38.
22 Por. P. Woodruff, «The Pyrrhonian Modes», w: R. Bett, The Cambridge Companion 
to Ancient Scepticism (Cambridge 2010) 230; B. Inwood, L.P. Gerson, Hellenistic Philo-
sophy: Introductory Readings (Indianapolis 1988) 291.
23 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 186.
24 Por. B. Inwood, L.P. Gerson, Hellenistic Philosophy, 291; T. Vámos, Knowledge and 
Computing: A Course on Computer Epistemology (Budapest 2010) 188.
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percepcja właściwości określonych rzeczy jest niemożliwa. Przykładami 
ilustrującymi intuicję filozofa są takie kategorie, jak np. przymiot wielkości, 
ciężaru czy piękna. Stwierdzenie, że dany przedmiot jest ciążki, jest możliwe 
wtedy, gdy porówna się go z innym, lżejszym przedmiotem. Konstatację 
o pięknie danego obiektu można wygłosić wtedy, gdy osoba wygłaszająca 
taki sąd ma możliwość porównania go z rzeczą brzydką i szpetną.

2.10 Różnice w postrzeganiu w zależności od częstotliwości 
spostrzegania

W przypadku tego tropu filozof podkreślał rolę częstotliwości poszcze-
gólnych zjawisk w ich odbiorze przez poszczególnych ludzi25. Zdaniem 
Ainezydema im częściej dana rzecz jest doświadczana przez konkretnego 
odbiorcę, tym mniej będzie ona go zadziwiać. Tymczasem ta sama rzecz 
bardzo rzadko doświadczana przez innego odbiorcę, może go zdumiewać, 
co prowadzi do względności w ocenie tego samego zjawiska. Jako przykład 
obrazujący myśl filozofa można podać zjawiska trzęsienia ziemi. Trzęsienie 
ziemi nie przeraża jednakowo tych ludzi, którzy wielokrotnie go doświad-
czyli, oraz tych, którzy nigdy nie byli jego świadkami26.

3. Argumenty Agryppy

Agryppa zdecydował się na sporządzenie nowego zestawu argumen-
tu bynajmniej nie dlatego, by zastąpić wykaz Ainezydema, ale po to by 
urozmaicić i wzmocnić argumentację sceptyków. Na nowej liście Agryppy 
znalazło się pięć tzw. tropów: (1) z rozbieżności poglądów, (2) nieskończo-
ności dowodu, (3) względności spostrzeżeń, (4) dogmatyzacji założeń oraz 
(5) błędnego koła we wnioskowaniu27.

25 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11], 566; J.Ch. Laur-
sen, The Politics of Skepticism in the Ancients, Montaigne, Hume, and Kant (Leiden 1992) 
41; J. Annas, J. Barnes, The Modes of Scepticism: Ancient Texts and Modern Interpreta-
tions (Cambridge 1985) 147.
26 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 187.
27 Por. J. Greco, Putting Skeptics in Their Place: The Nature of Skeptical Arguments 
and Their Role in Philosophical Inquiry (Cambridge 2007) 108.
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3.1 Rozbieżność poglądów

Agryppa podkreślał, że pomiędzy ludźmi panują różne opinie co do tych 
samych kwestii28. Różne rozwiązania podają nawet filozofowie, a więc ci, 
którzy poświęcili znaczną część swojego życia badaniom otaczającej rze-
czywistości oraz zasad dobrego i godnego życia. Na tej podstawie filozof 
uważa, że dojście do właściwego zrozumienia rzeczywistości czy popraw-
nego rozwiązania dylematów moralnych jest niemożliwe29.

3.2 Nieskończoność dowodu

Rozwiązanie każdego problemu implikuje w sposób konieczny podanie 
dowodu mającego przemawiać za słusznością danego rozwiązania. Jego 
brak nie jest bowiem w stanie uprawomocnić głoszonej przez kogoś tezy. 
Tymczasem, jak zauważa filozof, podanie uzasadnienia nie kończy schematu 
argumentowania, ponieważ przytoczony dowód domaga się swojego wła-
snego uzasadnienia. Gdyby nawet udało się znaleźć dowód do tego drugiego 
uzasadnienia, to i tak, według Agryppy, powstaje kolejne założenie, które 
również domaga się dowodu. Ponieważ taka sytuacja będzie się powtarzać za 
każdym razem, wynika stąd, że nigdy nie uda się znaleźć uzasadnienia fun-
damentalnego, które nie będzie się domagało dowodu dla samego siebie30.

3.3 Względność spostrzeżeń

Agryppa podkreśla w tym argumencie, że dana rzecz nigdy nie jest 
oglądana bezpośrednio, ale zawsze dzieje się to w oparciu o ściśle określony 
kontekst, w jakim dokonuje się spostrzeżenie31. Ta relacja jest dwupozio-
mowa. Z jednej strony konkretny obiekt jest postrzegany wespół z innymi 
obiektami i środowiskiem, w jakim się znajduje, z drugiej zaś strony spo-
strzeżenie uwarunkowane jest od samej osoby spostrzegającej32. Z powodu 
tych dwóch zależności bezpośredni ogląd rzeczy wydaje się niemożliwy.

28 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,15], 44.
29 Por. A. Carter, Metaepistemology and Relativism (London 2016) 73.
30 Por. A. Hazlett, A Critical Introduction to Skepticism (London 2014) 11.
31 Sekstus Empiryk, Zarysy Pirrońskie [1,15], 44.
32 Por. M. Baghramian, Relativism (London 2004) 33.



131

Tropy Ainezydema a tropy Agryppy

3.4 Dogmatyzacja założeń

Ten argument Agryppy jest pewną formą obrony drugiego tropu, 
czyli nieskończoności dowodu. Próbując podać uzasadnienie mają-
ce przemawiać za jakąś tezą, ktoś mógłby opowiedzieć się za danym 
dowodem i stwierdzić, że nie będzie już szukał uzasadnienia dla tego 
dowodu. Teoretycznie zatem taka osoba uniknęłaby problemu genero-
wanego przez drugi trop Agryppy. Tymczasem filozof wykazuje bez-
podstawność tej linii obrony i stawia problem słuszności opowiedzenia 
się właśnie za taką, a nie inną tezą. Zawsze bowiem można postawić 
pytanie o zasadność przyjęcia takiego, a nie innego aksjomatu, zwłaszcza 
w kontekście tego, że przyjęcie innego aksjomatu mogłoby potwierdzać 
słuszność tezy przeciwnej33.

3.5 Błędne koło we wnioskowaniu

Ten argument filozofa można traktować jako rodzaj potencjalnej 
obrony tropów drugiego i czwartego. Trzecią możliwością próby uza-
sadnienia jakiejś tezy jest takie sformułowanie dowodu, żeby z jed-
nej strony unikał on przyjęcia jakiejś racji w sposób dogmatyczny, 
a z drugiej wystrzegał się regresu w nieskończoność. Takim sposobem 
jest takie sformułowanie dowodu, żeby ten był zawarty we wniosku. 
W ten sposób z jednej strony następuje zazębienie schematu argumen-
tacyjnego, co unika regresu w nieskończoność, a z drugiej powstaje 
niedogmatyczne uzasadnienie dla głoszonej tezy. Agryppa wyraźnie 
stwierdza jednak, że taki rodzaj dowodzenia jest metodycznie wadliwy, 
ponieważ w sensie ścisłym nie jest on dowodzeniem, ale sofistycznym 
ukryciem problemu34.

33 Por. J. Barnes, «Pyrrhonism, Belief and Causation. Observations on the Scepticism 
of Sextus Empiricus», w: W. Haase, Aufstieg und Niedergang der römischen Welt: Geschi-
chte und Kultur Roms im Spiegel der neueren Forschung (Berlin 1990) 2680.
34 Por. J. Barnes, The Toils of Scepticism (Cambridge 2007) 59-60; M. Lammenranta, 
«The Role of Disagreement in Pyrrhonian and Cartesian Skepticism», w: D.E. Machuca, 
Disagreement and Skepticism (New York 2013) 47.
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4. Charakter argumentów Ainezydema i Agryppy

Już na tzw. pierwszy rzut oka widać, że argumenty podane przez Agryppę 
mają bardziej skondensowaną i sprecyzowaną formę niż tropy Ainezydema, 
przez co są łatwiejsze w odbiorze i silniejsze w dyskusji. Wydaje się zatem, 
że postawiony sobie cel filozof spełnił35. Ich siła opiera się przede wszystkim 
na rozszerzeniu obszarów objętych poglądami filozofii sceptyckiej. W liście 
sformułowanej przez Ainezydema wszystkie dziesięć argumentów związane 
były z poznaniem zmysłowych i ich celem było właśnie wykluczenie możli-
wości poprawnego spostrzegania świata za pośrednictwem zmysłów. Wykaz 
sporządzony przez Agryppę nie dość, że wydaje się nie zatracać niczego 
z argumentacji wyprowadzonej przez jego poprzednika, to jeszcze na dodatek 
ją wzmacnia przez próbę odrzucenia możliwości poznania rozumowego.

Oponenci Ainezydyma mogliby bowiem twierdzić, że nawet jeśli po-
znanie zmysłowe jest niemożliwe, albo w najlepszym razie bardzo wątpli-
we, o czym świadczą przytoczone przez filozofa argumenty, to jednak nie 
można tego samego stwierdzić w odniesieniu do poznania za pośrednic-
twem rozumu, gdyż w wiarygodność tej zdolności poznawczej człowieka 
argumenty Ainezydyma nie uderzały. Agryppa dzięki wprowadzeniu trzech 
tropów dotyczących właśnie poznania rozumowego nie tylko zabezpieczył 
się przed tego rodzaju zarzutami, ale równocześnie wykluczył jakąkolwiek 
możliwość uzasadnienia rozumowego wskutek wskazania problemów trzech 
najważniejszych możliwości takiego wnioskowania36.

Na podstawie tych zestawień można zatem stwierdzić, że drugi, czwarty 
oraz piąty argument Agryppy dotyczy niemożliwości poznania rozumowego, 
a pierwszy oraz trzeci wyklucza poznanie zmysłowe. Oznacza to, że tropy 
Ainezydyma zawierają się właśnie w pierwszym oraz trzecim argumencie 
Agryppy. Co więcej, można stwierdzić, że jeden trop Ainezydyma (róż-
nice w postrzeganiu w zależności od kontekstu życia i wychowania) jest 
pierwszym argumentem Agryppy, a pozostałych dziewięć tropów Ainezy-
dyma sprowadzić można do trzeciego argumentu Agryppy, ponieważ punk-
tem wspólnym tych dziewięciu tropów jest właśnie problem względności 

35 Jak już zostało zauważone, celem opracowania nowej listy tropów była właśnie chęć 
wzmocnienia argumentacji sceptyków.
36 Zob. R.J. Hankinson, The Sceptics , 182.



133

Tropy Ainezydema a tropy Agryppy

w odbiorze spostrzeżeń, o którym mówił Agryppa. Zasadne jest zatem stwier-
dzenie, że Agryppa nie pominął żadnego z argumentów Ainezydyma.

5. Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu postawiono dwa problemy badawcze. Pierw-
szym z nich było ustalenie sposobu, w jaki Agryppa wzmocnił wykaz ar-
gumentów sceptyckich, drugim zaś wskazanie argumentów Ainezydyma, 
które zostały pominięte w spisie sporządzonym przez Agryppę. Dla osiągnię-
cia postawionych celów badawczych posłużono się metodą porównawczą. 
Opracowanie podzielone zostało na trzy części. W pierwszej przytoczono 
dziesięć argumentów Ainezydyma. W drugiej miało miejsce przywołanie 
pięciu argumentów Agryppy. W trzeciej zaś nastąpiło właściwe porównanie.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że argumentacja 
Agryppy wzmocniła założenia filozofii sceptyckiej przede wszystkim przez 
wprowadzenie argumentów mających na celu wykluczenie możliwości po-
znania rozumowego. Co więcej, Agryppa uczynił to w taki sposób, by za-
bezpieczyć się przed jakąkolwiek możliwością poznania za pośrednictwem 
rozumu. Odnośnie do drugiego problemu badawczego należy stwierdzić, 
że żaden z argumentów Ainezydyma nie został pomięty przez Agryppę, 
ponieważ ten uogólnił podstawowe założenia przejętego spisu swego po-
przednika i zamknął ją w obrębie dwóch argumentów, nie tracąc jednak 
istoty żadnego z nich.
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Aenesidemus’ and Agrippa’s modes. Comparison studies of two lists 
of skeptic argumentation against possibility of cognition

There are two purposes of the paper. The first one is an attempt of finding out how Agrippa 
reinforced Aenesidemus’ arguments. The second one is an attempt of asking the question 
which Aenesidemus’ arguments were omitted by Agrippa in his list. The paper is divided 
into three parts. In the first and second the Aenesidemus’ and Agrippa’s arguments are pre-
sented. In the third one there is a comparison between these lists. On the basis of analysis 
it can be claimed that Agrippa reinforced Aenesidemus’ list by introduction of arguments 
which had to exclude of possibility of rational cognition. On the other hand Agrippa did 
not omit any Aenesidemus’ argument but he used them common element in his list.
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Wpływ osób trzecich na myśl Pirrona. 
Źródła egzystencjalne filozofii sceptyckiej

Celem niniejszego opracowania jest próba wskazania najważniejszych wydarzeń z życia 
Pirrona, które odcisnęły swoje piętno na tworzonym przez niego systemie filozoficznym. 
Opracowanie składa się z trzech głównych części. W pierwszej następuje przybliżenie 
życiorysu filozofa, w drugiej prezentacja jego poglądów filozoficznych, w trzeciej nato-
miast, w oparciu o dotychczasowe analizy, ma miejsce próba odpowiedzi na postawiony 
problem badawczy. W świetle przeprowadzonych analiz należy wskazać na trzy zasadni-
cze wydarzenia z życia filozofa, które wpłynęły na tworzony przez niego system filozo-
ficzny: udział w wyprawie Aleksandra Wielkiego, spotkanie z mędrcami indyjskimi oraz 
odebrane wykształcenie z zakresu nauki Demokryta.

Słowa kluczowe:   Pirron; sceptycy; Aleksander Wielki; gymnosofiści; wątpienie; kryte-
rium prawdy

1. Wprowadzenie

Wielu osobom znane są okoliczności podjęcia naukowej refleksji 
nad prawem grawitacji przez Newtona. Sytuacja ta pokazuje, że do wiel-
kich odkryć naukowych może dochodzić zupełnie przypadkiem wskutek 
zaistnienia pewnych okoliczności niezależnych od podmiotu. Bardzo 
podobnie jest z tworzonymi systemami filozoficznymi. Często, choć 
oczywiście nie zawsze, osobiste doświadczenie filozofa przekłada się 
w mniejszym bądź większym stopniu na system, który tworzy. W tym 
kontekście można zatem założyć, że również i Pirron uważany za zało-
życiela bardzo głośnej w starożytności szkoły sceptyckiej także stworzył 
swój system w oparciu o pewne istniejące już rozwiązania filozoficzne 
bądź pewne przeżycia, których doświadczył. Próba wskazania ewentu-
alnych źródeł (teoretycznych i praktycznych) myśli Pirrona wydaje się 
niezwykle interesująca i cenna.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba wskazania najważniej-
szych wydarzeń z życia Pirrona, które ostatecznie wpłynęły na powstanie 
stworzonego przez niego systemu filozoficznego. Osiągnięcie celu pracy 
dokona się przez porównanie życiorysu filozofa z jego myślą, co pozwoli 
na dostrzeżenie ewentualnych zapożyczeń. Opracowanie składać się będzie 
z trzech części. W pierwszej nastąpi przybliżenie biografii Pirrona. W drugiej 
będzie miała miejsce prezentacja założeń filozofii Pirrońskiej. W trzeciej 
nastąpi próba wskazania najważniejszych wydarzeń z życia filozofa, które 
mogły doprowadzić do powstania filozofii sceptyckiej.

2. Życiorys Pirrona

Pomimo skąpych źródeł na temat życia tego filozofa można jednak zre-
konstruować najważniejsze wydarzenia z jego życia. Najistotniejszym zbio-
rem informacji o Pirronie jest dzieło „Żywoty i poglądy słynnych filozofów” 
autorstwa Diogenesa Laertiosa. Pirron urodził się ok. 365-360 roku przed 
Chrystusem w miejscowości Elida1. Z powodu biedy i niedostatku filozof 
zmuszony był zarabiać na życie jako malarz, niemniej niezbyt długo praco-
wał w tym zawodzie2. Z czasem zaczął słuchać rozważań filozoficznych 
sokratyków oraz atomistów, a zwłaszcza Demokryta, którego naukę poznał 
przede wszystkim dzięki Anarksarchosowi z Abdery3.

Jego kontakt ze wspomnianym nauczycielem był długotrwały przede 
wszystkim dzięki wspólnej wyprawie w orszaku Aleksandra Wielkiego4. 
Podróż trwała ok. 10 lat (ok. 334-324) i umożliwiła Pirronowi zdobycie 
bardzo cennego doświadczenia obcych kultur, a zwłaszcza z tradycja-
mi wschodnimi i tzw. gymnosofistami, czyli monastycznymi mędrcami 

1 Zob. D. Clayman, Pyrrho of Elis (Oxford 2010) 6. Choć są tacy, którzy czas jego 
narodzin przesuwają jeszcze o kilka lat wstecz na rok ok. 376 przed Chrystusem.
2 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11,61] (Warszawa 
1968) 553; J. Warren, Epicurus and Democritean Ethics: An Archaeology of Ataraxia 
(Cambridge 2002) 95.
3 Por. A. Bailey, Sextus Empiricus and Pyrrhonean Scepticism (Oxford 2002) 22; D.L. 
Clayman, Timon of Phlius: Pyrrhonism into Poetry (Berlin 2009) 25.
4 Zob. P. Green, Alexander to Actium: The Historical Evolution of the Hellenistic Age 
(Berkeley 1990) 606.
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indyjskimi, z którymi filozof zetknął się na terenie współczesnych Indii5. 
Ci mędrcy praktykowali wyrzeczenie się dóbr materialnych oraz dążenie 
do stanu niewrażliwości na bodźce zewnętrzne. Dość duży wpływ na Pir-
rona, jak poświadczają źródła, miał przypadek mnicha Kalanosa. Mędrzec 
ten dobrowolnie rzucił się w płomienie, z wielkim spokojem i obojętnością 
znosząc cierpienia powodowane przez płonący ogień6.

Z drugiej strony samo uczestnictwo w wyprawie Aleksandra Wielkiego 
odsłaniało przed filozofem pewne nowe prądy myślowe oraz pokazywało 
względną wartość greckiego systemu organizacji życia społecznego, do któ-
rego to systemu wszyscy Grecy, w tym również i Pirron, byli bardzo mocno 
przywiązani. Filozof bowiem był świadkiem z jednej strony krzewienia 
kultury greckiej na „barbarzyńskich” terenach, z drugiej zaś doświadczał 
wzajemnego mieszania się greckich i niegreckich wzorców kulturowych.

Ok. 324 roku, po śmierci Aleksandra, powrócił on do rodzinnej miej-
scowości, gdzie głosił swoją naukę7. Znany był z tego, że sam nie założył 
żadnej szkoły ani nie gromadził wokół siebie uczniów8. Obce było mu 
również spisywanie swojej nauki. Ten mankament filozof tłumaczył tym, że 
skoro wiedzy nie można zdobyć, to jej spisywanie jest pozbawione sensu. 
Pirron był na tyle ceniony wśród społeczności swego rodzinnego miasta, 
że ta obwołała go najwyższym kapłanem, a inni filozofowie tego miasta, ze 
względu na jego autorytet, zostali zwolnieni z płacenia podatków9.

Odnośnie do prywatnego życia Pirrona i zgodności jego zachowania 
z głoszonymi przez siebie tezami należy stwierdzić, że filozof nie był do 
samego końca konsekwentny. Co prawda, zgodnie z zachowanymi źródłami, 
można stwierdzić, że Pirron nie unikał niebezpieczeństw i to do tego stopnia, 
że, idąc po ulicy, nie zważał na nadjeżdżające wozy czy znajdujące się na 
drodze doły. Parę razy to jego uczniowie mieli ocalić go przed nieuchronną 

5 Zob. K. Lampe, The Birth of Hedonism: The Cyrenaic Philosophers and Pleasure as 
a Way of Life (Oxford 2015) 132.
6 Zob. Ch.I. Beckwith, Greek Buddha: Pyrrho's Encounter with Early Buddhism 
in Central Asia (New Jersey 2015) 57-58. Por. R.M. Lawson, Science in the Ancient 
World: An Encyclopedia (Santa Barbara 2004) 182. 
7 Zob. M.M. Patrick, N. MacColl, E. Bevan, Stoic Six Pack 4: The Sceptics (Los An-
geles 2015) 87.
8 Nie oznacza to jednak, że uczniów nie miał. Przeciwnie, niektórzy adepci, zachwy-
ceni jego nauką, poszli w ślady mistrza.
9 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11,64], 555
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śmiercią10. Z drugiej strony poświadczone są również takie sytuacje, kiedy 
Pirron wpadł w gniew z powodu obrazy, która została skierowana przeciwko 
jego córce, bądź przestraszył się napotkanego psa11.

Ostatnie lata swojego życia, pomimo posiadanej pozycji społecznej, 
myśliciel miał spędzić w niedostatku. Filozof zmarł12 ok. 275-270. Jego 
nauka została spisana przez jego bezpośredniego ucznia Tymona z Fliuntu13. 
Choć sam Pirron nie założył żadnej szkoły filozoficznej, to jednak jest on 
uważany za prekursora i założyciela szkoły sceptyckiej.

3. Założenia filozofii Pirrona

System wypracowany przez Pirrona z Elidy szedł torem niezależnym od 
reprezentatywnych rozwiązań dwóch wielkich myślicieli świata greckiego: 
Platona oraz Arystotelesa. Pirron świadomie odrzucał zarówno Platoński 
dualizm rzeczywistości i jego ontologię, jak również Arystotelesowe kate-
gorie substancji i przypadłości. W znacznej mierze spowodowane to było 
zupełnie innym punktem wyjścia jego filozofii. O ile dwóch wspomnianych 
filozofów punktem wyjścia swoich systemów czyniło zagadnienia kosmo-
logiczne, a etyka była opracowywana w oparciu o rozwiązania wynikające 
z rozważań kosmologicznych, o tyle dla Pirrona jedynymi tematami godnymi 
uwagi były właśnie zagadnienia etyczne14.

W kontekście obrania przez myśliciela właśnie takich tematów podsta-
wowym pytaniem, które postawił sobie filozof, dotyczyło sposobu osiągnię-
cia przez człowieka szczęścia. Żeby znaleźć satysfakcjonującą odpowiedź, 
Pirron musiał wyjść od problemu tego, co czyni człowieka nieszczęśli-
wym bądź utrudnia mu osiągnięcie upragnionego stanu. W jego opinii taką 

10 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11,62], 554.
11 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [9,11,66], 556
12 Zob. J. Clark-Soles, Death and the Afterlife in the New Testament (New York 2006) 
54.
13 Por. R. Bett, «Aenesidemus the Anti-Physicist», w: G. Ranocchia, Ch. Helmig, 
Ch. Horn, Space in Hellenistic Philosophy: Critical Studies in Ancient Physics (Berlin 
2014) 141.
14 Por. J. Rachels, Can Ethics Provide Answers? And Other Essays in Moral Philoso-
phy (Lanham 1997) 2. Wcale jednak to nie oznacza, że filozofa Pirrona pozbawiona była 
elementu teoretycznego.
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przeszkodą jest próba uzyskania wiarygodnej wiedzy o otaczającej człowieka 
rzeczywistości. Filozof zauważył, że nawet pomiędzy filozofami, czyli oso-
bami roszczącymi sobie pretensję do znajomości prawdziwej natury rzeczy, 
nie ma zgody i, co więcej, ich opinie niekiedy wzajemnie się wykluczają15. 
Pyrron był również świadomy niewystarczalności przywoływanych argu-
mentacji na poparcie konkretnego systemu filozoficznego. Widział bowiem, 
że argumenty wytaczane przez jedną stronę konfliktu tracą na wartości 
w momencie zestawienia ich z uzasadnieniami drugiej strony z tego powodu, 
że obie argumentacje wydają się dość mocne i przekonujące.

