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ks. Kamil Edward Duszek

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Czas, przestrzeń, wieczność.  
Wspólny horyzont teologii i nauk przyrodniczych?

Pytanie o to, czym jest czas, od wieków nurtuje wiele umysłów. Zagadnienie to badają 
dziś nauki przyrodnicze, zadając bardziej ogólne pytanie o czasoprzestrzeń. Teologia 
zajmuje się kwestią czasu w kontekście eschatologicznego namysłu nad wiecznością. 
Czas, przestrzeń i wieczność okazują się zatem wspólnym horyzontem, w którym od 
dawna przecinają się spojrzenia teologów i naukowców. Analiza tego zagadnienia jest 
cennym krokiem, dzięki któremu można głębiej zrozumieć skomplikowaną relację wza-
jemnego przenikania się teologii i nauki. Zaprezentowany artykuł składa się z trzech 
zasadniczych części. W pierwszej omówione zostają różne ujęcia relacji zachodzącej 
pomiędzy nauką i teologią. Druga część prezentuje historyczny wpływ, jaki namysł 
teologiczny wywierał na rozumienie czasu i przestrzeni w nauce. Sztandarowym przy-
kładem jest tu koncepcja Izaaka Newtona. Trzecia część jest propozycją ponownego 
przemyślenia pojmowania czasu, przestrzeni i wieczności w teologii oraz w nauce. 
Najważniejszym stanowiskiem w przedłożonym dyskursie jest myśl Johna Haughta. 
Amerykański teolog rozumie podstawowe działanie Boga względem świata jako „przy-
chodzenie”. Biblijny Bóg obietnicy jest absolutną przyszłością. Jego przyciągająca siła 
miłości sprawia, że świat otwiera się na przyszłość w procesie stawania się. Myśl Hau-
ghta jest propozycją, aby spojrzeć na zagadnienie czasu, przestrzeni i wieczności przez 
pryzmat „metafizyki przyszłości”.

Słowa kluczowe:  czas; przestrzeń; wieczność; relacja nauka-teologia; Izaak Newton; 
John Haught; działanie Boga; metafizyka przyszłości

1. Wstęp

„Czymże więc jest czas? Jeśli nikt mnie o to nie pyta, wiem. Jeśli pyta-
jącemu usiłuję wytłumaczyć, nie wiem”1. To pozornie proste pytanie, które 

1 Św. Augustyn, Wyznania, XI, 14.
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zadał kiedyś św. Augustyn, nurtuje od wieków wiele umysłów. Obecnie uwi-
dacznia się ono szczególnie w świecie nauk przyrodniczych2. Jest oczywiste, 
że dzięki dokonanym w XX wieku odkryciom związanym chociażby z Ogól-
ną Teorią Względności, nasze potoczne pojmowanie czasu nie jest w pełni 
przystające do rzeczywistości. Podobnie jest z rozumieniem przestrzeni. 
Spór o jej status ontologiczny, który zapoczątkowany został przez Newtona 
i Leibniza, trwa nieustannie aż do dziś. Fizyka obydwie te kwestie łączy 
w całość i pyta się o sens tego, czym jest czasoprzestrzeń. Podobne pytanie 
pojawia się implicite w teologii – jest ono obecne zwłaszcza w rozważa-
niach z zakresu eschatologii. Wiąże się to z opracowaną jeszcze w czasach 
patrystycznych kategorią „już i jeszcze nie”, która wyraża eschatologiczne 
napięcie towarzyszące Bożym obietnicom3. Zbawienie już zostało zrealizo-
wane w Jezusie Chrystusie, a zarazem jest stale przedmiotem oczekiwania 
Kościoła wołającego: Maranatha4. W tym pełnym nadziei wołaniu można 
dostrzec dwa nieśmiałe pytania, które nasuwają się zawsze, gdy myślimy 
o wieczności: „kiedy i gdzie”? Tak oto, gdy teologia spogląda na eschatolo-
giczną obietnicę, musi podobnie jak nauka zmierzyć się z pytaniem o czas 
i przestrzeń.

Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie sposobu, w jaki teologia 
i nauki przyrodnicze wzajemnie przenikają się, z różnych stron spoglądając 
na kategorie, takie jak: czas, przestrzeń, wieczność. Jako przykład spotkania 
się tych dwóch spojrzeń posłuży absolutystyczna wizja czasoprzestrzeni 
Izaaka Newtona, która okazuje się konsekwencją jego teologicznych poszu-
kiwań. Zaprezentowane zostaną wiążące się z tym dylematy współczesnej 
nauki oraz odpowiedzi, których stara się udzielać teologia. Jedną z nich jest 
myśl Johna Haughta, która może stać się inspiracją także dla dyskursu nauk 
przyrodniczych.

2 Charakter pracy domaga się wprowadzenia pewnej ścisłości terminologicznej. Za 
każdym razem, gdy będzie padał termin „nauka”, dotyczyć to będzie nauki w sensie scien-
ce, nie zaś teologii. Jest to zabieg jedynie praktyczny, mający zwiększyć czytelność tekstu. 
Nie ulega bowiem wątpliwości, że teologia również jest dziedziną naukową.
3 Zob. M. Wysocki, Eschatologia okresu prześladowań na podstawie pism Tertuliana 
i Cypriana (Lublin 2010) 186.
4 Zob. 1Kor 16,22.
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2. Teologia i nauka – wzajemne przenikanie się spojrzeń

Wiek XVIII na zawsze zmienił w cywilizacji zachodniej sposób po-
strzegania rzeczywistości. Sukces, jaki Izaak Newton odniósł, tłumacząc 
zachowanie systemów fizycznych, przyczynił się do ugruntowania nowe-
go paradygmatu: matematyka stała się najwłaściwszym sposobem opisu 
świata. Następnie nowa fizyka, dzięki swojemu sformalizowaniu, uzyskała 
miano nauki wzorcowej. Myśliciele oświecenia zaczęli wierzyć w abso-
lutną siłę ludzkiego rozumu, który rzekomo potrafi poddać jednoznacznej 
analizie całość rzeczywistości, bezbłędnie ujmując ją w mechanistycznej 
wizji5. Oświeceniowy obraz nauki zdecydowanie różni się od obecnego. 
Żyjemy w epoce post-oświeceniowej, w której nauka nie ma odwagi wy-
powiadać już tak odważnych tez. Jak zauważa John Polkinghorne: „Świat, 
jaki poznaliśmy w XX wieku, jest o wiele bardziej tajemniczy i pełen 
cieni niż ten, którego istnienie przyjmowano w wieku XVIII i XIX”6. 
Dodatkowe problemy współczesnej nauki dostrzegają filozofowie. Czo-
łowym przykładem jest tu Karl Popper i jego falsyfikacjonizm. W swej 
teorii suponował on konieczność odrzucenia naiwnego pozytywistycznego 
przekonania o pewności wiedzy opartej na rozumowaniu indukcyjnym7. 
Gmach wiedzy wznoszony przez nauki science nie jest zatem budowlą, 
która stoi na absolutnie pewnych fundamentach. Należy uczciwie przy-
znać, że dzisiejsza wiedza naukowa, pomimo pragmatycznej użyteczności, 
w dużej mierze jest probabilistyczna8. Tym bardziej powinno dziwić, 
że w powszechnym odbiorze relacja pomiędzy poznaniem naukowym 
a poznaniem religijnym jest rozumiana na sposób oświeceniowy. Sztan-
darowym przykładem jest tu Richard Dawkins, według którego wiara 
jest rzeczywistością nieprzystającą do poznającego na sposób naukowy 
rozumu. Jest to oczywista ignorancja nieuwzględniająca filozoficznego 
i teologicznego wysiłku podjętego w ostatnich latach dla ukazania skom-

5 Zob. J. Polkinghorne, Jeden świat (Kraków 2008) 21-28.
6 J. Polkinghorne, Jeden świat, 28.
7 Zob. K. Popper, Wiedza obiektywna: ewolucyjna teoria epistemologiczna (Warszawa 
2002) 9-46.
8 Również w takim znaczeniu, w jakim mówi się o probabilistycznym poznaniu w fi-
zyce kwantowej na podstawie zasady nieoznaczoności Heisenberga. Zob. J. Polkinghorne, 
Jeden świat, 126-127.
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plikowanych oddziaływań zachodzących pomiędzy poznaniem przyrod-
niczym a namysłem teologicznym9.

Jednym z myślicieli, który podjął refleksję nad relacją nauka–religia, 
jest Ian G. Barbour. Zaproponował on następującą typologię: (1) konflikt, 
(2) niezależność, (3) dialog, (4) integracja10. Spojrzenie to nie jest samo 
w sobie rewolucyjne, ale pozwala uporządkować szereg istniejących sta-
nowisk i może być odniesione do relacji zachodzącej pomiędzy poznaniem 
naukowym i namysłem teologicznym.

Od roku 1859, kiedy to Darwin opublikował swoją monografię O po-
wstaniu gatunków, w oczach wielu nauka i teologia oddzieliły się na zawsze 
i stanęły względem siebie w jawnej opozycji. W takim właśnie kontekście 
mówi się o konflikcie owych dwóch dróg poznania. Dotyczy to z jednej 
strony naukowców, którzy programowo odrzucają istnienie Boga i jakiejkol-
wiek rzeczywistości nadprzyrodzonej, a w konsekwencji negują możliwość 
poznania religijnego. Z drugiej strony pewne środowiska religijne są skłonne, 
aby na podstawie Biblii podważać odkrycia naukowe. Przykładem może być 
tu postawa reprezentowana przez tak zwany „kreacjonizm naukowy”, który 
każe odrzucić jakąkolwiek wersję teorii ewolucji na rzecz wizji stworzenia, 
która wynika z literalnej i fundamentalistycznej interpretacji Księgi Rodza-
ju. Nie ulega wątpliwości, że takie stanowisko jest sztucznym kreowaniem 
konfliktu pomiędzy religią i wiarą. Problem interpretacji tekstów biblijnych 
wobec naukowego obrazu świata jest bowiem od dawna rozwiązany 
w egzegezie biblijnej i w teologii11. Również wspomniani wcześniej na-
ukowcy, którzy na podstawie swych badań odrzucają religię, popełniają 
pewną metodologiczną nieuczciwość. Utożsamiają bowiem pozytywizm 
metodologiczny z pozytywizmem ontologicznym, z góry zakładając, że nie 
istnieje nic poza tym, co może zbadać reprezentowana przez nich dziedzina. 
Nauka postępująca w ten sposób przekracza własne granice i w ostateczności 

9 Przykładem może być publikacja: T. Pabjan, Anatomia konfliktu: między nowym ate-
izmem a teologią nauki (Kraków 2016).
10 Szerzej o koncepcji Barboura: D. Dąbek, «Iana G. Barboura koncepcja relacji nauka
-religia», w: J. Golbiak, K. Jasiński, W. Kotowicz, Naukowy a religijny obraz początku 
wszechświata i człowieka. Perspektywy dialogu (Olsztyn 2015) 9-21.
11 Zob. A. Piwowar, «Biblijny opis stworzenia świata i człowieka w odniesieniu do 
nauk przyrodniczych», w: J. Golbiak, K. Jasiński, W. Kotowicz, Naukowy a religijny ob-
raz początku wszechświata i człowieka. Perspektywy dialogu (Olsztyn 2015) 49-95.
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pretenduje do bycia metafizyką. Konflikt nauki i teologii jest więc w dużej 
mierze iluzoryczny i wynika z niepoprawności metodologicznej bądź z ce-
lowej nieuczciwości badawczej.

Zarówno teologowie, jak i przyrodnicy zdają sobie coraz częściej spra-
wę z przedłożonych powyżej wniosków. Wielu z nich postanawia zatem iść 
drogą bezpiecznej niezależności swych dziedzin. Niezależność ta niekiedy 
staje się jednak ignorancją. Prawdą jest, że nauka i teologia badają inne 
aspekty rzeczywistości. Każda z nich, posługując się własną metodologią, 
posiada także swoje granice. Błędną idealizacją byłoby jednak przekonanie, 
że granice te w żadnych miejscach się nie przenikają. Szczególnie ważne 
jest to dla teologii, której rozważania zawsze obsadzone są w konkretnej 
wizji świata. Gdy św. Augustyn w sporze z Pelagiuszem precyzował kon-
cepcję grzechu pierworodnego, to dokonywał swego namysłu w kontekście 
konkretnej wizji rzeczywistości, którą posiadał. Dzisiejszy obraz świata 
jest zupełnie inny – jest to obraz naukowy i teologia musi go uwzględniać. 
Nie oznacza to, że teologia jest uzależniona od naukowej wizji rzeczywi-
stości. Jednak nie może ona być głucha na to, o czym mówi się w nauce od 
około 100 lat. Warto przytoczyć tu uwagę, jaką czyni John Polkinghorne: 
„Teologii nie można pozostawić samym tylko teologom, czego dowiódł 
ostatnio przypadek pewnego wybitnego teologa, który napisał ponad trzy-
stustronicową książkę o boskim dziele stworzenia, rzadko tylko i w sposób 
niezwykle powierzchowny odwołując się do analiz naukowych”12. Trudno 
nie przyznać tym słowom racji – postawa piętnowana przez anglikańskiego 
teologa wydaje się wprawdzie bezpieczna, ale trzeba sobie zadać pytanie, 
czy prowadzi do głębszego poznawania prawdy.

Teolog nie może zapominać o jedności Bożego dzieła stworzenia – ozna-
cza to, że teologia i nauka poznają tę samą rzeczywistość, chociaż dotykają 
różnych jej aspektów. Aby to wyrazić, przydatna będzie popularna ostatnio 
metafora layered explanation13. Każdy wydrukowany tekst (jak chociaż-
by ten) można poddać analizie na kilku różnych poziomach. Pierwszym 
będzie istnienie kartki papieru jako pewnej materialnej struktury, na którą 
został naniesiony tusz tworzący litery. Drugim poziomem będzie warstwa 
12 J. Polkinghorne, Nauka i stworzenie (Kraków 2008) 22. Autor odwołuje się do publi-
kacji: J. Moltmann, Bóg w stworzeniu (Kraków 1995).
13 Zob. J. Haught, Making sense of evolution. Darwin, God and the drama of life (Lou-
isville 2010) 23-25.
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gramatyczna tekstu, jego składnia, interpunkcja czy prezentowany przez 
autora styl. Trzecim poziom to sens tekstu, idee zawarte w nim przez autora. 
Wszystkie te poziomy zawierają się w jednej rzeczywistości, choć każdy 
z nich jest odbierany na inny sposób: o pierwszym najlepiej wypowie się 
chemik, o drugim – filolog, o trzecim zaś – teolog lub filozof. Każdy z nich 
będzie jednak mówił o tej samej kartce wypełnionej tekstem. Można to 
odnieść do całej rzeczywistości badanej przez naukę i teologię, która także 
jest jedna. Za względu na tożsamość poznawanego przedmiotu dziedziny te 
pozostają w pewnym dialogu. Rozumie to dziś coraz większa grupa teolo-
gów, dla których odkrycia i teorie naukowe są już nie tylko inspiracją, ale 
także narzędziem wspierającym podejmowaną refleksję14.

Zaprezentowana metafora layered explanation posiada jednak swoje 
ograniczenia. Filolog badający gramatykę tekstu nie musi posiadać jakiejkol-
wiek wiedzy o chemicznym składzie tuszu, aby dokonać właściwej analizy. 
Wynika to z faktu, że granice pomiędzy przytoczonymi poziomami są ostre. 
Jednak nie zawsze rzecz ma się tak z poznaniem naukowym i teologicznym. 
Historia rozwoju tych dziedzin pokazuje, że ich granice nie są tak jasne 
i klarowne, jak chcieliby tego metodologowie. Prosty i dychotomiczny po-
dział na dziedzinę teologii i nauki wydaje się być projektem niemożliwym 
do zrealizowania15. Nie oznacza to, że teolog musi być interdyscyplinarnym 
specjalistą, aby mógł podjąć swoje badania. Nie może jednak zapomnieć 
o jedności poznawanego przez niego i przez naukę świata.

Uwzględniając powyższe postulaty, łatwo ulec pokusie dokonania syn-
tezy nauki i teologii. Historia pokazała jednak w bolesny sposób, że ich zbyt 
ścisły związek prowadzi do ogromnych wypaczeń. Realizowany w XVII 
wieku górnolotny projekt teologii naturalnej Williama Paleya podawany 
jest dziś za typowy przykład metodologicznego błędu zwanego God of 
the gaps. Jest to oczywista przestroga dla każdego teologa, który z jednej 
strony chciałby uzależnić swój namysł od konkretnego naukowego obrazu 
świata, z drugiej zaś pragnąłby w nieuprawniony metodologicznie sposób 
udowadniać swoje tezy na podstawie naukowych przesłanek.

14 Przykładem może być publikacja: D. Edwards, Bóg ewolucji. Teologia trynitarna 
(Kraków 2016).
15 Zob. J. Polkinghorne, Jeden świat, 120.
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Zdaje się, że relację pomiędzy teologią a nauką najlepiej można określić 
jako wzajemne przenikanie się. W myśl oświeceniowej wizji religia była 
nieraz ukazywana jako siła hamującą postęp naukowy. Jednak podejmowane 
coraz częściej badania pokazują, jak duży wpływ miały na siebie od zawsze 
dwa różne spojrzenia: naukowe i religijne16. Spojrzenia te padały na jedną 
rzeczywistość z zupełnie różnych stron. Gdy stawały wobec granic swojego 
postrzegania, to często okazywało się, że granice te mogą być wspólnym 
horyzontem. Będą to pewne punkty, w których dochodzi do takiego spo-
tkania nauki i wiary, dzięki któremu dziedziny te zaczynają wzajemnie się 
dostrzegać. Takim wspólnym horyzontem jest zagadnienie czasu i przestrzeni 
oraz wieczności.

3. Czas, przestrzeń, wieczność – wspólny horyzont  
kiedyś i dziś

Wielu teologów jest gotowych dziś przyznać, że dokonywana przez 
nich refleksja powinna w jakiejś mierze uwzględniać odkrycia naukowe. 
Nie powie tego jednak o swoich badaniach i o teologii prawie żaden na-
ukowiec. W uzasadniony sposób wynika to z pozytywizmu metodologicz-
nego współczesnej nauki. Jednak w pewnych punktach stycznych refleksja 
teologiczna także ma coś do zaoferowania nauce. Można odwołać się tu do 
wpływu, jaki objawienie biblijne wywarło w starożytności na pojmowanie 
czasu. Kultury mezopotamskie oraz Grecy posiadali zupełnie odmienną od 
współczesnej, cykliczną koncepcję czasu17. Cykliczność, którą w świecie 
dostrzegali starożytni, była oparta w głównej mierze na obserwacji ruchu 
gwiazd i planet. Czas w ich mniemaniu nieustannie krążył wokół własnej osi, 
zataczając niezmienne kręgi lub co najwyżej wprowadzając świat w nowe 
eony. Był on jednak czymś wiecznym, podobnie jak i cała rzeczywistość. 
Biblia ukazuje czas w zupełnie innym świetle – tu jest on historią18. Czas, 
podobnie jak stworzony świat, posiada swój początek oraz swój koniec, 
a nawet cel. Chociaż w wielu koncepcjach teologicznych średniowiecza czas 
16 Zob. O. Pedersen, Dwie Księgi (Kraków 2016) 6.
17 Zob. W. Jaźniewicz, Filozofia i teologia czasu. Czas w personalizmie uniwersali-
stycznym Czesława Bartnika (Kraków 2017) 21-69.
18 Zob. A. Jankowski, Biblijna teologia czasu (Kraków 2001) 7-15.
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zdawał się być czymś cyklicznym, to jednak była to cykliczność względna 
(rozumiana jako wyjście i powrót) oraz ukierunkowana na Boga. Był to 
więc czas historyczny, który jest wyjściem od Boga i powrotem do Niego, 
gdzie punktem zwrotnym jest wydarzenie Jezusa Chrystusa – Jego wciele-
nie, krzyż i zmartwychwstanie. Okazuje się więc, że doświadczenie Izraela 
i wypełnienie się biblijnych obietnic w Jezusie Chrystusie wywarło mocny 
wpływ na nowożytne postrzeganie czasu jako historii19. Można tu mówić 
o pewnym przenikaniu się spojrzeń teologii i nauki, jednak nie jest to jesz-
cze sztandarowy przykład. Za taki należy uznać to, co dokonało się, gdy 
w XVIII wieku Izaak Newton stworzył swoją koncepcję czasoprzestrzeni.

Newton rozumiał czas oraz przestrzeń w sposób zabsolutyzowany. Ozna-
cza to, że przypisywał on czasoprzestrzeni ontologiczną strukturę bytu. We 
wcześniejszej nauce królowała myśl Arystotelesa. Czas i przestrzeń były 
rozumiane jako relacje przyporządkowane poszczególnym bytom. Oznacza 
to, że ich status ontologiczny zależny był od konkretnego bytu. Newton uznał 
jednak czas i przestrzeń za pewną niezależną i absolutną scenę, na której 
rozgrywają się poszczególne zjawiska fizyczne. Nadawał im doniosły status 
ontologiczny, przypisując nawet cechę nieskończoności. Mało kto zdaje 
sobie jednak sprawę z tego, jaka była geneza jego myśli.

Wybitny duński historyk Olaf Pedersen zauważa dosyć zaskakujący 
fakt: Newton był niezwykle pochłonięty refleksją teologiczną – nawet bar-
dziej niż fizyką czy matematyką20. Zaowocowało to napisaniem przez niego 
wielu prac o charakterze teologicznym. Nie były one jednak publikowane, 
ponieważ zawierały koncepcje, które zostałyby odebrane przez środowiska 
religijne jako bluźniercze, przez świat nauki zaś – jako niedorzeczne. W swo-
jej teologii Newton zakładał ontologiczny związek pomiędzy przestrzenią 
(w konsekwencji także czasem) a ideą Boga. Przestrzeń istnieje według niego 
tylko dlatego, że istnieje Bóg. Rozumiał on ponadto czasoprzestrzeń jako 
wtórny efekt lub emanację Bożej wszechobecności i wszechmocy – swoiste 
modi Boga. Taka koncepcja jest w oczywisty sposób sprzeczna z chrze-
ścijańską doktryną. W późniejszych tekstach Newton próbował osłabić te 
idee, ale zawsze rozumiał przestrzeń jako pewną boską pochodną21. Można 

19 Zob. X. Leon-Dufour, Słownik teologii biblijnej (Poznań 1994) 176-182.
20 Zob. O. Pedersen, Dwie Księgi, 254.
21 Zob. O. Pedersen, Dwie Księgi, 257-264.
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wnioskować, że to właśnie teologia, w tym przypadku błędna, uformowała 
panujące w nauce aż do Einsteina ujęcie czasu i przestrzeni – jak się później 
okazało, także błędne.

Konceptualizacja Newtona odegrała ważną rolę w historii nauki i pozwo-
liła do pewnego momentu rozwijać się fizyce. Ostatecznie jednak w świetle 
odkryć dokonanych w XX wieku trzeba uznać ją za błędną. Eksperymenty 
przeprowadzone niedługo po sformułowaniu przez Alberta Einsteina Ogólnej 
Teorii Względności potwierdziły, że Newtonowska idea czasoprzestrzeni jest 
naukowo niewystarczająca22. Doszło przede wszystkim do zaprzeczenia tra-
dycji, która przypisywała czasowi i przestrzeni ontologiczny charakter. Sam 
Einstein doszedł do wniosku, że jego teoria „odbiera czasowi i przestrzeni 
ostatnie resztki obiektywności”23. Dla większości dzisiejszych fizyków cza-
soprzestrzeń to jedynie matematyczne narzędzie pewnego opisu – gładka 
rozmaitość różniczkowa wyposażona w metrykę lorentzowską24. Coraz 
rzadziej można spotkać przyrodoznawców stojących na stanowisku czaso-
przestrzennego substantywizmu. Dla dzisiejszej nauki czas jest po prostu 
tym, co odmierza zegar. Nie powinno się mówić o jego realnym charakterze 
ontologicznym – podobnie rzecz ma się z przestrzenią. Dodatkowo fizyka 
kwantowa idzie krok dalej, twierdząc, że w mikroskali nie jest nawet moż-
liwe, by myśleć o czasie w taki sposób, w jaki czyniła to fizyka klasyczna.

Teolog musi zmierzyć się z pytaniem, czy te odkrycia wnoszą coś do 
jego namysłu. Stykając się z pewnymi rozważaniami z zakresu eschato-
logii, można przypuszczać, że niektórzy ich autorzy są niewolnikami Ne-
wtonowskiej wizji czasoprzestrzeni. Warto przywołać w tym miejscu nurt 
eschatologiczny, który pojęcia „koniec dziejów” czy „paruzja” uważa za 
kategorie pomocnicze i wyrażające egzystencjalny stan nadziei człowieka. 

22 Najsłynniejsze eksperymentalne potwierdzenie teorii Einsteina to precesja peryhe-
lium Merkurego. Sformułowana w 1916 roku OTW z niezwykłą precyzją przewiduje 
obserwowane już od XIX wieku anomalie zachodzące w ruchu Merkurego, których nie 
dało się w żaden sposób uzasadnić na podstawie teorii Newtona. O wiele dokładniejsze 
badania przeprowadzone w latach 70-tych potwierdziły poprawność OTW przy opisie 
tego zjawiska.
23 W.P. Grygiel, «Dziura Einsteina i strukturalizm ogólnej teorii względności», w: P. 
Polak, J. Mączka, Ogólna teoria względności a filozofia. Sto lat interakcji (Kraków 2016) 
98.
24 Zob. L.M. Sokołowski, «Realizm i niezmienniki», w: P. Polak, J. Mączka, Ogólna 
teoria względności a filozofia. Sto lat interakcji (Kraków 2016) 71-73.
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Wieczność jest tu przeniesiona w doczesność, zmartwychwstanie zaś ozna-
cza wprowadzanie przez moc Boga w nową jakość bytowania – odnosi się 
to jednak tylko do życia w doczesności. Przedstawicielem takiej myśli jest 
chociażby Karl Barth25. Geneza tej refleksji jest oczywiście złożona. Jednak, 
niejako w cieniu innych przesłanek, stoi także absolutystyczna i Newtonow-
ska koncepcja czasu. Jeżeli czas jest podstawą realności bytowej i stanowi 
coś absolutnego, to śmierć nie może być niczym innym jak wyrwaniem 
człowieka z tego, co rzeczywiste – stanowi zniszczenie całej osoby. Gdy 
absolutyzujemy czas, to wszystko, co zostaje z niego wyrwane, jawi się 
jako nierealne – jako niebyt. Jest to teologia w rażący sposób niezgodna 
z ewangeliczną nadzieją wieczności. Joseph Ratzinger w jednej ze swych 
publikacji udziela na to zdecydowanej odpowiedzi: „czas nie jest u człowieka 
jedynie jakością fizyczną, pozostającą jakością czysto zewnętrzną. Jakość ta 
ma swe odbicie w samym człowieczeństwie człowieka”26. Kontynuując tę 
myśl, można dodać, że teologia sprowadzająca czas do „jakości fizycznej” 
jest teologią, która uległa absolutystycznej wizji czasoprzestrzeni.

Przytoczona refleksja Ratzingera była owocem jego zetknięcia się z my-
ślą św. Augustyna. Zaskakujące jest, że spośród wielu myślicieli, którzy 
zajmowali się czasem, to właśnie idee Hipponaty zawarte w XI księdze jego 
Wyznań wielu uważa dziś za najbardziej trafne z punktu widzenia współcze-
snej fizyki27. Augustyn w żaden sposób nie absolutyzował czasu – za realną 
uważał teraźniejszość, istnienie czasu zaś przypisywał pamięci. Zastanawia-
jąc się nad tym zagadnieniem, pisał: „istnieją następujące trzy dziedziny cza-
su: obecność rzeczy minionych, obecność rzeczy teraźniejszych, obecność 
rzeczy przyszłych. Obecnością rzeczy przeszłych jest pamięć, obecnością 
rzeczy teraźniejszych jest dostrzeganie, obecnością rzeczy przyszłych – 
oczekiwanie”28. Koncepcja ta jest niezwykle oryginalna i koresponduje 
z dzisiejszym podejściem nauk. Czasoprzestrzeń nie jest absolutną sceną, 
na której rozgrywają się zdarzenia. Jest to jakość związana z podmiotem – 
Einstein powie o względności czasu i przestrzeni, teolog zaś, idąc krok dalej, 
powinien mówić o ich personalistycznym charakterze. Czyni tak chociażby 

25 Zob. I. Smentek, «Między śmiercią a zmartwychwstaniem», Warszawskie Studia 
Teologiczne 18 (2005) 179-194.
26 J. Ratzinger, Eschatologia. Śmierć i życie wieczne (Poznań 1984) 202.
27 Zob. L.M. Sokołowski, «Realizm i niezmienniki», 68.
28 Św. Augustyn, Wyznania, XI, 20.
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Czesław Bartnik, według którego czas posiada znaczenie duchowe, a jego 
sensem ostatecznie jest osoba29.

4. John Haught i metafizyka przyszłości

Ciekawym głosem pośród teologów, których interesuje problem 
temporalności, jest myśl Johna F. Haughta. Jest on profesorem teologii na 
Georgetown University, swoją refleksję zaś uprawia w kontekście nauk 
ewolucyjnych i problemów wynikających z nowego ateizmu. Oryginalność 
myśli Haughta można dostrzec w samym jego podejściu do teologii. Repre-
zentuje on postawę interdyscyplinarną i chętnie opiera się na koncepcjach 
filozoficznych Alfreda Northa Whiteheada30. Warto zaznaczyć, że istnieje 
cały nurt teologiczny, który początek znajduje właśnie w myśli wspomnia-
nego filozofa. Nurt ten określa się mianem teologii procesu, a wśród jego 
przedstawicieli znajdują się chociażby John B. Cobb czy David R. Griffin. 
Teologia procesu jest namysłem całkowicie podporządkowanym systemowi 
metafizycznemu Whiteheada, który został zawarty w jego najważniejszym 
dziele Process and Reality31. Jest to powodem mocnej krytyki, jaka spada na 
teologię procesu. Whiteheadowska koncepcja Boga nie jest bowiem w pełni 
chrześcijańska. W taki sposób pisze o niej sam Cobb: „Bóg jest to jedyna 
istota aktualna, która nie jest zaistnieniem aktualnym. […] Bóg jest też 
określany jako «stworzenie», a nawet «przypadek» kreatywności. Wydaje 
się to radykalnie odcinać Whiteheadowskie rozumienie Boga od tego, jak 
był on zwykle rozumiany w tradycji religii Abrahamowych”32.

John Haught nie utożsamia swojej myśli z teologią procesu, a także nie 
przyjmuje bezkrytycznie systemu filozoficznego Whiteheada. Przeciwnie 
często podkreśla, że nie zgadza się w pełni z opracowaną w Process and 
Reality koncepcją stawania się Boga33. Warto przytoczyć tu innego teologa, 

29 Zob. W. Jaźniewicz, Filozofia i teologia czasu, 235-276.
30 Istnieje wiele opracowań w języku polskim dotyczących A.N. Whiteheada. Najważ-
niejsze informacje można znaleźć w: J. Życiński, Bóg Abrahama i Whiteheada (Tarnów 
1991) 9-16.
31 A.N. Whitehead, Process and reality (New York 1969).
32 J.B. Cobb, Słownik pojęć Whiteheada (Kraków 2016) 152-154.
33 Zob. J. Haught, Odpowiedzi na 101 pytań o Boga i ewolucję (Kraków 2003) 174-178.
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którego słowa korespondują z poglądami profesora Georgetown University: 
„Istnienie Boga jest w Jego przychodzeniu, a nie w stawaniu się”34.