W związku z tym filozof musiał sobie udzielić odpowiedzi na następu-
jący problem: czy rozbieżności w nauczaniu poszczególnych filozofów wy-
nikają z błędnego rozpoznania przez nich rzeczywistości czy może z natury 
samej rzeczywistości. Przy tak sformułowanym pytaniu Pirron przychylił się 
do drugiej ewentualności. Jego zdaniem fakt istnienia wielu wykluczających 
się wzajemnie koncepcji filozoficznych nie jest bezpośrednią pochodną 
błędnego odczytania rzeczywistości, ale jest konieczny ze względu na nie-
określoność samej rzeczywistości16. A zatem filozofowie dlatego, zdaniem 
greckiego myśliciela, dochodzą do odmiennych wniosków, bo natura rzeczy-
wistości po prostu nie istnieje, przez co nie może być prawidłowo poznana.

Takie postawienie sprawy niemalże w sposób konieczny musiało do-
prowadzić Pirrona do dalszych wniosków. Skoro rzeczywistości jest nie-
określona (pozbawiona natury), w związku z tym musi z tego wynikać, 
że wszelkie wartości odczytywane przez człowieka, takie jak np. prawda/
kłamstwo, dobro/zło, piękno/brzydota nie istnieją w sposób ontologiczny 
w rzeczach, ale są jedynie pochodną oceny dokonanej przez konkretną jed-
nostkę ludzką17. Co więcej, skoro nie ma obiektywnie istniejącej natury, nie 
powinno się na jej temat wypowiadać jakichkolwiek sądów. Zmysły i rozum 

15 Por. P.J. Smith, «Hume on Skeptical Arguments», w: D.E. Machuca, Pyrrhonism 
in Ancient, Modern, and Contemporary Philosophy (London 2011) 174.
16 Zob. L. Castagnoli, «Early Pyrrhonism: Pyrrho to Aenesidemus», w: J. Warren, 
F. Sheffield, Routledge Companion to Ancient Philosophy (New York 2014) 500; 
R. Bett, «Pyrrho and the Socratic Schools», w: U. Zilioli, From the Socratics to the So-
cratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology (New York 2015) 155.
17 Por. G. Thomson, Thales to Sextus: An Introduction to Ancient Philosophy (Long 
Grove 2016) 372; R. Bett, «On the pre-History of Pyrrhonism», w: J.J. Cleary, G.M. Gur-
tler, Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy, v. 15 (Leiden 
2000) 146.
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zatem nie ujmują rzeczywistości takiej, jaka ona jest, ale tak, jak im się ona 
jawi. W tym kontekście sądy wypowiadane przez konkretnego człowieka 
zawsze dotyczą zatem jego konkretnego sposobu odbioru tej rzeczywistości 
w danym miejscu i czasie.

Konsekwencją tych wszystkich teoretycznych rozważań były postawy 
praktyczne zaproponowane przez Pirrona z Elidy jako sposób osiągnię-
cia szczęścia. Filozof wskazywał na cztery ważne postawy życiowe, które 
w oparciu o etymologię grecką są nazywane kolejno: epoche, akatalepsja, 
afazja oraz izostenia18. Konsekwentne zachowywanie oraz praktykowanie 
tych postaw miało prowadzić człowieka do tzw. ataraksji i apatii19.

Terminem epoche20 oznacza się postawę charakteryzującą się zawiesze-
niem sądu metafizycznego i wstrzymaniem od głoszenia twierdzeń dotyczą-
cych sposobu istnienia świata21. Co więcej, taką postawę cechuje również 
powstrzymywanie się od wydawania opinii oraz obojętność wobec wszyst-
kich tez teoretycznych, a zatem nieskłanianie się ku żadnemu twierdzeniu. 
Główną racją generującą właśnie taką postawę jest wspomniana wcześniej 
niepoznawalność rzeczywistości. Ponieważ rzeczywistość jest pozbawio-
na własnej natury, a sposób, w jaki ona jawi się człowiekowi, jest jedynie 
prawdopodobny, ale na pewno nie oczywisty, w związku z tym kłóciłoby 
się to z wyrazistością i pewnością wyrażanego przez człowieka sądu.

Akatalepsja22 jest rodzajem postawy podobnej do epoche, przy czym 
inaczej rozkłada ona akcenty w kwestii relacji poznawczej pomiędzy rze-
czywistością a podmiotem poznającym. Postawa ta charakteryzuje się 

18 Jak zostanie za chwilę pokazane, pomiędzy tymi postawami nie ma aż tak wyraźnej 
granicy – w mniejszym bądź większym stopniu wspomniane postawy nakładają się na 
siebie.
19 Również i w tym przypadku pomiędzy tymi dwoma stanami nie ma aż tak ostrej 
granicy, stąd oba terminy w pewnym zakresie mogą być traktowane jako wyrazy blisko-
znaczne.
20 Wyraz ten z etymologicznego punktu widzenia jest transkrypcją greckiego terminu 
epochē oznaczającego „zatrzymanie, wstrzymanie”. W sensie ścisłym nie jest to termin 
użyty przez Pirrona, choć dobrze oddaje myśl filozofa.
21 Por. Sekstus Empiryk, Zarysy pirrońskie [1,20] (Warszawa 1998) 50; A. Kuzminski, 
Pyrrhonism: How the Ancient Greeks Reinvented Buddhism (Lanham 2010) 55.
22 Termin ten jest transkrypcją greckiego słowa akatalēpsia oznaczającego „niemoż-
ność zrozumienia”. Etymologicznie termin ten tworzy wyraz katalēpsis (schwytanie, 
postrzeganie, pojmowanie) oraz tzw. alfa privativum nadająca znaczenie przeciwstawne 
słowu, przed którym stoi.
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przekonaniem, że człowiek pozbawiony jest możliwości dotarcia do natury 
rzeczywistości, a zatem nie może on poznać świata oraz prawdy23. Epoche 
można byłoby zatem traktować jako konsekwencję akatalepsji. Również 
i w tym przypadku racją generującą taką postawę jest głoszona przez filozofa 
niepoznawalność rzeczywistości.

Terminem afazja24 określa się zwykle postawę, która polega na zawie-
szeniu wydawania sądu dotyczącego natury bytu oraz orzekaniu o posiadaniu 
bądź nie przez niego określonych przymiotów. W sensie ścisłym zatem ta 
postawa nie polega na zawieszaniu wypowiadania jakiegokolwiek sądu czy 
powstrzymaniu się od korzystania z języka. Przeciwnie, zajmowanie jakichś 
stanowisk w życiu jest zdaniem Pirrona potrzebne, żeby funkcjonować 
w społeczeństwie. Po raz kolejny ta postawa jest pochodną podstawowej 
tezy myśliciela o niepoznawalności rzeczywistości.

Pod terminem izostenia25 kryje się zwykle postawa zakładająca koncep-
cję równowagi sądów lub argumentów przytaczanych na poparcie jakichś 
stanowisk. Według tego poglądu każdemu twierdzeniu można w sposób 
zasadny przeciwstawić przeciwne mu twierdzenie, na poparcie którego 
można podać równie silne argumenty. Wskutek równowagi przeciwnych 
sobie twierdzeń człowiek nie ma możliwości ustalenia prawdziwego twier-
dzenia. Zatem także i w przypadku tej postawy za jej podstawę należy uznać 
przyjętą przez Pirrona tezę o niepoznawalności rzeczy.

Jak już zostało wspomniane, właściwym celem wszystkich przywoła-
nych postaw jest osiągnięcie przez człowieka stanu ataraksji oraz apatii26. 
Pierwszym ze wspomnianych terminów określa się stan charakteryzujący się 
równowagą ducha, niewzruszonością, brakiem wzburzeń oraz wewnętrznym 

23 Por. C. Lévy, «From Cicero to Philo of Alexandria: Ascending and Descending Axes 
in the Interpretation of Platonism and Stoicism», w: T. Engberg-Pedersen, From Stoicism 
to Platonism: The Development of Philosophy, 100 BCE–100 CE (Cambridge 2017) 181.
24 Słowo to jest transkrypcją greckiego terminu afasia oznaczającego „zaniemówienie, 
osłupienie”. Z etymologicznego punktu widzenia na termin ten składają się słowo fasis 
(gr. mowa) oraz alfa privativum. W przypadku problematyki sceptycyzmu nie należy łą-
czyć tego słowa z rodzajem zaburzeń językowych.
25 Termin ten jest transkrypcją greckiego słowa isostheneia, który można wyprowadzić 
z dwóch wyrazów: isos (równy, jednaki) oraz thesis (twierdzenie).
26 Termin ataraksja wywodzi się z greckiego słowa taraksis (nieład, zamieszanie) po-
przedzonego alfa privativum. Wyraz apatia z kolei – od greckiego wyrazu pathos (dozna-
nie, wrażenie) poprzedzonego alfa privativum.
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spokojem27. Pod drugim terminem natomiast kryje się stan charakteryzujący 
się niewrażliwością wobec wszelkich dóbr i pokus.

Pirron, pomimo dość indywidualistycznej filozofii, był jednak świadomy 
konieczności uczestniczenia w życiu społecznym. Z jednej strony bronił 
się on przed uznawaniem za prawdziwy jakiegokolwiek sądu, ale z dru-
giej wiedział, że bez opowiedzenia się za przynajmniej niektórymi tezami 
człowiek żyjący według założeń jego filozofii nie będzie w stanie w miarę 
normalnie funkcjonować w społeczeństwie. Z tego też powodu myśliciel 
uznał, że w przypadku życia praktycznego należy nieco złagodzić założenia 
teoretyczne jego systemu i pozwolić na życie według zasad i norm, które 
wydają się prawdopodobne i zostały przyjęte w danym społeczeństwie28.

4. Źródła filozofii Pirrona z Elidy

Jak już zostało zauważone, szczegółowa rekonstrukcja życiorysu Pirro-
na jest niemożliwa ze względu na skąpość materiału źródłowego. Mimo to 
z posiadanych informacji można wskazać pewne źródła myśli filozoficznej 
Pirrona, które doprowadziły do powstania założonego przez niego systemu. 
W oparciu o przytoczony życiorys filozofa oraz reprezentatywne zręby jego 
nauki zasadne wydaje się wskazanie trzech głównych źródeł dla filozofii 
Pirrona: wyprawa Aleksandra Wielkiego, spotkanie z mędrcami indyjskimi 
oraz odbieranie wykształcenia u boku atomistów.

4.1 Wyprawa Aleksandra Wielkiego

Jak już zostało zauważone, Aleksander Wielki na podbitych przez siebie 
terenach zaprowadzał zręby kultury greckiej. Ten proces miał też swoją drugą 
stronę. Wskutek kontaktu kultury greckiej z obcymi Grekom cywilizacjami 
czysta tradycja grecka ulegała stopniowemu wymieszaniu z cywilizacjami 
ludów podbitych przez imperatora. W ten sposób Grecy zaczęli przyjmo-
wać pewne niegreckie zwyczaje i tradycje Co więcej, wyprawa Aleksandra 
27 Por. A. Dihle, History of Greek Literature: From Homer to the Hellenistic Period 
(London 1994) 246.
28 Zob. B.A.G. Fuller, Filozofia starożytna i średniowieczna (Warszawa 1963) 282; 
F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 374-375.
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przełamała tradycyjne wyobrażenia Greków na temat polis – odtąd państwo 
nie ograniczało się do jednego miasta, ale było odbierane w kategoriach bar-
dzo rozległego terytorium. Ze względu na krzewienie wśród ludów podbitych 
jednego języka, była możliwość swobodnej komunikacji przez wszystkich 
mieszkańców terytorium Aleksandra29.