Z drugiej jednak strony Haught otwarcie przyznaje się do korzystania 
z myśli Whiteheada. Uwidacznia się to szczególnie w kwestii rozumienia 
czasu jako przyszłości. Warto przypomnieć, że Whitehead w swojej refleksji 
odrzucił podstawowe rozwiązania metafizyczne, proponując własne. Jedną 
z najważniejszych kategorii w jego systemie jest „stawanie się” – byt nie 
tyle jest, co „staje się”. Konsekwencją tego jest uznanie ontologicznego 
pierwszeństwa „stającego się” zdarzenia nad przeszłością oraz w pewnym 
sensie nad teraźniejszością35. W dużej mierze koncepcję tę przejmuje Hau-
ght. Jednak nie sama kategoria „stawania się” jest dla niego najważniejsza. 
Istotne jest natomiast to, o czym pisał cytowany wcześniej Moltmann, czyli 
przychodzenie Boga: „the coming (adventus) of God”36. Haught w swej 
refleksji postrzega całość kosmicznego procesu jako rzeczywistość otwartą 
na nieustannie przychodzącego Boga jako absolutnej przyszłości. To dzięki 
przychodzeniu Boga możliwe jest dla świata osiąganie jakiejkolwiek nowo-
ści i rozwoju. Przychodzenie Boga jest Jego pierwszą relacją w odniesieniu 
do stworzenia i posiada dwa bieguny. Wchodząc w postawę kenosis, Bóg 
jest dla świata darem, stanowiąc jego źródło. Jest też jego celem – otwiera 
dla świata przyszłość poprzez swoje niezawodne obietnice. Działanie Boga 
względem świata można również określić jako siłę atrakcji – Bóg jest mi-
łością przyciągającą ku sobie stworzenie, zaprasza świat, aby ten w swojej 
wolności stawał się coraz bardziej sobą, a zarazem upodabniał się do swego 
Stwórcy37. Trzeba zauważyć, że przedstawiona tu wizja jest w pierwszej 
mierze ideą biblijną – Bóg Abrahama, Jakuba i Izaaka jest przecież Bogiem 
Obietnicy. Teologiczna kontemplacja tego biblijnego obrazu doprowadziła 
Haughta do mocnego wniosku: potrzebna jest nam dzisiaj metafizyka przy-
szłości (metaphysics of the future)38.

34 J. Moltmann, Bóg w stworzeniu, 241.
35 Zob. M. Piwowarczyk, Bóg i stawanie się. Problem relacji świat-Bóg w filozofii Al-
freda Northa Whiteheada (Lublin 2008) 89-104.
36 J. Haught, Making sense of evolution, 54.
37 Zob. J. Haught, «Darwin, Design and the Promise of Nature», Science & Christian 
Belief 17 (1; 2005) 5-20.
38 Zob. J. Haught, «Darwin’s gift to theology», w: R.J. Russell, W.R. Stoeger, F.J. Aya-
la, Evolutionary and Molecular Biology: Scientific Perspectives on Divine Action (Vatican 
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Powyższy postulat dotyczy w głównej mierze teologii, ale jest on rów-
nież pewną propozycją dla nauki. Haught zauważa, że dzisiejszy namysł 
naukowy pozostaje w swoistych więzach martwej przeszłości. Nie będzie 
błędem stwierdzić, że główny paradygmat nauki to tłumaczyć teraźniejszość 
przeszłością i w oparciu o to dociekać przyszłości. Dla każdego naukowca 
podstawą tłumaczenia zjawisk jest ich odniesienie do przeszłości. Jest to 
oczywista konsekwencja myślenia przyczynowo-skutkowego. Postawa ta 
coraz częściej okazuje się jednak niewystarczająca. Opierając się wyłącz-
nie na „metafizyce przeszłości” nauka nie umie poradzić sobie chociażby 
z pełnym wytłumaczeniem zasady antropicznej. Podobnie jest ze zjawiskiem 
emergencji, którego nie da się zrozumieć inaczej jak na zasadzie oddziaływa-
nia całości na element układu, a w konsekwencji także jako oddziaływania 
przyszłości na przeszłość. To, co proponuje Haught, nie jest oczywiście 
tożsame z prostym powrotem do kategorii przyczyny celowej, lecz stanowi 
zachętę, by przemyśleć pewne fundamentalne założenia filozoficzne stojące 
u podstaw naukowego dyskursu. Może się bowiem okazać, że nauki przy-
rodnicze są dziś mocno ograniczone przez absolutyzację przeszłości, tak jak 
jeszcze niedawno były poddane reżimowi absolutystycznej czasoprzestrze-
ni Newtona. Suponowana metafizyka przyszłości stanowi cenny kierunek 
dla ponownego namysłu naukowego nad czasowością i przyczynowością. 
W dyskursie teologicznym zaś jest to ważny głos dowartościowujący ka-
tegorię wieczności. Jawi się ona jako podstawa stawania się świata – jego 
realność opiera się bowiem na przychodzeniu (adventus) Boga, który jest 
Bogiem obietnicy i absolutną przyszłością.

5. Zakończenie

Teologia i nauki przyrodnicze przenikają się wzajemnie. Relacji między 
nimi nie da się łatwo określić i odgórnie uregulować. Siła oddziaływania po-
między tymi dwoma rodzajami poznania jest dziś coraz bardziej oczywista. 
Płaszczyzną, na której dochodzi do przecięcia się spojrzeń nauki i teologii, 
jest zagadnienie czasu, przestrzeni oraz wieczności. Jest to pewien wspólny 
horyzont, który będąc badany z zupełnie różnych stron, powinien ostatecznie 

City State 1998) 393-418.
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odkrywać jedną prawdę, ponieważ rzeczywistość jest także jedna. Histo-
ria Izaaka Newtona jest przykładem tego, jak teologia i nauka mogą w tej 
kwestii wzajemnie na siebie wpływać. Uczy także, jak błędna teologia rodzi 
błędne naukowe interpretacje, które z kolei obciążają kontekstualnie dalszy 
namysł teologiczny.

Współczesne badania fizyków nad czasem i przestrzenią oraz teologicz-
na refleksja nad temporalnością i wiecznością powinny pozostawać w pew-
nym umiarkowanym dialogu. W przeciwieństwie do walki czy ignorancji 
to właśnie dialog ubogaca i pozwala dostrzec nowe perspektywy – sprawia, 
że wspólny horyzont poszerza się i sięga coraz dalej. Być może takim od-
ważnym spojrzeniem jest refleksja Johna Haughta, który kieruje wzrok ku 
absolutnej przyszłości. Jest nią Bóg biblijnej obietnicy, Bóg Abrahama, 
Izaaka i Jakuba, Bóg, który nieustannie przychodzi.
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Time, space, eternity. The mutual horizon of theology and science?

For the ages many bright minds have been asking about the nature of time. Today science 
looks into this question and gives us more generally problem: what is spacetime? Theolo-
gy is interested in this issue, because this is important for eschatological researches about 
eternity. Time, space and eternity are the mutual horizon where scientists and theologians 
has been exchanging glances for a long time. Analysis of this matter is the valuable step 
to making sense of the specific relation between science and theology. The paper contains 
three main sections. In the first author shows many different models of the relationship 
between science and theology. The second section takes the view of influence that theolo-
gy had on the scientific understanding of time and space in the past. A significant example 
is the conception of Isaac Newton. The last part of article proposes to rethink the repre-
sentation of time, space and eternity in current theology and science. The most important 
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idea presented in the dissertation is the thought of John Haught. The American theologian 
understands God’s action in the world as the “coming”. Biblical God of the promise is the 
absolute future. Haught’s concept offers a new view of the time, space and eternity, it is 
a view in the light of a “metaphysics of the future”.

Keywords:  time; space; eternity; relation between science and theology; Isaac Newton; 
John Haught; God’s action; metaphysics of the future
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Cierpienie człowieka w świetle Chrystusowego krzyża1

Cierpienie towarzyszy człowiekowi na każdym etapie jego życia. Pytanie o jego sens 
jest ściśle związane z pytaniami o istnienie zła i śmierci. Artykuł nie stanowi odpowiedzi 
na powyższy dylemat, jest raczej próbą zrozumienia cierpienia w kontekście wydarze-
nia Jezusa Chrystusa – Jego męki, śmierci i zmartwychwstania. Życie Jezusa Chrystusa 
jest wzorem dla wszystkich chrześcijan. Jego życie, posłuszeństwo Ojcu, wierność Słowu 
Ojca, a także męka i śmierć nadają życiu i cierpieniu ludzkiemu nowy sens. Powołanie do 
miłości poprzez cierpienie jest również wielką tajemnicą i próbą, ale poprzez wzbudza-
nie intencji wynagradzającej może ono doprowadzić do nawrócenia i przemiany zarówno 
cierpiącego, jak i osób pośrednio w cierpieniu tym uczestniczących. Ludzkie cierpienie 
staje się cenne i celowe, kiedy jest połączone z cierpieniami Jezusa Chrystusa. Może być 
także zadośćuczynieniem za obojętność, niewdzięczność i niewierność Bogu. Chrześcija-
nin jednak powinien zawsze uświadamiać sobie, jak bardzo on sam żyje dzięki Chrystu-
sowej ekspiacji.

Słowa kluczowe:  cierpienie; krzyż; męka Chrystusa; ekspiacja; naśladowanie Chrystusa

1. Wstęp

Odkupienie, które dokonało się przez Chrystusa na krzyżu, jest prze-
łomowym wydarzeniem w dziejach ludzkości. Jest ono wyjątkowe z tego 
względu, iż Bóg okazał w ten sposób swój plan sprawiedliwości i miłosier-
dzia wobec rodzaju ludzkiego. Ma ono jednak także ogromne znaczenie, 
gdy chodzi o nowe spojrzenie na istnienie cierpienia2. Temat cierpienia 

1 Niniejszy artykuł jest fragmentem pracy magisterskiej tegoż samego autora pt. Aktu-
alizacja idei wynagradzania w oparciu o naukę o zadośćuczynieniu obronionej 8.06.2017 
roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II.
2 Por. Jan Paweł II, «Katecheza Sens cierpienia w świetle męki Chrystusa (9.11. 
1988)», w: S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela 
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towarzyszy człowiekowi w każdym stopniu, w każdym miejscu na ziemi 
i w każdym czasie, odkąd istnieje. Choć św. Paweł w Liście do Rzymian 
pisał, iż to „całe stworzenie jęczy i wzdycha w bólach rodzenia” (por. Rz 
8,22), to jednak cierpienie jest szczególnie związane z człowieczeństwem3. 
Można również powiedzieć, że jest ono pewną tajemnicą w życiu człowieka4. 
Niniejszy artykuł spróbuje ukazać cierpienie człowieka w świetle wydarze-
nia Jezusa Chrystusa, opierając się głównie na myśli papieży Jana Pawła 
II i Benedykta XVI. „Przez Chrystusa i w Chrystusie rozjaśnia się zagadka 
cierpienia i śmierci, która przygniata nas poza Jego Ewangelią”5. Dlatego 
sens ludzkiego cierpienia można odnaleźć jedynie wtedy, gdy połączy się 
je z doświadczeniem męki i śmierci Syna Bożego.

2. Czym jest cierpienie?

Ludzkie cierpienie jest wielowymiarowe – obejmuje aspekt fizycz-
ny i moralny życia człowieka: pierwiastek cielesny i duchowy. Jan Paweł 
II6 stwierdza, że „cierpienie jest rzeczywistością o tysiącu twarzy”. Jest 
obiektywne, a jeszcze bardziej subiektywne, niepowtarzalne, przeżywane 
w indywidualny sposób, w zależności od wrażliwości człowieka7. Może 
prowadzić ono do niepokoju, rozpaczy, buntu przeciw Bogu, ale może być 
także drogą do większej dojrzałości, do szukania Boga i powrotu do Niego8. 
Człowiek jest integralną jednością cielesno-duchową. Zgodnie ze wskaza-

(Watykan 1989) 1.
3 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris (Watykan 1984) 1-2.
4 W psychologii człowiek jest określany nawet jako homo patiens.
5 Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współcze-
snym Gaudium et spes (Watykan 1965) 22.
6 Św. Jan Paweł II nazywany był papieżem cierpienia. Temat ten był dla niego szczegól-
nie bliski, wielokrotnie poruszał go w swych katechezach, audiencjach, przemówieniach. 
W liście apostolskim „O chrześcijańskim sensie ludzkiego cierpienia Salvifici doloris” 
pochylił się dogłębnie nad zagadnieniem cierpienia w ujęciu biblijnym, filozoficznym, 
teologicznym i moralnym.
7 Por. Jan Paweł II, «Przemówienie podczas spotkania z chorymi w Lourdes 
(15.08.1983)», w: Jan Paweł II, O cierpieniu. Wypowiedzi Ojca Świętego do chorych 
i pracowników służby zdrowia, cz. II (Niepokalanów 1988) 2.
8 KKK 1501.
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niami współczesnych nauk przyrodniczych choroby nie można rozważać 
wyłącznie w aspekcie zakłóceń sfer fizyczno-psychicznych. W koncepcji 
biblijnej wizja nauk przyrodniczych łączy się także z wizją filozoficzną, 
co w rezultacie doprowadza do refleksji nad relacją człowieka z Bogiem. 
Choroba i cierpienie więc są też zagrożeniem dla całego naszego bytowania. 
Wskazują one, że życie człowieka jest „bytowaniem-ku-śmierci”9. Do-
świadczając przemijalności, jest nieustannie zagrożone lękiem10. W obliczu 
cierpienia cały człowiek, wraz ze swoją transcendentną nadzieją w swym 
konkretnym życiu, staje przed Bogiem, staje wobec sytuacji, w której jego 
zbawienie może być zagrożone. Z powodu grzechu choroba może stać się 
polem, na którym ukazuje się panowanie zła i śmierci. Gdy człowiek cierpi, 
zostaje zawsze postawiony przed wyborem ostatecznej alternatywy: czy 
będzie w swym opuszczeniu i niedoli wzywał Boga życia czy może zanurzy 
się w bezdenną głębię nicości, zwątpienia, przeklinając swój los i odrzuci 
zbawczą miłość Boga11? Cierpieniem jest wszystko to, co jest owocem 
grzechu, co w swoim pierwotnym znaczeniu jest niszczące, absurdalne 
i niepotrzebne12.

Kiedy człowiek cierpi, doznaje wówczas jakiegoś rodzaju zła. W Starym 
Testamencie zło i cierpienie były ze sobą przez długi czas tożsame. Dopiero 
język grecki rozdzielił te dwa wyrazy, także znaczeniowo, zaczął się bo-
wiem posługiwać czasownikiem „doznawać cierpienia”. Było to dość istotne 
w celu wyjaśnienia, że człowiek, który doświadcza zła, nie jest złem samym 
w sobie13. Koncepcje istnienia zła i cierpienia są wielorakie14. W niniejszym 
opracowaniu nie będziemy się skupiać na rozważaniu tej kwestii; do istoty 

9 Oczywiście nie w sensie Heideggera Sein zum Tode.
10 Por. P. Bortkiewicz, «Obecność Chrystusa w cierpieniu», w: J. Malski, I. Rutkowska, 
Miłość i cierpienie. Misterium Boga i nadzieja człowieka (Głogów 2010) 105.
11 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka (Kraków 2015) 747.
12 Por. J. Salij, «Pytanie o sens cierpienia», w: J. Malski, I. Rutkowska, Miłość i cierpie-
nie. Misterium Boga i nadzieja człowieka (Głogów 2010) 56.
13 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 7.
14 Rozwinięcie tematów: cierpienie w koncepcji teodycei według św. Augustyna, Gott-
frieda Wilhema Leibniza, Pierra Teilharda de Chardin; opozycja i krytyka Woltera, Fryde-
ryka Nietzschego; sens cierpienia według Georga Wilhema Friedricha Hegla; patodycea 
Viktora Frankla; antropodycea w ujęciu Ludwika Feuerbacha można znaleźć w: Z. Pucko, 
Czy cierpienie ma sens? Teodycea wobec bólu i cierpienia (Kraków 2004); H. Küng, Bóg 
a cierpienie (Warszawa 1973).
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zrozumienia tematu przewodniego należy jednak podkreślić, że Bóg nie jest 
sprawcą cierpienia i śmierci człowieka. Są one naturalnym skutkiem stworze-
nia i grzechu. W Księdze Mądrości czytamy: „Bóg śmierci nie uczynił i nie 
cieszy się ze zguby żyjących” (Mdr 1,13). Choroba nie może być rozumiana 
też jako kara za grzech, jako sankcja wymierzona przez Boga, który mści 
się nad grzesznikiem za okazaną przez niego obrazę. Cierpienie, jakiego 
człowiek doznaje, jest raczej doświadczeniem braku zbawienia, które jest 
następstwem utraty nadprzyrodzonej wspólnoty z Bogiem oraz wszelkich 
dezintegracji duchowych, materialnych, zasad stworzonego świata15. Nawet 
jeśli nie uznamy, że każde cierpienie jest bezpośrednim skutkiem grzechu, 
to pewne jest, że ostatecznym źródłem wszelkich nieszczęść w świecie 
jest grzech pierworodny (Rdz 3,14-19)16. „Cierpienie jest ceną wolności, 
a wolność – ceną miłości”17.

Nie można ustalać bezpośredniego powiązania aktualnych grzechów 
z chorobami czy osobistym cierpieniem. Jezus nieraz pouczał, iż wiązanie 
cierpienia z karą za grzech jest niewłaściwe (por. Łk 13,1-4; J 9,2-3). Py-
tanie o sens bólu i choroby jest także o tyle ważne, gdyż wielokrotnie na 
co dzień spotykamy się z niezawinionym cierpieniem. Szczególnie w tym 
miejscu odsłania nam się biblijna historia Hioba. Prawie wszyscy szukają 
w tej księdze wyjaśnienia niezawinionego cierpienia. Dyskusje dodatkowo 
się pomnażają, gdy na problem ten patrzymy od strony człowieka, pytając: 
jak w takiej sytuacji zachować wiarę? Jak cierpieć? Dlaczego Bóg do tego 
dopuścił? Gdzie jest Boża sprawiedliwość? Czy może Hiob na to wszystko 
zasłużył? Lista różnych sensów proponowanych dla Księgi Hioba jest nie-
skończona, w ten sposób można założyć też jej wieloznaczność. Jan Paweł 
II, próbując wyjaśnić niezasłużone cierpienie w kontekście Hioba w Salvifici 
doloris, zaznacza, że całkowicie zaprzecza on słuszności starotestamentalnej 
zasady, iż cierpienie jest karą za grzechy. Jego cierpienie jest niewinne, na-
leży je przyjąć jako tajemnicę, której człowiek nie jest w stanie przeniknąć 
swym rozumem18. Na pytanie „dlaczego cierpienie”, znajduje odpowiedź 
w objawieniu miłości Bożej. To „Miłość jest najpełniejszym źródłem sensu 

15 Por. G.L. Müller, Dogmatyka katolicka, 747.
16 Por. W. Przygoda, «Teologia cierpienia i choroby», Śląskie Studia Historyczno-
Teologiczne 33 (2000) 259.
17 J.B. Brantschen, Dlaczego istnieje cierpienie? (Kraków 2010) 43.
18 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 11.



27

CierPienie CzłowiekA w świetle Chrystusowego krzyżA

cierpienia, które pozostaje zawsze tajemnicą: zdajemy sobie sprawę, że 
wszelkie nasze wyjaśnienia będą zawsze niewystarczające i nieadekwatne 
[…]. Na pytanie o sens cierpienia, odpowiedzi, że miłość jest najpełniejszym 
źródłem, udzielił także Bóg człowiekowi w krzyżu Jezusa Chrystusa”19. 

3. Krzyż – nowe spojrzenie na cierpienie

Najbardziej uderzającym znamieniem męki i śmierci Jezusa jest cał-
kowita zgodność z Ojcem i z Jego planem. W Getsemani widzimy Jego 
bolesną walkę, agonię Jego duszy o wiele boleśniejszą niż agonię ciała, by 
wreszcie „stać się posłusznym aż do śmieci krzyżowej” (por. Flp 2,8). Jezus 
przez swoje posłuszeństwo naprawił nieposłuszeństwo obecne w ludzkim 
grzechu, czyniąc zadość Bogu Ojcu. Przyjął na siebie grzechy ludzi, odna-
wiając w ten sposób przymierze Boga z człowiekiem oraz pokazał ludziom 
swoją miłość. Kim jest Ten, który cierpi na krzyżu? Jest Synem Boga, jest 
prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem. Tak jak człowiek prze-
żywa drogę cierpienia nie tylko fizycznego, ale i moralnego20. „Bóg umiera 
jako człowiek – On sam cały oddaje się ludziom, którzy Jemu nie mogą się 
oddać i zamiast daremnego kultowego zastępstwa ofiaruje rzeczywistość 
swej całkowicie wystarczającej miłości”21. A jeśli Chrystus jest Bogiem, 
który cierpi w ciele ludzkim, jako człowiek zrodzony z Maryi Dziewicy, 
wystawiony na słabość, udrękę, będącymi udziałem wszystkich ludzi, On 
sam, jako Słowo odwieczne, nadaje nieskończoną wartość swemu cierpieniu, 
a tym samym uszlachetnia wszelkie cierpienia każdego człowieka, ponieważ 
przez swe wcielenie wyraził solidarność z ludźmi. Chrystus jest wzorem 
dla cierpiących, zwłaszcza chrześcijan, którzy w duchu wiary przyjmują 
wartość swego krzyża22. „Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus 
nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego 

19 Jan Paweł II, Salvifici doloris, 13.
20 Por. Jan Paweł II, «Katecheza Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa (19.10.1988)», 
w: S. Dziwisz, J. Kowalczyk, T. Rakoczy, Wierzę w Jezusa Chrystusa Odkupiciela (Waty-
kan 1989) 1-7.
21 J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VI/2: Jezus z Nazaretu. Studia o chrystologii (Lublin 
2015) 1014.
22 Por. Jan Paweł II, «Katecheza Wartość cierpienia i śmierci Chrystusa», 3.
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i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką” (KKK 1505). Od czasu wydarze-
nia, które miało miejsce na Golgocie, wszyscy, którzy cierpią, zwłaszcza 
ci niewinni, mogą „spotkać się z obliczem cierpiącego Chrystusa”. Każdy 
cierpiący człowiek jest wezwany do wynagradzania poprzez uczestnictwo 
w krzyżu Chrystusa, może składać ofiarę swoich cierpień wraz z ofiarą Od-
kupiciela23. W tym kontekście wypowiedział się także Sobór Watykański 
II: „Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół 
poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął 
i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią 
Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu”24. Apostolstwo cierpienia 
polega na tym, aby przeżywać je w ścisłym zjednoczeniu z Chrystusem 
w celu budowania Kościoła i zbawienia całego świata. Tak przeżywane 
cierpienie staje się narzędziem wyzwalania miłości i przetwarzania ludzkiej 
cywilizacji w „cywilizację miłości”25, przemieniania i naprawiania, do czego 
tak często nawiązywał papież Jan Paweł II.

W podobnym znaczeniu możemy spojrzeć na ludzkie cierpienie w kon-
tekście wynagrodzenia w nauczaniu Benedykta XVI. Ofiara człowieka 
zawsze wiąże się z cierpieniem. Jest „exodusem dla”, wyrzeczeniem się 
samego siebie, wyjściem miłości przezwyciężającą siebie. Ten exodus po-
winien być rozumiany w dwojakim kierunku: ku Bogu i ku bliźniemu. 
Kiedy Chrystus oddaje Bogu swoje człowieczeństwo, wnosi je zarazem 
w zbawienie. Ukrzyżowany jest zwrócony ku człowiekowi całkowicie, po-
nieważ w sposób zupełnie teocentryczny wydaje siebie Ojcu. O ile exodus 
miłości człowieka jest wyjściem z siebie, o tyle ofiara jest zawsze krzyżem, 
cierpieniem rozdarcia, śmiercią ziarna pszenicznego, które tylko w śmierci 
wydaje owoc. Fundamentem ofiary jest nie tyle zniszczenie, co miłość. 
Tylko dzięki temu jesteśmy w stanie za św. Pawłem powtórzyć: „Nosimy 
nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa” (2Kor 4,10)26. Kto pomija krzyż, 
ten pomija istotę chrześcijaństwa27. Joseph Ratzinger podkreśla także, że 

23 Jan Paweł II, «Katecheza Sens cierpienia w świetle męki Chrystusa», 6-7.
24 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen gentium (Waty-
kan 1964) 11.
25 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 30.
26 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. IV: Wprowadzenie do chrześcijaństwa (Lublin 
2017) 232-233.
27 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. IV, 1148-1149.
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Bóg nie cieszy się z męki swojego stworzenia ani z męki swojego Syna. Nie 
myśli tak ani Biblia, ani wiara chrześcijańska. Nie liczy się samo cierpienie 
jako takie, lecz siła miłości – to ona rozszerza egzystencję tak, że człowiek 
potrafi wejść na nowo w relację z Bogiem. Tylko miłość nadaje cierpieniu 
właściwy kierunek i sens28.

4. Cierpienie „dla”

Papież Benedykt XVI w encyklice Spe salvi wiele razy nawiązuje do 
idei nadającej nowy kierunek duchowości chrześcijańskiej. W dokumencie 
tym papież pisze, iż „miarę człowieczeństwa określa się w odniesieniu do 
cierpienia i do cierpiącego”. Człowiek, który nie potrafi zaakceptować cier-
pienia drugiego człowieka, prawdopodobnie nie potrafi sam zaakceptować 
swojego cierpienia. Zaakceptować cierpienie drugiego, to przyjąć je jako 
„swoje”. Miłość nie może istnieć bez wyrzeczenia się siebie29. Papież dodaje, 
że elementami fundamentalnymi człowieczeństwa jest cierpienie z powodu 
pragnienia sprawiedliwości i prawdy, z powodu stawania się sobą. Jeśli 
prawda i sprawiedliwość stają się mniej ważne od wygody i nietykalności, 
wówczas takie życie staje się kłamstwem. Powstają także pytania: czy czło-
wiek jest do tego zdolny? Czy inny jest wystarczająco ważny, aby dla niego 
cierpieć? Wreszcie: czy obietnica miłości jest tak wielka, aby usprawiedli-
wiała dar z samego siebie30? Papież nawiązuje tu do aspektu wynagrodzenia 
consolatio – miłosnego współcierpienia św. Franciszka Salezego. To Bóg jest 
pocieszycielem, który jest z ludźmi w ich cierpieniu. Kto tego doświadcza, 
sam potrafi zaakceptować ból i zbliżyć się do tych, którzy cierpią31. „Cierpieć 
z innymi i dla innych; cierpieć z powodu pragnienia prawdy i sprawiedliwo-
ści; cierpieć z powodu stawania się osobą, która naprawdę kocha”. Benedykt 
XVI, nawiązując do powyższych pytań, odpowiada, że życie chrześcijan 
pokazało, iż prawda, sprawiedliwość i przede wszystkim miłość są ideałami, 

28 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. IV, 493-497.
29 Benedykt XVI, Spe salvi (Watykan 2007) 38.
30 Por. Benedykt XVI, Spe salvi, 39.
31 Por. N.J.F. Cordero, «Historia duchowości wynagradzającej. Nowożytność i współ-
czesność», w: N.M.G. Fernandez, M.J. Fernandez et al., Odwzajemnienie miłości. Teolo-
gia, historia i duchowość wynagrodzenia (Kraków 2012) 352-353.
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które mogą pobudzić człowieka do przyjęcia cierpienia. Jednak człowiek 
sam tego uczynić nie jest w stanie. W każde ludzkie cierpienie wszedł ktoś, 
kto dzieli je z człowiekiem i znosi32. Wynagrodzenie w kontekście tej en-
cykliki jest w pewnym sensie wymiarem Bożej sprawiedliwości. Człowiek 
może mieć swój udział w rekapitulacji wszystkich rzeczy w Chrystusie, 
która staje się przedmiotem nadziei chrześcijańskiej. Żywa relacja z Bogiem 
jest powodem, dla którego nadzieja chrześcijańska przekształca działającą 
w niej teraźniejszość; jest powodem, z którego człowiek może brać udział 
w boskim dziele wynagradzania33. Nadzieja chrześcijańska uzdalnia czło-
wieka także do dojrzewania w bólu. Cierpienie, które jest połączone z krzy-
żem Chrystusa, ma sens i stanowi wartość w oczach Boga. Jedynie takie 
cierpienie ofiarowane Bogu, znoszone w pokorze i będące naśladowaniem 
Chrystusa stanowi najdoskonalszą drogę do zbawienia. W krzyżu wyraża się 
tajemnica spotkania człowieka z Bogiem, która sprawia, że ludzka słabość 
staje się siłą34. W życiu codziennym wynagrodzenie człowieka może pole-
gać na ofiarowaniu, nie tyle przejawiającym się w formach pobożności, co 
w przyjęciu trudów życia. Również takie małe kłopoty mogą być wkładem 
w ekonomię dobra i miłości35.

Życie chrześcijańskie potrzebuje świadków, którzy w heroiczny sposób 
pokazują jak dawać siebie bez reszty, również w małych codziennych 
wyborach, by pokazywać, jak prawdziwie przeżywać życie. Święci 
męczennicy wyznaczają nam właściwy kierunek, są nauczycielami 
człowieczeństwa w cierpieniu, samotności, w godzinie śmierci. Światopogląd 
nie może nadać sensu cierpieniu, ani tym bardziej uczynić go wartościowym. 
Zwykle zawodzi, gdy wymaga tego powaga egzystencji. Należy czynić 
wszystko, aby złagodzić cierpienia niewinnych i ograniczyć ból. Powinno się 
jednak zrozumieć, że życie ludzkie nie istnieje bez cierpienia, kto nie chce 
go przyjąć, pozbawia siebie oczyszczenia. Jedynie we wspólnocie z Jezusem 
cierpienie staje się sensowne, i to nie tylko dla samego cierpiącego, z którego 

32 Por. Benedykt XVI, Spe salvi, 39.
33 Por. N.J.F. Cordero, «Historia duchowości wynagradzającej», 350-352.
34 Por. G. Rutkowska, «Moja wiara, moja modlitwa, mój Bóg. Cierpienie darem nie-
bios», Apostolstwo chorych, 10 (1997) 8, cyt. za: W. Nowacki, Z. Zyśk, «Zbawcza wartość 
cierpienia w doświadczeniu świętej Faustyny Kowalskiej», w: K. Góźdź, K. Guzowski, 
Dogmatyka w perspektywie Bożego Miłosierdzia (Lublin 2010) 386.
35 Benedykt XVI, Spe salvi, 40.
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Bóg usuwa wady, lecz przez niego również dla całości, aby dopełnić udręk 
Chrystusa w Jego Ciele, którym jest Kościół36. W tym kontekście nasuwa się 
pytanie: czy odkupienie przez Chrystusa było niepełne? W żadnej mierze. 
Odkupienie dokonane przez Chrystusa, dokonane mocą zadośćczyniącej 
miłości, jest ciągle otwarte na każdą miłość, która może wyrazić się właśnie 
w cierpieniu. W tym też wymiarze odkupienie, które do końca się dokonało, 
niejako stale dokonuje się od nowa. Syn Boży, dokonując odkupienia świata, 
nie zamknął go, lecz w tym odkupieńczym cierpieniu Chrystus otwarł się 
od początku i stale otwiera się na każde ludzkie cierpienie37. Życie sięga 
dalej niż biologiczna egzystencja człowieka. Wiara otwiera oczy i serce, 
dzięki niej słowa św. Paweł nabierają wielkiego znaczenia: „Nikt z nas nie 
żyje dla siebie i nikt nie umiera dla siebie: jeśli bowiem żyjemy, żyjemy dla 
Pana; jeżeli zaś umieramy, umieramy dla Pana. I w życiu więc i w śmierci 
należymy do Pana” (Rz 14,7-8)38.