W filozoficznej myśli Pirrona wyprawa imperatora odbiła się przede 
wszystkim na relatywizmie epistemologicznym i koncepcji izostenii. Filo-
zof był bowiem świadomy tego, że nie można wykazać wyższości kultury 
greckiej nad poszczególnymi cywilizacjami, skoro ulega ona ich wpływom 
i przejmuje niektóre ich zwyczaje. Konsekwentnie nie można stwierdzić, że 
konkretne rozwiązane danego problemu jest gorsze od propozycji stawianej 
przez Greków.

4.2 Spotkanie z mędrcami indyjskimi

Jak już podkreślono, gymnosofiści praktykowali wyrzeczenie się dóbr 
materialnych oraz koncentrację na sobie z pełnym pominięciem bodźców 
zewnętrznych. Ten aspekt ich nauki dość wyraźnie widać w poglądach Pir-
rona dotyczących ataraksji i apatii, co każe przypuszczać, że to właśnie od 
nich filozof zaczerpnął te poglądy30. Co więcej, wspomniany przypadek 
Kalanosa mógł wykształcić w filozofie przekonanie, że cierpienie samo 
z siebie jest pozbawione natury bólu, a to jedynie od człowieka zależy, czy 
go doświadcza. Taki pogląd jest powiązany z relatywizmem ontologicznym 
Pirrona i to właśnie dobrowolna śmierć indyjskiego mędrca mogła stać u jej 
podstaw.

4.3 Odbierane wykształcenie filozoficzne

Jak zauważono, Pirron kształcił się przez dłuższy okres czasu pod 
okiem Anarksarchosa. Stało się to w znacznej mierze możliwe dzię-
ki uczestnictwu tych dwóch filozofów w wyprawie zorganizowanej 
przez Aleksandra Wielkiego. Relacja ta jest również o tyle istotna, że 
29 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej (Lu-
blin 1999) 469.
30 Por. M.K. Matilal, Logical and Ethical Issues: An Essays on Indian Philosophy 
of Religion (New Delhi 2004) 71.
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Anarksarchos był atomistą i jednym z pośrednich uczniów Demokryta. 
Dzięki tej koneksji Pirron miał możliwość bliższego poznania atomi-
stycznego systemu Demokryta oraz założeń jego filozofii. Wpływ my-
śli Demokryta w systemie Pirrona jest zauważalny przede wszystkim 
w odniesieniu do zagadnienia kryterium prawdy oraz wiarygodności 
poznania zmysłowego. Demokryt konsekwentnie przeczył, jakoby ist-
niało jakiekolwiek wiarygodne kryterium prawdy oraz zdecydowanie 
odrzucał możliwość zdobywania pewnej wiedzy przez pośrednictwo 
poznania zmysłowego. Są to zatem komponenty obecne również w nauce 
Pirrona, co pozwala podejrzewać, że założyciel sceptycyzmu przejął je 
właśnie od Demokryta31.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba wskazania najważniej-
szych wydarzeń z życia Pirrona, które wpłynęły na stworzenie przez 
tego filozofa podstaw doktryny sceptyckiej. Osiągnięcie celu pracy było 
możliwe dzięki zestawieniu i porównaniu życiorysu Pirrona z reprezen-
tatywnymi założeniami jego filozofii. Opracowanie składało się z trzech 
części. W pierwszej zarysowano życiorys filozofa, w drugiej zapre-
zentowano filozoficzną myśl Pirrona, w trzeciej natomiast, w oparciu 
o dokonane zestawienie, miała miejsce próba wskazania tych wydarzeń 
z życia filozofa, które wpłynęły na założenia stworzonego przez niego 
systemu filozoficznego.

W świetle przeprowadzonych analiz można wskazać trzy zasadnicze 
wydarzenia, które wpłynęły na podstawowe założenia systemu filozoficz-
nego stworzonego przez Pirrona. Pierwszym ważnym wydarzeniem z życia 
filozofa był udział w wyprawie zorganizowanej przez Aleksandra Wielkie-
go. Drugim – spotkanie z mędrcami indyjskimi, a zwłaszcza z Kalanosem. 
Trzecim wreszcie odebrane wykształcenie filozificzne – w przypadku Pirrona 
dużą rolę odegrali atomiści, a zwłaszcza niektóre elementy nauki Demokryta 
z Abdery.

31 Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 1: Filozofia starożytna i średniowieczna 
(Warszawa 2002) 147.
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Księgi metrykalne jako źródło 
do historii regionalnej na przykładzie 

Parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju

Księgi metrykalne Kościoła katolickiego to do tej pory niedocenione źródło historycz-
ne. Badacze podkreślają ich przydatność w badaniach genealogicznych, demograficznych 
oraz społeczno-gospodarczych. Jednak niewiele jest jeszcze prób wykorzystania metryk 
urodzeń, ślubów i zgonów do analizy osadnictwa, migracji oraz historii poszczególnych 
miejscowości. Wykorzystując księgi metrykalne parafii w Puszczy Solskiej, udaje się 
prześledzić kierunki osadnictwa pod Biłgorajem, ustalić początki niektórych miejscowo-
ści oraz odkryć osady zaginione, po których dzisiaj nie ma już śladu. Żmudne, często 
pracochłonne, analizy metryk kościelnych dają wymierne efekty i należy stosować je 
w przyszłości.

Słowa kluczowe:  księgi metrykalne; Puszcza Solska; genealogia; demografia historycz-
na; historia regionalna

1. Wprowadzenie

W ostatnich latach coraz większą popularnością wśród regionali-
stów i historyków cieszą się metryki kościelne będące rzetelnym źródłem 
historycznym. Metryki polskie, powszechnie spisywane przy parafiach od 
XVII wieku, stanowią doskonały przedmiot badań genealogicznych, demo-
graficznych oraz geograficznych. Wykorzystuje się je w opisywaniu historii 
Kościoła, onomastyce, badaniu dziejów społeczno-gospodarczych, a także 
przy rekonstrukcji rodzin szlacheckich, mieszczańskich i chłopskich. Nie-
podważalną zaletą metryk kościelnych jest ich powszechność – obejmowały 
wszystkie warstwy społeczne.

Księgi metrykalne, jak pokaże niniejszy artykuł, mogą być także wyko-
rzystywane w badaniach nad historią osadnictwa oraz ruchu ludności. Sta-
nowią one również przełomowe źródło mówiące o początkowych dziejach 
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wielu miejscowości, o czym inne źródła często milczą. Autor pokaże na 
przykładzie ksiąg metrykalnych z parafii p.w. Św. Marii Magdaleny w Bił-
goraju (dawniej we wsi Puszczy Solskiej), że księgi metrykalne powinny 
być wykorzystywane w badaniach nad osadnictwem leśnym na terenie kom-
pleksu leśnego Puszcza Solska, a także w badaniu nad początkami tutejszych 
miejscowości. Zakresem chronologicznym pracy będą wieki XVIII i XIX.

W pierwszej części niniejszego artykułu zostanie przybliżona historia 
metryk kościelnych, metod ich wykorzystania oraz dzieje parafii w Puszczy 
Solskiej1. W drugiej części, wykorzystując źródła archiwalne, zostanie 
pokazana przydatność ksiąg metrykalnych w badaniach nad osadnictwem 
w Puszczy Solskiej w XVIII wieku, historią miejscowości podbiłgorajskich 
oraz tzw. osad zaginionych2.

2. Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania 
w badaniach historycznych

Jednymi z najważniejszych akt w badaniach genealogicznych są pro-
wadzone przez Kościół, a później przez urzędy stanu cywilnego, metryki 
chrztów, ślubów i zgonów (liber baptisatorum, copulatorum, mortuorum). 
Nazwa pochodzi od słowa metrica, które w średniowiecznej łacinie oznacza 
‘spis’. Systematyczne spisy ślubów, urodzeń i zgonów wiernych zaczęto 
prowadzić w krajach łacińskich od XIV wieku, jednak dopiero od cza-
sów reformacji zaczęto faktycznie zwracać na to baczniejszą uwagę. Dla 
wiernych Kościoła katolickiego przełomowa wydaje się decyzja soboru 
trydenckiego z 1563 roku nakazująca prowadzenie ksiąg urodzeń i ślubów. 
Uzupełnił ją papież Paweł V, który w Rituale Romanum z roku 1614 nakazał 

1 W tej części wykorzystano m.in. takie opracowania: Por. W. Dworzaczek, «Gene-
alogia», w: T. Manteuffle, Nauki Pomocnicze Historii (Warszawa 1959) 1-170 ; P. Flor, 
«Blaski i cienie kultu św. Marii Magdaleny pod XVII i XVIII-wiecznym Biłgorajem», 
w: Nad Tanwią i Ładą – przyczynki do historii i kultury Ziemi Biłgorajskiej 7 (2014) 73-
87; L. Frączek, Księgi metrykalne i metody ich wykorzystania w badaniach nad poznaniem 
historii społeczeństw XIX wieku na przykładzie parafii szczekocińskiej (Kraków 2012).
2 Tutaj wykorzystano księgi metrykalne parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgora-
ju: Akta urodzeń i małżeństw, t. II (1702-1721); Akta urodzeń i małżeństw, t. III (1722- 
1744); Akta urodzeń i małżeństw, t. IV (1746- 1761). 



mgr Dominik Róg

150

prowadzenie także ksiąg zmarłych. Od początku XVII wieku prowadzenie 
ksiąg metrykalnych upowszechniło się nie tylko w świecie katolickim, ale 
także protestanckim3.

W Polsce do rzadkości należą zachowane księgi metrykalne z XVI wieku. 
Dla przykładu można tutaj wymienić: księga ślubów z 1510 roku z parafii 
Wrociszew koło Warki, metrica copulatorum z Kościoła Mariackiego z lat 
1548-1585, księgi metrykalne parafii w Bochni z roku 1559, kolegiaty w Tar-
nowie od roku 1576 oraz kolegiaty św. Marii Magdaleny w Poznaniu od roku 
1578. Powyższe wyjątki potwierdzają, że w Polsce dopiero od XVII wieku 
zaczęto systematycznie prowadzić rejestry wiernych w parafiach. Najpóźniej 
w systematyczny sposób zaczęto spisywać księgi zmarłych, dopiero od epoki 
saskiej. Dokładne instrukcje dla plebanów informujące o sposobie prowadzenia 
zapisów dawały listy pasterskie i statuty synodów diecezjalnych wydawane 
w XVII i XVIII stuleciu. Niestety w owym czasie na ogół ich nie przestrzegano, 
a jedyną cechą wspólną był używany powszechnie w metrykach parafii język 
łaciński. Dopiero władze zaborcze wymusiły prowadzenie jednolitych (od-
miennych dla każdego zaboru) przepisów prowadzenia ksiąg metrykalnych4.

W dzisiejszych czasach księgi metrykalne, jako wiarygodne źródło 
historyczne, wykorzystywane są nie tylko w dziedzinie genealogii. Co-
raz częściej wykorzystują je badacze dziejów społeczno-gospodarczych, 
demografii historycznej, historii Kościoła oraz onomastyki. Ważną zaletą 
ksiąg metrykalnych jest to, że występowały one powszechnie i obejmowały 
wszystkie warstwy społeczne, w przeciwieństwie do wielu innych źródeł 
historycznych. W księgach metrykalnych zauważamy małą zmienność da-
nych w poszczególnych zapisach, a fakt, że były tworzone tuż po danym 
wydarzeniu, tj. urodzeniu, śmierci bądź ślubie, sprawia, że są one tak cenne 
dla historyków. Księgi metrykalne są przydatne w ustaleniu przyrostu na-
turalnego w obrębie danego obszaru. Wykorzystując je, można też ustalić 
liczbę ludności danej miejscowości bądź obszaru. Księgi metrykalne mogą 
również pomóc w ustaleniu struktury zawodowej oraz stanowej danej lud-
ności. Analiza struktury stanowej jest jednym z najważniejszych elementów 
badań demograficznych5. 
3 Por. W. Dworzaczek, «Genealogia», 58-59.
4 Zob. W. Dworzaczek, «Genealogia», 59.
5 Por. L. Frączek, Księgi metrykalne i metody, 1-10. Zob. C. Kuklo, Demografia Rze-
czypospolitej Przedrozbiorowej (Warszawa 2009) 91.
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Zespół ksiąg metrykalnych z parafii Puszczy Solskiej jest jednym z naj-
starszych zachowanych w całości zbiorów tego typu w województwie lubel-
skim. Początki dziejów parafii należy doszukiwać się w początkach XVII 
wieku, kiedy na wzgórzu pod Solą pasterze z tej wsi usłyszeli dźwięki 
i zobaczyli dwa dzwony wiszące na sośnie. W I połowie XVII wieku piel-
grzymujący do tego miejsca ludzie doznawali uzdrowień, potwierdzonych 
przez notariusza apostolskiego. Zaowocowało to wystawienie z pomocą Jana 
„Sobiepana” Zamoyskiego klasztoru dla franciszkanów czarnych, których 
sprowadził tutaj z Zamościa. Równocześnie w 1644 roku przy klasztorze 
postawiono świątynie ku czci św. Marii Magdaleny. Niestety świątynia 
w kolejnych latach dwukrotnie uległa zniszczeniu – po raz pierwszy podczas 
powstania Chmielnickiego w 1648 roku, kolejny raz podczas pożaru kilka 
lat później6. To właśnie po tym pożarze, od 1653 roku zaczęto prowadzić 
rejestry metrykalne w tutejszej parafii. 

Wieść o cudownych uzdrowieniach zaczęła bardzo szybko krążyć po 
okolicy. Mieszkańcy okolicznych miast ordynackich również dowiedzieli 
się o cudownym miejscu na leśnym wzgórzu pod Biłgorajem. Przybywały 
tutaj nie tylko pielgrzymki z okolicznych miast ordynackich, takich jak m.in. 
Tarnogród czy Szczebrzeszyn, ale także do Zamościa, skąd już w 1656 roku 
przybyła pielgrzymka. Kolejne nieszczęście spadło na świątynię w 1702 roku 
i ponownie było wynikiem pożaru7. W 1692 roku parafia została oddana 
franciszkanom, którzy prowadzili ją do kasaty w 1864 roku. Odtąd w parafii 
pracują księża diecezjalni8. 

3. Księgi metrykalne w parafii w Puszczy Solskiej 
jako źródło historyczne nad dziejami osadnictwa 

oraz początków wsi w okolicy Biłgoraja

Księgi metrykalne stanowią ważne i coraz częściej używane źródło do 
badań historii miejscowości. Na przykładzie parafii w Puszczy Solskiej po-
kazane zostanie, że akta metrykalne przydatne są szczególnie w przypadku 
6 Por. P. Flor, «Blaski i cienie kultu św. Marii Magdaleny», 76-77.
7 Zob. P. Flor, «Blaski i cienie kultu św. Marii Magdaleny», 76-81.
8 «Historia parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju», w: http://www.maria-mag-
dalena.zamojskolubaczowska.pl/informacje/historiaparafii [11.08.2017].
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dziejów mniejszych wsi, przysiółków oraz osad leśnych. Dzięki zapisom 
metrykalnym da się również prześledzić dzieje osadnictwa w Puszczy Sol-
skiej na przestrzeni XVII-XVIII wieku. 

Ludność tych małych osad najczęściej zajmowała się rzemiosłem bu-
dziarskim, czyli m.in. wyrobem smoły (mazi), która używana była do sma-
rowania osi wozów o drewnianych osiach, także węgla, który wykorzysty-
wali kowale, oraz dziegciu, używanego jako środek leczniczy9. Tego typu 
ludność spotykamy często w borach Puszczy Solskiej od początków XVIII 
wieku, o czym poświadczają inwentarze Ordynacji Zamojskiej (większość 
terenu wchodzącego w skład parafii w Puszczy Solskiej należała do tzw. 
Państwa Zamojskiego), które wyszczególniają z imienia i nazwiska poszcze-
gólnych gospodarzy oraz miejsca ich osiadłości10. Inwentarze ordynackie 
są cennym źródłem wiedzy o tej, dotąd mało znanej, ludności leśnej na 
terenach Puszczy Solskiej. Jednak najwcześniejszym źródłem o początkach 
wielu miejscowości podbiłgorajskich są akta metrykalne z Puszczy Solskiej.

Powyższa teza zostanie poparta przykładami historii kilku miejscowo-
ści, takich jak: Brodziaki, Smólsko, Korczów, Dereźnia, Korytków Duży, 
Bukowa oraz Ruda Solska, które początkowo były osadami leśnymi. Na 
ich przykładzie zostanie pokazane również, że akta metrykalne mogą być 
pomocne w badaniu dziejów osadnictwa.

Brodziaki od początku swego istnienia wchodziły w skład Ordynacji 
Zamojskiej. W połowie XVIII wieku w Brodziakach istniały tam piece 
maziarskie, którymi zajmowali się trzej gospodarze: Wojciech Brodziak, 
Andrzej Róg i Andrzej Solak, którzy uprawiali także niewielkie pola oraz 
łąki (tzw. sznury). Sama nazwa miejscowości wywodzi się od nazwiska 
Brodziak i zaczęto jej używać powszechnie od II połowy XVIII wieku, 
ponieważ w tym czasie najwięcej mieszkańców nosiło takie nazwisko. Na 
przełomie XVIII i XIX wieku okoliczni chłopi wykarczowali las i zaczęli 

9 J. Słomka, Pamiętnik Włościanina – od pańszczyzny do dni dzisiejszych (Kra-
ków 1929) w: http://www.linux.net.pl/~wkotwica/slomka/slomka-04.html#sec_4_06q 
[11.08.2017].
10 Por. Inwentarz budziarzów i leśnych (1800) [APL. AOZ sygn. 2643]. Zob. Inwentarz 
Budziarzów, Młynarzów, Kozaków i Leśnych w Dobrach Solskich znajdujących się 1790 
roku spisany [APL. AOZ sygn. 2643]. Por. Opisanie Budziarzów y Leśnych w Kluczu 
Tarnogrodzkim będących y do Ujazdów tychże należących [APL. AOZ sygn. 1711].
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gospodarować na roli11. Dzięki aktom metrykalnym z parafii Puszczy Sol-
skiej wiadomo, że wcześniej to miejsce nazywano „las Dębowe” oraz „Ma-
ziarnia”, a pierwsi osadnicy przybyli tutaj z okolic wsi Sól pod Biłgorajem. 
Jeden z pierwszych osadników był Wojciech Brodziak, który urodził się 6 
kwietnia 1707 roku z małżeństwa włościan Sebastiana i Zofii Brodziaków 
z Soli12. Andrzej Róg również pochodził z Soli o czym świadczy metryka 
jego małżeństwa z 1729 roku13. W kolejnych latach znaleźć można wyżej 
wymienionych Wojciecha Brodziaka i Andrzeja Roga w metrykach jako 
mieszkańców naprzemiennie Dębowego14 oraz Maziarni15. Zdarzało się 
również, że nazwy Dębowe i Maziarnia podawane są w jednej metryce, co 
potwierdza, że mowa tutaj o tym samym miejscu16. W jednej z pierwszych 
wzmianek Brodziaki jako nazwa miejscowości również pojawia się w jed-
nym akcie metrykalnym z nazwą Dębowe17.

Bukowa, podobnie jak Brodziaki, powstała jako osada leśna, a jej 
pierwsi osadnicy również zajmowali się rzemiosłem leśnym. W dotych-
czasowych publikacjach datuje się jej powstanie na około 1780 rok18. 
Jak jednak można dowiedzieć się z ksiąg metrykalnych parafii Puszczy 
Solskiej, do której dawniej Bukowa należała, już na początku XVIII 
wieku można spotkać obecną nazwę miejscowości w metrykach urodzeń 
i małżeństw19. Można zatem uznać, że już w tamtym czasie nad rzeką 

11 Por. D. Róg, «Brodziaki i Edwardów», Kultura – Kwartalnik Gminy Biłgoraj Biłgo-
raj 22 (2017) 4.
12 Akta urodzeń i małżeństw, t. II (1702-1721) [k. 64].
13 Akta urodzeń i małżeństw, t. III, (1722-1744) [k. 332].
14 W Dębowym urodziła się córka Wojciecha i Anastazji Brodziak – Zofia w 1753 roku. 
Akta urodzeń i małżeństw, t. IV (1746- 1761) [k. 68]
15 O Maziarni można dowiedzieć się z metryki urodzenia syna Wojciecha Brodziaka 
o imieniu Józef, który urodził się w 1747 roku, oraz jego córki Anny, urodzonej w 1750 
roku. Akta urodzeń i małżeństw, t. IV, (1746- 1761) [k. 8 i 36]. 
16 Z aktu urodzenia Sebastiana Sieradzkiego z 1761 roku można dowiedzieć się, że jego 
rodzice pochodzili z „Dembowego z Maziarni”. Akta urodzeń i małżeństw, t. IV (1746- 
1761) [k. 177].
17 Takie zestawienie można odnaleźć w metryce małżeństwa Sebastiana Roga ze wsi 
„Dąbrówek z Brodziaków” i Anny Wojdy z lasu Łowisko. Akta urodzeń i małżeństw, t. IV 
(1746- 1761) [k. 280].
18 T. Brytan, Gmina Biłgoraj – przewodnik krajoznawczo-turystyczny (2010) 14.
19 Akt urodzenia Alberta Jardyło z 30 marca 1710 roku oraz Wojciecha Małka z 29 
kwietnia 1717 roku. Akta urodzeń i małżeństw, t. II (1702-1721) [k. 107 i 224].
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Bukową istniało osadnictwo polskie i przesunąć datę początkową istnienia 
tej miejscowości. 

Wsie Smólsko Duże i Smólsko Małe posiadają podobne korzenie co 
Brodziaki. W okolicznych lasach osiedlali się osadnicy z Soli oraz z Majdanu 
Księżpolskiego. Informacje znajdowane w publikacjach regionalnych datują 
powstanie Smólska na początku XIX wieku. Z kolei księgi metrykalne para-
fii Puszczy Solskiej wzmiankują nazwę Smólsko (początkowo jako nazwę 
lasu) już w połowie XVIII wieku20. Późniejsze źródła, m.in. inwentarze 
budziarzy oraz mapy, potwierdzają istnienie w lasach pojedynczych osad 
ludzkich, które już wtedy nazywano Smólsko21. 

Księgi metrykalne nie tylko pomagają w ustalaniu dokładniejszych 
dat początkowych miejscowości, ale także dostarczają informacji o osa-
dach i miejscach zaginionych. Okoliczni mieszkańcy posiadają niejaką 
wiedzę o niektórych miejscach już niezamieszkałych, o czym pisze 
w swoim artykule Dorota Skakuj. Niektóre wsie w okolicy Biłgoraja 
zostały wchłonięte przez samo miasto – działo się tak z Puszczą Solską, 
Bojarami, Rożnówką oraz Rapami. Z innych przyczyn przestały istnieć 
przysiółki leśne, takie jak Kociołki, Chlebna czy Rudziska a także Fry-
szarka i Malce22. 

Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej wspominają także 
o innych osadach, wsiach oraz przysiółkach leśnych, których dzisiaj już 
nie ma. Warto wymienić tutaj choćby wieś Rudkę niedaleko Soli istnie-
jącą tutaj z pewnością w XVIII wieku. W księgach metrykalnych odna-
leźć można dość częste wzmianki o mieszkańcach Rudki23. Samą wieś 
można zlokalizować dzięki mapie von Miega24. Inną nieznaną dotąd 

20 Nazwę tę można spotkać w akcie urodzenia Marianny Luchowskiej 1 września 1764 
roku. Akta urodzeń i małżeństw, t. V (1761-1777) [k. 59].
21 Chodzi tutaj o Mapę józefińskiej Galicji z lat 1779-1883 dostępną pod tym adre-
sem: http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?layers=osm%2C1%2C73&bbox=2523931.56
4719449%2C6526709.424929273%2C2550034.8098788364%2C6537907.449573052  
[11.08.2017].
22 D. Skakuj, «Osady zaginione i o zmienionych nazwach w okolicach Biłgoraja», Ta-
new 6 (2006) 19.
23 Wzmianki o Rudce pojawiają się w księgach metrykalnych od lat 20-tych XVIII 
wieku.
24 Mapa józefińskiej Galicji – http://mapire.eu/en/map/firstsurvey/?layers=o-
sm%2C1%2C73&bbox=2513545.6835012003%2C6529489.821833147%2C2526597.3
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osadą leśną był las Łowisko, gdzie mieszkały m.in. rodziny Maciochów, 
które w ramach regulacji zostały na początku XIX wieku przesiedlone 
częściowo do Brodziaków, a częściowo do Smólska. O osadnictwie 
w lesie Łowisko dowiedzieć się można z ksiąg metrykalnych z połowy 
XVIII wieku25.