5. Zakończenie

Życie człowieka naznaczone jest tajemnicą cierpienia, której żaden 
ludzki umysł nie potrafi zgłębić. Syn Boży, przychodząc na świat i stając 
się człowiekiem, uświęca człowieczeństwo, a poprzez krzyż, śmierć oraz 
zmartwychwstanie wzbogaca egzystencję ludzką w nową treść. Cierpienie 
człowieka staje się celowe, o ile łączy je z cierpieniami Chrystusa na drodze 
naśladowania Go. Nasza choroba i zmaganie mogą być formą wynagra-
dzania za grzechy własne i innych, a także mogą mieć znaczenie zbawcze. 
Naśladowanie Chrystusa nie powinno być jednak kopiowaniem Jego życia. 
Powinien przyświecać mu wyższy cel: upodobnienie się do Niego, to zaś 
oznacza dojście do zjednoczenia z Bogiem. Pójście za Chrystusem nie jest 
też sprawą moralności, lecz jest „misterium” – zgraniem Bożego działania 
i naszej odpowiedzi. Naśladowanie Chrystusa jest wreszcie uczestniczeniem 
w Jego krzyżu, zjednoczeniem się z Jego miłością w celu przeobrażenia 

36 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VIII/2: Kościół – znak wśród narodów. Pisma 
eklezjologiczne i ekumeniczne (Lublin 2013) 1138-1139.
37 Por. Jan Paweł II, Salvifici doloris, 24.
38 Por. J. Ratzinger, Opera Omnia, t. VIII/2, 1139.
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naszego życia, narodzenia się nowego człowieka, który został stworzony 
na Boży obraz39.
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Human suffering in the light of the cross of Christ

Suffering belongs to human life in its all aspects and periods. The question of its sense is 
closely associated with the issue of badness and death. The paper doesn’t claim to be the 
full answer to this problems. It is rather an effort to understand suffering in the context 
of Jesus Christ’s event – his passion, death and resurrection. Jesus Christ, in the whole 
story of his life, is the role model for all Christians. Christ’s life, obedience to the Father, 
fidelity to the Father’s words, his passion and death – in the whole, it makes new sense of 
human life and suffering. The vocation to love by suffering is the great mystery and some 
kind of test. However this vocation, by arousing the reparation and satisfaction intention, 
can cause spiritual conversion. On the one hand this process involves suffering people, on 
the other hand it affects the others. Human suffering is valuable and purposeful when it is 
united with the passion of Christ. Furthermore it can be understood as a reparation for for-
getfulness, negligence and infidelity to God. Nevertheless, Christian has to be conscious 
that each of us has true life only because of Christ’s work of expiation.

Keywords:  suffering; cross; Christ’s Passion; expiation; imitation of Christ
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Pielgrzymowanie w myśli i refleksji Kościoła. 
Na przykładzie kultu św. Jakuba Apostoła1

Pielgrzymowanie znane jest we wszystkich religiach. Wiele miejsca poświęca temu Bi-
blia, zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie. Abraham, Izraelici czy sam Jezus 
Chrystus byli w czasie swojego życia w drodze na spotkanie z Bogiem. Także Kościół 
na wzór swojego Założyciela zachęca wiernych, aby wyruszali do sanktuariów i w ten 
sposób doświadczyli głębi przemiany. Ważnym miejscem, które zachęcało wiernych do 
modlitwy, było Santiago de Compostela, w którym czczone są relikwie świętego Jakuba 
Apostoła.

Słowa klucze:  pielgrzymka; święty Jakub; Camino; Biblia; pielgrzym; ruch pątniczy; kult

W niniejszym artykule postaram się przedstawić teologiczne rozumienie 
ruchu pątniczego. Myśl i refleksja Kościoła, która wyrasta z Biblii i dopeł-
niona jest Tradycją, rozwijała się przez wieki, także w patrzeniu na ruch 
pielgrzymkowy. Zostaną tutaj przedstawione biblijne korzenie pielgrzymo-
wania obecnego od początku w tradycji chrześcijańskiej. W kolejnej części 
postaram się zobrazować ruch pątniczy w zachodniej Europie w wiekach 
średnich, koncertując się na jednym z głównych sanktuariów pielgrzymko-
wych zachodniego świata, jakim bez wątpienia było i jest Santiago de Com-
postela. Obraz ruchu pielgrzymkowego na podstawie fenomenu Santiago 
jest projekcją teologicznego rozumienia „bycia w drodze” właściwego dla 
chrześcijańskiego parzenia na życie człowieka. W ostatniej części postaram 
się zarysować główne wątki teologii katolickiej odnoszące się do właściwego 
rozumienia pielgrzymowania.

1 Niniejszy artykuł powstał na podstawie książki mojego autorstwa pt. Kult świętego 
Jakuba Apostoła. Tradycja i współczesność (Brzesko 2017).
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Ponieważ zmiana miejsca pobytu oraz odwiedzanie miejsc, w których 
szczególnie odczuwa się obecność Boga, są głęboko zakorzenione w człowie-
ku, pielgrzymowanie, jako nawiedzanie miejsc świętych, znane jest w każdej 
religii. Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, hinduiści czy buddyści podejmują 
wędrówkę z pobudek religijnych. Dzięki tej pobożnej praktyce ludzie pragną 
oddać cześć Bogu, podziękować za otrzymane łaski oraz uprosić potrzebne im 
i ich bliskim dary. Niektóre religie widzą w tej formie kultu przede wszystkim 
akt ascezy, inne – wypełnienie prawa, jednak zawsze fundamentem jest chęć 
nawiązania relacji ze Stwórcą oraz duchowa przemiana pątnika2.

1. Pielgrzymowanie w rzeczywistości biblijnej

W chrześcijaństwie człowiek święty to ten, który w życiu ziemskim szedł, 
naśladując Chrystusa, a po śmierci wszedł do chwały nieba, aby otrzymać upra-
gnione miejsce w Nowym Jeruzalem – świętym mieście, celu naszej doczesnej 
pielgrzymki. Chociaż w wiekach średnich pielgrzymowanie osiągnęło w chrze-
ścijaństwie swoje apogeum, jest głęboko zakorzenione w tradycji biblijnej3.

Ten przejaw religijności w nauczaniu Kościoła swoje mocne korzenie 
ma już w tradycji Starego Testamentu. Są nimi wydarzenia z biblijnej pre-
historii, takie jak: wygnanie człowieka z raju i rozprzestrzenienie się ludz-
kości po świecie. Do klasycznych przedstawień należy wyjście Abrahama 
z Ur chaldejskiego i wędrówka do Kanaanu oraz wyjście Izraela z Egiptu, 
a następnie jego drugie wyjście z niewoli babilońskiej4. Przez cały okres 
Starego Testamentu Izraelici byli w swoistym pielgrzymkowym napięciu. 
Podróżując przy okazji różnych świąt rolniczych i pasterskich, nadawali im 
religijny charakter i nowe znaczenie w duchu wiary w JHWH5.

2 Por. E. Sakowicz, «Pielgrzymka», w: S. Wilk, Encyklopedia Katolicka, t. 15 (Lublin 
2011) 481.
3 Por. A.M. Wyrwa, Święty Jakub Apostoł. Malakologiczne i historyczne ślady pere-
grynacji z ziem polskich do Santiago de Compostela (Lednica–Poznań 2009) 29.
4  Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», w: A. Jac-
kowski, F. Mróz, I. Hodorowicz, Wpływ świętego roku Jakubowego na rozwój kultu i Dro-
gi św. Jakuba (Kraków 2011) 34.
5 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», w: S. Wilk, Encyklopedia Katolicka, 
t. 15 (Lublin 2011) 482.
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Na początku ich pobytu w Kaananie udawano się przede wszystkim do 
sanktuariów pozostałych po epoce patriarchów. Wierni zbierali się także 
na wyżynach i w miejscu przetrzymywania Arki. Nadrzędnym celem piel-
grzymki do tych miejsc była chęć stanięcia przed Panem6. Sytuacja piel-
grzymkowa starożytnego Izraela zmieniła się z chwilą powstania świątyni 
w Jerozolimie. Było to miejsce zamieszkania i obecności Boga, dlatego 
w następstwie jej powstania zakazano udawania się do innych sanktuariów, 
a pielgrzymka do świątyni stała się obowiązkiem i przywilejem wszystkich 
dorosłych Izraelitów7. Obrazy biblijne ukazują pewne elementy składowe 
tworzące rzeczywistość peregrynacji. Są to trzy etapy: wyjście, droga i cel. 
Pomiędzy pierwszym a ostatnim rozciąga się przestrzeń wędrówki, w której 
ma miejsce dramat aktu religijnego, jakim jest pielgrzymowanie8.

Podobnie i życie ziemskie Jezusa Chrystusa wpisywało się w tradycję 
pielgrzymowania wypracowaną przez naród wybrany. Pomimo, że w Jego 
czasach utrwaliła się już instytucja synagogi, Jezus pielgrzymował do Je-
rozolimy, która w tradycji była miastem „Wielkiego Króla” (Mt 5, 35), ale 
także Mesjasza jako boskiego przedstawiciela9.

Jezus pielgrzymował do Jerozolimy przede wszystkim, aby wypełnić 
plan Boga. Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie są niejako „nowym 
wyjściem”, dzięki któremu ludzkość została wyzwolona z niewoli grzechu. 
Samo pielgrzymowanie Jezusa do Jerozolimy jest czynnikiem spajającym 
narracje w przekazie Ewangelii synoptycznych. Cały przekaz świętego Łu-
kasza opiera się na nauczaniu Jezusa zbliżającego się do Jerozolimy, który 
pielgrzymując, naucza, dokonuje cudów i prowadzi całą swoją działalność, 
będąc w drodze10. Chociaż odszedł z tej ziemi, cały czas duchowo pozostaje 
w łączności ze swoim Kościołem, prowadząc go w pielgrzymce wiary do 
zjednoczenia w Nowym Jeruzalem, będąc „przewodnikiem zbawienia”. 
Jezus pozostaje także żywym sanktuarium, poprzez które możemy spotkać 
się z Bogiem11.

6 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», 482.
7 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», 483.
8 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 34.
9 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», 484.
10 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», 485.
11 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 36.
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Tradycja pielgrzymowania została przejęta przez pierwszą wspólnotę 
uczniów Jezusa. Apostołowie, uczestnicząc w kulcie świątynnym, nawiedzali 
najważniejsze miejsce w religii judaistycznej. Właśnie podczas jednego ze 
świąt pielgrzymkowych Izraela, jakim było Święto Namiotów, miał miało 
miejsce Zesłanie Ducha Świętego – fundamentalne wydarzenie dla Kościoła.

Przez wydarzenia paschalne i zesłanie Ducha Świętego rozpoczyna się 
nowy okres kultu jedynego Boga. Sam Chrystus w swoim nauczaniu zwraca 
uwagę, że dawne uprzywilejowane miejsca kultyczne tracą swoje znaczenie 
(J 4,21). Jerozolima w rozumieniu chrześcijan zmieniła swoje znaczenie. 
Nie była już jedynym miejscem, gdzie można oddawać cześć Bogu. Stała się 
świadkiem i pamiątką zbawczych wydarzeń i jako taka cała Ziemia święta 
stała się świadkiem życia Jezusa Chrystusa12.

2. Rozwój pielgrzymowania  
w pierwszych wiekach chrześcijaństwa 

W przeciwieństwie do pielgrzymek rytualnych nakazanych prawem 
religijnym w judaizmie czy islamie praktyka pątnicza była w początkach 
chrześcijaństwa zjawiskiem marginalnym, oddzielonym od głównego nur-
tu liturgicznego. Zmieniło się to po wypracowaniu przez teologię nauki 
o orędownictwie świętych i jej stosunku do orędownictwa Chrystusa. Był to 
moment przełomowy, od którego chrześcijańska peregrynacja rozwinęła się 
z całą spontanicznością i bogactwem form. Pierwszym miejscem pielgrzym-
kowym stała się Ziemia Święta, następnie, od III wieku rozpoczął się ruch 
pątniczy do grobów męczenników, a w wieku V – do grobów wyznawców13. 
Przez pierwsze wieki chrześcijaństwa wspólnoty chrześcijańskie gromadziły 
się wokół szczególnych dla nich miejsc, jakimi były te związane z życiem 
Chrystusa, Jego uczniów oraz groby pierwszych męczenników14. 

Pod koniec trzeciego stulecia po Chrystusie ruch pątniczy w chrze-
ścijaństwie wszedł w nową fazę. Wolność wyznawania wiary w Jezusa 
sprawiła, że wielu ludzi chciało poznać miejsca związane z Jego życiem. 
12 Por. W. Chrostowski, «Pielgrzymka w Biblii», 485.
13 Por. A. Witkowska, Sancti, Miracula, Peregrinationes (Lublin 2009) 284.
14 Por. S. Jabłoński, «Pielgrzymka w Katolicyzmie», w: S. Wilk, Encyklopedia Katolic-
ka, t. 15 (Lublin 2011) 486.
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Istnieją świadectwa m.in. opis Eterii z roku 381 czy też urzędnika cesar-
skiego z Bordeaux mówiące o indywidualnych pielgrzymkach do miejsc 
związanych ze Zbawicielem czy też zbiorowych tak jak pielgrzymki 
z Piacenzy do Palestyny. W tym okresie największe znaczenie dla ruchu 
pątniczego miała właśnie Ziemia Święta. Po zajęciu Bliskiego Wschodu 
przez Arabów ruch pątniczy w tym rejonie osłabł. Znacznie większe 
znaczenie otrzymały sanktuaria w Europie, które miały nawiązywać do 
miejsc Biblijnych15.

Po miejscach związanych z życiem Jezusa Chrystusa międzynarodową 
rangę uzyskały od wieku XI dwa inne szlaki pielgrzymkowe – ad limina 
apostolorum do Rzymu i Santiago de Compostela. Oba centra pątnicze 
razem z Jerozolimą stanowiły dziedzictwo pobożności całego zachodniego 
chrześcijaństwa16.

Dante Alighieri nazywa wędrowców trzema określeniami. Udających 
się do Ziemi Świętej określa terminem palmieri, zmierzających do Rzymu 
– romei, a mianem peregrini, czyli „właściwi” pielgrzymi, określa pątników 
udających się do Santiago17.

W przypadku kultu świętego Jakuba początek ruchu pątniczego ma silne 
zakorzenienie w bogatej tradycji apokryficznej i zapotrzebowaniu pobożno-
ści ludowej. Miejsce pielgrzymkowe powstało w wyniku zainteresowania 
społecznego i dzięki temu zyskało wielką i trwałą popularność. Wynikiem 
tego oddziaływania jest fakt, że Jakub Starszy został patronem wszystkich 
pielgrzymów18.

Pątnicy motywowani swoją wiarą realizowali cel, nie pozostawiając po 
sobie często oficjalnych zapisów, chyba że specjalne okoliczności, status 
społeczny bądź przypadek sprawiły coś innego. Pielgrzymowanie było częste 
i normalne w wiekach średnich, dlatego powszechnie nie zwracano uwagi 
na zagadnienie codziennego życia ludzi przemierzających pątnicze szlaki19.

15 Por. S. Jabłoński, «Pielgrzymka w Katolicyzmie», 487.
16 Por. S. Jabłoński, «Pielgrzymka w Katolicyzmie», 286.
17 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago. Antropologiczna analiza współczesnego 
pielgrzymowania (Poznań 2011) 17.
18 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 17.
19 Por. E.T. Villaverde, «1200 lat pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Powo-
dy pielgrzymowania», w: A. Jackowski, F. Mróz, Ł. Mróz, 1200 lat pielgrzymek do grobu 
św. Jakuba w Santiago de Compostela (Kraków 2013) 75.
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Kult świętego Jakuba w Composteli w swoich początkach miał charakter 
lokalny, obejmujący północne regiony Półwyspu Iberyjskiego, wśród nich 
szczególnie Galicję. Na miejscu grobu Apostoła w dość krótkim czasie 
wybudowano trzy kolejne świątynie. Pierwsza z nich powstała pod koniec 
wieku IX, jednak została zniszczona w roku 997. Po tym wydarzeniu wy-
budowano tam drugi kościół. Budowla ta służyła pielgrzymom do pierwszej 
połowy XII stulecia, kiedy to biskup Composteli Diego Gelmirez rozpoczął 
prace nad nową romańską katedrą20. Przełomowym okazał się wiek X, kiedy 
to sława grobu Apostoła przekroczyła linię Pirenejów. Pierwszym znanym 
z imienia pielgrzymem spoza terenów dzisiejszej Hiszpanii był francuski 
biskup Gotescalco, który przybył do Santiago w roku 950.

Przeobrażenie miejscowej czci wobec relikwii Jakuba Starszego znaj-
dujących się w Santiago w ogólnoeuropejski kult dokonało się w okresie 
od wieku X do XII. Do rozrostu jego popularności przyczyniły się starania 
lokalnego duchowieństwa, władców świeckich oraz zaangażowanie mni-
chów z opactw zjednoczonych wokół Cluny. Opactwo burgundzkie w XI 
i XII stuleciu organizowało pielgrzymki do Composteli, prowadząc je przez 
cztery główne drogi łączące Francję z Galicją. Zaangażowanie zakonników 
z Cluny sprawiło, że wielu z nich zostało osadzonych na stolicach biskupich 
w Hiszpanii, także i w Composteli21.

Dzięki tym staraniom różnych osób i organizacji pomiędzy schyłkiem XI 
a początkiem wieku XII pielgrzymowanie do Composteli zostało włączone 
w świadomości europejskiej do grupy peregrinatio maior22. Było to trzecie 
miejsce na ówczesnej mapie religijnej świata chrześcijańskiego obok Ziemi 
Świętej i Rzymu. Warto zauważyć, iż na początku wieku XII w kulturze 
pojawiło się i pozostało pojęcie Camino de Sancti Jacobi23. Dalsze lata przy-
nosiły nieustanny rozwój praktyki pątniczej oraz sieci dróg prowadzących 
do Composteli. Standaryzacja szlaków prowadzących na tereny północnej 
Hiszpanii rozpoczęła się w X stuleciu, w oparciu o sieć dróg we Francji24.

20 Por. E. Temperan, «Santiago de Compostela – miasto na końcu świata…», w: P. Ro-
szak, Camino de Santiago – Nie tylko droga (Toruń 2011) 107.
21 Por. H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela. Wielkie pielgrzymowanie 
u schyłku średniowiecza (Wrocław 2008) 384. 
22 Por. H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela, 385.
23 Pot. H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela, 403.
24 Por. H. Manikowska, Jerozolima – Rzym – Compostela, 403.



ks. Jakub kuchta

40

Do Santiago de Compostela pielgrzymi zwykle podróżowali samotnie, 
jednak bardzo często łączyli się w większe grupy, również narodowe25. Miało 
to na celu zapewnienie im bezpieczeństwa26. Podróże często były zorgani-
zowane, a z niektórych miejsc wyruszały systematycznie. Przykładem może 
być miasto Hamburg, gdzie w wieku XVI wypływały statki pielgrzymkowe 
do Santiago27.

W wiekach średnich szlak do grobu świętego Jakuba był bardzo ożywio-
ny. Na Camino wstępowali Europejczycy wszystkich stanów społecznych. 
Większość pielgrzymów na Drogę Świętego Jakuba wyruszała z potrzeb 
duchowych. Szlak Jakubowy i modlitwa przy grobie Apostoła w Compo-
steli były miejscami rozwoju wiary. Stąd też wśród pielgrzymów pojawiali 
się ludzie, których Kościół czci obecnie jako świętych. Jedną z najbardziej 
znanych pątniczek odwiedzających Santiago była święta Brygida Szwedzka. 
Aby uczcić srebrną rocznicę swojego małżeństwa, wraz z mężem udała się do 
Composteli w roku 1341. Towarzyszyli im krewni, przyjaciele i duchowni. 
Pielgrzymując ze Szwecji, święta Brygida odwiedziła wiele sanktuariów 
europejskich, takich jak Kolonia czy Akwizgran28. Poza patronką Europy 
do grobu Jakuba Apostoła udawało się także wielu świętych hiszpańskich, 
takich jak Jan z Ortegi czy Dominik de la Calzada29. Istniało wśród wiernych 
przekonanie, iż do Composteli udał się również święty Franciszek z Asy-
żu, w czasie kiedy przebywał w Hiszpanii30. Nie są to jednak informacje 
potwierdzone.

Złoty wiek Camino de Santiago i sanktuarium w Composteli przypada 
na XII stulecie. Do końca średniowiecza kult świętego Jakuba przyciągał 

25 Por. J. Tanco, «Historia pielgrzymowania do Santiago de Compostela», w: P. Roszak, 
Camino de Santiago – nie tylko droga (Toruń 2011) 107.
26 Por. P. Roszak, «Niebezpieczeństwo życia pielgrzymiego…», w : P. Roszak, W. Ro-
zynkowski, Camino Polaco, t. 1 (Toruń 2014) 46.
27 Por. H. Bettin, D. Volkdorf, «Pielgrzymki w testamentach mieszczan straludskich», 
w: R. Knapiński, Kult św. Jakuba Większego Apostoła w Europie środkowo – wschodniej 
(Lublin 2002) 214.
28 Por. L. Kwiatkowska-Frejlich, «Ikonografia św. Brygidy Szwedzkiej jako pielgrzy-
ma na wybranych przykładach», w: I. Hodorowicz, F. Mróz, Pielgrzymi na Drodze św. 
Jakuba. Przeszłość i teraźniejszość (Kraków 2009) 156.
29 Por. J. Tanco, «Święci i ich kult na szlaku św. Jakuba», w: P. Roszak, Camino de 
Santiago – Nie tylko droga (Toruń 2011) 156.
30 Por. J.S. Pelczar, Wspomnienia z pielgrzymki do Komposteli (Kraków 1890) 20.
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pątników z całej Europy. Przykładem tego może być nomenklatura uży-
wana dla określenia pielgrzymów wyruszających na szlaki peregrinationes 
maiores31.

Dzieje kultu świętego Jakuba w Santiago de Compostela w widzialny 
sposób są związane z tworzeniem chrześcijańskiej tożsamości Starego Kon-
tynentu. Razem z odkryciem grobu Apostoła zachodnia Europa wkroczyła 
w epokę średniowiecza, w której przesłanie Ewangelii zakorzeniało się 
w powszechnej świadomości rozwijających się społeczeństw. Szlak prowa-
dzący do relikwii Jakuba Starszego był jednym z widocznych znaków, jakie 
miały wpływ na religijność całego kontynentu. Przez kilkaset lat rozwinęła 
się sieć dróg wraz z całą infrastrukturą oraz własną pielgrzymkową tradycją, 
na którą wstępowały tysiące ludzi, aby przez pokutny akt umocnić swoją 
wiarę bądź zmazać swoje grzechy.

3. Pielgrzymowanie w teologii

Egzystencjalny wymiar pielgrzymowania wiąże się z pojęciem okre-
ślającym człowieka in statu viae. To, iż istota ludzka w swoim życiu ma 
głęboko wpisaną świadomość wędrowania, owocuje głębokimi implika-
cjami egzystencjalnymi. Po pierwsze, człowiek ma świadomość potrzeby 
nieustannego rozwijania się, zdążania do udoskonalania, które przeżywane 
w wymiarze religijnym rozumiane jest jako dążenie do świętości. Po drugie, 
świadomość bycia in statu viae powoduje, że nabiera on pewnego dystansu 
do otaczającego go świata, mając świadomość, że ziemia, która go otacza, 
nie jest ostatecznym celem jego wędrówki32.

Należy zwrócić uwagę na podwójny wymiar pielgrzymowania rozwi-
nięty przez chrześcijańską teologię. Składają się na niego dwa elementy 
peregrynacji: wymiar chrystologiczny i eklezjalny. 

Podobnie i Kościół nie pozostaje w miejscu, tworząc wspólnotę misyjną 
nazywaną pielgrzymującym ludem Bożym. Przez posłanie do świata Ko-
ściół rozwija swoją misję horyzontalną, a równocześnie działa wertykalnie, 
prowadząc ludzi do Boga. Wskazuje wiernym ukierunkowanie na to, co 

31 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 17.
32 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 17.
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w górze, i rozwija świadomość przemijalności rzeczy ziemskich. Kościół, 
sam poddawany pokusie grzechów, cały czas dąży do świętości, jest pod-
dawany próbom mającym na celu rozwój królestwa Bożego już na ziemi. 
Widzialnym tego znakiem jest szafowanie Eucharystii, chleba pielgrzymów 
i niejako wiatyku udzielanego na drogę33.

W biblijnych obrazach wyjścia widać szczególny aspekt głębokiej wiary 
i nadziei. Podobnie jak patriarchowie zawierzyli Bogu, wychodząc ze swoich 
domów, aby ruszyć w nieznane, tak człowiek jest wezwany do głębokiej 
ufności pokładanej w swoim Stwórcy. Akt wyjścia ma więc fundamentalne 
znaczenie dla ludzkiego życia. Egzystencja człowieka od momentu wyru-
szenia w drogę staje się nie tyle wędrówką w sensie geograficznym, ale 
dążeniem ku Bogu i ciągłym Jego poszukiwaniem34.

Sam czas wędrówki to okres weryfikacji wierności Bogu, wiary, na-
dziei i miłości. Wszystkie trudności spotykane na drodze weryfikują siły 
ludzkiego ducha, przez co stanowią pomoc w oczyszczeniu wiary i jej 
umocnieniu, będąc jednocześnie okazją do pokuty i pojednania z Bogiem35. 
W tym przypadku należy zwrócić uwagę na podwójny charakter poku-
ty związanej z pielgrzymowaniem. Z jednej strony mamy do czynienia 
z osobistym charakterem pokuty związanym z trudami drogi, zmęczeniem 
czy niebezpieczeństwem, ascezą oraz pojęciem peregrinatio pokutnego 
mającego swoje źródło w akcie ekspiacji36. Droga jest niejako duchową 
pielgrzymką, momentem wewnętrznego poszukiwania oraz czasem doj-
rzewania w wierze i budowania świętości poprzez zmaganie się z trudami 
i wysiłkami37.

Ostatnim z etapów pielgrzymowania jest osiągnięcie celu. Cel piel-
grzymki łączy się ze spotkaniem z sacrum. Z fizycznego punktu widzenia 
istotny jest fakt samego odpoczynku po trudach wędrówki. Jednak cenny 
jest przykład Izraela, który po przybyciu do celu i osiedleniu się zbudował 
świątynię – miejsce spotkania z Bogiem. Stąd też sanktuaria jako cel piel-
grzymowania symbolizują cel ludzkiego życia, którym jest przebywanie 

33 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 37.
34 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 34.
35 Por. M. Strzelecka, Camino de Santiago, 35.
36 Por. E.T. Villaverde, «1200 lat pielgrzymowania do Santiago de Compostela. Powo-
dy pielgrzymowania», 84. 
37 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 35
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z Bogiem38. Jest to miejsce, w którym pielgrzym się uświęca i ubogacony 
obfitymi łaskami wraca przemieniony do swojego domu39.

W tradycji chrześcijańskiej nastąpiło ścisłe zjednoczenie teologii miejsc 
świętych z kultem osób świętych. Wiele pielgrzymek zmierza do sanktuariów 
im poświęconych, a święci, na czele z Najświętszą Maryją Panną, stanowią 
wzory tych, którzy dobrze przeszli przez pielgrzymkę swojego życia40.

W czasie fizycznego wyczerpania w człowieku pojawia się szczególna 
dyspozycja, gdy zmęczony fizycznie odpręża się wewnętrznie i otwiera 
na inną rzeczywistość. Przestrzeń pielgrzymkowa, pokonywana na różne 
sposoby (indywidualnie czy zbiorowo), jest okazją do ucieczki od codzien-
ności i stałych ram życia społecznego oraz religijnego. Poprzez wyrwane 
z wielorakich uwarunkowań i konformizmów następuje przejście do pewnej 
przestrzeni sakralnej. Podświadomie szuka się obecności sacrum jako źródła 
duchowych sił41.

Stąd też wynika specyfika pielgrzymowania. Cały obrzęd wyjścia 
i podróży do miejsca świętego w swoim celu ma ożywienie i odnowienie 
pielgrzymów czy też ich nawrócenie. Służą temu wszystkie przeżycia po-
znawcze, kulturowe, wspólnotowe czy rekreacyjne, jakich pątnicy doznają 
w czasie peregrynacji. Pielgrzymowanie różni się od innych form aktywnego 
wypoczynku w samej swojej istocie. To przede wszystkim akt religijnych, 
ma charakter jest przede wszystkim pokutny i stanowi pewien rodzaj kultu, 
chociaż odbywa się poza miejscami celebracji42.

Wyruszenie na pielgrzymkę wiązało się z ogromnym poświęceniem. 
Wyrzeczenia związane były z czasem, jaki zajmowała peregrynacja, trudami 
podróży oraz niebezpieczeństwami czyhającymi na pątników. Dlatego de-
cyzja o wyruszeniu w drogę musiała być dojrzała i przemyślana. Jest kilka 
motywów, które dotyczyły największej części pielgrzymów do rozmaitych 
sanktuariów. Jednym z nich była nadzieja na uzdrowienie: własne bądź 
kogoś bliskiego. W sanktuariach pojawiały się często wota symbolizujące 
odzyskane zdrowie. Znaleźć można również księgi cudów uzyskanych przez 
przyczynę jakiegoś świętego, a w nich świadectwa ludzi, którzy wyruszali 

38 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 35.
39 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 36.
40 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 38.
41 Por. A. Witkowska, Sancti, Miracula, Peregrinationes, 269.
42 Por. M. Ostrowski, «Pielgrzymowanie w kościelnych dokumentach», 38.
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na pielgrzymkę w dowód dziękczynienia za otrzymane łaski. Kolejnym 
motywem była praktyka pokutna. W niektórych sumach dla spowiedników 
wymieniono pielgrzymkę, która spełniała rolę pokuty publicznej43.

Potrzeba wyruszenia w drogę jest mocno wpisana w kondycję duchową 
człowieka. Ten duchowy niepokój, który jest ukryty w sercach ludzi, każe 
im wyruszyć ze swoich domów, aby spotkać się Bogiem. To właśnie Bóg 
chce, aby człowiek, będąc w drodze, spotkał się z Nim poprzez poznanie 
swoich słabości i nawiedzenie miejsca świętego. Ten Boży plan odnajdujemy 
w postaciach biblijnych. Wśród nich także Jezus Chrystus realizował idee 
pielgrzymowania, którą od Niego przejęli uczniowie. W Tradycji Kościoła 
miejscami, do których pielgrzymowali chrześcijanie, były miejsca związane 
z życiem Zbawiciela oraz Apostołów i świętych. Wyjątkowym miejscem 
pielgrzymkowy było Santiago de Compostela, gdzie wedle tradycji znajdują 
się relikwie świętego Jakuba Apostoła. Dlatego też należy stwierdzić, że idea 
pielgrzymowania jest od początku „wrośnięta” w teologię chrześcijańską 
i stanowi jej ważną część.
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Pilgrimage in the thoughts and reflection of the Church. By the exam-
ple of the cult of Saint James the Apostle

Pilgrimages are known in all religions. A lot of space is devoted to them in the Bible, both 
in the Old and the New Testament. Abraham, the Israelites, or Jesus Christ himself were, 
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Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu podobieństw pomiędzy filo-
zoficznymi obrazami Boga Arystotelesa oraz Filona z Aleksandrii. Osiągnięcie celu pracy 
jest możliwe dzięki analizie oraz zestawieniu dwóch filozoficznych wizji. Praca składa 
się z trzech części. W pierwszej ma miejsce przedstawienie nauki Arystotelesa, w drugiej 
zaś – Filona. Część trzecia została poświęcona zestawieniu oraz porównaniu obu wizji. 
W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić znaczny stopień różnic pomiędzy 
obydwiema koncepcjami w zakresie punktu wyjścia oraz dowodu na istnienie istoty naj-
wyższej. Niemały stopień podobieństw jest natomiast możliwy do zaobserwowania w od-
niesieniu do atrybutów przypisywanych przez obydwu myślicieli istocie najwyższej.

Słowa kluczowe:  Arystoteles; Filon; Bóg; analiza porównawcza; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Arystotelesowska wizja bóstwa jako „nieporuszonego poruszyciela” 
jest chyba jednym z najbardziej rozpoznawalnych aspektów nauki Stagiryty. 
Wizja ta, choć była trudna do całościowej akceptacji przez środowiska chrze-
ścijańskie, to jednak znalazła swoje odzwierciedlenie w naukach niektórych 
katolickich filozofów1. Wydaje się, że teologiczny system Arystotelesa jest 
jednym z najbardziej dojrzałych propozycji podanych przez starożytnych 
filozofów greckich w odniesieniu do problemu obrazu bóstwa. W związku 
z tym niemal w sposób naturalny rodzi się pytanie, na ile system ten jest 
spójny z obrazem Boga, który wypracowała myśl chrześcijańska, a wcześniej 

1 Np. Tomasz z Akwinu również przedstawiał Boga jako przyczynę celową świata 
stworzonego.
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myśl żydowska. Zestawienie i próba porównania Arystotelesowskiej wizji 
istoty najwyższej z poglądami innego wielkiego filozofa reprezentującego 
starożytną filozofię żydowską, Filona z Aleksandrii, wydają się cenne i mogą 
doprowadzić do interesujących konkluzji.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia stopnia podo-
bieństwa pomiędzy teologicznymi wizjami Arystotelesa i Filona z Aleksan-
drii. Osiągnięcie celu pracy będzie możliwe dzięki analizie oraz zestawie-
niu poglądów obydwu filozofów. Opracowanie składać się będzie z trzech 
zasadniczych części. Najpierw nastąpi przybliżenie poglądów Arystotelesa. 
Następnie analizy zostaną zogniskowane wokół przedstawienia koncepcji 
Filona. Wreszcie w części trzeciej będą miały miejsce zestawienie oraz 
porównanie myśli obydwu filozofów.

2. Obraz Boga Arystotelesa

Podstawowym źródłem wiedzy Arystotelesa odnośnie do istoty najwyż-
szej jest racjonalny namysł nad naturą świata i wyprowadzenie atrybutów 
boskich przez analizę otaczającej filozofa rzeczywistości2. Należy jednak 
wyraźnie podkreślić, że Stagiryta nie ogranicza się tylko do danych empi-
rycznych, ale twórczo je wykorzystuje, budując system filozoficzny, który 
wykracza poza rzeczywistość nie tylko ziemską, ale również i kosmiczną. 
Można zatem stwierdzić, że Arystoteles, formułując własny obraz bóstwa, 
nie kierował się dotychczas wypracowanymi modelami, a nawet jeżeli tak 
robił, to jego ewentualna zależność od wcześniejszych rozwiązań nie jest 
aż tak wyraźna.

Istnienie istoty najwyższej Arystoteles jest w stanie wyprowadzić na 
drodze logicznego rozumowania w oparciu o pewne spostrzeżenia wzięte 
ze świata fizycznego3. Z tego powodu można stwierdzić, że Stagiryta po-
daje argumentację na rzecz istnienia bóstwa. Podstawa całego dowodu jest 
zbudowana na wyróżnieniu przez filozofa trzech rodzajów bytu oraz uza-

2 Por. D. Olson, Issues in Contemporary Christian Thought: A Fortress Introduction 
(Minneapolis 2011) 49; I.W. Payne, Wouldn't You Love to Know? Trinitarian Epistemolo-
gy and Pedagogy (Eugene 2014) 4.
3 Zob. A. Bertolacci, «Ibn Sīnā (d. 428/1037) Metaphysics of the Shifāʼ», w: K. El-
Rouayheb, S. Schmistke, The Oxford Handbook of Islamic Philosophy (Oxford 2017) 159.
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leżnieniu od siebie czasu i ruchu. W zakresie rodzajów bytu filozof podaje, 
że pierwszym z nich jest ulegająca zniszczeniu substancja materialna, drugą 
niezniszczalna substancja materialna, trzecią zaś nieulegająca zniszczeniu 
substancja niematerialna4. W odniesieniu do drugiego założenia Arystoteles 
zauważa, że czas i ruch są wieczne, tak więc nie mają początku ani końca5. 
Stagiryta zauważa, że fakt ruchu można wytłumaczyć przez odwołanie się 
do źródła ruchu danej rzeczy, która jednak również porusza się dzięki poru-
szeniu otrzymanemu od swojego źródła. W tym momencie filozof wyciąga 
dwa ważne wnioski. Po pierwsze, wyjaśnianie źródła ruchu nie może iść 
w nieskończoność. Po drugie, wieczność ruchu wymaga przyjęcia dla jego 
wyjaśnienia takiej przyczyny, która również jest wieczna6. W tym kontekście 
Arystoteles uważa, że dla wyjaśnienia zjawiska wiecznego ruchu w świecie 
należy przyjąć istnienie doskonałego bytu znajdującego się poza najbardziej 
zewnętrznym układem wszechświata, czyli poza sferą gwiazd stałych7. Sam 
filozof odkryty w ten sposób byt nazywa „nieporuszonym poruszycielem”8. 
Czasami niektórzy badacze sugerują również drugi argument Arystotelesa 
za istnieniem istoty najwyższej. Argumentacja ta miałaby opierać się na 
stopniach doskonałości możliwych do zaobserwowania w świecie material-
nym. Rdzeń dowodu polegałby na tym, że istnienie hierarchii doskonałości 
pociąga za sobą konieczność przyjęcia istnienia istoty, która posiada daną 
doskonałość w stopniu najwyższym9.

W oparciu o refleksję racjonalną Stagiryta wyprowadza również po-
szczególne atrybuty istoty najwyższej. Dwie cechy tego bytu zawarte są 
już w przywołanej nomenklaturze określającej bóstwo. Istota najwyższa 
jest nieporuszona w tym sensie, że nie ulega żadnej zmianie ani się nie po-

4 Zob. C. Hanley, Being and God in Aristotle and Heidegger: The Role of Method in 
Thinking the Infinite (Lanham 2000) 69. Por. E.G. Katayama, Aristotle on Artifacts: A Me-
taphysical Puzzle (New York 1999) 1.
5 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [12, 6]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (War-
szawa 2003) 810
6 Zob. H. Schwarz, The God Who Is: The Christian God in a Pluralistic World (Eugene 
2011) 33.
7 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [12, 7]», 813.
8 Zob. E.M. Chen, In Praise of Nothing: An Exploration of Daoist Fundamental Onto-
logy (b.m.w. 2011) 83.
9 Por. A.H. Chroust, Aristotle: New Light on His Life and On Some of His Lost Works, 
v. 2: Observations on Some of Aristotle's Lost Works (London 2016) 380.
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rusza10. Z drugiej strony jest ona poruszycielem w tym sensie, że sama jest 
ostatecznym źródłem ruchu bytów znajdujących się poza nią, czyli powoduje 
ich ruch11. Bóstwo musi być również wieczne, co wynika z faktu, że jest 
źródłem wiecznego ruchu w świecie materialnym. Z tym aspektem związany 
jest również atrybut czystej aktualności takiej istoty, czyli jej całkowitej wol-
ności od jakiejkolwiek potencjalności12. Posiadanie potencjalności bowiem 
pociągałoby za sobą konieczność przyjęcia wniosku, że istota najwyższa 
może również czasami nie wprawiać innych bytów w ruch, co jest nie do 
przyjęcia, zdaniem Arystotelesa, w kontekście odwieczności zjawiska ruchu. 
Co więcej, bóstwo musi być bytem duchowym, czyli pozbawionym aspek-
tu fizycznego13. W przeciwnym razie bowiem samo podlegałoby zmianie 
i ruchowi, a zatem nie mogłoby być ostateczną przyczyną ruchu. Wreszcie 
istota najwyższa jest również doskonała, nieskończenie dobra oraz nieskoń-
czenie piękna. Z tych cech wynika również kolejny, bardzo ważny dla myśli 
Stagiryty, atrybut boski. Według filozofa bóstwo nie interesuje się światem 
materialnym, gdyż obiektem jego zainteresowań może być tylko rzecz do-
skonała14. Skierowanie intencjonalne w kierunku świata naruszyłoby zatem 
tę zasadę. W tym kontekście Arystoteles stwierdza, że istota najwyższa 
dokonuje autokontemplacji, a zatem przedmiotem jej myśli jest ona sama15.

Bardzo znamienny dla filozofii Arystotelesa jest sposób, w jaki Stagiryta 
rozwiązuje problem powodowania przez bóstwo ruchu. Jak już zauważono, 
istota najwyższa nie mogła spowodować ruchu w świecie przez akt inten-
cjonalny, ponieważ wtedy przedmiotem jej zainteresowań byłby świat mate-
rialny, co filozof nie chciał przyjąć. Tłumacząc powstanie ruchu w świecie, 

10 Por. S. Mitralexis, Ever-Moving Repose: A Contemporary Reading of Maximus the 
Confessor's Theory of Time (Eugene 2017) 97.
11 Zob. J.M. Reynolds, When Athens Met Jerusalem: An Introduction to Classical and 
Christian Thought (Downers Grove 2009) 202.
12 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [12, 7]», 814. Por. B.D. Smith, The Oneness and Sim-
plicity of God (Eugene 2014) 40.
13 Por. Arystoteles, «Metafizyka [12, 7]», 814-815.
14 Zdaniem niektórych bóstwo Arystotelesa nawet nie wie o istnieniu świata.
15 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [12, 7]», 813-814. W tym kontekście niektórzy mówią 
o tym, że bóstwo Arystotelesa jest „myśleniem o myśleniu”. Zob. C.C. Harry, Chronos 
in Aristotle’s Physics: On the Nature of Time (New Haven 2015) 54. Dodatkowo należy 
zauważyć, że Arystoteles przypisuje bóstwo działanie czysto duchowe, które realizuje się 
właśnie przez myślenie.
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Arystoteles sięgnął do kategorii przyczyny celowej i odniósł ją do istoty 
najwyższej16. Zdaniem Stagiryty ruch w świecie został zapoczątkowany17 
dzięki temu, że bóstwo zostało przez pozostałe byty rozpoznane jako naj-
wyższy obiekt pragnień i w ten sposób nijako zmusiło je do poruszania się18. 
W ten sposób Arystoteles uniknął także kolejnego problemu, mianowicie 
przypisania bóstwu przyczynowości fizycznej, za którą w sposób konieczny 
należałoby również uznać, że istota najwyższa może ulegać zmianie. Z dru-
giej strony taka koncepcja bóstwa pociągała również za sobą konieczność 
przyjęcia, że istota najwyższa nie odpowiada na ludzkie modlitwy czy prośby 
ani nie jest zainteresowana wejściem w relację z ludźmi19.

W kontekście myśli Arystotelesa należy jeszcze poruszyć problem ilości 
bogów uznawanych przez filozofa. Według ósmego rozdziału Metafizyki 
Stagiryta przypisywał poszczególnym pięćdziesięciu pięciu sferom wszech-
świata po jednym poruszycielu różnym od głównego bóstwa20. W związku 
z tym wydaje się, że Arystoteles podzielał politeistyczne poglądy swojej 
epoki i kraju. Z drugiej strony filozof zdecydowanie oddziela istotę naj-
wyższą od owych poruszycieli, co pozwalałoby przypuszczać, że Stagiryta 
uznawał nadrzędność głównego nieporuszonego poruszyciela21.

16 Zob. F.D. Miller, «Aristotle’s Divine Cause», w: E. Feser, Aristotle on Method and 
Metaphysics (New York 2013) 280.
17 W tym kontekście słowo „zapoczątkowany” nie wolno rozumieć w kategoriach cza-
sowych, ponieważ według Stagiryty ruch jest odwieczny. Termin ten należy odczytywać 
w znaczeniu hierarchii następstw.
18 Zob. S. Pessin, Ibn Gabirol's Theology of Desire: Matter and Method in Jewish Me-
dieval Neoplatonism (Cambdridge 2013) 43. Jest to zgodne z całym system Arystotelesa, 
w którym piękno i dobro wymieniane są jako te elementy, które są obiektem pragnień. 
Istota najwyższa, jak już zauważono, jest najwyższym dobrem i pięknem.
19 Zob. Arystoteles, «Etyka wielka [2, 11]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5 
(Warszawa 1996) 372; D.E. Briones, «Paul and Aristotle on Friendship», w: J.R. Dodson, 
A.W. Pitts, Paul and the Greco-Roman Philosophical Tradition (London 2017) 63. Z dru-
giej strony por. Arystoteles, «Etyka nikomachejska [10, 8]», [w:] Arystoteles, Dzieła 
wszystkie, t. 5 (Warszawa 1996) 295.
20 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [12, 8]», 817; O. Höffe, Aristotle (New York 2003) 
106.
21 Niektórzy uczeni sugerują, że ósmy rozdział księgi lambda Metafizyki został dopisa-
ny później, stąd nie stanowi on pierwotnego trzonu dzieła filozofa. Taką hipotezę miałaby 
potwierdzać względna ciągłość rozdziałów siódmego oraz dziewiątego. Gdyby ta propo-
zycja była prawdziwa, Arystotelesowi można by przypisać poglądy monoteistyczne. Zob. 
F. Copleston, History of Philosophy, v. 1: Greece and Rome (London 2004) 316.
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3. Obraz Boga Filona z Aleksandrii

Podstawowym źródłem wiedzy Filona o istocie najwyższej są żydowskie 
księgi natchnione, figurujące w kanonie chrześcijańskim jako Stary Te-
stament. Jednocześnie jednak ów żydowski filozof, ze względu na swe 
wykształcenie w zakresie kultury greckiej, czerpie również z niektórych 
rozwiązań zaproponowanych przez myślicieli starożytnej Grecji22. W ten 
sposób obraz Boga Filona Aleksandryjskiego jest w pewnym sensie kompi-
lacją cech istoty najwyższej opisanych na kartach Biblii, a więc pochodzą-
cych, zgodnie z wiarą żydowską, z Bożego objawienia, oraz właściwości 
odkrytych przez filozofów greckich, a więc pochodzących z racjonalnego 
namysłu nad rzeczywistością transcendentną23.

Zdaniem żydowskiego filozofa istnienie istoty najwyższej jest rzeczą 
oczywistą, stąd ateizm rozumiany jako odrzucenie istnienia Boga nie ma, 
według Filona, racji bytu. Z oczywistości Bożej egzystencji nie wynika 
jednak, że jakiekolwiek próby dowiedzenia istnienia istoty najwyższej są 
z góry skazane na niepowodzenie. Żydowski myśliciel podaje dwa dowody 
mające przemawiać za istnieniem Boga, przy czym pierwszy z nich, tzw. 
odgórny, nie jest dowodem w tradycyjnym rozumieniu tego słowa, ponie-
waż opiera się w całości na Bożej inicjatywnie. Polega on na dobrowolnym 
objawieniu się Stwórcy człowiekowi, w konsekwencji czego beneficjent 
tego objawienia otrzymuje poznanie istnienia Boga24. Ten rodzaj epifanii 
nie dotyczy oczywiście wszystkich, ale tylko tych, których wybierze sam 
Stwórca. Drugi argument można by określić jako argumentację oddolną. 
Polega on na dedukcyjnym wnioskowaniu w oparciu o szukanie przyczyn 
realnie istniejących rzeczy. Filon Aleksandryjski zauważa, że skompliko-
wany mechanizm świata domaga się swojego rozumnego budowniczego 
na wzór dzieł artystycznych (malowideł, rzeźb), które posiadają swoich 

22 Zob. A.P. Dell’Acqua, «Upon Philo’s Biblical Text and the Septuagint», w: F. Calabi, 
Italian Studies on Philo of Alexandria (Boston 2003) 29.
23 Por. P. Frick, Divine Providence in Philo of Alexandria (Tübingen 1999) 26.
24 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa (Lublin 
2007) 293-294. Należy jednak odróżnić poznanie istnienia Boga, które człowiek faktycz-
nie nabywa, od poznania istoty Boga, której człowiek nie otrzymuje w wyniku objawienia 
się mu Stwórcy.
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twórców25. Dla żydowskiego filozofa istnienie Stwórcy jest na tyle oczy-
wiste, że bardzo ostro wypowiada się on we własnych pismach o osobach 
odrzucających istnienie Boga oraz tych, którzy przyjmują istnienie wielu 
bogów. Ateistów nazywa kastratami, politeistów natomiast – dziećmi pro-
stytutki. Tak radykalna terminologia ma, w przypadku ateistów, wskazy-
wać na niezdolność tych ludzi do zrodzenia prawdziwej mądrości (jaką 
jest przyjęcie istnienia Boga), a w przypadku politeistów ma pokazywać 
brak dyspozycji tych osób do odkrycia, kto jest ich prawdziwym ojcem26.

W odniesieniu do próby określenia istoty Boga należy zauważyć, że 
Filon zdecydowanie odrzuca w punkcie wyjścia kategorie materialistyczne 
czy immanentne, uważając, że za ich pomocą nie można w sposób adekwatny 
opisać natury Bożej27. Stwórca jest bytem całkowicie transcendentnym, co 
w konsekwencji sprawia, że jest absolutnie niepodobny do świata mate-
rialnego28. O transcendencji Boga można mówić na dwóch poziomach. Po 
pierwsze na poziomie przekraczania bytów materialnych, po drugie zaś na 
poziomie transcendowania bytów inteligibilnych. Ponieważ zdaniem żydow-
skiego filozofa transcendentna jest również istota Boga, wynika z tego nie 
tylko brak możliwości dotarcia do Stwórcy na poziomie ontologicznym, ale 
również i na poziomie epistemologicznym29. Nie oznacza to jednak według 
Filona całkowitej niezdolności ludzkiego rozumu do wydedukowania choć-
by niektórych atrybutów Bożych. Pomimo przepaści dzielącej Stwórcę od 
człowieka, osoba ludzka, dzięki posiadaniu szczególnego narzędzia, jakim 
jest rozum, jest w stanie dojść do pewnych właściwości przynależnych Bogu.

W znacznej mierze Boże przymioty wydedukowane przez żydowskiego 
filozofa pokrywają się z tymi właściwościami, które eksplikowali greccy 
myśliciele. W konsekwencji zatem, zdaniem Filona, Stwórcy przysługuje 

25 Zob. M. Hadas-Lebel, Philo of Alexandria: A Thinker in the Jewish Diaspora (Leiden 
2012) 182; J. Daniélou, Philo of Alexandria (Eugene 2014) 154. Nie oznacza to jednak 
automatycznie tego, że wszyscy ludzie dochodzą do istnienia Boga w oparciu o argument 
zaproponowany przez Filona.
26 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4, 291.
27 Zob. dywagacje o naturze Bożej w: Ch.A. Anderson, Philo of Alexandria's Views of 
the Physical World (Tübingen 2011) 148.
28 Por. Filon Aleksandryjski, «Alegorie praw [2, 2]», [w:] Filon Aleksandryjski, Pisma, 
t. 1 (Warszawa 1986) 112.
29 Por. A.S. Jensen, Divine Providence and Human Agency: Trinity, Creation and Free-
dom (London 2014) 34.
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niecielesność30, z czego z kolei wynika Jego jedyność, oraz niezłożoność, 
ponieważ ta przynależy jedynie bytom materialnym31. Bóg Filona jest bytem 
doskonałym i samowystarczalnym, a więc takim, który nie potrzebuje 
obecności stworzeń32. Z doskonałości Bożej żydowski myśliciel wyprowa-
dza nieruchomość, niezmienność oraz pozostałe atrybuty wymieniane przez 
greckich filozofów: wszechwiedza, wszechmoc, wszechobecność, odwiecz-
ność33. Bóg Filona jest również bytem osobowym oraz oddziaływującym na 
powołany przez siebie do istnienia świat materialny i duchowy34.

Szczególnie ważne miejsce w filozoficznej refleksji Filona na temat Boga 
zajmuje jego analiza imienia Bożego. Punktem wyjścia dla żydowskiego 
myśliciela w tej materii jest tekst Pisma Świętego z Wj 3,14, przy czym 
Filona interesuje nie tyle wypowiedź Boga zapisana w języku hebrajskim, 
ile raczej greckie tłumaczenie tego fragmentu zawarte w Septuagincie. Na 
gruncie języka greckiego kluczowy fragment brzmi ego eimi ho ōn, co na 
poziomie języka polskiego można przetłumaczyć jako: ‘ja jestem będący’35. 
Z tego tekstu żydowski filozof próbuje odczytać właściwości przysługujące 
bytowi Bożemu. Według żydowskiego myśliciela fragment Wj 3,14 infor-
muje o dwóch ważnych atrybutach Bożych. Po pierwsze, wskazuje on na 
to, że Stwórca jest bytem zawsze i bezwarunkowo istniejącym, co oznacza, 
że nie może być takiego okresu czasu, żeby Go nie było. Po drugie, tekst 
ten ukazuje zależność rzeczy stworzonych od Boga jako swojej przyczyny 
sprawczej36. Zdaniem Filona jednym z najważniejszych Bożych atrybutów 

30 Powód wyodrębnienia tej cechy został podany wcześniej – Filon w punkcie wyjścia 
odrzucił materialistyczną koncepcję Boga.
31 Zob. Filon Aleksandryjski, «Alegorie praw [2, 2-3]», 112.
32 Zob. Filon Aleksandryjski, «Alegorie praw [2, 2]», 112.
33 Por. J. Sanders, The God who Risks: A Theology of Providence (Downer Grove 1998) 
173. Por. Filon Aleksandryjski, «O Dekalogu [58]», [w:] Filon Aleksandryjski, Pisma, t. 1 
(Warszawa 1986) 206-207.
34 Por. Filon Aleksandryjski, «O cnotach [45-46]», [w:] Filon Aleksandryjski, Pisma, 
t. 1 (Warszawa 1986) 241; R.M.L. Samuel, Rediscovering Philo of Alexandria: A First 
Century Torah Commentator, v. 1: Genesis (Sarasota 2016) 66.
35 Na gruncie języka hebrajskiego imię Boże z Wj 3,14 należałoby przetłumaczyć na ję-
zyk polski: „Jestem, który jestem”. Widać zatem zdecydowaną różnicę względem greckiej 
Septuaginty.
36 Zob. F. Kerr, «Theology in philosophy: Revisiting the Five Ways», w: E.T. Long, 
Issues in Contemporary Philosophy of Religion (Dordrecht 2001) 129.
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jest właśnie Jego aktywność przejawiająca się w ciągłym powoływaniu 
nowych bytów do istnienia37.

Bóg żydowskiego filozofa pozbawiony jest również niższych części 
duszy (części nierozumnych), co w konsekwencji oznacza, że nie odczuwa 
on żadnych doznań czy uczuć. W związku z takim postawieniem sprawy 
Filon zmuszony był do alegorycznego odczytywania tych fragmentów Pisma 
Świętego, w których autorzy biblijni przypisali Stwórcy pewne uczucia (np. 
gniew czy żal). Żydowski myśliciel owe antropopatyzmy tłumaczy przez 
odwołanie się do kategorii „użytecznego kłamstwa”, czyli celowego przed-
stawienia Boga na sposób antropomorficzny i antropopatyczny w celach 
wychowawczych czytelników Pisma Świętego38.

4. Zestawienie myśli Arystotelesa i Filona

Filozoficzne koncepcje bóstwa Arystotelesa i Filona w wielu aspek-
tach wydają się zdecydowanie od siebie różnić. Pierwszą, znaczącą dla 
budowanych przez obu myślicieli systemów różnicą jest inny punkt wyj-
ścia poszczególnych koncepcji. Stagiryta w sposób wyraźny opiera swoje 
poglądy o refleksje czysto racjonalne. Wśród początkowych aksjomatów 
nie ma zatem uznania za źródło normatywne żadnych tekstów religijnych 
czy rozwiązań wypracowanych przez poprzedników. Arystoteles jedynie 
nimi się inspiruje, ale te są dla niego przedmiotem badań, które bez żad-
nych skrupułów może krytykować i odrzucać, jeżeli sfalsyfikuje zasadność 
zawartych w nich twierdzeń. W przypadku Filona należy zauważyć, że ten 
myśliciel nie tylko korzystał z racjonalnego namysłu, ale również w punkcie 
wyjścia przyjmował konkretny tekst normatywny, który w pewien sposób 
go „ograniczał” w kwestii budowania własnej teologii. Z drugiej strony 
znamienne jest, że żydowski myśliciel twórczo reinterpretował tekst biblijny 
w tym sensie, że odrzucał niekiedy literalną interpretację jakiegoś fragmentu 

37 Por. Filon Aleksandryjski, «O stworzeniu świata [7-8]», [w:] Filon Aleksandryjski, 
Pisma, t. 1 (Warszawa 1986) 34; Filon Aleksandryjski, «Alegorie praw [1, 5]», 86.
38 Idea zaprezentowanego w tym akapicie rozwiązania została zaczerpnięta z niedawno 
opublikowanego tekstu: D. Mrugalski, «Bóg niezdolny do gniewu. Obrona apathei Boga 
w teologii aleksandryjskiej: Filon, Klemens i Orygenes», Verbum Vitae 33 (2018) 279-
314.
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skrypturystycznego, jeżeli ten nie był zgodny z wnioskami wyciągniętymi 
z namysłu racjonalnego39.

W odniesieniu do zagadnienia istnienia Boga należy zauważyć, że obaj 
myśliciele tylko pozornie przedstawiają podobne argumenty dowodzące. 
Arystoteles wyraźnie wiąże konieczność istnienia istoty najwyższej z wy-
jaśnieniem przyczyny ruchu w świecie. Stagiryta nie stawia zatem w tym 
kontekście holistycznego problemu istnienia świata jako całości, ale ograni-
cza się tylko i wyłącznie do tej jednej kwestii, dla której szuka racjonalnego 
wyjaśnienia. W przypadku Filona problem zostaje postawiony bardziej w od-
niesieniu do świata jako całości, gdyż to właśnie dograne i współgrające ze 
sobą poszczególne jego elementy mają, zdaniem żydowskiego myśliciela, 
przemawiać za koniecznością istnienia Boga jako twórcy tego sprawnie 
działającego mechanizmu świata. Przy uwzględnieniu drugorzędnych ar-
gumentów na rzecz istnienia istoty najwyższej pojawiających się u obu 
filozofów należy zauważyć, że żydowski myśliciel dopuszcza możliwość 
odgórnej interwencji Bożej, co u Arystotelesa jest niemożliwe.

W przypadku problematyki Bożych przymiotów wydaje się, że obydwaj 
filozofowie przedstawiają bardzo podobny zbiór atrybutów przypisywanych 
istocie najwyższej. Najważniejszą różnicą pomiędzy obydwoma myśli-
cielami będzie zagadnienie stosunku Boga do świata materialnego. Filon 
dopuszcza możliwość świadomego i zamierzonego oddziaływania istoty 
najwyższej na świat stworzony, podczas gdy Arystoteles, przyjmując taką 
możliwość, opisuje ją tylko w kategoriach oddziaływania jako przyczyny 
celowej. W tego rodzaju interpretacji to nie bóstwo angażuje się w relację 
ze światem, ale to sam świat pociągany przez dobroć i piękno istoty naj-
wyższej wchodzi w jednostronną relację z istotą najwyższą. Warto wresz-
cie zaznaczyć, że Filon wyraźnie podkreśla osobowy charakter Boga oraz 
bardzo wyraźnie akcentuje jego atrybut istnienia, czego Stagiryta nie robi. 
Z drugiej strony teologiczna koncepcja żydowskiego myśliciela ma bardzo 
wyraźnie monoteistyczny charakter, co w przypadku Arystotelesa nie jest 
już takie oczywiste40.

39 Jako przykład można podać choćby problem biblijnych antropomorfizmów czy an-
tropopatyzmów.
40 Przy założeniu, że Stagiryta rzeczywiście przyjmował dodatkowo pięćdziesięciu pię-
ciu bogów, można pokusić się o twierdzenie, że Arystoteles nie tyle był politeistą, ile 
henoteistą.
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5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia zakresu podobień-
stwa pomiędzy dwiema filozoficznymi koncepcjami związanymi z proble-
matyką obrazu Boga u Arystotelesa oraz Filona. Osiągnięcie celu pracy było 
możliwe do zrealizowania dzięki analizie oraz zestawieniu myśli obydwu 
starożytnych filozofów. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w trzech 
częściach. Najpierw przybliżono myśl Arystotelesa, następnie – Filona. 
W ostatniej części pracy zestawiono oraz porównano obie teologiczne kon-
cepcje.

W świetle przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że obie filo-
zoficzne koncepcje w niemałym stopniu różnią się między sobą, a zakres 
podobieństwa jest ograniczony w zasadzie do sposobu rozumienia atrybutów 
przypisywanych istocie najwyższej, choć i nawet w tym przypadku istnieje 
pewna grupa przymiotów niewspólna dla obu filozofów. Znaczne różnice 
w myśli Arystotelesa i Filona występują natomiast w odniesieniu do kwestii 
początkowego punktu wyjścia dla refleksji teologicznych czy dowodu na 
istnienie istoty najwyższej.
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Aristotle’s theology and Philo’s theology. Comparison study

The main purpose of the paper is an attempt of finding out of similarity range between 
philosophical God images of Aristotle and Philo. The realization of the paper purpose is 
possible thanks to analysis and juxtaposition of both philosophical ideas. The paper is 
divided into three parts. In the first one Aristotle’s ideas were presented. In the second 
one Philo’s ideas were presented. In the third one the juxtaposition and comparison took 
place. On the basis of the analysis it could be claimed that there is a big difference range 
between both philosophical images in relation to starting point and argumentation for 
God’s existence issue. There is some similarity range in relation to attributes which were 
ascribed to God by both philosophers.
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Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu podobieństw oraz różnic po-
między filozoficznymi koncepcjami Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa w odnie-
sieniu do zagadnienia zasady porządkującej. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki 
analizie oraz zestawieniu myśli wspomnianych filozofów w przywołanym zakresie. Opra-
cowanie zostało ustrukturyzowane w czterech głównych częściach. W pierwszych trzech 
zaprezentowano kolejno koncepcje Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa. W części 
czwartej dokonano właściwych zestawień. W świetle przeprowadzonych analiz należy 
stwierdzić, że zakres podobieństw pomiędzy przeanalizowanymi koncepcjami jest bardzo 
znikomy, podczas gdy różnic jest już całkiem sporo i dotyczą bardzo zróżnicowanych 
kwestii.

Słowa kluczowe:  Heraklit; Empedokles; Anaksagoras; arche; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Próba szukania przyczyny świata materialnego poza nim samym na 
gruncie refleksji filozoficznej pojawiła się dopiero po upływie pewnego 
czasu i po wprowadzeniu pierwszych koncepcji filozoficznych. W sposób 
najbardziej reprezentatywny w najstarszym okresie rozwoju filozofii greckiej 
myśl tę przedstawił Platon, który dla wyjaśnienia istnienia świata material-
nego posłużył się kategorią rzeczywistości idealnej oraz architekta, który 
w oparciu o tę rzeczywistość idealną doprowadził do zaistnienia świata 
materialnego. Nie oznacza to jednak, że Platon był pierwszym filozofem, 
który szukał przyczyny obecnego wyglądu świata poza nim samym.

Przed Platonem bowiem spotkać się można z pewnymi propozycjami, 
które istnienie rzeczywistości doczesnej tłumaczyły przez odwołanie się do 
czynnika porządkującego oraz takiego, który miał mieć bezpośredni wpływ 
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na pierwotną, nieuporządkowaną jeszcze, materię. W obrębie najstarszej 
myśli filozoficznej wskazać można trzech takich filozofów. Pierwszym z nich 
był Heraklit z Efezu, drugim Empedokles z Agrygentu, trzecim natomiast 
Anaksagoras z Kladzomen. Każdy z nich, oprócz pierwotnego elementu 
świata, wskazywał jeszcze na zasadę różną od tego elementu, która we 
właściwy sobie sposób go przetwarzała i porządkowała1. Z tego faktu wcale 
nie musi wynikać twierdzenie, że wszyscy oni rozumieli ową porządkują-
cą zasadę w taki sam sposób. Ustalenie zakresu podobieństw oraz różnic 
w kwestii właściwości przypisywanych tej porządkującej zasadzie wydaje 
się intrygujące i wartościowe.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia zakresu podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy zasadami porządkującymi w systemach filo-
zoficznych Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa. Cel pracy zostanie 
osiągnięty przez analizę oraz zestawienie myśli wspomnianych filozofów 
pod kątem zarysowanej problematyki. Opracowanie zostanie ustruktury-
zowane w czterech głównych częściach. W pierwszych trzech częściach 
będzie miało miejsce przedstawienie kolejno myśli filozoficznych Heraklita, 
Empedoklesa oraz Anaksagorasa w zakresie rozumienia przez nich zasady 
porządkującej. W czwartej części opracowania natomiast nastąpi właściwe 
zestawienie i porównanie ich koncepcji.