4. Podsumowanie

Przydatność ksiąg metrykalnych w badaniach genealogicznych, 
demografii historycznej, a także gospodarczo-społecznych jest dzisiaj 
niepodważalna. Niniejszy artykuł pokazuje na przykładzie ksiąg me-
trykalnych Parafii pw. Św. Marii Magdaleny w Biłgoraju (Puszczy Sol-
skiej), że metryki kościelne mogą także służyć jako źródło historyczne 
w badaniach osadnictwa XVII i XVIII-wiecznego oraz dziejach wsi pod-
biłgorajskich. W pierwszej części artykułu przedstawiono dzieje ksiąg 
metrykalnych w Polsce oraz metody ich wykorzystywania. W drugiej 
części na bazie materiałów źródłowych pokazano, że dzięki księgom 
metrykalnym można ustalić datę powstania miejscowości, prześledzić 
kiedy i skąd migrowała ludność podbiłgorajskich wsi oraz odkryć nazwy 
miejscowe osad już nieistniejących. 

W obliczu powyższej analizy da się wysunąć następujące wnioski: 
księgi metrykalne to doskonałe źródło w badaniach dziejów regional-
nych, w szczególności mniejszych miejscowości, osad leśnych i przy-
siółków, które nie posiadają własnych inwentarzy. Dzięki nim można 
chronologicznie odtworzyć historię rodzin szlacheckich, mieszczańskich 
i chłopskich. Metryki pozwalają także poznać dawne nazwy miejscowe, 
kierunki osadnictwa oraz strukturę zawodową osadników. Na przykła-
dzie miejscowości należących do parafii w Puszczy Solskiej, takich 
jak: Brodziaki, Bukowa oraz Smólsko Małe i Smólsko Duże można 
stwierdzić, że księgi metrykalne w niektórych wypadkach są jedynym 
źródłem wiedzy o początkach wsi. 

06080894%2C6535088.834155036 [11.08.2017].
25 Jedną z pierwszych wzmianek o Łowisku można odnaleźć w akcie urodzenia Macie-
ja Brzuszka z 14 lutego 1745 roku. Akta urodzeń i małżeństw, t. IV, [k. 241].
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Metric books as a regional history source on the example 
of parish St. Mary Magdalene in Bilgoraj

Metric books of the Catholic Church are an underestimated historical source. Researchers 
emphasize their usefulness in genealogical, demographic and socio-economic studies. Ho-
wever, there is still little trying to use the metrics of births, marriages and deaths to analyze 
the settlement, migration and history of villages and towns. Using the metrical books 
of the Puszcza Solska Parish, there is possibility to trace the directions of the settlement 
under Bilgoraj, determine the origins of some localities and discover the lost settlements, 
after which today no longer have a trace. Tough, often laborious analyzes of church re-
cords give measurable results and should be used in the future.

Keywords:   Metric books; Puszcza Solska; genealogy; historical demography; regional 
history
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P. Hocken, Pięćdziesiątnica i Paruzja. 
Wezwani do jednej nadziei! 

(tłum. A Sionek; Kraków: Espirt 2015) [recenzja]

Autorem książki Pięćdziesiątnica i Paruzja. Wezwani do jednej nadziei! 
jest ks. dr Peter Hocken (1932-2017), duchowny katolicki z Wielkiej Bryta-
nii, teolog i historyk. Swoje badania i refleksje koncentruje wokół rozwoju 
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej (KOCh) i ruchu pentekostalnego 
w XX wieku. Zajmował się także ruchem oazowym. Wielokrotnie gościł 
w Polsce na zaproszenie Katolickiego Stowarzyszenia En Christo.

Prezentowana publikacja jest drugą, po One Lord, One Spirit, One Body 
(1987), pozycją tego autora poświęconą kwestii jedności chrześcijan, ro-
zumieniu Kościoła i jego świadectwa wobec świata w konfrontacji z do-
świadczeniem KOCh-u i doskonale wpisuje się w obchodzony w 2017 rok 
jubileusz 50-lecia istnienia odnowy charyzmatycznej w Kościele katolickim. 
Książka Hockena pojawia się w ważnym momencie dla życia Kościoła, 
który stoi wobec wielu wyzwań w procesie „pastoralnego nawrócenia”. 
W tym kontekście należy zadać sobie pytanie o dziedzictwo ruchów odnowy 
charyzmatycznej, o to, co zostało wypracowane i co może dzisiaj stanowić 
impuls dla oddolnej odnowy. Te pytania stawia Hocken w swojej książce, 
umieszczając je w szerokim kontekście ekumenicznym i ukierunkowując 
na rzeczywistość eschatologiczną – pełnię jedności, do której zostaliśmy 
powołani.

Na całość liczącej 235 stron pozycji składają się: przedmowa do wy-
dania polskiego, słowo wstępne, wstęp autora i trzy części (podzielone na 
rozdziały) będące zasadniczą treścią publikacji. Uzupełnienie stanowi za-
mieszczona na końcu treść Oświadczenia liderów KOCh, bogata bibliografia 
oraz indeksy (autorów i rzeczowy).

Zasadnicza treść książki poprzedzona jest wstępem (s. 21-24) będącym 
świadectwem pierwszego spotkania (1971) i zaangażowania się autora 
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w ruch charyzmatyczny. Ogromne wrażenie zrobiło na nim życie wiarą 
członków spotkanej wspólnoty, ich prostota, miłość do Boga i pewność 
mocy Ducha Świętego. We wstępie Hocken precyzuje cel książki, pisząc: 
„W mojej nowej książce przyglądam się dowodom na istnienie ekumenicz-
nej łaski oraz historii jej przyjmowania. Sądzę, że obecnie łatwiej będzie 
ją przyjąć, a wylanie Ducha Świętego poprowadzi ruch ekumeniczny ku 
jedności chrześcijan. Poruszam niektóre kwestie teologiczne i rozważam, 
w jaki sposób przyczyniają się one do pojednania chrześcijan i pełnego 
nadejścia Królestwa Bożego”. 

Część pierwsza książki – Odnowa charyzmatyczna jest z natury ekume-
niczna – składa się z 5 rozdziałów i stara się w sposób przystępny i skonden-
sowany przedstawić genezę i istotę Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, 
uwzględniając jej kontekst ekumeniczny. Mianem wielkich niespodzia-
nek Ducha Świętego (rozdział I pt. Wielka niespodzianka Ducha Świętego, 
s. 27-45) określa Hocken momenty, w których doświadczał „głębokiego 
braterstwa i pojednania ponad kościelnymi i wyznaniowymi podziałami” 
(s. 27). Po ich opisie Hocken przechodzi do refleksji nad ostatnim stuleciem 
rozwoju ruchów charyzmatycznych. Ich pojawienie się określa mianem 
„wybuchu, nagłego rozlania się w naszych wnętrzach miłości i mocy zmar-
twychwstałego Pana Jezusa Chrystusa” (s. 29), które dotychczas uchodziły 
za niecodzienne. Symbolizuje to tzw. dar języków, w którym Hocken widzi 
trzy istotne elementy: głębię doświadczenia wspólnot charyzmatycznych, 
szybkość rozprzestrzenia się charyzmatu wspólnoty i stosunkowo szybką 
aprobatę Kościoła katolickiego (s. 30). Ponadto zwraca uwagę na ekume-
niczny charakter odnowy charyzmatycznej, która „pojawiła się rzeczywiście 
wśród chyba wszystkich odłamów chrześcijaństwa” (s. 31), jednocząc je we 
wspólnym uwielbieniu, nauczaniu i posłudze modlitwy. Dalej prezentuje 
Hocken wyniki swoich badań nad początkami ruchu Odnowy w Duchu Świę-
tym w różnych krajach (s. 33-44), rozpoczynając od Stanów Zjednoczonych, 
gdzie Katolicka Odnowa Charyzmatyczna ma swoje początki. Dalej można 
znaleźć opis początków KOCh-u w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Francji, Bel-
gii, Kolumbii, Ameryce Łacińskiej, Ghanie i Korei Południowej (od s.43).

W rozdziale drugim – Katolicka Odnowa Charyzmatyczna jako owoc 
Soboru Watykańskiego II (s. 47-57) – autor koncentruje swoją refleksję wokół 
odpowiedzi na dwa pytania: W jaki sposób Sobór Watykański II przygotował 
grunt pod Katolicką Odnowę Charyzmatyczną? oraz Co oznacza odnowa 



mgr lic. Krzysztof Szlanta

160

Kościoła? Rozwój KOCh-u w Kościele katolickim był możliwy – zdaniem 
Hockena –dzięki Vaticanum II, a mówiąc szerzej, dzięki zjawiskom przy-
bierającym na sile w Kościele katolickim od czasów papieża Leona XIII 
(1878-1903). Dokonujące się przebudzenie jest, zdaniem autora, kluczową 
częścią szerszego procesu, Bożej strategii mającej na celu poruszenie całego 
Ciała Chrystusowego (s. 47-48).

Hocken wyróżnia kilka obszarów soborowego nauczania umożli-
wiającego otwarcie się Kościoła na Odnowę, tj.: nauczanie o charyzma-
tach, dostępność do Biblii, nauczanie o laikacie i akceptację ruchu eku-
menicznego. Podczas Soboru toczyła się ożywiona dyskusja dotycząca 
charyzmatów w życiu Kościoła, w wyniku której przyjęto stanowisko 
prezentowane przez kard. Suenensa, który dowodził, że „charyzmaty na-
leżą do zwyczajnego życia Kościoła każdej epoki i wobec tego powinny 
być dobrze przyjmowane” (s. 49) i jako takie nie zamykają się wyłącznie 
do czasów apostolskich. Dzisiaj, poucza Sobór, charyzmaty są nader 
stosowne i pożyteczne dla potrzeb Kościoła a na jego przełożonych spo-
czywa odpowiedzialność za autentyczność i właściwe ich wprowadzenie 
w rzeczywistość wspólnoty (por. LG 12). Charyzmaty –zauważa Hocken 
– nie ograniczają się tylko do ruchów odnowy charyzmatycznej, w nich 
jednak najwyraźniej ujawnia się wielość charyzmatów, o których można 
przeczytać w 1Kor 12,8-10 (s. 50). „Wierni Chrystusowi winni mieć 
szeroki dostęp do Pisma Świętego” (DV 22) – w tej opinii widzi Hocken 
zaproszenie do „entuzjastycznego czytania Biblii”, do „nieograniczonego 
dostępu do Słowa Bożego”, co czyni podatny grunt dla przyjęcia odnowy 
charyzmatycznej przez Kościół katolicki (s. 50). Największe znaczenie 
dla rozwoju KOCh-u miało nauczanie o laikacie (zob. LG 31, 33, 39-42). 
Ułatwiło ono zaakceptowanie nowej roli, jaką zaczęli odgrywać świeccy 
skupieni we wspólnotach odnowy. Uchwalając Dekret o ekumenizmie, 
sobór wyraził pragnienie odnowienia widzialnej jedności jednego Ciała 
Chrystusa (por. UR 4). Ponadto można odnaleźć w nim stwierdzenie, że 
Duch Święty jest obecny i działa na sposób zbawczy w innych chrześci-
jańskich wspólnotach wiary (por. UR 3). Przywołując przytoczone wyżej 
racje, Hocken stwierdza, że „Sobór nie był bezpośrednią przyczyną poja-
wienia się ruchu odnowy charyzmatycznej, ale z pewnością odegrał bardzo 
ważną rolę, przygotowując katolików do przyjęcia tej łaski, i przyczynił 
się do przyjęcia odnowy przez autorytety Kościoła” (s. 52).
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Czym jest odnowa przyniesiona przez Sobór Watykański II? Dla więk-
szości katolików termin „odnowa” zaczął oznaczać przede wszystkim zmia-
ny w kościelnej liturgii, strukturze i organizacji, dla wielu odnowa oznaczała 
przede wszystkim odnowę teologii (s. 53). O odnowie przyniesionej przez 
Sobór można mówić – jak uważa Hocken – na przykładzie odnowy cha-
ryzmatycznej (choć stwierdzenie, że odnowa charyzmatyczna jest jedyną, 
prawdziwą formą odnowy jest arogancją, s. 53). Odnowa Kościoła, o której 
pisze Hocken, jest przede wszystkim chrystocentryczna – Duch Święty 
objawia Jezusa jako Pana i Zbawiciela indywidualnych osób, ale i całego 
Kościoła. On jest Pasterzem i Pokarmem, i jako taki winien być umieszczany 
zawsze w centrum. Dalej, odnowa jest prowadzona, inspirowana i skiero-
wana ku Duchowi Świętemu, który udziela swojego światła dla rozumienia 
Pisma Świętego, wypełniania posługi i służby. Po trzecie, odnowa jest cał-
kowicie biblijna – nasycona Słowem Bożym i poddająca wzorce ludzkiego 
myślenia Panu, którego wyroki są „niezbadane” i którego drogi są „nie do 
wyśledzenia” (zob. Rz 11,33). Dalej, jest pełna uwielbienia i oddawania 
chwały Panu – kieruje serca i umysły ku Bogu, co owocuje pobudzeniem 
uwielbienia i ożywieniem regularnej, osobistej modlitwy. Ponadto ma ewan-
gelizacyjny charakter – nie tylko zachwyca wierzących, lecz także uzdalnia 
do dawania osobistego świadectwa. Dalej, odnowa nie osądza, ale podejmuje 
dialog – słucha, stara się zrozumieć, odrzuca osądzanie innych przed ich 
wysłuchaniem. I wreszcie, odnowa jest głęboko przemieniająca – odnawia-
jące działanie Ducha przemienia wewnętrznie, zmienia serce i daje nową 
siłę. Owa przemiana odnosi do wszystkich ludzkich działań, nie tylko tych 
podejmowanych w Kościele.