2. Element porządkujący w myśli Heraklita

Heraklit jest pierwszym z filozofów, który podjął się próby wytłumacze-
nia zachodzących w świecie przeobrażeń przez odwołanie się do czynnika 
porządkującego i wyznaczającego zakres dokonujących się w rzeczywistości 
zmian. Teoria o zasadzie wyznaczającej bieg rzeczywistości stanowi bardzo 
ważny element Heraklitowej refleksji nad prazasadą świata. Sam filozof dla 
określenia tej porządkującej zasady posłużył się wieloznacznym terminem 
logos, który na gruncie języka greckiego może przyjmować takie znaczenia, 

1 Dla przykładu poprzednicy wymienionych filozofów, szukając archē, czyli najbar-
dziej podstawowego budulca rzeczywistości realnie istniejącej, wskazywali na poszcze-
gólne elementy (woda, apeiron, powietrze) jako zasady wystarczające i niepotrzebujące 
do swych przeobrażeń żadnej zewnętrznej i niezależnej od nich siły. Tak czynili choćby 
Tales, Anaksymander czy Anaksymenes.
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jak np. ‘słowo, nauka, mówienie, mowa, miara, proporcja’. Ze względu na 
określenie Chrystusa tym samym terminem przez autora Ewangelii Janowej, 
niekiedy niektórzy badacze próbują szukać podobieństw pomiędzy logosem 
Heraklita a Jezusem-Bogiem2.

Kategoria logosu jest w namyśle Heraklita ściśle związana z założe-
niami jego filozofii. Grecki myśliciel bardzo mocno akcentował aspekt 
powszechnej zmienności świata i jego nieustannego ruchu3. Rzeczywistość 
charakteryzuje się nieustannym konfliktem przejawiającym się w powsta-
waniu oraz rozpadzie rzeczy, a żywiołem dobrze ukazującym dynamizm 
i nieustanną zmianę w świecie jest ogień, który w filozoficznej refleksji 
Heraklita funkcjonuje jako prazasada świata4. W tym właśnie kontekście 
filozof wprowadza kategorię logosu. Dokładniejsze badania myśli Heraklita 
w oparciu o zachowane fragmenty jego dzieł pokazują dość dużą rozbież-
ność w zakresie rozumienia tego terminu nawet u samego myśliciela, co 
zdaje się pokazywać, że filozof dążył do ukazania wielu różnych aspektów 
rzeczywistości zamkniętej pod tym terminem5.

Generalnie jednak należy podkreślić w niniejszych analizach, że logos 
jest powszechnym, przenikającym całą istniejącą rzeczywistość elementem6. 
Dzięki temu, że jest on wspólnym bytom komponentem, może je nijako re-
gulować i kontrolować. W tym kluczu Heraklit rozumie logos jako swoistego 
rodzaju zasadę i prawo, według którego świat jest uporządkowany i ułożony7. 
Dzięki temu powracający w myśli filozofa konflikt oraz walka przeciwieństw 
nie są czymś przypadkowym, ale zostają podporządkowane powszechne-

2 Por. H.W. Laale, Ephesus (Ephesos): An Abbreviated History From Androclus to 
Constantine XI (Bloomington 2011) 206. 
3 Zob. W.A. Myers, «Heraclitus’ Logos as a Paradigm of the Human Universal», w: 
A.A. Anderson, S.V. Hicks, L, Witkowski, Mythos and Logos: How to Regain the Love of 
Wisdom (Amsterdam 2004) 171.
4 Zob. A.S. Kohanski, The Greek Mode of Thought in Western Philosophy (London 
1984) 28; D. Bostock, «Aristotle on the principles of change in Physics I», w: M. Scho-
field, M.C. Nussbaum, Language and Logos: Studies in ancient Greek philosophy presen-
ted to G. E. L. Owen (Cambridge 2006) 179.
5 Zob. A.A. Long, «Heraclitus on measure and the explicit emergence of rationality», 
w: D. Frede, B. Reis, Body and Soul in Ancient Philosophy (Berlin 2009) 87.
6 Por. E. Brann, The Logos of Heraclitus: The First Philosopher of the West on its most 
Interesting Term (Philadelphia 2011) 149.
7 Zob. R.G. Geldard, Remembering Heraclitus (Lindisfarne Books 2000) 75.
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mu prawu i są przez tę porządkującą zasadę regulowane. W związku z tym 
w świecie naznaczonym dynamizmem i ciągłymi zmianami nie ma chaosu 
i nieuporządkowania. Logos nie został przez nikogo stworzony, a zatem 
odznacza się atrybutem odwieczności. Materialnym ucieleśnieniem logosu 
jest ogień, który w filozofii Heraklita uchodzi za najważniejszy z żywiołów, 
ze względu na swoją rolę w procesie przekształcania świata8.

W namyśle Heraklita można również zaobserwować łączenie powszech-
nego logosu z życiem poszczególnych ludzi9. Filozof bowiem dokonu-
je przeniesienia tej porządkującej zasady na życie konkretnych jednostek 
ludzkich i stwierdza, że powszechny logos może zostać zaabsorbowany 
przez ludzi za pomocą oddychania i narządów zmysłowych. W tym kon-
tekście należy tłumaczyć zachęty filozofa do tego, żeby trzymać się tego, 
co wspólne, gdyż logos, jako rzeczywistość immanentna w świecie, jest 
czymś powszechnym10.

3. Element porządkujący w myśli Empedoklesa

W przeciwieństwie do Heraklita Empedokles jest przedstawicielem fi-
lozofii pluralistycznej. Z tego powodu, o ile w myśli filozofa z Efezu świat 
był pochodną jednego tylko elementu, o tyle według myśliciela z Agrygentu 
u podstaw świata stoją cztery elementy: ziemia, woda, powietrze oraz ogień. 
Żywioły te nie posiadają wewnętrznej zasady, która byłaby w stanie sama się 
przekształcać. Ziemia, woda, ogień i powietrze są jedynie biernymi składnika-
mi, które do uruchomienia się potrzebują zewnętrznej siły, nietożsamej z żad-
nym z tych czterech elementów. Cechą charakterystyczną myśli Empedoklesa 
jest to, że wskazuje on nie jedną zasadę porządkującą, ale dwie. Do czynników 

8 Por. A. Drozdek, Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (Burlington 
2007) 34.
9 Zob. Sekstus Empiryk, Przeciw logikom [1, 132] (Warszawa 1970) 35; G.P. Dobson, 
A Chaos of Delight: Science, Religion and Myth and the Shaping of Western Thought 
(New York 2014) 114.
10 Por. C.J. Vamvacas, The Founders of Western Thought – The Presocratics: A diachro-
nic parallelism between Presocratic Thought and Philosophy and the Natural Sciences 
(Springer 2009) 110; V. Tankha, Ancient Greek Philosophy: Thales to Gorgias (Delhi 
2006) 75.
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wpływających na przetwarzanie praelementów filozof zaliczył miłość oraz 
nienawiść11. W odniesieniu do tej drugiej siły stosowane są również nazwy 
„waśń” oraz „niezgoda”. O ile cztery żywioły są elementami biernymi, o tyle 
te dwie siły są elementami jak najbardziej aktywnymi12.

Posługując się uporządkowanymi przez Arystotelesa kategoriami filozo-
ficznymi, można uznać, że wskazane przez Empedoklesa siły są przyczyną 
sprawczą, one bowiem są w sensie właściwym odpowiedzialne za to, że 
w świecie dochodzi do ściśle określonych zmian13. Miłość i nienawiść, podob-
nie jak cztery żywioły, charakteryzują się atrybutem odwieczności, a zatem ani 
nie istniały przed prazasadami, ani nie pojawiły się po ich14. Zdaniem filozofa 
nie może być tak, żeby którakolwiek z tych dwóch sił zdobyła nad drugą 
przewagę, ponieważ wtedy wszystko trwałoby w jednakowym i niezmiennym 
stanie. Empedokles uważa raczej, że miłość i nienawiść dysponują tą samą 
siłą, stąd skutki ich aktywności wzajemnie się nie znoszą. Różnica pomiędzy 
nimi tkwi w tym, że dana siła uzyskuje przewagę nad drugim elementem, 
doprowadzając tym samym do zmian w świecie15. Ponieważ jednak druga siła 
jest jednakowo silna, po upływie ustalonego czasu dochodzi do odwrócenia 
sytuacji i przewagę uzyskuje drugi element, doprowadzając tym samym do 
ponownych zmian w świecie. Ta sytuacja, zgodnie z myślą Empedoklesa, 
powtarza się przez cały czas, przez co dzieje świata filozof ujmuje cyklicznie16.

Ową cykliczność świata Empedokles ujął pod postacią czterech kolej-
no następujących po sobie faz17. Najpierw ma miejsce faza doskonałości 

11 Zob. Arystoteles, «Metafizyka [1, 4]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (War-
szawa 2003) 625.
12 Zob. B. Inwood, The Poem of Empedocles: A Text and Translation with an Introduc-
tion (Toronto 2001) 116; P. Curd, The Legacy of Parmenides: Eleatic Monism and Later 
Presocratic Thought (Princeton 1998) 156.
13 Por. M. Garani, Empedocles Redivivus: Poetry and Analogy in Lucretius (New York 
2007) 44.
14 Zob. R. Askay, J. Farquhar, Apprehending the Inaccessible: Freudian Psychoanaly-
sis and Existential Phenomenology (Evanston 2006) 57; M. Jammer, Concepts of Force: 
A Study in the Foundations of Dynamics (Mineola 1999) 27-28.
15 Por. S. Trépanier, Empedocles: An Interpretation (New York 2004) 184; G. Stama-
tellos, Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Presocratic Influences in 
Plotinus' Enneads (New York 2007) 49.
16 Por. H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker [21 B 17], 177-179.
17 Prezentacja szczegółowych rozważań filozofa w zakresie kosmogenezy wydaje się 
o tyle ważna, że pozwala lepiej zrozumieć rolę, jaką pełniły obie wspomniane siły w filo-
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świata zobrazowana pod postacią tzw. sfairosu18, czyli mieszaniny czterech 
żywiołów świata zebranych i połączonych razem w postaci kuli. Spojenie 
tych elementów spowodowane jest działaniem siły miłości. W drugiej fazie 
następuje stopniowe zdobywanie przewagi przez drugą siłę – nienawiść. 
Element ten wciska się do sfairosu, wędrując ku środkowi kuli i doprowa-
dza ostatecznie do stworzenia świata przez rozgrupowanie komponentów 
i przyciągnięcie podobnych do siebie żywiołów. W fazie trzeciej dochodzi 
do powstania całkowitego chaosu. Wreszcie w czwartym etapie dochodzi 
do ponownego spojenia elementów, a zatem procesu odwrotnego do tego, 
który miał miejsce wskutek działania nienawiści. W czwartej fazie elemen-
tem spajającym i kierującym jest miłość19.

4. Element porządkujący w myśli Anaksagorasa

W filozoficznej refleksji myśliciela z Kladzomen świat nie funkcjo-
nował jako mieszanina ilościowo określonej liczby pierwszych zasad. 
Za zasadę przyrody Anaksagoras uznał elementy zawierające w sobie 
zarodki wszystkich istniejących rzeczy. Elementy te przeszły do histo-
rii jako tzw. homoiomerie, czyli przedmioty, które w wyniku dzielenia 
zawsze przekładają się na rzeczy jakościowo identyczne z tymi, z któ-
rych powstały20. Ponieważ wspomniane homoiomerie nie mają żadnej 
granicy w zakresie wielkości, pod względem ilościowym są nieograni-
czone i niewyczerpane. Inną charakterystyczną cechą homoiomerii jest 
posiadanie przez nie zalążków rzeczy różnego rodzaju, przez co filozof 

zoficznym namyśle Empedoklesa.
18 Termin ten ma związek z greckim słowem oznaczającym kulę, co dobrze oddaje 
myśl filozofa.
19 Por. D. O’Brien, «Life Beyond the Stars: Aristotle, Plato and Empedocles», w: 
R.A.H. King, Common to Body and Soul: Philosophical Approaches to Explaining Living 
Behaviour in Greco-Roman Antiquity (Berlin 2006) 87; K.F. Johansen, A History of An-
cient Philosophy: From the Beginnings to Augustine (London 2005) 66-67.
20 Zob. M. Furth, Substance, form, and psyche: An Aristotelean metaphysics (Cambrid-
ge 2007) 78. Tę myśl Anaksagorasa dobrze jest zilustrować przykładem. Jeżeli sztabka 
srebra zostanie przepołowiona, to powstałe w ten sposób dwa przedmioty dalej są sre-
brem. Rzecz podzielona zatem „przekazuje” swą właściwość przedmiotom od niej po-
chodnym.
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chce wytłumaczyć możliwość powstawania z nich każdego istniejącego 
przedmiotu.

Zgodnie z wyobrażeniami Anaksagorasa pierwotnie owe homoiomerie 
były wymieszane w początkowej mieszaninie i niezdolne do samodzielnego 
przeobrażania się i kształtowania rzeczywistości. W konsekwencji zatem 
zdolność do przeobrażania się, zgodnie z opinią filozofa, nie tkwiła w nich 
samych. Aby owe elementy mogły zostać wprawione w ruch, potrzebne 
było oddziaływanie siły niezależnej od nich21. Dopiero wtedy homoiomerie 
otrzymały możliwość ulegania przekształceniom, co ostatecznie doprowa-
dziło do powstania świata w takiej postaci, jaką posiada obecnie. Ta porząd-
kująca zasada naczelna została przez filozofa określona greckim terminem 
nous, który na gruncie języka polskiego może przyjmować różne znaczenia 
(‘umysł, rozum, rozumność, rozsądek’)22.

Nous zostaje określony przez Anaksagorasa jako element najbardziej 
delikatny ze wszystkich23. Zgodnie z namysłem filozofa ta porządkująca 
zasada posiada bardzo wielką siłę, co m.in. umożliwia jej oddziaływanie 
na homoiomerie, oraz dysponuje pełną wiedzą o wszystkim, co z kolei 
umożliwia jej wyprowadzanie pierwotnej mieszaniny ze stanu chaosu do 
ładu24. Dodatkowo ta porządkująca zasada jest mądra oraz rozumna. Wła-
śnie te cechy sprawiają, że decyduje się na podjęcie działania w zakresie 
porządkowania rzeczywistości. Tym, co odróżnia nous od homoiomerii, 
jest jego niezależność od nich oraz niezmieszanie z żadną z nich25. Ów brak 
zmieszania przekłada się z jednej strony na to, że porządkująca zasada, 
nie mając udziału w żadnych rzeczach, jest od nich niezależna, a z drugiej 
w tym, że stoi ona ponad nimi i może nad nimi panować. Wreszcie należy 
mieć na uwadze, że porządkująca zasada Anaksagorasa, wbrew temu co 

21 Zob. P. Curd, Anaxagoras of Clazomenae: Fragments and Testimonia. A Text and 
Translation with Notes and Essays (Toronto 2007) 144.
22 Zob. Platon, «Fedon [97c]», [w:] Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 684. Por. P.L. 
Miller, «Greek Philosophical Dualism», w: A. Lange, E.M. Meyers, B.H. Reynolds, Light 
Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterranean Religion and the Contemporary 
World (Göttingen 2011) 109.
23 Zob. F.M. Cleve, The Philosophy of Anaxagoras (The Hague 1973) 149.
24 Por. A. Marmodoro, Everything in Everything: Anaxagoras's Metaphysics (Oxford 
2017) 139; A. Gregory, The Presocratics and the Supernatural: Magic, Philosophy and 
Science in Early Greece (London 2013) 117.
25 Zob. H. Diels, Die Fragmente der Vorsokratiker [59 B 5], 459.
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twierdzą niektórzy badacze, jest zasadą materialną26. Racją przemawiającą 
za taką interpretacją jest przypisanie przez filozofa porządkującej zasadzie 
możliwości zajmowania określonego miejsca w przestrzeni.

5. Zestawienie elementów porządkujących  
u Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa

W odniesieniu do nomenklatury stosowanej przez filozofów wobec 
wskazywanych przez siebie zasad porządkujących pierwotne elementy świa-
ta należy zauważyć, że są one różne i żadne z nich nie nałożyły się na siebie. 
Heraklit z Efezu opowiedział się za terminem logos, Empedokles z Agry-
gentu wybrał nazewnictwo „miłość, nienawiść”, podczas gdy Anaksagoras 
z Kladzomen optował za określeniem nous27. Jednocześnie dwaj z trzech 
przywołanych filozofów wskazywali tylko jedną zasadę porządkującą. Je-
dynie Empedokles zdecydował się na wybór dwóch zasad porządkujących, 
i co więcej były to zasady wzajemnie sobie przeciwstawne28.

Co do kwestii zakresu odziaływania zasad porządkujących na pierwotne 
elementy rzeczywistości warto zauważyć, że w przypadku filozofii Hera-
klita wskazany przez niego logos odbiega w sposobie swego odziaływania 
na żywioł ognia w porównaniu z siłami Empedoklesa oraz Anaksagorasa. 
Heraklitowa zasada porządkująca bowiem jest immanentna w tym sensie, że 
jest ona wspólnym elementem całego świata i, co za tym idzie, pierwotnej 
zasady, z której cały świat jest zbudowany29. Siły Empedoklesa i Anaksago-

26 Por. G. Stamatellos, Introduction to Presocratics: A Thematic Approach to Early 
Greek Philosophy with Key Readings (Oxford 2012) 54. W czasach Anaksagorasa nie ist-
niało jeszcze wyraźne rozróżnienie pomiędzy rzeczywistością materialną a inteligibilną, 
stąd filozof nie mógł odnosić tej drugiej kategorii do nous.
27 Por. M.I. Spariosu, God of Many Names: Play, Poetry, and Power in Hellenic Tho-
ught from Homer to Aristotle (London 1991) 64-65; D.E. Anderson, The Masks of Diony-
sos: A Commentary on Plato's Symposium (New York 1993) 34; M. Herren, The Anatomy 
of Myth: The Art of Interpretation from the Presocratics to the Church Fathers (Oxford 
2017) 47.
28 Warto jednak w tym kontekście zauważyć, że w takim razie były to zasady wzajem-
nie komplementarne.
29 Zob. A.T. Tymieniecka, «The Great Plan of Live: The Phenomenology of Life’s Re-
turn to the Sources of Western Philosophy», w: A.T. Tymieniecka, Phenomenology of Life 
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rasa tymczasem są niezależne wobec pierwotnych zasad i oddziaływają na 
nie z zewnątrz właśnie z tego powodu, że nie są ich częścią. Co więcej, logos 
Heraklita oddziaływa tak naprawdę tylko na jeden żywioł, gdyż człowiek 
i inne komponenty świata są jedynie pochodną pierwotnego elementu ognia. 
U Empedoklesa i Anaksagorasa zaś zakres wpływu zasad porządkujących 
jest już większy, gdyż dotyczy nie jednego elementu pierwotnego, ale więk-
szej ich ilości (cztery w przypadku filozofii Empedoklesa i nieskończenie 
wiele w przypadku myśli Anaksagorasa).

W odniesieniu do problematyki charakterystyki danej zasady porządku-
jącej przez poszczególnych filozofów również można zauważyć dość spory 
stopień rozbieżności pomiędzy koncepcjami poszczególnych myślicieli. 
Punktem wspólnym ich myśli wydaje się być przede wszystkim przypisy-
wanie zasadzie porządkującej cechy odwieczności i niezależności. Logos 
Heraklita należy rozumieć bardziej jako rodzaj miary i reguły kierującej 
przeobrażeniami świata, a zatem zasada ta nie tyle powoduje przekształcenia, 
ile raczej nimi kieruje i je nadzoruje. W przypadku koncepcji Empedoklesa 
i Anaksagorasa zasady porządkujące już w sposób wyraźny są rozumia-
ne jako rzeczywiste źródła zachodzących w świecie zmian, przy czym to 
Anaksagoras w sposób najwyraźniejszy ze wszystkich trzech myślicieli 
podejmuje się próby wskazania konkretnych cech wskazanej przez siebie 
zasady (delikatność, potęga, niezależność, rozumność).

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia stopnia podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy sposobem rozumienia zasad porządkujących 
w filozoficznej refleksji trzech przedsokratejskich filozofów: Heraklita, Em-
pedoklesa oraz Anaksagorasa. Osiągnięcie celu pracy było możliwe dzięki 
analizie oraz zestawieniu myśli wspomnianych myślicieli w odniesieniu 
do zarysowanej w pracy problematyki. Opracowanie zostało podzielone na 
cztery części. Najpierw poddano analizie system filozoficzny Heraklita, na-

and the Human Creative Condition: Book I Laying Down the Cornerstones of the Field 
(Dordrecht 1998) 27.
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stępnie – Empedoklesa, a potem – Anaksagorasa. Wreszcie w części czwartej 
miało miejsce zestawienie oraz porównanie koncepcji tych trzech filozofów.

W świetle przeprowadzonych analiz należy zauważyć spory stopień 
różnic pomiędzy koncepcjami Heraklita, Empedoklesa oraz Anaksagorasa. 
Różnice te dotyczą nomenklatury porządkującej zasady, ilości tych zasad, 
sposobu jej oddziaływania na pierwotne elementy świata oraz miejsca zaj-
mowanego w świecie. Cechą wspólną wydaje się być jedynie właściwość 
odwieczności, którą trzech filozofowie konsekwentnie przypisują wskaza-
nym przez siebie zasadom.

Bibliografia:
Anderson D.E., The Masks of Dionysos: A Commentary on Plato's Sympo-

sium (New York 1993)
Arystoteles, «Metafizyka», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 2 (War-

szawa 2003) 615-857
Askay R., Farquhar J., Apprehending the Inaccessible: Freudian Psycho-

analysis and Existential Phenomenology (Evanston 2006)
Bostock D., «Aristotle on the principles of change in Physics I», w: M. 

Schofield, M.C. Nussbaum, Language and Logos: Studies in ancient 
Greek philosophy presented to G. E. L. Owen (Cambridge 2006) 179-
196

Brann E., The Logos of Heraclitus: The First Philosopher of the West on its 
most Interesting Term (Philadelphia 2011)

Cleve F.M., The Philosophy of Anaxagoras (The Hague 1973)
Curd P., Anaxagoras of Clazomenae: Fragments and Testimonia. A Text 

and Translation with Notes and Essays (Toronto 2007)
Curd P., The Legacy of Parmenides: Eleatic Monism and Later Presocratic 

Thought (Princeton 1998)
Dobson G.P., A Chaos of Delight: Science, Religion and Myth and the Sha-

ping of Western Thought (New York 2014)
Drozdek A., Greek Philosophers as Theologians: The Divine Arche (Bur-

lington 2007)
Furth M., Substance, form, and psyche: An Aristotelean metaphysics (Cam-

bridge 2007)
Garani M., Empedocles Redivivus: Poetry and Analogy in Lucretius (New 

York 2007)



69

PorządkująCe zAsAdy herAklitA, emPedoklesA orAz AnAksAgorAsA 

Geldard R.G., Remembering Heraclitus (Lindisfarne Books 2000)
Gregory A., The Presocratics and the Supernatural: Magic, Philosophy 

and Science in Early Greece (London 2013)
Herren M., The Anatomy of Myth: The Art of Interpretation from the Preso-

cratics to the Church Fathers (Oxford 2017)
Inwood B., The Poem of Empedocles: A Text and Translation with an In-

troduction (Toronto 2001)
Jammer M., Concepts of Force: A Study in the Foundations of Dynamics 

(Mineola 1999)
Johansen K.F., A History of Ancient Philosophy: From the Beginnings to 

Augustine (London 2005)
Kohanski A.S., The Greek Mode of Thought in Western Philosophy (Lon-

don 1984)
Laale H.W., Ephesus (Ephesos): An Abbreviated History From Androclus 

to Constantine XI (Bloomington 2011)
Long A.A., «Heraclitus on measure and the explicit emergence of rationa-

lity», w: D. Frede, B. Reis, Body and Soul in Ancient Philosophy (Berlin 
2009) 87-109

Marmodoro A., Everything in Everything: Anaxagoras's Metaphysics 
(Oxford 2017)

Miller P.L., «Greek Philosophical Dualism», w: A. Lange, E.M. Meyers, 
B.H. Reynolds, Light Against Darkness: Dualism in Ancient Mediterra-
nean Religion and the Contemporary World (Göttingen 2011) 107-144

Myers W.A., «Heraclitus’ Logos as a Paradigm of the Human Universal», 
w: A.A. Anderson, S.V. Hicks, L, Witkowski, Mythos and Logos: How 
to Regain the Love of Wisdom (Amsterdam 2004) 163-173

O’Brien D., «Life Beyond the Stars: Aristotle, Plato and Empedocles», w: 
R.A.H. King, Common to Body and Soul: Philosophical Approaches to 
Explaining Living Behaviour in Greco-Roman Antiquity (Berlin 2006) 
49-102

Platon, «Fedon», [w:] Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 1999) 627-714
Sekstus Empiryk, Przeciw logikom (Warszawa 1970)
Spariosu M.I., God of Many Names: Play, Poetry, and Power in Hellenic 

Thought from Homer to Aristotle (London 1991)
Stamatellos G., Introduction to Presocratics: A Thematic Approach to Ear-

ly Greek Philosophy with Key Readings (Oxford 2012)



dawid miElnik

Stamatellos G., Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of 
Presocratic Influences in Plotinus' Enneads (New York 2007)

Tankha V., Ancient Greek Philosophy: Thales to Gorgias (Delhi 2006)
Trépanier S., Empedocles: An Interpretation (New York 2004)
Tymieniecka A.T., «The Great Plan of Live: The Phenomenology of Life’s 

Return to the Sources of Western Philosophy», w: A.T. Tymieniecka, 
Phenomenology of Life and the Human Creative Condition: Book 
I Laying Down the Cornerstones of the Field (Dordrecht 1998) 3-29

Vamvacas C.J., The Founders of Western Thought – The Presocratics: 
A diachronic parallelism between Presocratic Thought and Philosophy 
and the Natural Sciences (Springer 2009)

Heraclitus’, Empedocles’ and Anaxagoras’ ordering principle. Com-
parison study

The main purpose of the paper is an attempt of finding out of similarities and differences 
range between Heraclitus’, Empedocles’ and Anaxagoras’ philosophical ideas in relation 
to ordering principle issue. The realization the purpose of the paper was possible thanks 
to analysis and juxtaposition of the philosophers’ ideas. The paper was divided into four 
parts. In the first three parts Heraclitus’, Empedocles’ and Anaxagoras’ ideas were presen-
ted. In the last one juxtaposition and comparison of the ideas took place. On the basis of 
analysis it could be claimed that similarities range is small while differences range are big 
and this range is connected to different issues.

Keywords:  Heraclitus; Empedocles; Anaxagoras; arche; ancient philosophy
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Czy Plotyn podzielał panteistyczną  
czy panenteistyczną wizję swej najwyższej zasady?

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia, czy Plotyn skłaniał się ku pante-
istycznej czy panenteistycznej wizji Jednego, czyli swojej najwyższej zasady. Osiągnięcie 
celu pracy jest możliwe dzięki scharakteryzowaniu poszczególnych hipostaz występu-
jących w systemie filozofa oraz przybliżeniu sposobu, w jaki Plotyn interpretował po-
wstawanie kolejnych zasad. Opracowanie zostało podzielone na cztery zasadnicze czę-
ści. W pierwszych trzech częściach zostały przybliżone Plotyńskie zasady w kolejności 
zajmowanej przez nich hierarchii, a więc Jedno, Rozum oraz Dusza. W części czwartej 
natomiast dokonano analizy sposobu powstawania kolejnych hipostaz w systemie Ploty-
na. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że filozof skłaniał się bardziej 
ku panenteistycznej wizji Jednego. Za takim rozwiązaniem przemawia przede wszystkim 
sposób, w jaki Plotyn przedstawia proces powstawania kolejnych hipostaz w sformułowa-
nych przez siebie alegoriach.

Słowa kluczowe:  Plotyn; Jedno; Rozum; Dusza; panteizm; panenteizm; filozofia staro-
żytna

1. Wprowadzenie

Jeden z ostatnich wielkich systemów filozofii starożytnej stworzony 
przez reprezentanta myśli niechrześcijańskiej pod wieloma względami in-
spirował kolejnych myślicieli, którzy w mniejszym bądź większym stopniu 
do niektórych elementów wypracowanych przez Plotyna się odwoływali. 
Plotyńska wizja świata w pewnych aspektach może budzić różne pytania 
wśród badaczy. Jednym z takich problemów jest choćby kwestia dotycząca 
tego, czy Plotyn bardziej skłaniał się w kierunku panteizmu czy panenteizmu. 
Przeprowadzenie analiz, które umożliwiłyby znalezienie odpowiedzi na tak 
postawiony problem, wydaje się zasadne i ciekawe.
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Celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia odpowiedzi 
na problem postawiony w tytule pracy. Realizacja celu badawczego bę-
dzie możliwa dzięki charakteryzacji poszczególnych hipostaz Plotyńskich 
oraz określeniu sposobu ich powstawania. Opracowanie składać się będzie 
z czterech etapów badawczych. W trzech pierwszych częściach opracowania 
nastąpi przybliżenie kolejnych hipostaz filozofa, a więc Jednego, Rozumu 
oraz Duszy. W ostatniej części pracy nastąpi analiza sposobu powstawania 
hipostaz w systemie Plotyna1.

2. Jedno

Według filozoficznego systemu Plotyna pierwszą hipostazą, od której 
biorą początek pozostałe hipostazy, jest tzw. Jedno2. Precyzyjne opisanie tej 
hipostazy jest bardzo trudne głównie z tego powodu, że różne kategorie, które 
są wykorzystywane przez filozofów do definiowania pojęć, nie obejmują 
swym zasięgiem Jednego3. Można zatem stwierdzić, że pierwsza hipostaza 
znajduje się poza tymi kategoriami, transcenduje je i dopiero wyprowadza 
z siebie. Stosowanie wobec Jednego wspomnianych kategorii byłoby zatem 
rodzajem anachronizmu hierarchicznego4. Nie oznacza to jednak niemoż-
liwości używania jakichkolwiek pojęć dla opisania pierwszej hipostazy. 
Plotyn dopuszczał taką możliwość, ale na zasadzie pewnej analogii, czyli 
osoba stosująca wobec Jednego pewne pojęcia musi być świadoma ich 
analogicznego charakteru. Wobec takiego postawienia sprawy przez filo-
zofa nie powinno zatem dziwić, że Plotyn dla opisania Jednego będzie się 
posługiwać głównie sformułowaniami negatywnymi, a więc takimi, które 

1 Pewne aspekty związane ze sposobem powstawania kolejnych hipostaz zostaną już 
podjęte na wcześniejszych etapach pracy, ale tylko w takim zakresie, w jakim będzie to 
konieczne dla zrozumienia najwyższych zasad w systemie Plotyna.
2 Por. S. Pessin, «Jewish Neoplatonism: Being above Being and divine emanation in 
Solomon ibn Gabirol and Isaac Israeli», w: D.H. Frank, O. Leaman, The Cambridge Com-
panion to Medieval Jewish Philosophy (Cambridge 2003) 97.
3 Zob. G. Stamatellos, Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Preso-
cratic Influences in Plotinus' Enneads (New York 2007) 33-34.
4 Por. Plotyn, Enneady IV-V [5, 5, 13] (Warszawa 2001) 560.
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nie tyle będą próbować określić, czym pierwsza hipostaza jest, ale raczej 
czym Jedno nie jest5.

Plotyńskie Jedno, znajdując się poza wszelkimi dostępnymi filozofowi 
kategoriami, którymi mógłby je opisać, nijako z konieczności transcenduje 
zarówno świat materialny, jak i świat inteligibilny6. Oznacza to, że nawet 
niecielesne idee są hierarchicznie zależne od pierwszej hipostazy. Istnienie 
Jednego nie jest zależne od czegokolwiek innego, co oznacza, że pierwsza 
hipostaza nie mogła powstać wskutek kreacyjnej działalności czegoś poza 
nią samą. Plotyn opowiada się raczej za ideą autokreacji Jednego. Filozof 
zatem twierdził, że pierwsza hipostaza stwarza samą siebie, dzięki czemu 
uzyskuje istnienie7. W zakresie powodu autokreacji Jednego grecki myśliciel 
wyraźnie nie chce posługiwać się kategoriami wyboru czy konieczności, 
ponieważ pierwsza hipostaza znajduje się poza tymi kategoriami8.

Jedno według Plotyna jest czymś nieskończenie prostym, dzięki czemu 
może być racją istnienia w świecie tego, co złożone9. Owej złożoności nie 
można jednak rozumieć w ten sposób, że rzeczy złożone czerpią swoją zło-
żoność z pierwszej hipostazy. Złożoność powstaje już poza Jednym wskutek 
oglądu pierwszej hipostazy. Plotyn ciekawie rozwiązuje kwestię wykonywa-
nia przez Jedno czynności myślenia. Zdaniem filozofa pierwszej hipostazie 
nie można przypisać czynności myślenia, ponieważ takie działanie zakłada 
rozróżnienie na rzecz myślącą oraz przedmiot myślany, a zatem powoduje 
rozdwojenie, które Jedno nie może posiadać jako byt nieskończenie pro-
sty10. Z drugiej strony kategoria myślenia jest kategorią wtórną, a zatem nie 

5 Zob. J. Bussanich, «Plotinus’s metaphysics of the One», w: L.P. Gerson, The Cam-
bridge Companion to Plotinus (Cambdridge 1999) 40-41.
6 Por. D.J. O’Meara, Plotinus: An Introduction to the Enneads (Oxford 1995) 64-65. 
Zob. jednak: C. Barrows, «The Mystical and the Beautiful: The Construction of a Ploti-
nian Aesthetics of Film», w: T. Botz-Bornstein, G. Stamatellos, Plotinus and the Moving 
Image (Leiden 2017) 230.
7 Dzięki temu filozof będzie podkreślać samowystarczalność pierwszej hipostazy. 
Zob. Plotyn, Enneady I-III [2, 9, 1] (Warszawa 2000) 218.
8 Por. Plotyn, Enneady VI [6, 8, 16] (Warszawa 2003) 819; F. Copleston, Historia filo-
zofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 419.
9 Zob. L.P. Gerson, Plotinus (New York 1998) 200; S.R.C. Lilla, «The Neoplatonic 
Hypostases and the Christian Trinity», w: M. Joyal, Studies in Plato and the Platonic 
Tradition: Essays Presented to John Whittaker (London 2017) 166.
10 Zob. E.K. Emilsson, Plotinus (New York 2007) 78. Por. Plotyn, Enneady IV-V [5, 3, 
13], 538.
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może być stosowana do pierwszej hipostazy. Z tej intuicji Plotyńskiej nie 
można jednak wyciągnąć wniosku, że Jedno jest pozbawione świadomości. 
Filozof chce jedynie w ten sposób podkreślić, że pierwsza hipostaza posiada 
myślenie, które nie da się adekwatnie opisać posiadanymi kategoriami11. 
Należałoby raczej w tym przypadku mówić nie tyle o myśleniu, ale raczej 
o metamyśleniu. Z tych samych powodów Plotyn unika przypisywania Jed-
nemu woli czy działania – obie kategorie również zakładają jakiś podział, 
który w pierwszej hipostazie nie funkcjonuje. Kolejnym atrybutem cha-
rakteryzującym Jedno jest dobroć, przy czym cechę tę nie należy rozumieć 
w znaczeniu atrybutu, który pierwsza hipostaza posiada. Według systemu 
Plotyńskiego Jedno jest dobrem, i to nie tyle dla siebie samego, ile raczej dla 
innych bytów12. Z tego właśnie powodu pierwsza hipostaza jest obiektem 
pożądania ze strony innych bytów13.

Jedno nosi również cechę nieskończoności, przy czym filozof nie od-
czytuje tego przymiotu w kategoriach przestrzennych. Nieskończoność 
pierwszej hipostazy przejawia się przede wszystkim w jej mocy wytwa-
rzającej, a zatem Jedno jest nieskończone jako niewyczerpywalna energia 
stwarzająca i powołująca kolejne byty do istnienia14. Owa moc przejawia 
się z jednej strony w wyprowadzeniu bytów z siebie, a z drugiej – w pod-
trzymywaniu ich istnienia. Co ważne w filozofii Plotyna, byty nie zostają 
wyprowadzone przez Jedno przez akt stwórczy, gdyż ten zakładałby jakieś 
działanie ze strony pierwszej hipostazy, ale przez wyłanianie się, które nie 
angażuje samego Jednego15. Nie oznacza to jednak, że sam akt stwórczy nie 
jest przez pierwszą hipostazę chciany. Posługując się językiem analogicz-
nym, można powiedzieć, że Jedno akceptuje fakt udzielenia innym bytom 
istnienia. Z drugiej strony, zdaniem greckiego filozofa, owo powstawanie 
nowych istnień dzieje się jednak z konieczności16.

11 Por. J. Bussanich, The One and Its Relation to Intellect in Plotinus: A Commentary on 
Selected Texts (Leiden 1988) 27; A. Graeser, Plotinus and the Stoics: A Preliminary Study 
(Leiden 1972) 135.
12 Plotyńskie Jedno jest również źródłem piękna. Zob. Plotyn, Enneady I-III [1, 6, 9], 
141.
13 Zob. S.R.C. Lilla, «The Neoplatonic Hypostases and the Christian Trinity», 166.
14 Zob. E.K. Emilsson, Plotinus, 77. Por. Plotyn, Enneady IV-V [5, 5, 10], 557.
15 Por. B.A.G. Fuller, The Problem of Evil in Plotinus (Cambdridge 1912) IX.
16 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 4: Szkoły epoki Cesarstwa (Lublin 
2007) 531.
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3. Rozum

W systemie filozoficznym Plotyna drugą hipostazą świata jest tzw. 
Rozum, który swoje istnienie zawdzięcza bezpośrednio Jednemu. Rozum 
wyłania się z pierwszej hipostazy dzięki procesowi emanacji już na jego 
pierwszym etapie17. W ten sposób filozof pokazuje bezpośrednią zależność 
obu hipostaz, z drugiej zaś strony podkreśla, że Rozum nie posiada tego 
samego stopnia mocy co Jedno. Charakterystycznym rysem systemu Plo-
tyńskiego jest zwrócenie uwagi na pewnego rodzaju proces uzyskiwania 
określoności przez Rozum. Filozof zakłada, że początkowo druga hipos-
taza wyłoniła się z Jednego jako coś nieokreślonego i niezdefiniowanego, 
a zatem pierwotnie nie była ona Rozumem18. Nabranie określoności i formy 
przez drugą hipostazę nastąpiło dopiero nieco później wskutek konkretnej 
działalności, którą ta hipostaza podjęła. Plotyn wskazuje na dwa ważne 
elementy związane z Rozumem w procesie emanacji Jednego. Pierwszym 
elementem jest zwrócenie się powstałej hipostazy w kierunku Jednego. 
Z tym działaniem związany jest drugi element, którym jest autorefleksja 
drugiej hipostazy. Można zatem stwierdzić, że określenie drugiej hipostazy 
następuje w wyniku kontemplacji Jednego19.

Kontemplacja Jednego oprócz pomocy w nabyciu samoświadomości 
drugiej hipostazy ma jeszcze jeden istotny skutek, którym jest wprowadzenie 
do świata wielości przejawiające się w zrodzeniu idei. Jednakże w systemie 
Plotyna zostało wyraźnie zaznaczone, że do powstania wielości dochodzi 
nie w Jednym, ale w Rozumie20. Oznacza to, że druga hipostaza nie tyle 
dostrzega wielość w Jednym, ile raczej że Rozum dostrzega wspomnianą 
wielość w sobie samym, ale właśnie dzięki temu, że kontemplował on pierw-
szą hipostazę. W tym kontekście grecki filozof stwierdził, że Rozum jest 

17 Zob. R.C. Dales, The Intellectual Life of Western Europe in the Middle Ages (Leiden 
1995) 4.
18 Zob. Plotyn, Enneady IV-V [5, 2, 1], 519. Por. M.J. Nyvlt, Aristotle and Plotinus on 
the Intellect: Monism and Dualism Revisited (Lanham 2012) 235.
19 Zob. J.N. Hubler, «The Role of Aesthetics in Plotinus' Ascent of the Soul», w: A. 
Alexandrakis, N.J. Moutafakis, Neoplatonism and Aesthetics (New York 2002) 193; M.L. 
Gatti, «Plotinus: The Platonic tradition and the foundation of Neoplatonism», w: L.P. 
Gerson, The Cambridge Companion to Plotinus (Cambdridge 1999) 31.
20 Zob. Plotyn, Enneady IV-V [5, 4, 2], 544-545; Plotyn, Enneady VI [6, 7, 16], 767; D. 
Caluori, Plotinus on the Soul (Cambridge 2015) 42.
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miejscem pobytu wszystkich idei21. Jednak w przeciwieństwie do Platona 
Plotyn przyjmował możliwość istnienia konkretnych idei. Z tego powodu 
druga hipostaza nie tylko zawiera w sobie idee gatunkowe, ale również jest 
wyposażona w idee indywidualne22. Z drugiej strony ze względu na ścisłe 
związanie ze sobą kategorii bytu i myśli grecki filozof utrzymywał istnienie 
ścisłej łączności pomiędzy poszczególnymi ideami do tego stopnia, że przyj-
mował on pewien rodzaj ich tożsamości23. Ten element Plotyńskiej doktryny 
spowodowany był faktem, że grecki myśliciel przyjmował poznawanie przez 
umysł wszystkiego, co jest w nim.

Ze względu na ścisłe powiązanie Rozumu ze światem idei stało się 
dla Plotyna podstawą związania kategorii porządku oraz harmonii właśnie 
z drugą hipostazą. Różnego rodzaju kategorie filozoficzne używane przez 
filozofów do opisania rzeczywistości, takie jak odrębność, tożsamość, ruch 
czy statyzm Plotyn również związał z drugą hipostazą24. W ten sposób filo-
zofowi udało się wprowadzić te powszechnie wykorzystywane kategorie do 
świata, z drugiej zaś strony uniknął on ich przypisania Jednemu, które, jak 
już zauważono, Plotyn umieszczał poza tymi kategoriami. Nomenklatura 
drugiej hipostazy znalazła swoje uzasadnienie w istotnej cesze przypisywa-
nej przez greckiego myśliciela Rozumowi. Atrybutem tym było myślenie 
wyrażające się m.in. w autorefleksji drugiej hipostazy25.

4. Dusza

Trzecią i ostatnią właściwą hipostazą w systemie Plotyńskim jest Dusza, 
która stanowi swoistego rodzaju granicę pomiędzy światem inteligibilnym 
oraz rzeczywistością materialną26. Dusza powstaje na drugim etapie emanacji 

21 Por. M. Gibson, Yeats, Coleridge and the Romantic Sage (New York 2000) 60.
22 Zob. A.H. Armstrong, The Cambridge History of Later Greek and Early Medieval 
Philosophy (Cambridge 2007) 120-121.
23 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 539.
24 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 545.
25 Por. P. Massie, Contingency, Time, and Possibility: An Essay on Aristotle and Duns 
Scotus (Lanham 2011) 155.
26 Por. Ch.T. Gerber, The Spirit of Augustine's Early Theology: Contextualizing Augu-
stine's Pneumatology (New York 2016) 60.
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Jednego, co oznacza, że siła udzielania się pierwszej hipostazy w przypad-
ku Duszy jest już mniejsza niż w przypadku Rozumu27. Analogicznie jak 
to miało miejsce w odniesieniu do drugiej hipostazy, tak również i Dusza 
wyłania się z Rozumu początkowo jako coś nieokreślonego i dopiero ocze-
kującego na swe zdefiniowanie. Dokonuje się to dzięki aktywności trzeciej 
hipostazy, która to aktywność polega na zwróceniu się w kierunku Rozumu 
i kontemplowanie go. Owa kontemplacja przynosi jednak podwójny skutek 
– z jednej strony samozdefiniowanie się trzeciej hipostazy, z drugiej zaś 
strony związanie się Duszy z Jednym, które jest przez nią dostrzegane przez 
pośrednictwo Rozumu28.

W sensie ścisłym to właśnie trzecia hipostaza jest w systemie Plotyń-
skim bezpośrednio odpowiedzialna za powstanie materii i świata zmysło-
wego29. Z tego też powodu działanie Duszy jest w znacznej mierze oparte 
na kreacji i udzielaniu wytworzonym bytom życia. Ten aspekt pozwala 
jednocześnie na odróżnienie trzeciej hipostazy od Rozumu. Plotyn za-
znacza, że istota Duszy nie może polegać na myśleniu, ponieważ w ta-
kim przypadku zachodziłaby tożsamość pomiędzy nią a drugą hipostazą. 
Z tego powodu filozof przypisuje Duszy właśnie aktywność twórczą, co 
pozwala na wyraźne oddzielenie obu hipostaz30. Owa aktywność twórcza 
nie jest jednak przypadkowa, ponieważ Dusza konstruuje świat materialny 
w sposób przemyślany i uporządkowany, co jest konsekwencją zaobser-
wowanej w wyższych od siebie hipostazach harmonii31. Mimo swojego 

27 Warto zauważyć, że proces emanacji Jednego kończy się właśnie na tej hipostazie. 
W związku z tym świat materialny nie będzie już należał do sfery oddziaływania mocy 
Jednego, co potwierdza również fakt, że świat materialny jest według systemu Plotyna 
tworzony przez Duszę.
28 Zob. Plotyn, Enneady I-III [1, 8, 2], 144. D. Majumdar, Plotinus on the Appearance 
of Time and the World of Sense: A Pantomime (London 2016) 36.
29 Zob. Plotyn, Enneady IV-V [4, 3, 6], 378. Tworzenie świata materialnego przez duszę 
związane jest przede wszystkim z tym, że na tym etapie emanacji moc duszy jest już zna-
cząco ograniczona, przez co nie jest już w stanie wyprowadzić z siebie do istnienia innej 
hipostazy.
30 Zob. A. Uždavinys, «The Philosophy of Plotinus the Egyptian», w: A. Uždavinys, 
The Heart of Plotinus: The Essential Eneads Including Porphyry's On the Cave of the 
Nymphs (Bloomington 2009) 27. Por. L.F. Wilmot, Whitehead and God: Prolegomena to 
Theological Reconstruction (Waterloo 1979) 124.
31 Por. G. Stamatellos, Plotinus and the Presocratics: A Philosophical Study of Preso-
cratic Influences in Plotinus' Enneads, 10.
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bezpośredniego związku z rzeczywistością zmysłową Plotyńska Dusza 
jest rzeczywistością czysto duchową.

Grecki filozof podkreślał pewną dwubiegunowość trzeciej hipostazy, 
która to dwubiegunowość związana była w znacznej mierze z miejscem, 
jakie Dusza zajmuje w hierarchii hipostaz. Plotyn stwierdzał bowiem, że 
trzecia hipostaza jest jednocześnie zwrócona w dwóch kierunkach. Z jed-
nej strony kontempluje ona wyższe od siebie hipostazy, a więc Jedno oraz 
Rozum, z drugiej zaś strony Dusza obserwuje stworzony przez siebie świat 
bytów materialnych32. Innym ważnym elementem doktryny Plotyńskiej 
jest wprowadzenie w trzeciej hipostazie hierarchii, której pozbawione były 
wcześniejsze hipostazy33. Grecki filozof wyróżnia w trzeciej hipostazie trzy 
stopnie: duszę najwyższą, duszę całości oraz dusze jednostkowe34. Pod duszą 
najwyższą Plotyn rozumie duszę ujętą jako czystą hipostazę, niezwiązaną 
w żaden sposób ze światem materialnym. W duszy całości, zwanej również 
naturą, grecki myśliciel dostrzega substancję będącą duszą świata material-
nego pojętego jako całość. Warto zauważyć, że chociaż ta dusza ma kontakt 
ze światem bytów fizycznych, to jednak nie jest z tymi ciałami związana. 
Inaczej natomiast wygląda sprawa w przypadku dusz jednostkowych. Te 
substancje są już ściśle związane z ciałami przede wszystkim przez to, że 
do nich schodzą i tymczasowo się z nimi spajają35.

5. Sposób powstawania hipostaz w systemie Plotyńskim

Plotyn, przedstawiając sposób, w jaki dochodzi do powstawania pierw-
szych zasad wszechświata, a zatem najwyższych hipostaz, unika stosowania 

32 Por. Plotyn, Enneady IV-V [4, 8, 7], 499-500; M. Boulding, «Introduction», w: Augu-
stine, The Confessions (The Works of Saint Augustine 1,1; New York 1997) 16; D. Hedley, 
«Real Atheism and Cambridge Platonism: Men of Latitude, Polemics, and the Great Dead 
Philosophers», w: K. Corrigan, J.D. Turner, Platonisms: Ancient, Modern, and Postmo-
dern (Leiden 2007) 166.
33 Por. K.F. Johansen, A History of Ancient Philosophy: From the Beginnings to Augu-
stine (London 2005) 561.
34 Por. Plotyn, Enneady VI [6, 3, 22], 656. Zob. A. Uždavinys, «The Philosophy of 
Plotinus the Egyptian», 28.
35 Zob. Ch.T. Gerber, The Spirit of Augustine's Early Theology: Contextualizing Augu-
stine's Pneumatology, 59.
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systematycznego wykładu i próby przedstawienia własnych poglądów pod 
osłoną ściśle określonych definicji oraz pojęć. Żeby wyłożyć własne myśli, 
filozof odwołuje się do różnych obrazów, co pozostaje spójne z całością jego 
myśli, według której próba mówienia o Jednym jest trudna z tego powodu, 
że ta hipostaza przekracza rzeczywistość pojęć, którymi filozofowie się 
posługują. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na to, że Plotyn nie odwołuje 
się tylko do jednego obrazu, ale przytacza ich kilka. Ten fakt z kolei poka-
zuje, jak trudną do wytłumaczenia rzeczywistością jest proces powstawania 
najwyższych zasad rządzących światem.

Jak już zostało zauważone na wcześniejszym etapie analiz, pierwsza 
hipostaza jest początkiem całego wszechświata i to od niej w sensie ścisłym 
zależy istnienie pozostałych hipostaz oraz świata materialnego. Plotyn opisu-
je jej powstanie przez odwołanie się do idei autokreacji, co prawdopodobnie 
ma służyć pokazaniu, że ponad Jednym nie ma już żadnego bytu, dlatego 
pierwsza hipostaza stanowi absolutny i bezwzględny początek tego, co ist-
nieje. Chyba najbardziej znanym obrazem wykorzystanym przez filozofa 
dla opisu powstawania kolejnych hipostaz jest alegoria światła36. Plotyn 
kreślił przed swoimi słuchaczami obraz światła posiadającego w swoim 
punkcie źródłowym bardzo duże natężenie, które jednak w miarę przebytej 
drogi zaczyna tracić na intensywności, aż wreszcie w pewnym momencie 
po prostu się wyczerpuje. Osoba będąca u źródła tego światła jest wręcz 
oślepiana przez jego jasność, ten zaś, kto znajduje się w miejscu, gdzie ono 
się wyczerpało, nie dostrzega go wcale.

Plotyn odwołuje się również do innych alegorii. Bardzo podobny do 
przywołanego obrazu światła jest również obraz ognia. Także i w tym przy-
padku intensywność żywiołu jest największa w jego punkcie źródłowym 
i wyczerpuje się w miarę przebytej drogi37. Kolejną alegorią jest obraz 
rozchodzącego się zapachu, który także traci na swej wyrazistości w miarę 
oddalenia od punktu wyjściowego38. Plotyn sięga również do obrazu źródła, 

36 Zob. Plotyn, Enneady IV-V [4, 3, 18], 391.
37 Por. Plotyn, Enneady IV-V [5, 1, 3], 509. Obraz ognia może być o tyle mylący dla 
odbiorcy, że żywioł ten, w przeciwieństwie do światła, ma możliwość zyskiwania na in-
tensywności w miarę przebytej drogi, jeżeli napotka odpowiedni do tego materiał. Tego 
aspektu jednak Plotyn nie miał na myśli.
38 Por. Plotyn, Enneady IV-V [5, 1, 6], 513.
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które daje początek rzekom i jest dzięki temu nijako w nich obecne39. Wresz-
cie filozof odwołuje się do obrazu zwierciadła, które służy pokazaniu nieco 
innego aspektu powstawania najwyższych hipostaz. W zwierciadle można 
zaobserwować przedmiot odbijany – jest on zatem w dwóch miejscach i, co 
więcej, sam nie przechodzi żadnej zmiany, żeby się zduplikować40. Z drugiej 
jednak strony w zwierciadle przedmiot odbijany nie jest tak wyraźny jak 
poza nim41.

W kontekście przywołanych obrazów łatwiej jest dotrzeć do myśli, 
którą chciał wyrazić Plotyn w odniesieniu do zagadnienia sposobu powsta-
nia świata. Przede wszystkim filozof chciał pokazać, że kolejne hipostazy 
wyłaniają się z Jednego na zasadzie bezpośredniego pochodzenia. Oznacza 
to, że Jedno jest w jakiś sposób obecne zarówno w Rozumie, jak również 
w Duszy. Z drugiej strony wyłanianie się zakłada pewien spadek inten-
sywności na kolejnych etapach. W związku z tym Plotyn sugeruje, że siła 
obecności Jednego w Rozumie jest większa niż obecność pierwszej hipostazy 
w Duszy. Jedno jest zatem obecne w obu kolejnych hipostazach, niemniej ta 
obecność w obu przypadkach jest już osłabiona, a zatem nie jest ona pełna. 
Wynika z tego w sposób konieczny, że pełną obecnością Jedno cieszy się 
tylko w sobie samym. W związku z tym pozostałe hipostazy nie składają się 
na sumę Jednego, ale pierwsza hipostaza przewyższa sumę swej obecności 
w Rozumie i Duszy. Na tej podstawie można przyjąć, że Plotyn w odniesie-
niu do swej najwyższej zasady przyjmował raczej poglądy panenteistyczne 
niż panteistyczne.

6. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba znalezienia odpowiedzi na 
pytanie, czy Plotyn posiadał panteistyczną czy panenteistyczną wizję swej 
najwyższej zasady, czyli tzw. Jednego. Osiągnięcie celu pracy było możli-
we dzięki scharakteryzowaniu poszczególnych hipostaz Plotyńskich oraz 

39 Zob. Plotyn, Enneady I-III [3, 8, 10], 358; G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 
527.
40 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 420.
41 Wynika to z właściwości starożytnych zwierciadeł, które nie odbijały przedmiotów 
zbyt wyraźnie ze względu na swoją budowę.
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przybliżeniu sposobu, w jaki filozof wyobrażał sobie powstawanie kolej-
nych zasad pierwszych. Opracowanie zostało ustrukturyzowane w czterech 
zasadniczych częściach. W pierwszych trzech częściach przybliżono trzy 
Plotyńskie hipostazy, a więc Jedno, Rozum oraz Duszę. W części czwartej 
natomiast przeanalizowano sposób powstawania kolejnych hipostaz według 
filozofa.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że Plotyn posia-
dał panenteistyczną wizję swej najwyższej zasady. Za takim rozwiązaniem 
przemawiają przede wszystkim obrazy, którymi filozof posługuje się w celu 
opisania Jednego. Zgodnie z tymi obrazami i elementami wykładu obecnego 
w jego Enneadach pierwsza hipostaza jest obecna w Rozumie oraz Duszy, 
ale jednocześnie jest czymś więcej niż suma jej obecności w tych dwóch 
zasadach. Takie rozwiązanie jest proponowane przez model panenteistyczny.
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Wilmot L.F., Whitehead and God: Prolegomena to Theological Recon-
struction (Waterloo 1979)

Did Plotinus adopt pantheism or panentheism solution in relations to 
his highest principle?

The main purpose of the paper is an attempt of finding out, if Plotinus adopted pantheism 
or panentheism solution in relations to One, that is his highest principle. The realization of 
paper purpose is possible thanks to describe major ideas in Plotinus’ system and method 
of creation of One, Nous and Soul. The paper was divided into four parts. In the first three 
parts main principles was analyzed according to them hierarchy: One, Nous and Soul. In 
fourth part the analysis of method of creation of Plotinus’ ideas took place. On the basis 
of the analysis it should be claimed that philosopher adopted panentheism solution in re-
lations to One, that is his highest principle. The main argument for that opinion is a way 
which Plotinus described creation of ideas in his images.

Keywords:  Plotinus; One; Nous; Soul; pantheism; panentheism; ancient philosophy
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Czy Diogenes z Synopy faktycznie czerpał  
z myśli Sokratesa? Porównawcze studium  

myśli etycznej obydwu filozofów

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia, czy Diogenes z Synopy czerpał 
z myśli Sokratesa czy zależność pomiędzy obydwoma systemami była jedynie pozorna 
lub propagandowa. Osiągnięcie celu pracy jest możliwe dzięki analizie oraz zestawieniu 
poglądów filozoficznych obydwu myślicieli w kontekście zagadnień etycznych. Opraco-
wanie zostało ustrukturyzowane w trzech częściach. Najpierw została przeanalizowana 
myśl Sokratesa. Następnie analizy zostały zogniskowane wokół filozoficznych poglądów 
Diogenesa. Wreszcie w części trzeciej miało miejsce zestawienie myśli obydwu filozofów 
pod kątem próby wskazania ewentualnych zależności. W świetle przeprowadzonych ana-
liz należy stwierdzić, że zależność myśli Diogenesa od poglądów Sokratesa jest możliwa 
do zaobserwowania w odniesieniu do zagadnienia przedmiotu początkowego, który jest 
punktem wyjścia refleksji etycznej obydwu myślicieli.

Słowa kluczowe:  Sokrates; Diogenes; etyka; szczęście; filozofia starożytna

1. Wprowadzenie

Ze względu na bardzo specyficzny styl życia Diogenes z Synopy prze-
szedł do historii nie tylko w pamięci starożytnych, ale również znany jest 
przez wiele współczesnych osób. Jego sposób podchodzenia do wielu spraw 
i łamania powszechnie obowiązujących konwencji jest bardzo interesujący 
nie tylko ze względu na swój spektakularny walor. Diogenes bowiem był 
uczniem założyciela szkoły cynickiej, Antystenesa, który z kolei pobierał 
nauki u samego Sokratesa. Tymczasem bardzo wzorcowy i cnotliwy sys-
tem ojca etyki wydaje się w żaden sposób nie przystawać do stylu życia 
praktykowanego przez przedstawiciela cynizmu. W tym kontekście niemal 
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naturalnie powstaje pytanie, czy Diogenes rzeczywiście czerpał z myśli 
Sokratesa czy może zależność pomiędzy ich myślami jest jedynie pozorna 
lub propagandowa1. Udzielenie odpowiedzi na tak postawiony problem 
badawczy wydaje się ważny i potrzebny.

Celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia odpowiedzi 
na problem postawiony w tytule niniejszego opracowania. Realizacja celu 
pracy będzie możliwa dzięki analizie oraz zestawieniu filozoficznych poglą-
dów Sokratesa i Diogenesa w zakresie zagadnień etycznych. Opracowanie 
zostanie ustrukturyzowane w trzech głównych częściach. Najpierw będzie 
miało miejsce przytoczenie poglądów ojca etyki. Następnie analizy zosta-
ną zogniskowane wokół systemu Diogenesa z Synopy. Wreszcie w części 
trzeciej zostanie dokonane zestawienie myśli obydwu filozofów oraz będzie 
miała miejsce próba odnalezienia głównego rdzenia zależności przedstawi-
ciela cynizmu od myśli Sokratesa.

2. Etyczne poglądy Sokratesa

Wyraźny i zdecydowany zwrot Sokratesa w kierunku etyki stał się 
możliwy dzięki temu, że początkowy obszar zainteresowań filozofa, który 
stanowiły zagadnienia związane z problematyką kosmologiczną, został 
z czasem zawieszony2. Grecki myśliciel bowiem doszedł do przekonania, że 
filozofowie zajmujący się zagadnieniami tego rodzaju nie tylko nie udzielali 
jednakowych odpowiedzi na pytania dotyczące początków rzeczywistości, 
ale jeszcze na dodatek nierzadko głosili twierdzenia wzajemnie się znoszące 
i wykluczające. W tym kontekście Sokrates doszedł do dwóch bardzo waż-
nych wniosków. Po pierwsze, filozof stwierdził, że zagadnienia związane 
z problematyką przyrodniczą przekraczają ludzkie możliwości poznawcze, 

1 Może bowiem być tak, że Antystenes, a za nim Diogenes, celowo powoływali się 
na Sokratesa dla zwiększenia autorytetu własnej szkoły, zdając sobie sprawę ze znacznej 
rozbieżności pomiędzy poglądami własnymi i Sokratesa.
2 Por. D.W. Graham, Science before Socrates: Parmenides, Anaxagoras, and the New 
Astronomy (Oxford 2013) 233; D.R. Morrison, «Socrates», w: M.L. Gill, P. Pellegrin, 
A Companion to Ancient Philosophy (Oxford 2009) 103. Teofast wiąże Sokratesa z Arche-
laosem. Zob. Teofrast «Poglądy filozofów przyrody [4]», [w:] Teofrast, Pisma wybrane, t. 
1 (Warszawa 1963) 8.
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wskutek czego ludzie podejmujący pytania związane z kosmologią tracą 
czas na próbę znalezienia odpowiedzi na problem, którego człowiek nie jest 
w stanie rozwiązać3. Po drugie, ludzie podejmujący zagadnienia związane 
z problematyką przyrodniczą, wskutek zaangażowania w mało znaczące 
sprawy, zapominają o samych sobie i o tym, co rzeczywiście jest dla człowie-
ka najważniejsze, czyli o tym, co stanowi istotę człowieczeństwa4. Zdaniem 
greckiego myśliciela tym elementem jest ludzka dusza będąca najważniejszą 
rzeczą, jaką człowiek posiada.

Nowością wprowadzoną przez Sokratesa było bardzo mocne podkre-
ślenie indywidualnego aspektu duszy posiadanej przez konkretną osobę 
ludzką5. W tym świetle filozof jednocześnie wyraźnie akcentował potrzebę 
dbania o tę najważniejszą rzecz posiadaną przez każdego człowieka oraz 
wskazywał na konieczność troszczenia się o nią. Poczynione odkrycie od-
biły na tyle silne piętno w filozofii tego myśliciela, że on sam swoją misję 
upominania się o każdą ludzką duszę przypisywał natchnieniu udzielonemu 
mu przez bóstwo. Potrzeba odpowiedniej pielęgnacji każdej ludzkiej duszy 
miała swoje wewnętrzne źródło w miejscu, jakie człowiek zajmuje na tle 
pozostałych istot żywych. Zdaniem Sokratesa dusza jest tym komponen-
tem, który odróżnia osobę ludzką od wszystkich innych bytów, zarówno 
nieożywionych, jak i ożywionych. Dla filozofa dusza jest przede wszystkim 
siedliskiem ludzkiego życia etycznego, aktywności oraz ośrodkiem świa-
domości i rozumności6.