Działanie Ducha Świętego jest zawsze nowe, stwórcze, niepowtarzalne 
i nieautomatyczne charakteryzujące się ciągłością przy jednoczesnej kre-
atywności. Twórcze działanie Ducha Świętego widać dobrze w „nieoczeki-
wanych przebudzeniach” (s. 59), których najlepszym przykładem jest ruch 
charyzmatyczny. W kolejnej części książki pt. Nowość działania Ducha 
Świętego (s. 59-71) Hocken opisuje przykłady nowego działania Ducha 
w Kościele. Odnowę charyzmatyczną cechuje obecność darów duchowych 
(por. 1Kor 12,8-10), przede wszystkim daru proroctwa, daru uzdrawiania 
i daru języków, które przybierają dzisiaj nowe formy, właściwe obecnym 
czasom. Być napełnionym Duchem Święty to być wypełnionym czcią 
dla Boga (por. Ps 51,17). Twórczy charakter Ducha Świętego uwidacznia 
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się także poprzez oddawanie czci i uwielbienia, często w sposób sponta-
niczny. Z odnowy charyzmatycznej wyrastają również nowe formy życia 
wspólnotowego pragnące stworzyć środowisko głębokiego dzielenia się 
wiarą przy jednoczesnym dotrzymywaniu zobowiązań i wymagań życia 
rodzinnego. W odnowie odnaleźć można również początek nowego modelu 
chrześcijańskiego nauczania – modelu praktycznego i biblijnego. Prak-
tyczną formą tego nauczania są tzw. kursy (Paweł, Filip, Jan, Kana i inne). 
W KOCh-u dostrzega Hocken „odpowiedź Kościoła na wezwanie do Nowej 
Ewangelizacji” (s. 66). Wszystkie te przykłady kreatywności Ducha Święte-
go w tworzeniu nowych wzorców i form służby Bogu, Kościołowi i światu 
(s. 69) same w sobie mają znaczenie ekumeniczne, gdyż „Jego [Boga] 
kreatywność biegnie równolegle w ruchu odnowy w różnych wspólnotach 
chrześcijańskich i w działaniach chrześcijańskich grup bezwyznaniowych” 
(s. 69). To dzięki tym wspólnym praktykom możliwe jest dzielenie tak wielu 
form życia chrześcijańskiego z innymi chrześcijanami.

Różnorodne przejawy działania Ducha Świętego w Odnowie w Duchu 
Świętym są – pojawiąjącym się zawsze i nieuchronnie – wyzwaniem dla 
chrześcijan. Nadrzędnym wyzwaniem jest relacja między tym, co nowe, 
i tym, co dawne. Od początku cechą KOCh-u było przekonanie, że charak-
terystyczne dary odnowy powinny być przyjęte do wielowiekowego dzie-
dzictwa Kościoła, z którego członkowie KOCh-u sami nieustannie czerpią 
(s. 74). W kolejnym rozdziale (Wyzwania, jakie rzuca Odnowa w Duchu 
Świętym, s. 73-83) pochyla się Hocken nad „wyzwaniami, w których nowe 
puka do drzwi starego”. Od samego początku spotkania modlitewne odno-
wy stawiają w centrum uwielbienie Boga. Ma ono charakter holistyczny, 
angażuje całą osobę. Wspólnoty charyzmatyczne odczuwają potrzebę takiej 
praktyki liturgicznej, która łączyłaby charyzmatyczną kreatywność z li-
turgią, respektując fundamentalny charakter tej ostatniej. Doświadczenie 
„charyzmatycznej liturgii” (s. 77) pokazuje, że liturgia sama w sobie jest 
już wypełniona Duchem, który uczy nas, że pełne uwielbienia celebrowanie 
liturgii to znacznie więcej niż dbałość o schemat. Wymaga ono głębokiego 
szacunku dla tradycji i struktur, które powstały na przestrzeni wieków. Innym 
wyzwaniem stawianym przez odnowę jest ponowne przemyślenie relacji 
między posługą duchownych i formami służby otwartej dla wszystkich 
ochrzczonych. Głoszenie, nauczanie i formacja duszpasterzy to ważne ob-
szary, które wymagają nowego przepracowania uwzględniającego działanie 
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i doświadczenie odnowy charyzmatycznej (s. 78-80). Dużym wyzwaniem 
jest również doświadczenie działania sił zła, które ujawniają się po praw-
dziwym wylaniu Ducha Świętego. To doświadczenie rodzi ważne pytanie 
o posługę duszpasterską, która rozróżnia rzeczywistość posługi uwolnienia 
i egzorcyzmu (s. 80).

Rozdział piąty: Odnowa ekumeniczna: przyjęta czy zepchnięta? (s. 85-
102) prezentuje historię KOCh-u i jej relację z władzami Kościoła, aby 
ukazać stopień, w jakim „ta ekumeniczna łaska została uznana i przyjęta” 
(s. 85). Rozdział podzielony jest na dwie części: dotyczącą lat 1967-1980 
oraz 1980-1995. Początki odnowy charyzmatycznej zakorzenione są w do-
świadczeniu Bożej miłości, trwaniu w Jego obecności i objawieniu Jego 
kochającego zainteresowania wszystkim wierzącym (s. 85). Dla wielu no-
wość ich doświadczenia Pana idzie w parze z doświadczeniem wspólnoty 
w Duchu wykraczającej poza granice Kościoła. Pierwsi członkowie KO-
Ch-u „instynktownie rozumieli odnowę w Duchu jako łaskę odnowy dla 
ich Kościoła” (s. 86), doświadczając jej międzywyznaniowego charakteru. 
Integralnym elementem tejże odnowy były relacje ekumeniczne prowadzące 
do powstawania wspólnot, które – dzięki zaangażowaniu jej członków – 
szybko się rozrosły. Hocken opisuje rozwój struktur KOCh-u (w Wielkiej 
Brytanii, Irlandii, we Francji i zachodnich Niemczech), który miał miejsce 
szczególnie w latach 1968-72. Do roku 1980 odnowa rozprzestrzeniła się 
na cały świat, docierając nawet do krajów, w których chrześcijaństwo było 
prześladowane i silnie represjonowane. Tam, gdzie KOCh rozwijała się naj-
bardziej intensywnie (USA, Irlandia, Kanada), lata osiemdziesiąte przyniosły 
osłabienie ruchu (s. 94-98).

Drugą cześć książki, pt. Odkrywanie wkładu odnowy charyzmatycznej 
w ekumenizm, składającą się z 4 rozdziałów rozpoczyna rozdział zatytuło-
wany Nowe czasy (s. 105-120). Patrząc na pierwszą połowę lat dziewięć-
dziesiątych Hocken dostrzega rosnącą liczbę chrześcijan oddanych idei 
jedności, których niepokoiła spadająca wiarygodność ruchu ekumenicz-
nego oraz trudności w zaangażowaniu w to dzieło następnych pokoleń 
(s. 105). Mianem „nowych czasów” określa Hocken inicjatywy podejmowa-
ne dla odwrócenia tego stanu. Hocken wspomina m.in. inicjatywę członków 
Światowej Rady Kościołów (ŚRK) w Genewie, która doprowadziła do 
powstania w 2007 roku Światowego Forum Chrześcijańskiego skupiające-
go chrześcijańskich liderów wszystkich tradycji i ruchów, pojawienie się 
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w ruchu zielonoświątkowym poważnych badań teologicznych, egzegetycz-
nych i historycznych oraz interakcji zielonoświątkowych badaczy z innymi 
uczonymi chrześcijańskimi, rozkwit nowych, charyzmatycznie ukierunko-
wanych zgromadzeń i wspólnot, rozpoczęcie w roku 2014 trzyletniego cyklu 
rozmów pt. Autorytet, Objawienie, Słowo Boże pomiędzy Papieską Radą ds. 
Popierania Jedności Chrześcijan a nowymi Kościołami charyzmatycznymi, 
zapoczątkowanie Kursu Alpha (bardzo szybko przejętego przez wspólnoty 
katolickie). Wiele miejsca poświęca Hocken prezentacji wkładu Jana Pawła 
II w rozwój ekumenizmu i jego encyklice Ut Unum Sint (1995).

Kolejny rozdział (Oczyszczenie i odnowa tożsamości, s. 121-133) jest 
refleksją dotyczącą kościelnej tożsamości katolików, której właściwe zde-
finiowanie i świadomość są istotne w kontekście ekumenicznym. W doku-
mentach Vaticanum II Hocken odnajduje trzy fundamentalne ekumeniczne 
przekonania, mianowicie: (1) ochrzczeni chrześcijanie należący do innych 
wyznań i wspólnot kościelnych są naszymi braćmi i siostrami, (2) chrze-
ścijanie ci i ich wspólnoty kościelne nie pozostają na zewnątrz Ciała Chry-
stusa, którym jest Kościół, ale są wewnątrz (katolickie dokumenty używają 
określenia: „niedoskonała komunia”, które nie jest jednoznaczne z brakiem 
komunii), (3) to, co łączy wszystkich chrześcijan, jest większe od tego, co 
ich dzieli (s. 124-127). Te trzy przekonania stanowią dla katolików fun-
dament odnowionego rozumienia własnej tożsamości wewnątrz większej, 
chrześcijańskiej. Mówiąc o potrzebie odnowy katolickiej świadomości, 
należy, jak pisze Hocken, zrozumieć, że w całej historii Kościoła nieustan-
nie dokonuje się kształtowanie i przekształcanie katolickiej tożsamości 
(s. 127). W świetle nauczania Ut Unum Sint oczywiste jest, że bycie ka-
tolikiem oznacza w dzisiejszych czasach bycie ekumenicznym. Ignorując 
ekumeniczne zaangażowanie Kościoła katolickiego, stajemy się mniej, a nie 
bardziej katoliccy. Soborowa odnowa wymaga odświeżenia postrzegania 
katolickiej tożsamości, którą jest to, „kim jesteśmy w oczach Boga zarówno 
jako jednostki, jak i jako wspólnoty” (s. 128). Przede wszystkim Kościół 
katolicki jest powszechny. Idea ta związana jest z pełnią – pełnią Bożego 
objawienia, pełnią środków zbawienia, pełnią Izraela i narodów, pełnią 
Bożych zamiarów w Jego Synu, pełnią Chrystusa. Podstawę katolickiej 
tożsamości stanowi też akceptowanie uniwersalnej posługi papieża. Na czyn 
zatem polegać ma odnowa tejże tożsamości? Na „wyrażaniu [jej] w peł-
nym odniesieniu do Jezusa Chrystusa, pokazaniu, w jaki sposób należy do 
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dziedzictwa apostołów oraz jaką rolę odkrywa wewnątrz i dla całego Ciała 
Chrystusa” (s. 130). Mocna katolicka tożsamość przemawia za lojalnością 
wobec Kościoła katolickiego i wskazuje na wierność Jezusowi. Oczywiście, 
lojalność wobec Kościoła powinna oznaczać również lojalność wobec ka-
tolickiego nauczania, wraz z osobą i misją Jezusa (s. 132-133).