3 Por. Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie [4, 7, 6]», [w:] Ksenofont, Pisma sokra-
tyczne (Warszawa 1967) 231.
4 Por. Platon, «Obrona Sokratesa [29d-30a]», [w:] Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 2005) 
568-569; Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie [1, 11-12]», 21; A. Patzer, «Xenophon’s 
Socrates as Dialectician», w: V.J. Gray, Xenophon (Oxford 2010) 234.
5 Zob. H.H. Benson, «Plato: Republic», w: J. Shand, Central Works of Philosophy, 
v. 1: Ancient and Medieval (London 2005) 32. Nie jest prawdą, że przed Sokratesem 
myśliciele greccy nie dostrzegali ludzkiej duszy i jej znaczenia. Różnica pomiędzy nimi 
a Sokratesem tkwiła jednak przede wszystkim w tym, że ojciec etyki bardzo wyraźnie 
akcentował fakt posiadania przez każdego człowieka indywidualnej duszy, podczas gdy 
dotychczasowi myśliciele, mówiąc o duszy ludzkiej, czynili to w kontekście społecznym 
bądź religijnym. Ten związek, wbrew pozorom, jest na tyle istotny, że w niektórych języ-
kach określenie „moja dusza” pełni funkcję substratu zaimka osobowego „ja”.
6 Por. S. Peterson, Socrates and Philosophy in the Dialogues of Plato (Cambridge 
2011) 30.
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Podkreślenie szczególnej roli duszy konsekwentnie wpłynęło na sposób 
rozumienia przez Sokratesa cnoty oraz tego, co jest dla człowieka najlepsze. 
Skoro najważniejszym skarbem posiadanym przez osobę ludzką jest jej 
dusza, to optymalne dla człowieka jest, zdaniem Sokratesa, to wszystko, co 
wpływa na jego pełne ukształtowanie dokonywane przez modelowanie tego 
najważniejszego ludzkiego komponentu7. W praktyce oznaczało to przesu-
nięcie punktu ciężkości z wartości doczesnych czy fizycznych na wartości 
duchowe i niematerialne8. Cnota zatem jest, według opinii filozofa, działa-
niem polegającym na doprowadzaniu duszy do właściwego dla niej z natury 
stanu, czyli dobra. Dusza, jak to zostało już pokazane, była dla greckiego 
myśliciela ośrodkiem rozumności i świadomości, to konsekwentnie za cnotę 
mogło zostać uznane jedynie to, co pozwala na urzeczywistnienie rozumno-
ści i świadomości. W związku z tym Sokrates doszedł do przekonania, że 
cnotą dla duszy jest wiedza i poznanie, wadą, czyli przeciwieństwem cnoty, 
zaś ich przeciwieństwo, a zatem ignorancja i brak poznania9.

Pogląd ten na gruncie filozofii nazywany jest intelektualizmem etycz-
nym, co dobrze oddaje najważniejsze założenia sformułowanej przez So-
kratesa koncepcji. W myśl stanowiska Sokratesa etyka jest ściśle powiązana 
z wiedzą oraz poznaniem, i to do tego stopnia, że wiedza jest warunkiem 
koniecznym i wystarczającym postępowania dobrego pod względem etycz-
nym. W konsekwencji zatem postępowanie moralnie złe, zdaniem filozofa, 
wynika z ignorancji oraz braku wiedzy, nie zaś ze świadomego odrzucenia 
tego, co dobre10. Co do wartości tradycyjnych uznawanych przez Greków 
za cnoty Sokrates zajmuje stanowisko pośrednie. W jego opinii wartości te 
nie są dobre lub złe same z siebie. Ich kwalifikacja pod kątem dobra bądź zła 
dokonuje się dopiero na etapie ich wykorzystania przez człowieka. Oznacza 

7 Zob. D. Nails, Agora, Academy, and the Conduct of Philosophy (Dordrecht 1995) 
205.
8 Por. Ksenofont, «Wspomnienia o Sokratesie [4, 2, 34]», 196.
9 Zob. A.D. Winspear, The Genesis of Plato's Thought (New Brunswick 2011) 275; 
A.J.G. Sison, The Moral Capital of Leaders: Why Virtue Matters (Cheltenham 2003) 33. 
Por. Arystoteles, «Etyka nikomachejska [6, 13]», [w:] Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5 
(Warszawa 1996) 209.
10 Zob. Arystoteles, «Etyka nikomachejska [7, 2]», 212. N. Douglas, T. Wykowski, 
Rethinking Management: Confronting the Roots and Consequences of Current Theory 
and Practice (Cham 2017) 241.
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to, że jeżeli jakaś wartość zostanie użyta zgodnie z wiedzą i poznaniem danej 
osoby, będzie ona dobra, w przeciwnym zaś wypadku – zła11.

Kategoria szczęścia w nauce Sokratesa również została ściśle związana 
z rozumieniem przez filozofa duszy ludzkiej oraz cnoty12. Grecki myśliciel 
uważał, że skoro właściwym dobrem duszy jest jej udoskonalanie i do-
prowadzanie do perfekcji poprzez nabywanie wiedzy, to konsekwentnie 
należy uznać, i Sokrates rzeczywiście to zrobił, że szczęście jest całkowi-
cie zależne nie od dóbr zewnętrznych (bogactwo, sława, władza), ale od 
stanu ludzkiej duszy13. Szczęście zatem można sobie zapewnić poprzez 
zdobywanie wiedzy, która jest warunkiem koniecznym etycznego życia, 
co w konsekwencji oznaczało, że szczęście dla filozofa stanowiło do-
bre postępowanie14. Analogicznie zatem nieszczęście człowieka nie tkwi 
w niepowodzeniach zewnętrznych, ale jest koniecznie związane z brakiem 
wiedzy, której niedostatek uniemożliwia człowiekowi prowadzenie niena-
gannego pod względem moralnym życia.

W refleksji etycznej Sokratesa ważne miejsca zajmują również takie 
kategorie, jak enkrateia, eleutheria oraz autarkia15. Pod pojęciem enkrateia 
filozof rozumie panowanie nad własnymi popędami oraz pożądliwościami, 
zwłaszcza podczas doświadczania jakichś życiowych trudności, ale również 
w stanie przyjemności16. Z kategorią eleutheria natomiast Sokrates związał 
pojęcie wolności, które jednak rozumiał jako zdolność osoby ludzkiej do 
okiełznania natury zwierzęcej człowieka przez poddanie jej naturze rozum-

11 Por. H.H. Benson, Socratic Wisdom: The Model of Knowledge in Plato's Early Dia-
logues (New York 2000) 245.
12 Na temat pozorów szczęścia w nauce Sokratesa, zob. D. Leibowitz, The Ironic De-
fense of Socrates: Plato's Apology (Cambridge 2010) 83.
13 Por. S. Ahbel-Rappe, Socrates: A Guide for the Perplexed (London 2009) 85.
14 Zob. T.C. Brickhouse, N.D. Smith, Plato's Socrates (New York 1994) 105.
15 Termin enkrateia jest komponentem wyrazów en (‘w’) oraz kratos (‘władza, siła’), 
wyraz eleutheria wywodzi się od greckiego słowa eleutheria oznaczającego ‘wolnośc’, 
wyraz autarkia zaś jest komponentem słów autos (‘sam’) oraz arkeō (‘wystarczyć, być 
w stanie’).
16 Zob. Platon, «Gorgiasz [491d]», [w:] Platon, Dialogi, t. 1 (Kęty 2005) 404. Por. L.A. 
Dorion, «Enkrateia and the partition of the soul in the Gorgias», w: R. Barney, T. Brennan, 
Ch. Brittain, Plato and the Divided Self (Cambridge 2012) 35; M. Schofield, «Cardinal 
virtues: a contested Socratic inheritance», w: A.G. Long, Plato and the Stoics (Cambridge 
2013) 19.
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nej17. Wreszcie autarkia była dla greckiego myśliciela rodzajem niezależ-
ności wobec różnego rodzaju potrzeb fizycznych odczuwanych przez osobę 
ludzką, która to niezależność również była możliwa dzięki nadzorowi ze 
strony rozumu18.

3. Etyczne poglądy Diogenesa z Synopy

Źródeł radykalnych poglądów Diogenesa należy doszukiwać się 
w poglądach głoszonych przez jego mistrza, Antystenesa, który z kolei, jak 
już zauważono, był bezpośrednim słuchaczem samego Sokratesa. Filozofia 
Diogenesa jest w pewnym sensie wyrazem negatywnego ustosunkowania 
się do poglądów głoszonych przez jego mistrza. Zdaniem tego przedstawi-
ciela szkoły cynickiej, Antystenes nie żył zgodnie z duchem głoszonych 
przez siebie zasad, w związku z czym jego postawę, używając współczesnej 
nomenklatury, można uznać, według Diogenesa, za przejaw hipokryzji19. 
Etyka stanowiła podstawowy i tak naprawdę jedyny przedmiot zaintereso-
wania greckiego myśliciela godny uwagi i refleksji. Konsekwentnie wszel-
kie zagadnienia związane z problematyką przyrodniczą, metafizyczną czy 
metodologiczną uważał za niepotrzebne i odwodzące myśl od problematyki 
etycznej, która powinna stać w centrum ludzkiego życia20. Ze względu na 
bardzo duży radykalizm oraz kładzenie wyraźnego nacisku na praktyczną 
realizację głoszonych przez siebie zasad, etyczne poglądy Diogenesa na-
leży odczytywać nie z systematycznego wykładu teoretycznego, ale raczej 
z praktyki życiowej, gdyż w niej został odzwierciedlony etyczny aspekt 
filozofii przedstawiciela cynizmu.

Głównym celem filozofii Diogenesa, tak jak i wielu innych myślicieli 
tego okresu, było dostarczenie człowiekowi pewnego rodzaju przepisu na 

17 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 1: Od początków do Sokratesa (Lublin 
2005) 337.
18 Por. V. Tsouna, «Plato’s Representations of the „Socratics”», w: U.Zilioli, From the 
Socratics to the Socratic Schools: Classical Ethics, Metaphysics and Epistemology (New 
York 2015) 1.
19 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 115.
20 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 53] (Warszawa 1968) 
338.
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osiągnięcie szczęścia. Przedstawiciel cynizmu uważał, że realizacja przy-
wołanego celu jest, wbrew powszechnemu mniemaniu, łatwa i możliwa do 
osiągnięcia przez każdego, ponieważ środki umożliwiające człowiekowi 
osiągnięcie szczęścia nie znajdują się gdzieś w trudno dostępnym miejscu 
na świecie, ale zostały osadzone w jednostce ludzkiej21. Oznacza to, że we-
dług przedstawiciela cynizmu każda osoba ludzka dysponuje wszystkim, co 
jest jej potrzebne do realizacji życiowego celu. Istnieją tylko dwa główne 
warunki. Po pierwsze, człowiek musi się dowiedzieć, jaka jest natura i jak 
ona funkcjonuje, po drugie zaś osoba ludzka musi dostosować swój styl 
życia do prawideł owej natury22.

Diogenes jednak będzie w bardzo specyficzny sposób interpretował 
wspomniane życie zgodne z prawidłami natury. Przedstawiciel cynizmu 
bowiem punktem odniesienia, który miał wyznaczać praktyczną realizację 
tego postulatu, uczynił sposób zachowania się zwierzęcia. Konsekwentnie 
zatem Diogenes musiał dojść do wniosku, że probierzem ludzkiego dzia-
łania nie może być rozumny element duszy, którego zwierzęta nie posia-
dają, ale jej składnik zwierzęcy23. W praktyce oznaczało to przeniesienie 
sposobu zachowywania się zwierząt na sposób zachowania się człowieka, 
a zatem stwierdzenie, że ludziom do szczęścia nie jest potrzebny żaden 
komfort, wygoda, różnego rodzaju udogodnienia życiowe czy nawet tak, 
wydawałoby się, elementarna własność jak mieszkanie. Co więcej, zdaniem 
przedstawiciela cynizmu człowiek nie powinien sobie stawiać również 
celów życiowych, ponieważ zwierzęta je sobie nie stawiają24. Ów „zwierzę-
cy” aspekt filozofii Diogenesa zauważalny jest również w nomenklaturze 
szkoły filozoficznej, której filozof był przedstawicielem. Cynizm bowiem 

21 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 44], 333.
22 Zgodnie z zachowanymi świadectwami Diogenes miał chodzić w ciągu dnia z zapa-
loną latarką i odpowiadać: „Szukam człowieka” na zadane mu pytanie o cel tej czynności. 
W ten sposób filozof chciał wyrazić ironię dotyczącą tego, jak mało osób jest w stanie żyć 
w zgodzie z własną naturą.
23 Zob. S. Prince, Antisthenes of Athens: Texts, Translations, and Commentary (Michi-
gan 2015) 136.
24 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 22], 322; A.C. Mi-
chalos, D. Weijers, «Western Historical Traditions of Well-Being», w: R.J. Estes, M.J. 
Sirgy, The Pursuit of Human Well-Being: The Untold Global History (Cham 2017) 38.
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etymologicznie wywodzi się od greckiego terminu kyōn (gen. sg. kynos) 
oznaczającego psa25.

Ważnymi hasłami programowymi filozofii Diogenesa były terminy par-
resia, anaideia, autarkia oraz apatia26, które znajdowały bardzo praktyczne 
odzwierciedlenie w życiu przedstawiciela cynizmu. Filozof bowiem nie 
krępował się przed publicznym mówieniem o tym, co myśli, nawet jeżeli 
dana rzecz uchodziła w powszechnej świadomości Greków za nieprzy-
zwoitą27. Diogenes nie krępował się mówić, co myśli o ludziach nie tylko 
z nizin społecznych, ale również pewnie rzucał obelgi wobec osób wysoko 
postawionych w państwie. Bez najmniejszych skrupułów załatwiał on pu-
blicznie swoje potrzeby natury fizjologicznej oraz bez żadnego zawahania 
wykonywał w obecności ludzi czynności uchodzące powszechnie za intym-
ne28. W ten sposób Diogenes pokazywał, że za nic ma publiczne regulacje 
oraz normy prawne i zwyczajowe29.

Przedstawiciel szkoły cynickiej znany był z żebraczego stylu życia, który 
przejawiał się w dwóch zasadniczych punktach. Po pierwsze, Diogenes nie 
miał własnego domu, a za mieszkanie, zgodnie z zachowanymi podaniami, 
służyła mu beczka30. Po drugie, ze względu na wysoki rygoryzm głoszonych 
przez siebie poglądów i ich praktyczną aplikację, filozof pozbawiony był 
środków do życia, wskutek czego zmuszony był on do zdobywania od in-
nych ludzi żywności. Niemniej sam Diogenes nie poczytywał sobie tego za 
powód do wstydu, przeciwnie – był przekonany, że wyżebrane dobra mu się 

25 Zob. L.E. Navia, The Adventure of Philosophy (London 1999) 132; Diogenes Laer-
tios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 60], 342. Według podań Diogenes sam siebie 
miał nazywać psem, co trafie opisywało jego sposób życia. Co więcej, figura psa miała 
zostać wzniesiona na jego grobie przez obywateli Koryntu.
26 Parresia jest otwartym mówieniem tego, co się myśli, anaideia – otwartym czynie-
niem tego, na co się ma ochotę, apatia zaś stanem wewnętrznego pokoju wobec bodźców 
zewnętrznych.
27 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 69], 346.
28 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 58], 341.
29 Zob. R.H. Allen, The Classical Origins of Modern Homophobia (Jefferson 2006) 
161; H. Roberts, Dogs' Tales: Representations of Ancient Cynicism in French Renaissance 
Texts (Amsterdam 2006) 36.
30 Zob. L.P. Thiele, Timely Meditations: Martin Heidegger and Postmodern Politics 
(Princeton 1995) 33; N. Zack, The Ethics and Mores of Race: Equality after the History of 
Philosophy (Lanham 2011) 41.
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należą31. Z tego powodu przedstawiciel cynizmu bardziej żądał wydania mu 
tego, czego chciał, niż o to prosił. W zakresie poglądów społecznych grecki 
myśliciel opowiadał się przeciwko konwencjom społecznym oraz instytucji 
małżeństwa, głosząc m.in. wolną miłość, a także wspólnotę dzieci i żon32. 
Konsekwentnie Diogenes opowiadał się również przeciwko bogactwie, 
sławie czy honorom wynikającym z wysokiego pochodzenia społecznego.

4. Zestawienie myśli Sokratesa i Diogenesa

Już nawet pobieżne przyjrzenie się myśli obydwu filozofów pozwala 
zauważyć dość duży stopnień rozbieżności pomiędzy ich filozoficznymi po-
glądami w zakresie zagadnień etycznych. Nie oznacza to jednak, że koncep-
cje obydwu myślicieli nie mają żadnych punktów wspólnych. Oba systemy 
łączy przede wszystkim ten sam punkt dotyczący miejsca etyki na tle innych 
dyscyplin – wspomniane zagadnienie zostało w opinii obydwu myślicieli 
uznane za najważniejszą dziedzinę filozoficzną oraz za jedyny przedmiot 
warty bardziej szczegółowych analiz i większego zainteresowania się nim. 
Co więcej, obydwaj filozofowie nie ograniczali się jedynie do teoretycznych 
dyskursów, ale adoptowali wyciągane wnioski, prowadząc życie zgodne 
z uznawanymi tezami, przy czym w przypadku Diogenesa ten aspekt jest 
bardziej widoczny, chociaż może to być podyktowane w znacznej mierze 
bardzo „widowiskowym” charakterem jego poglądów.

W zakresie punktu wyjścia obu systemów należy zauważyć, że, paradok-
salnie, mimo podobnych deklaracji, jest on zupełnie inny. Chociaż obydwaj 
filozofowie zwracają uwagę na człowieka jako główny przedmiot zaintere-
sowań etycznych, to jednak Sokrates za punkt wyjścia dla swego systemu 
przyjmuje ludzką duszę w jej aspekcie rozumowym33. Diogenes tymczasem 
punktem wyjścia swojego modelu filozoficznego czyni co prawda ludzką 

31 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 46], 333-334. Por. 
I. Cutler, Cynicism from Diogenes to Dilbert (London 2005) 13. Zob. opinię filozofa na 
temat kradzieży w: Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [6, 73], 349.
32 Zob. E.D. Blair, Plato's Dialectic on Woman: Equal, Therefore Inferior (New York 
2012) 53.
33 Por. T. Brennan, «Stoic souls in Stoic corpses», w: D. Frede, B. Reis, Body and Soul 
in Ancient Philosophy (Berlin 2009) 405.
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duszę, ale w jej aspekcie zwierzęcym, co wprowadza bardzo dużą różnicę 
pomiędzy obydwiema koncepcjami34. Posługując się językiem Arystote-
lesa, można powiedzieć, że Sokrates podkreśla w człowieku jego różnicę 
gatunkową, podczas gdy Diogenes akcentuje rodzaj najbliższy. Zapewne 
można stwierdzić, że ten różny punkt wyjścia obydwu myślicieli przełożył 
się na różne rozumienie szczęścia przez obu filozofów. Wskutek związania 
cnoty z wiedzą, a wady z ignorancją, dla Sokratesa szczęście polegało na 
zdobywaniu wiedzy umożliwiającej dobre życie. Dla Diogenesa natomiast 
szczęście związane było z realizacją zwierzęcej natury ludzkiej duszy.

Co ciekawe, w myśli obydwu filozofów pojawiły się te same pojęcia 
wolności i autarkii, ale zwłaszcza pierwsze z nich było zupełnie inaczej inter-
pretowane. U Sokratesa wolność polegała na podporządkowaniu niższej na-
tury zwierzęcej duszy wyższemu i doskonalszemu elementowi rozumnemu, 
podczas gdy dla Diogenesa było niemalże odwrotnie – to rozumny element 
duszy miał nijako zostać podporządkowany elementowi zwierzęcemu, co 
przejawiało się m.in. w konieczności wykonywania działań sprzecznych ze 
zdrowym rozsądkiem, ale zgodnych z naturalnymi pożądliwościami.

Wydaje się jednak, że te wszystkie, ze wszech miar poważne, różnice 
pomiędzy etycznymi poglądami obydwu filozofów da się sprowadzić do 
jednej zasadniczej różnicy – podkreślenia innego aspektu ludzkiej duszy. 
Diogenes szedł za intuicjami Sokratesa w tym sensie, że on również za 
macierz wniosków o charakterze etycznym przyjmował duszę. Tymczasem 
ludzka dusza nie jest „obiektem” jednorodnym, ale zróżnicowanym w aspek-
cie pełnionych funkcji35. Różnica pomiędzy nim a ojcem etyki osadzała się 
zatem na wskazaniu innego aspektu tej samej duszy, co w konsekwencji 
przełożyło się na znaczną rozbieżność pomiędzy poglądami obydwu myśli-
cieli. Nietrudno zauważyć, że Diogenes konsekwentnie wyprowadza własne 
pomysły właśnie w oparciu o przyjętą za punkt wyjścia zwierzęcą naturę 
duszy, podczas gdy Sokrates własny system buduje w związku z osadzeniem 
punktu wyjścia na rozumnej naturze duszy. W tym sensie można stwierdzić, 
posługując się współczesną nomenklaturą naukową, że, przedmiot material-

34 Por. D. Howard, The Primacy of the Political: A History of Political Thought from the 
Greeks to the French and American Revolutions (New York 2010) 81.
35 Przyjmując pewne uproszczenia, warto choćby wskazać na Platona i Arystotelesa, 
którzy wyróżniali trzy części ludzkiej duszy odpowiedzialne za trzy różne funkcje czło-
wieka.
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ny u obu filozofów jest ten sam, podczas gdy główna różnica opiera się na 
innym przedmiocie formalnym.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia, czy Diogenes 
z Synopy faktycznie czerpał z myśli Sokratesa. Osiągnięcie celu pracy 
było możliwe dzięki analizie oraz zestawieniu myśli filozoficznej obydwu 
filozofów w zakresie zagadnień etycznych. Praca została podzielona na 
trzy zasadnicze części. W części pierwszej zostały przedstawione poglądy 
Sokratesa. W części drugiej miała miejsce prezentacja koncepcji Diogenesa. 
W części trzeciej natomiast nastąpiło zestawienie myśli obu filozofów pod 
kątem próby odnalezienia ewentualnych zależności.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić bardzo duży 
stopień rozbieżności pomiędzy etycznymi koncepcjami obu filozofów. Owe 
rozbieżności można jednak stosunkowo łatwo wytłumaczyć punktem wyjścia 
obu systemów, który dla Sokratesa i Diogenesa jest wspólny – jest nim 
osadzenie rozwiązań etycznych na ludzkiej duszy. W tym zakresie Diogenes 
rzeczywiście czerpie z myśli Sokratesa, przy czym jest to zależność na 
poziomie wspólnego przedmiotu początkowego. Jeżeli chodzi o sposób 
patrzenia na ów wspólny przedmiot wyjścia, to należy wyraźnie stwierdzić, 
że obydwaj filozofowie podchodzą do niego z dwóch różnych stron i w tym 
sensie Diogenes z myśli Sokratesa już nie czerpie. W odniesieniu do innych 
różnic pomiędzy obydwoma systemami należy zauważyć, że pochodzą one 
przede wszystkim z różnego sposobu patrzenia na przedmiot wyjścia, stąd 
owe różnice można uznać za naturalną konsekwencję wynikającą z pewnych 
założeń wstępnych danego systemu.
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Did Diogenes the Cynic gain from Socrates’ ideas? The comparison 
study of both philosophers’ ethical ideas

The main purpose of the paper is an attempt of finding out if Diogenes the Cynic gained 
from Socrates’s ideas or dependence between both philosophical systems is only apparent 
or propaganda. The realization of purpose paper is possible thanks to analysis and juxta-
position of both philosophers’ ideas in the context of ethical issues. The paper was divided 
into three parts. In the first one Socrates’ idea was presented. In the second one Diogenes’ 
idea was presented. In the third one juxtaposition in the aspect of possible dependences 
took place. On the basis of the analysis it should be claimed that Diogenes’ dependence 
from Socrates’ idea is possible to observe in relation to initial subject issue which is star-
ting point of both philosophers’ ideas.
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Etyczne doktryny Epikura i Zenona.  
Te same czy różne próby rozwiązania problemu 

osiągnięcia szczęścia?

Celem niniejszego opracowania jest próba ustalenia zakresu różnic pomiędzy filozo-
ficznymi poglądami Epikura i Zenona w odniesieniu do problemu zagadnień etycznych, 
a zwłaszcza problematyki szczęścia i sposobu jego osiągnięcia. Realizacja celu pracy jest 
możliwa dzięki analizie oraz zestawieniu myśli obydwu filozofów. Opracowanie zostało 
ustrukturyzowane w trzech zasadniczych częściach. Najpierw zaprezentowano poglądy 
Epikura. Następnie przybliżono doktrynę Zenona. Wreszcie zestawiono myśli obydwu 
filozofów. W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić stosunkowo duży sto-
pień różnic pomiędzy poglądami obydwu filozofów. Różnica ta dotyczy szczególnie rdze-
nia, z którego wyprowadzane są poszczególne rozwiązania etyczne. Podobieństwa, które 
również są możliwe do zaobserwowania, mimo pewnej niemałej ilości dotyczą jednak 
drugorzędnych kwestii.

Słowa kluczowe:  Epikur; Zenon; epikureizm; stoicyzm; szczęście; etyka

1. Wprowadzenie

Po intensywnym zainteresowaniu problemami kosmologicznymi nad-
szedł czas, kiedy filozofowie greccy zaczęli interesować się przede wszystkim 
kwestiami etycznymi i próbą udzielenia odpowiedzi na pytania, jak człowiek 
może osiągnąć szczęście i kto tak naprawdę może być szczęśliwy. Wśród 
wielu propozycji rozwiązań tych problemów na szczególną uwagę zasługują 
rozwiązania sformułowane przez fundatorów dwóch znanych w starożytno-
ści szkół: Epikura, założyciela epikureizmu, oraz Zenona, założyciela stoicy-
zmu. Z jednej strony przybliżony czas działalności obu myślicieli kazałby 
spodziewać się podobnych rozwiązań w kwestiach etycznych, ale z drugiej 
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strony różne propozycje w zakresie zagadnień fizycznych, które w jakimś 
stopniu warunkowały doktrynę etyczną, sugerowałyby różne rozwiązania. 
W kontekście owej binarności badania w zakresie porównania etycznych 
nauk epikurejczyków i stoików wydają się interesujące i potrzebne.

Celem niniejszego opracowania będzie próba ustalenia zakresu podo-
bieństwa pomiędzy filozoficzną doktryną Epikura i Zenona w odniesieniu 
do zagadnień etycznych, a zwłaszcza rozumienia szczęścia i możliwości 
jego osiągnięcia. Realizacja celu pracy będzie możliwa dzięki analizie oraz 
zestawieniu wiodących myśli obydwu filozofów. Opracowanie zostanie 
ustrukturyzowane w trzech zasadniczych częściach. Najpierw nastąpi pre-
zentacja poglądów Epikura. Następnie badania zostaną zogniskowane wokół 
myśli Zenona. Wreszcie będzie miało miejsce zestawienie doktryny obydwu 
myślicieli.

2. Filozoficzne założenia etyki Epikura i epikurejczyków

Cała filozofia i podejmowane przez nią zagadnienia, w opinii Epikura, 
powinny być ukierunkowane na problematykę etyczną jako podstawowy 
dział filozofii. W tym sensie etyka jest najważniejszym z podejmowanych 
przez filozofa zagadnień. Jednocześnie etyka Epikura w sposób ścisły zwią-
zana jest z zaproponowanymi przez niego rozwiązaniami na polu fizy-
ki i kosmologii, co przejawia się bardzo wyraźnie w związaniu szczęścia 
człowieka z kategoriami materialnymi, a nie duchowymi. Zdaniem filozofa 
odpowiedź na pytanie o to, co czyni człowieka szczęśliwym, zawarte zostało 
w ludzkiej naturze pod kategoriami przyjemności i bólu, których człowiek 
doświadcza1. Epikur wyraźnie stwierdził, że skoro, zgodnie z prawidłami 
natury, człowiek dąży do przyjemności, a unika bólu, to w związku z tym 
właśnie przyjemność należy uznać za zasadę ludzkiego działania zapewnia-
jącą prawdziwe szczęście.

Ponieważ jednak kategoria przyjemności nie jest jednorodna, Epikur 
musiał podjąć dalsze refleksje, w których sprecyzowałby, na czym tak na-

1 Zob. Marcus Tullius Cicero, «O najwyższym dobru i złu [1, 9, 30]», [w:] Marcus Tul-
lius Cicero, Pisma filozoficzne, t. 3 (Warszawa 1961) 180; R. Jeffery, Reason and Emotion 
in International Ethics (Cambridge 2014) 69.
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prawdę owa zasada ludzkiego działania miałaby się opierać. Grecki myśliciel 
wyróżnił kilka potencjalnych podziałów przyjemności. Według pierwszej 
dywersyfikacji, ze względu na sposób doznawania, filozof zauważył, że 
człowiek może doświadczać przyjemności rozumianej właściwie, która 
polega na odczuwaniu uczuć przyjemnych, oraz przyjemności rozumianej 
jako brak bólu, czyli stan braku negatywnych oraz pozytywnych bodźców2. 
Według drugiej dywersyfikacji, ze względu na „miejsce” odczuwania, Epikur 
wyróżnił przyjemności ciała, czyli związane ze sferą cielesną człowieka, oraz 
przyjemności duchowe, czyli związane ze sferą duchową osoby ludzkiej3. 
Przyjemność cielesna przejawia się w braku cierpień doznawanych przez 
ciało, przyjemność duchowa natomiast – w braku zawirowań i niepokojów 
duszy4. Wreszcie filozof dywersyfikuje również przyjemności w taki sposób, 
że za kryterium podziału przyjmuje charakter poszczególnych przyjemności. 
Zgodnie z tym podziałem Epikur wprowadza trojakie rodzaje przyjemności: 
naturalne i konieczne, naturalne i niekonieczne oraz nienaturalne i nieko-
nieczne5.

W odniesieniu do pierwszego podziału grecki myśliciel uznał, że więk-
szą wartość mają przyjemności związane z brakiem bólu, a nie jej dozna-
wanie6. W przypadku drugiej dywersyfikacji filozof opowiedział się za 

2 W literaturze można się czasami spotkać z określeniami przyjemności jako kinetycz-
nej i katastematycznej. Zob. R. Woolf, «Epicurus and the Epicureans on Ethics», w: Ch. 
Bobonich, The Cambridge Companion to Ancient Ethics (Cambridge 2017) 172. Por. F.C. 
Roa, Business Ethics and Social Responsibility (Manila 2007) 86.
3 Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 136] (Warszawa 1968) 
650. Niemniej trzeba pamiętać, że według systemu Epikura nie tylko ciało, ale również 
i dusza zbudowana jest z atomów. W tym sensie cały człowiek jest materialny, a zatem 
Epikurejskie rozróżnienie na ciało i duszę należy rozumieć inaczej, niż np. u Platona.
4 Por. B. Duignan, Thinkers and Theories in Ethics (New York 2011) 30.
5 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 149], 656; Marcus 
Tullius Cicero, «Rozmowy tuskulańskie [5, 33, 93]», [w:] Marcus Tullius Cicero, Pisma 
filozoficzne, t. 3 (Warszawa 1961) 730. Por. J.L. Breed, Ethics: An Introduction to the 
Western Schools of Thought in Moral Philosophy (Pittsburgh 2017) 177. Do przyjemności 
naturalnych i koniecznych Epikur zaliczył te, które zachowują życie jednostki i usuwają 
ból ciała (np. jedzenie, picie, odpoczynek), wśród przyjemności naturalnych i niekoniecz-
nych filozof wyliczył te, które urozmaicają przyjemności pierwszej grupy (np. wykwintne 
jedzenie, smaczne picie), do przyjemności nienaturalnych i niekoniecznych zaś grecki 
myśliciel zaliczył przyjemności związane ze zdobywaniem władzy, bogactwa i sławy.
6 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 128], 647; J. War-
ren, Epicurus and Democritean Ethics: An Archaeology of Ataraxia (Cambridge 2002) 4. 



dawid miElnik

100

wyższością przyjemności duszy7. Zajęcie takiego stanowiska związane było 
przede wszystkim ze spostrzeżeniem, że ciało ogranicza doznawanie przy-
jemności tylko do odczuwanych w aktualnej chwili, podczas gdy dusza może 
doznawać przyjemności zarówno przeszłych (na zasadzie przypominania 
ich sobie), jak i przyszłych (na zasadzie antycypacji)8. Wreszcie w odnie-
sieniu do trzeciej przywołanej dywersyfikacji Epikur uznał za obowiązkowe 
zaspokajanie jedynie przyjemności pierwszej grupy (naturalne i koniecz-
ne). W przypadku drugiej grupy (naturalne i niekonieczne) filozof zalecał 
ograniczanie tego rodzaju przyjemności. W odniesieniu do przyjemności 
należących do trzeciej grupy (nienaturalne i niekonieczne) grecki myśliciel 
uznał, że nigdy nie powinny być zaspokajane9. Takie stanowisko Epikura 
podyktowane zostało obserwacją, że tylko przyjemności pierwszej grupy 
powodują usunięcie bólu i nie sprowadzają żadnej szkody, podczas gdy 
przyjemności dwóch pozostałych grup nie dość, że nie usuwają bólu, to 
jeszcze mogą powodować pewne szkody dla ciała czy duszy.