W rozdziale Oczyszczenie i uzdrowienie wspomnień Hocken stara się 
znaleźć odpowiedź na pytanie, co należy zrobić, aby doprowadzić do po-
jednania i pełnej komunii w całym Ciele Chrystusa. Każdy rozłam ranią-
cy i osłabiający Kościół nie dokonuje się bez grzechów ludzi (por. KKK, 
nr 817) a odpowiedzialności za taki stan rzeczy nie można zrzucać jedynie 
na drugą stronę. Dlatego ekumenizm stara się uzdrowić rany, które powstały 
w wyniku podziałów. To leczenie zranienia dokonuje się przez „rozprawienie 
się z grzechem” – polega więc na jego wyznaniu (por. TMA 34), pokucie, 
zmianie serca i obraniu nowego kierunku oraz szczerej skrusze (por. UUS 7, 
17) i wzajemnym przebaczeniu. Czwarty rozdział pt. Ku pełnemu ekumeni-
zmowi Ducha (s. 149-168) próbuje zebrać wszystkie elementy, które mogą 
charakteryzować wkład odnowy charyzmatycznej w ruch ekumeniczny. 
Co Odnowa w Duchu wnosi do ekumenizmu? Jako odpowiedź Hocken 
podaje: chrzest w Duchu będący centralną łaską odnowy, doświadczenie 
pełnej życia wiary w ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana, który na 
zawsze sprawuje swoje panowanie i działa w chwili obecnej, oraz wolność 
i spontaniczność przed Panem (s.152-153). Dalej formułuje kluczowe cha-
ryzmatyczne zasady ekumenizmu, wymieniając: wspólne uwielbienie Pana 
(por. Flp 2,11), wspólne karmienie się słowem Bożym (przez egzegezę, 
teologiczną dyskusję oraz modlitwę i wspólną refleksję), wspólne słuchanie 
głosu Pana oraz wspólne okazywanie posłuszeństwa Panu. 

Ostatnią, składającą się z 4 rozdziałów, część Ku pełni, otwiera roz-
dział pt. Słowo, sakrament i charyzmat (s. 171-182). Hocken podkreśla, że 
Kościół potrzebuje do życia głoszenia słowa i sakramentalnej celebracji 
Słowa stającego się ciałem. Bez właściwego zakorzenienia w Słowie wiara 
łatwo zamienia się w coś abstrakcyjnego, w ideologię albo w przesąd. Bez 
odbywającej się we wspólnocie ekspresji Słowa w sakramencie pojawia się 
luka w zakorzenionej w historii, międzypokoleniowej komunikacji (s. 173). 
W kolejnym rozdziale pt. Maryja, Kościół i Izrael (s. 183-194) zauważa, 
że pomimo rozwoju, jaki dokonał się za sprawą ostatniego soboru, który 
zawarł nauczanie o Maryi w jednym z rozdziałów Lumen Gentium, kwestia 
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dotycząca Matki Bożej wciąż pozostaje emocjonującym punktem zapalnym 
w relacjach wśród chrześcijan. Pragnienie biblijnego ugruntowania refleksji 
o roli Maryi doprowadziło do uznania jej za pierwszą wierzącą w Jezusa 
reprezentującą cały wierny Izrael. Jako pierwsza wyznawczyni swojego 
Syna jest w samym centrum rodzącego się Kościoła. Mówiąc o znaczeniu 
Maryi dla kwestii jedności, Hocken określa ją mianem „pomostu między 
Izraelem i Kościołem” (s.191) w tym sensie, że w pełni zaakceptowała 
i włączyła do swej izraelskiej wiary wypełnianie się nadziei mesjańskich 
w Synu. Dla oczyszczenia sposobu oddawania czci Maryi konieczna jest 
odnawiająca moc Ducha Świętego w przyjmowaniu Pisma przez Kościół, 
w odnowie liturgii, w Nowej Ewangelizacji – wszystko to powinno być 
wypełnione życiem płynącym od Ducha, co jest znakiem rozpoznawczym 
odnowy charyzmatycznej.

Podstawową łaską otrzymywaną we wspólnotach charyzmatycznych 
jest chrzest w Duchu Świętym. Dla pełniejszego zrozumienia tego sposobu 
działania Ducha Świętego Hocken w kolejnym rozdziale pt. Znaczenie chrztu 
w Duchu Świętym (s. 195-210) przygląda się jego rozumieniu. Początkowo 
wspólnoty odnowy charyzmatycznej, głosząc przesłania o bliskości powtór-
nego przyjścia Pana, akcentowały niezwykłość nadchodzącej chwały, której 
chrzest w Duchu Świętym jest antycypacją. Szukając współczesnego zna-
czenia wylania Ducha, odnosi je Hocken do eschatologicznej nadziei. Silna 
eschatologiczna orientacja biblijnego języka związanego z chrztem w Duchu 
Świętym wskazuje, że głębokim znaczeniem współczesnego wylania Ducha 
jest wzmocnienie i wyposażenie przez Boga całego Kościoła na czas próby 
i triumf ostatniej godziny (s. 201). Chrzest w Duch przygotowuje chrześci-
jan na ostateczne i nieprzeparte wylanie Ducha w dzień ostatni, kiedy ich 
uwielbione i zmartwychwstałe ciała zostaną całkowicie przepełnione i będę 
jaśnieć Duchem Świętym (s. 202).

W ostatnim rozdziale pt. Duch Święty i jedyna nadzieja chwały (s. 211-
222) Hocken pochyla się nad ekumenicznymi konsekwencjami Pięćdziesiąt-
nicy i ruchu charyzmatycznego w świetle eschatologicznej nadziei. Wszyscy 
chrześcijanie otrzymali to samo wezwanie, niezależnie od Kościoła, do 
którego należą, i tradycji, z jakiej się wywodzą: jesteśmy powołani do tej 
samej nadziei (por. Tt 2,13). Jest jedna nadzieja: nadzieja na przyjście jedne-
go Króla, nadzieja jednego Królestwa, którego pełnię Jezus urzeczywistnia 
i ustanawia. Ta nadzieja jest szczególnie narażona na zło wynikłe z podziału, 
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który powstrzymuje ewangelizację świata. „Nasze podziały – pisze Hocken – 
dowodzą, że nie przyjęliśmy w pełni przesłania, które chcemy głosić innym. 
Brak miłości przynosi wstyd, ponieważ królestwo będzie pełnią miłości, 
ostatecznym, całkowitym udziałem w trynitarnej komunii w Chrystusie. 
Nasze podziały są skandalem przede wszystkim dlatego, że pokazują, jak 
bardzo Kościoły chrześcijańskie są nieprzygotowane na przyjście Pana” 
(s. 214). Dopóki nasze chrześcijańskie życie osobiste i wspólnotowe nie 
będzie zmierzało ku ostatecznemu spełnieniu, nie zrozumiemy we właściwy 
sposób, co znaczy być chrześcijaninem, co znaczy być ochrzczonym i co 
oznacza przyjąć Ducha Świętego.

W swojej książce ks. Peter Hocken przybliża czytelnikowi rzeczywistość 
Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Trzeba przyznać, że nie ma chyba 
osoby, która byłaby w stanie lepiej opowiedzieć historię narodzin i rozwoju 
tego żywotnego nurtu. Autor uczestniczy w KOCh-u od 1971 roku, będąc 
również obserwatorem szerszego ruchu odnowy charyzmatycznej, obecnego 
dziś w wielu krajach europejskich. Ten osobisty związek z ruchem chary-
zmatycznym nie umniejsza jego obiektywizmu. Autor potrafi wykazać wy-
raźnie słabości ruchu przy jednoczesnym podkreślaniu „nadzwyczajności” 
wspólnot charyzmatycznych. Dzięki temu bogatemu doświadczeniu refleksja 
Hockena ma charakter panoramiczny, choć polski czytelnik nie odnajdzie 
w tej panoramie odniesień do rzeczywistości wspólnot w Polsce, a kontekst 
Europy ogranicza się wyłącznie do jej zachodnich terenów.

Hocken, będąc bystrym obserwatorem i teologiem, ma wiele do zaofero-
wania, jeżeli chodzi o zrozumienie i docenienie tego ruchu. Jego spojrzenie 
ma charakter integralny, na który składają się elementy historii, teologii 
i praktyki – wszystkie przeniknięte do głębi duchem ekumenizmu. Widać tu 
pewne „nieprzystawanie” realiów działalności ekumenicznej, o której pisze 
Hocken, ze stanem, jaki obserwujemy w rzeczywistości eklezjalnej w Polsce, 
gdzie kwestia ta pozostawia wiele do życzenia. Cierpi na tym uniwersalizm 
prezentowanych myśli, które nie mogą być swobodnie przenoszone na każdą 
wspólnotę i nierzadko pozostają jedynie pobożnym życzeniem. Nie zmienia 
to faktu, że polskie wspólnoty charyzmatyczne mogą intuicje Hockena uczy-
nić swoim wezwaniem, zadaniem, które na drodze do pełniejszej jedności 
należy urzeczywistniać.

Język publikacji jest językiem ścisłym i precyzyjnym, a zarazem przy-
stępnym i zrozumiałym dla czytelnika, co pozwala sięgnąć po książkę 
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Hockena nie tylko osobom posiadającym teologiczne przygotowanie. Lektu-
rę ułatwia wyraźna struktura książki podzielonej na części i rozdziały. Autor 
stara się płynnie przechodzić do kolejnych części książki, treść każdego 
kończącego się rozdziału staje się punktem wyjścia dla refleksji kolejnego. 
Ponadto każdy z rozdziałów rozpoczyna krótkie wprowadzenie, a kończy 
wartościowe podsumowanie. 

Pięćdziesiątnica i Paruzja. Wezwani do jednej nadziei! to z jednej strony 
studium eklezjologiczne, studium doktryny Kościoła mające pomóc w przy-
jęciu obecności i mocy Ducha Świętego z nową świadomością. Z drugiej 
strony spojrzenie autora rzuca życiu „wyzwanie” dotyczące tego, co po-
winniśmy postrzegać jako wartości domagające się wsparcia i jak czerpać 
z odnawiającej mocy Ducha Świętego, aby mogło zrealizować się w nas 
i poprzez nas to dzieło, do którego podjęcia wzywa nas Pan.

Hocken przypomina, że odnowa charyzmatyczna jest zakorzeniona 
w Kościele działającym w obecnym czasie i wnosi w nasze codzienne życie 
prawdziwą moc, podkreśla także, że z ramionami wzniesionymi ku niebu 
odnowa ta otwiera drzwi do tego, co ma nadejść. Odgrywa ona w Kościele 
proroczą rolę, uświadamiając, że każdego dnia Kościół przybliża ludzkość 
do chwalebnego czasu, kiedy Jezus Chrystus powróci. Duch Święty – dawca 
życia – czyni realną tę nadzieję, która w nas jest. Uczynił nas jednością, 
udzielając nam chrztu zanurzającego w Jezusie Chrystusie, ale jednocześnie 
stale ciągnie nas ku jedności mogącej ostatecznie zaistnieć tylko poprzez 
działanie Ducha Świętego w naszym życiu. 