Jednocześnie Epikur był świadomy pewnych niebezpieczeństw zwią-
zanych ze zbyt pochopną oceną tego, co przyjemne, i tego, co sprawia ból. 
Czasami bowiem może dochodzić do takiej sytuacji, że zgodzenie się na 
doznawanie przez chwilę intensywnego bólu przyniesie większe korzyści 
w perspektywie przyszłości, a chwilowa przyjemność może ostatecznie przy-
czynić się do większego bólu10. Żeby zatem uniknąć pewnych aporii swojego 
systemu filozoficznego, Epikur przyjął, że wybór w danej chwili jakiejś 
konkretnej przyjemności lub bólu powinien zostać uzależniony od kalku-

Przy uwzględnieniu również drugiego podziału można stwierdzić, że Epikur opowiadał 
się za wybieraniem zarówno braku bólu ciała, jak i duszy.
7 Por. Klemens Aleksandryjski, Kobierce, t. 2 [6, 24] (Warszawa 1994) 124.
8 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 137], 650-651. Por. 
B. Duignan, The History of Western Ethics (New York 2011) 43. W związku z tym dusza 
ma więcej „możliwości” doznawania przyjemności, które, jak już zostało zauważone, we-
dług Epikura są miarą szczęścia.
9 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, t. 3: Systemy epoki hellenistycznej (Lu-
blin 2004) 258.
10 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 129-130], 647; 
C. Banks, Criminal Justice Ethics: Theory and Practice (Los Angeles 2009) 336. Dla 
przykładu chwilowy ból spowodowany koniecznością przeprowadzeniu jakiegoś zabiegu 
medycznego może przyczynić się do wieloletniego zdrowia jakiejś osoby, a krótkotrwała 
przyjemność spowodowana zażyciem narkotyku może się przyczynić do popadnięcia 
w nałóg.
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lacji przeprowadzonej przez człowieka dokonującego wyboru. W związku 
z tym filozof nie zachęcał do ślepego podążania za tym, co przyjemne, ale 
zalecał rzetelną i wieloaspektową ocenę danego dobra w kontekście obec-
nym oraz potencjalnych skutków przyszłych, do jakich dany wybór może 
doprowadzić11.

Konieczność odpowiednich kalkulacji w zakresie decydowania o tym, co 
naprawdę jest przyjemne, a co jedynie jawi się w danej chwili jako przyjem-
ne, nijako wymusiła również związanie mądrości praktycznej, a więc pew-
nego rodzaju roztropności, z pojęciem cnoty. Dla Epikura cnota jest właśnie 
pewnego rodzaju wiedzą oraz poznaniem, które umożliwiają konkretnemu 
człowiekowi rozeznanie danej sytuacji oraz podjęcie właściwej decyzji w za-
kresie przyjęcia bądź odrzucenia danej rzeczy jawiącej się jako przyjemna 
bądź nie12. Konsekwentnie zatem filozof za wadę, czyli przeciwieństwo 
cnoty, uznał brak owej umiejętności, czyli pewnego rodzaju ignorancję13. 
W zakresie życia społecznego grecki myśliciel zalecał nieangażowanie się 
w nie. Tę postawę tłumaczył nienaturalnym charakterem życia społecznego 
oraz powodowaniem przez nie niepotrzebnych niepokojów w duszy14.

Nauka epikurejska jest znana szerszemu gronu odbiorców dzięki słyn-
nemu tzw. czwórmianowi leczniczemu, który został sformułowany jako 
rodzaj remedium na najważniejsze ludzkie lęki egzystencjalne (strach przed 
bogami, śmiercią, cierpieniem, niemożnością osiągnięcia szczęścia)15. We-
dług tej doktryny lęk przed bogami jest absurdalny z dwóch powodów. Po 
pierwsze, bóstwo nie jest zainteresowane losem ludzi, Po drugie, nie istnieje 

11 Zob. J. Hirata, «Hedonism», w: J. Peil, I. van Staveren, Handbook of Economics and 
Ethics (Northampton 2009) 210; P. Mitsis, «Epicurus: Freedom, Death, and Hedonism», 
w: R. Crisp, The Oxford Handbook of the History of Ethics (Oxford 2013) 88.
12 Zob. D.G. Richards, Economics, Ethics, and Ancient Thought: Towards a virtuous 
public policy (London 2017) 24. Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych 
filozofów [10, 132], 648; Atenajos, Uczta mędrców [12, 546f] (Poznań 2010) 1008.
13 Rozwiązania Epikura w odniesieniu do zagadnienia cnoty są zatem bardzo podobne 
do propozycji Sokratesa.
14 Por. Epiktet, «Diatryby [2,20]», [w:] Epiktet, Diatryby, Encheiridion (Warszawa 
1961) 180; O.A. Johnson, A. Reath, Ethics: Selections from Classic and Contemporary 
Writers (Boston 2012) 93. Właśnie w tym kontekście należy odczytywać słynne hasło 
Epikura „żyj w ukryciu”. Por. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza [25, 6] (Warszawa 
2010) 88.
15 Zob. Ch. Taliaferro, M. Varie, «Wisdom and Aging», w: G. Scarre, The Palgrave 
Handbook of the Philosophy of Aging (London 2016) 256.
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życie po śmierci, a zatem poprzez swoje postępowanie człowiek nie może 
narazić się na gniew ze strony bogów. Bezzasadność lęku przed śmiercią 
epikurejczycy tłumaczą z jednej strony jej natychmiastowością, a z drugiej 
– brakiem możliwości bezpośredniej konfrontacji pomiędzy nią a osobą 
ludzką16. Co do lęku przed cierpieniem przedstawiciele szkoły epikurejskiej 
uważali, że intensywna męka jest krótkotrwała, cierpienie długoterminowe 
natomiast nie jest na tyle uciążliwe, żeby przeszkadzało człowiekowi w byciu 
szczęśliwym17. W każdym razie w żadnym wypadku, zdaniem Epikurej-
czyków, nie stanowi ono wystarczającego powodu do strachu. Lęk przed 
niemożnością osiągnięcia szczęścia zaś jest bezzasadny z tego powodu, że 
przyjęcie filozofii Epikura daje możliwość bycia szczęśliwym absolutnie 
wszystkim ludziom.

3. Filozoficzne założenia etyki Zenona i stoików

Wśród trzech wyróżnionych przez Zenona dyscyplin filozoficznych 
etyka zajmowała centralne miejsce18. Właśnie z tego powodu zagadnienia 
związane z tą dyscypliną uchodziły w oczach Zenona za ważne i godne bar-
dziej szczegółowego zainteresowania. W sposób naturalny zatem centralnym 
zagadnieniem podejmowanym i rozwiązywanym przez szkołę stoicką była 
problematyka osiągnięcia szczęścia19. Poszukując odpowiedzi na pytanie, 
w jaki sposób człowiek może osiągnąć szczęście, Zenon odwoływał się 
do dwóch kategorii. Pierwszą z nich było możliwe do zaobserwowania 
w przyrodzie dążenie do afirmacji i zachowania własnego bytu. Drugą zaś 
było podkreślenie wiodącej roli rozumu w bycie ludzkim20.

16 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 124-125], 644-645.
17 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [10, 140], 652.
18 Por. obrazowe przedstawienie poszczególnych dyscyplin w: M.J. White, «Stoic Na-
tural Philosophy», w: B. Inwood, The Cambridge Companion to the Stoics (Cambridge 
2003) 124.
19 Por. E.P. Kardas, History of Psychology: The Making of a Science (Belmont 2014) 
88.
20 Por. W.O. Stephens, Stoic Ethics: Epictetus and Happiness as Freedom (London 
2007) 1; A.A. Long, Stoic Studies (Berkeley 1996) 202; J.M. Cooper, Pursuits of Wisdom: 
Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus (Princeton 2012) 158.



103

etyCzne doktryny ePikurA i zenonA

Nałożenie na siebie tych dwóch kategorii wyznaczało, zdaniem sto-
ików, sposób osiągnięcia przez człowieka szczęścia. Naturalne dążenie do 
afirmacji i zachowania własnego bytu, obecne we wszystkich organizmach 
żywych, inaczej jednak będzie się przejawiać w przypadku roślin, inaczej 
w przypadku zwierząt, a jeszcze inaczej w przypadku człowieka. Osoby 
ludzkie bowiem posiadają rozum, którego pozostałe organizmy żywe nie 
mają. W związku z tym sposób afirmacji i zachowania własnego bytu w przy-
padku ludzi musi zostać podporządkowany i poddany wymogom rozumu21. 
W wyniku symbiozy wspomnianych elementów za prowadzące do szczęścia 
można uznać takie działania, które w jakikolwiek sposób przyczyniają się 
do wzmocnienia bytu i jego afirmacji. Jednocześnie od szczęścia będą od-
dalały takie czynności, które byt ludzki osłabiają i negują. Równocześnie, 
ponieważ szczęście jest dobrem, a dążenie do szczęścia jest dążeniem do 
dobra, to analogicznie wszystkie czynności wzmacniające byt ludzki są 
dobre, a wszystkie działania, którego go niszczą są, zdaniem stoików, złe22.

Z powyższego zestawienia stoicy wyprowadzili dalsze konsekwencje. 
Skoro bowiem to rozum jest najistotniejszym elementem ludzkiego bytu, 
wszystko to, co nie odnosi się do niego, ale do innego składnika ludzkiego 
(np. ciała), nie podlega klasyfikacji dobra lub zła moralnego, ale jest mo-
ralnie obojętne23. Z tego powodu takie wartości, jak bogactwo, sława czy 
piękny wygląd są obojętne z moralnego punktu widzenia24. Nie oznacza to 
jednak, że są całkowicie obojętne. Stoicy bowiem wprowadzili kategorie 
wartościowości, za pomocą której i te wartości poddali ocenie przy jedno-
czesnym wykorzystaniu wspomnianej już tendencji organizmów żywych do 
zachowania własnego bytu. Zdaniem Zenona, te wszystkie nieodnoszące się 
bezpośrednio do rozumu wartości, które przyczyniają się do wzmocnienia 
bytu, również na poziomie fizycznym, należy uznać za pozytywne. Konse-
kwentnie wszystkie te, które przyczyniają się do osłabienia bytu ludzkiego 

21 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7, 87], 409. Por. W.F. 
Burnside, The Acts of The Apostles (Cambridge 1916) 192.
22 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 399.
23 Zob. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7, 102], 416; Marcus 
Tullius Cicero, «Księgi akademickie [1, 10, 36]», [w:] Marcus Tullius Cicero, Pisma filo-
zoficzne, t. 3 (Warszawa 1961) 32-33.
24 Por. M. Sharpe, «Stoic virtue ethics», w: S. van Hooft, The Handbook of Virtue Ethics 
(London 2014) 32.
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na poziomie fizycznym, należy uznać za negatywne25. Jednocześnie stoicy 
przewidzieli istnienie wartości całkowicie neutralnych, czyli takich niepod-
legających kwalifikacji zarówno na poziomie etycznym, jak i na poziomie 
aksjologicznym. Z przedstawionego zestawienia wynikają trzy kategorie 
rzeczy moralnych wskazanych przez Zenona: zgodne z naturą, przeciwne 
naturze i obojętne26.

W kontekście dotychczas zaprezentowanych poglądów przedstawicie-
li szkoły stoickiej łatwiej jest zrozumieć, czym dla Zenona i jego uczniów 
tak naprawdę była cnota. Warto zauważyć, że w przypadku stoików cnota 
nie była rozumiana jako środek prowadzący do jakiegoś wyższego dobra, 
jak to było choćby w przypadku poglądów Epikura. W sensie ścisłym 
cnota dla Zenona jest życiem zgodnym z naturą w aspekcie rozumnej 
części duszy. Jednocześnie, ponieważ życie zgodne z naturą jest celem 
ludzkiego życia i źródłem szczęścia, stąd cnotę również należy uznać za 
życie zgodne z naturą, z czego z kolei wynika, że zdobycie cnoty jest 
równoznaczne z osiągnięciem szczęścia27. Ten element filozofii stoic-
kiej tłumaczy również, dlaczego stoicy tak mocno podkreślali łączność 
wszystkich cnót w jednej naczelnej28. Szczęście bowiem można już osią-
gnąć albo jeszcze nie, co nanosi na ten stan kategorię zero-jedynkową. 
A skoro szczęście jest tożsame z cnotą, to konsekwentnie cnotę można 
albo posiadać, albo nie, co w sposób konieczny implikuje twierdzenie, 
że cnota może być tylko jedna lub występować jako ściśle połączony 
aglomerat wielu cnót.

W związku z takim rozwiązaniem problemu cnoty stoicy przyjmowali 
istnienie jednej naczelnej cnoty, której przyporządkowywali pozostałe. 
Według ich doktryny zatem ten, kto posiadł jedną naczelną cnotę, kon-
sekwentnie posiadł wszystkie29. Naczelna cnota została przez Zenona 
sprowadzona do życiowej mądrości i wiedzy o tym, co jest dobre, a co 
złe w rozumieniu czynów zgodnych z naturą bądź im się przeciwstawia-

25 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7, 102], 416.
26 Zob. F. Copleston, Historia filozofii, t. 1: Grecja i Rzym (Warszawa 2004) 360.
27 Por. Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów [7, 97], 414.
28 Zob. T. Bénatouïl, «The Stoic System: Ethics and Nature», w: J. Warren, F. Sheffield, 
Routledge Companion to Ancient Philosophy (New York 2014) 429.
29 Analogicznie według doktryny stoickiej posiadanie jednej wady było równoznaczne 
z posiadaniem wszystkich.
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jących30. Z tej podstawowej cnoty wyłaniają się wszystkie pozostałe, przy 
czym wspomniana mądrość (roztropność) obok sprawiedliwości, męstwa 
i umiarkowania, które jednak są od niej zależne, stanowią zbiór cnót zawia-
sowych, do których, zdaniem stoików, można sprowadzić wszystkie inne31.

Doktryna stoicka o cnocie jako celu samym w sobie, nie jako środku, 
doprowadziła do przekonania o zasadniczej różnicy pomiędzy czynami 
opartymi na cnocie i tymi, które są jej pozbawione. W praktyce stoicy twier-
dzili, że cnota całkowicie może odmienić kwalifikację prawości danego 
czynu. Z tego powodu ta sama czynność może być albo prawa, jeżeli jest 
wykonywana przez człowieka posiadającego cnotę, albo nieprawa, jeżeli 
dokonywana jest przez osobę nieposiadającą cnoty32. W zakresie życia spo-
łecznego stoicy opowiadali się za kosmopolityzmem, który wyprowadzali 
z naturalnej skłonności człowieka do zachowania wpierw bytu własnego, 
a następnie swoich najbliższych, co pośrednio przekładało się na całą ludz-
kość. Zenon również, z tego samego powodu, opowiadał się przeciwko 
indywidualizmowi i egoizmowi33.

4. Zestawienie myśli epikurejczyków i stoików

W swych najbardziej fundamentalnych założeniach etyczne poglądy 
epikurejczyków i stoków są ze sobą zgodne. W przypadku obu filozoficznych 
szkół etyka była spostrzegana jako najważniejsza dyscyplina filozoficzna, do 
której tak naprawdę pozostałe dyscypliny powinny prowadzić. Założyciele 
obydwu analizowanych w niniejszym opracowaniu systemów filozoficznych 

30 Por. M. Schofield, «Cardinal virtues: a contested Socratic inheritance», w: A.G. 
Long, Plato and the Stoics (Cambridge 2013) 13.
31 Zob. R.J. Devettere, Introduction to Virtue Ethics: Insights of the Ancient Greeks 
(Washington 2002) 126. Można zatem stwierdzić, że stoicy przyjęli, z drobnymi mody-
fikacjami w zakresie rozwiązań szczegółowych, naukę o czterech cnotach kardynalnych 
Platona. Oczywiście, zgodnie z doktryną Zenona, zdobycie roztropności jest równoznacz-
ne z pozyskaniem wszystkich pozostałych cnót kardynalnych oraz wszystkich cnót spro-
wadzalnych do tych czterech.
32 Zob. G. Reale, Historia filozofii starożytnej, 422.
33 Zob. G.W. Brown, D. Held, «Editors’ Introduction», w: G.W. Brown, D. Held, The 
Cosmopolitanism Reader (Malden 2010) 4; P. Marshall, Demanding the Impossible: A Hi-
story of Anarchism (Oakland 2008) 70.
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postrzegali również doprowadzenie człowieka do osiągnięcia szczęścia jako 
elementarny cel etyki. Co więcej, zarówno według epikurejczyków, jak 
i stoików szczęście nie było zarezerwowane dla ściśle określonych klas, ale 
dostępne dla wszystkich tych, którzy byli gotowi na spełnienie odpowiednich 
warunków jego osiągnięcia.

Pomimo tych podobieństw w fundamentalnych założeniach systemów 
etycznych obu szkół sposób wyznaczania drogi prowadzącej do osiągnięcia 
szczęścia był już zupełnie inaczej spostrzegany przez Epikura i Zenona. Co 
prawda obydwaj myśliciele widzieli możliwość osiągnięcia szczęścia w postę-
powaniu zgodnym z naturą, niemniej odwoływali się oni do zupełnie innych 
kategorii będących probierzem owej zgodności. Epikur powoływał się na 
kategorie przyjemności oraz bólu, Zenon natomiast eksponował konieczność 
afirmacji i rozwoju własnego bytu34. Warto zauważyć, że pomimo różnych 
rozwiązań w tej materii ich rdzeń wydaje się być wspólny – w obydwu przy-
padkach jest to oparcie się na kategoriach wspólnych dla wszystkich bytów 
żywych. Jednocześnie Zenon wyraźniej od Epikura wskazuje na konieczność 
uzgodnienia owego kryterium z wymogami ludzkiego rozumu, co nie oznacza 
jednak, że obowiązek wykorzystywania rozumu nie jest elementem nauki 
epikurejczyków. Przeciwnie, element ten jest obecny, przy czym u Epikura 
funkcjonuje on nijako „na drugim etapie” jako środek pozwalający na osiągnię-
cie przez człowieka przyjemności, podczas gdy u Zenona rozum ludzki pełni 
swą powinność już „na pierwszym etapie” jako właściwy cel ludzkich dążeń.

Nauka przedstawicieli obydwu systemów filozoficznych w zakresie 
rozumienia cnoty i wady również wykazuje pewien niemały stopień podo-
bieństwa. Należy podkreślić, że zarówno Epikur, jak i Zenon wskazują na 
wiedzę i roztropność jako właściwą cnotę, przy czym obydwu filozofów 
różni miejsce tej cnoty w drodze człowieka do osiągnięcia szczęścia. Dla 
Epikura cnota stanowi środek umożliwiający realizację celu ludzkiego ży-
cia35. Dla Zenona natomiast cnota jest już celem samym w sobie. Dodatkowo 
założyciel stoicyzmu będzie podkreślać ścisłą łączność wszystkich cnót. Ten 
element nauki nie został powtórzony w doktrynie epikurejczyków. Wspól-
ne rozumienie cnoty w zakresie jej tożsamości materialnej spowodowało 

34 Zob. L.P. Pojman, J. Fieser, Ethics: Discovering Right and Wrong (Belmont 2009) 
103.
35 Zob. S.S. Meyer, Ancient Ethics: A critical introduction (London 2008) 121.
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również jednakowe rozumienie wady przez obydwu myślicieli – wadą jest 
dla nich przeciwieństwo cnoty, czyli niewiedza i ignorancja.

W odniesieniu do problematyki życia społecznego przedstawiciele obu 
szkół filozoficznych prezentowali zupełnie różny stopień zaangażowania w tę 
sferę. Epikur zdecydowanie opowiadał się za unikaniem życia społecznego 
oraz nieangażowanie się w sprawy polityczne, tłumacząc to utrudnieniami, 
jakie owa sfera kładzie przed ludźmi dążącymi do szczęścia. Zenon tymcza-
sem dość wyraźnie podkreślał życie społeczne osoby ludzkiej, które jednak 
przejawiało się w przynależności do szeroko rozumianego społeczeństwa, 
nieograniczonego tylko do jednego polis.

5. Podsumowanie

Celem niniejszego opracowania była próba ustalenia zakresu podo-
bieństw oraz różnic pomiędzy filozoficznymi poglądami Epikura i Zenona 
w zakresie zagadnień etycznych. Realizacja celu pracy była możliwa dzięki 
prezentacji oraz zestawieniu najważniejszych elementów doktryny obydwu 
filozofów. Opracowanie zostało podzielone na trzy części. Najpierw zostały 
zaprezentowane poglądy epikurejczyków. Następnie przybliżono rozwią-
zania stoików. Wreszcie w części trzeciej zestawiono doktryny obu szkół.

W świetle przeprowadzonych analiz należy stwierdzić duży stopień 
różnic pomiędzy poglądami Epikura i Zenona w analizowanym obszarze 
filozoficznym. Obie doktryny łączą co prawda te same punkty wyjścia i wiele 
podobnych komponentów tworzących dany system, niemniej rdzeń prezen-
towanych przez obydwu myślicieli rozwiązań jest już zupełnie inny. Korzeń 
ten u epikurejczyków stanowi kryterium przyjemności i bólu, podczas gdy 
u stoików – życie zgodne z zachowaniem bytu oraz z wymogami rozumności.
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Epicurus’ and Zeno’s ethical doctrines. The same or different at-
tempts of way to finding of happiness?

The main purpose of the paper is an attempt of finding out of similarities and differences 
range between Epicurus’ and Zeno’s philosophical doctrines in relation to ethical issues, 
especially in relation to happiness issue and a way for finding its. The purpose realization 
was possible thanks to analysis and juxtaposition of both philosophers’ solutions. The pa-
per was divided into three main parts. In the first one Epicurus’ philosophy was presented. 
In the second one Zeno’s philosophy was presented. In the third one the juxtaposition of 
both philosophers’ solutions took place. On the basis of the analysis it should be claimed 
that there is a big differences range between Epicurus’ and Zeno’s philosophical doctrines. 
The most fundamental difference is connected to core which is a basis for ethical solu-
tions. The similarities which can be also noticed are connected to secondary issues.

Keywords:  Epicurus; Zeno; Epicureanism; Stoicism; happiness; ethic
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Obozowiska leśne w powstaniu styczniowym

Powstanie styczniowe z lat 1863-1864 kojarzone jest przede wszystkim z potyczkami i bi-
twami. Mało mówi się i pisze o ciężkim życiu obozowym. Obozowiska leśne stanowiły 
spokojną przystań dla zmęczonych ciągłymi marszami i bitwami powstańców. Dlatego 
tak ważnym czynnikiem był wybór miejsca obozu stałego (długiego). Założenie leśnego 
obozu, który miał przetrwać dłużej, wymagało wiele ciężkiej pracy. Wiele ciekawych in-
formacji o takich obozach dają wspomnienia Karola Kality „Rębajły”. Krajobraz leśnych 
obozowisk z lat 1863 i 1864 stanowiły szałasy, magazyn, stajnie, baraki dowódców.

Słowa kluczowe:  powstanie styczniowe; obozy leśne; Marian Langiewicz; Karol Kalita; 
życie obozowe; baraki

1. Wprowadzenie

Powstanie styczniowe było jednym z najważniejszych wydarzeń w histo-
rii naszej Ojczyzny, zniewolonej w latach 1795-1918. Odcisnęło ono swoje 
piętno nie tylko na historii narodowej, ale również w dziejach lokalnych. 
W powstaniu miało miejsce około 1200 bitew i potyczek, a przez szeregi 
powstańcze przewinęło się łącznie około 200 tys. ludzi należący do setek 
różnych oddziałów partyzanckich. Partyzanci większość czasu spędzali 
w marszu oraz w obozowiskach zakładanych w niedostępnych uroczyskach 
i lasach. Analiza wspomnień powstańców styczniowych z lat 1863 i 1864 
umożliwia podjęcie próby charakterystyki życia obozowego pod kątem 
infrastruktury obozowej. 

Celem niniejszego artykułu jest charakterystyka obozowisk leśnych 
w powstaniu styczniowym poprzez analizę źródeł historycznych m.in. pa-
miętników, biografii i krótszych relacji. W artykule wykorzystano przede 
wszystkim wspomnienia i relacje szeregowych powstańców oraz dowódców, 
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a także instrukcje Wydziału Wojny Rządu Narodowego. Wiele ciekawych 
informacji o leśnych obozowiskach dają wspomnienia dowódców Karola 
Kality „Rębajły”1 oraz Józefa Oxińskiego2. Życie obozowe, perspektywy 
szeregowych żołnierzy, opisują barwnie Kazimierz Zienkiewicz3 oraz Jan 
Newlin Mazaraki4.

W pierwszej części artykułu zostanie przeanalizowany problem wyboru 
miejsca na stałe obozowisko leśne. Ta część została podzielona na dwa pod-
rozdziały: w pierwszym opisano problematykę wyboru miejsca w począt-
kowej fazie powstania, na przykładzie kampanii gen. Mariana Langiewicza. 
W drugim podrozdziale skupiono się na późniejszej fazie powstania, biorąc 
jako przykład oddziały Karola Kality „Rębajły”. W drugim rozdziale doko-
nano charakterystyki zagadnień związanych z zakładaniem obozu leśnego, 
a w trzecim opisano infrastrukturę obozową.

2. Miejsca zakładania obozowisk powstańczych

Na potrzeby niniejszego artykułu podzielono typy obozowisk po-
wstańczych na obozy „długie” (stałe) i „krótkie”. Obozy „krótkie” za-
zwyczaj charakteryzują się krótkim, maksymalnie kilkudniowym, czasem 
trwania legowiska w jednym miejscu. W takich obozowiskach zazwyczaj 
nie budowano trwałych obiektów obozowych, a jedynie koczowano5 . 
Obozowiska „długie” to miejsca, w których oddział powstańczy zatrzy-
mał się na więcej niż kilka dni oraz dążył do budowy stałych obiektów 
jak szałasy, chatki i baraki. Miejsce takie musiało być starannie wybrane, 
aby nie zostało odkryte przez nieprzyjaciela i najczęściej znajdowało się 
na terenach leśnych. To właśnie takie legowiska powstańcze są tematem 
tego artykułu.

1 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk (Lwów 1913).
2 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania polskiego 1863-1864 (Warszawa 1965).
3 K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca roku 1863 (Warszawa 1932).
4 J.N. Mazaraki, Pamiętnik i wspomnienia (Kraków 1999).
5 «Krótki rys służby polowej» w: S. Kieniewicz, Dokumenty Wydziału Wojny 
Rządu Narodowego (Wrocław 1973) 103.
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2.1 Wybór miejsca na obóz „stały” w początkowej fazie  
powstania na przykładzie oddziału gen. Mariana Langiewicza

Dowódcy „partii” powstańczych, decydując się na dłuższe obozowanie, 
zazwyczaj kierowali się chęcią ukrycia przed Rosjanami, lepszego zorga-
nizowania oddziału bądź przeczekania obławy. Dla możliwości szkolenia 
żołnierzy (musztry) zazwyczaj wybierano miejsce niedaleko otwartego pola 
lub polany leśnej, gdzie odbywały się ćwiczenia. 

Jak nakazuje instrukcja Rządu Narodowego, dowódca, nie mając infor-
macji o znajdującym się w pobliżu nieprzyjacielu, przy zakładaniu obozu 
„stałego” powinien kierować się przede wszystkim wygodą żołnierzy. W ta-
kim wypadku obóz ma być założony w miejscu suchym i mającym łatwy 
dostęp do wody i drewna6. Należy unikać jednocześnie miejsc podmokłych, 
szczególnie wysychających bagien i mokradeł, których opary unoszące się 
nocą mogą wywoływać choroby (zimnica) u znajdujących się w pobliżu 
żołnierzy. Kiedy jednak nie można uniknąć takich miejsc, należy żołnierzom 
kazać wypić rano oraz wieczorem po kieliszku wódki chinowej7. Wydaje się, 
że to właśnie na niedostępnych moczarach i bagniskach obozy powstańcze 
przetrwały najdłużej.

Gen. Marian Langiewicz w Notatkach z kampanii własnej twierdził, 
że podstawą operacyjną powstania powinny być obozy leśne, w których 
najszybciej możliwe było wyszkolenie i zahartowanie nowego „materia-
łu żołnierskiego”. Tam też łatwiej jest się bronić przed nieprzyjacielem, 
gdyż w wypadku dobrze wybranego i ufortyfikowanego obozowiska nawet 
piechota wroga miała do niego trudny dostęp, a wartość bojowa kawalerii 
i artylerii zwykle bardzo malała. Takie miejsce powinno być wybrane w ten 
sposób: „iżby sam grunt każdemu żołnierzowi wskazywał, gdzie się ma 
ustawić i w którą stronę ma odbywać odwrót”8. Jak zostanie zauważone 
później, dłuższa obrona w samych obozowiskach nie była możliwa.

Wybór miejsca obozu stałego uzależniony był również od siły oddziału. 
Przykład oddziału Mariana Langiewicza pokazuje, że postoje tak dużego 
zgrupowania powstańczego (jego siły dochodziły nawet do 3 tys. ludzi) 
6 «Krótki rys służby polowej», 102.
7 «Instrukcja dla lekarzy polowych», w: S. Kieniewicz, Dokumenty Wydziału 
Wojny Rządu Narodowego (Wrocław 1973) 24.
8 M. Langiewicz, Notatki z kampanii własnej (Lwów 1905) 29-30.
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nie mogły być niezauważone przez nieprzyjaciela. Nie bez znaczenia były 
również możliwości aprowizacyjne okolicy, w której znajdowała się tak duża 
grupa żołnierzy. Takimi zasadami kierował się również dyktator Langiewicz, 
wybierając miejsce obozu pod Świętym Krzyżem, niedługo po klęsce pod 
Wąchockiem na początku lutego 1863 roku. Zmęczeni powstańcy (było ich 
około 3000) potrzebowali odpoczynku i kilku dni spokoju9. Wybór miej-
sca obozu opisuje przebywający w tym czasie przy Langiewiczu członek 
Rządu Narodowego, Józef Kajetan Janowski: „Poszliśmy z Langiewiczem 
w towarzystwie obu majorów i adiutantów piechotą w góry dla obejrzenia 
stanowiska i obrania miejsca na obóz. Miejsce obrane zostało u podnóża 
góry, po lewej stronie drogi leśnej, prowadzącej z miasteczka do klasztoru, 
na szczycie góry położonego. Była to dosyć wyniosła, niewielka równina, 
[…] z trzech stron lasem gęstym otoczona, a z czwartej, wschodnio-połu-
dniowej strony otwarta, z rozległym widokiem na miasteczko [Nowa Słupia 
– D.R.] i okolicę”10.

Lasy rosnące na stokach gór oraz klasztor, który został obsadzony przez 
część powstańców (około 100), zabezpieczały tyły i boki obozu. Gęste lasy, 
pokrywające masyw Świętego Krzyża, znacząco utrudniały marsz regularne-
go wojska, dlatego też tam planowano cofanie się w razie potrzeby11. Obóz 
założony był w takim miejscu, że jedynym kierunkiem, z którego swobodnie 
mogli zaatakować Rosjanie, była równina od strony Nowej Słupi. Dlatego 
też usypano tam niewielki wał, na którym ustawiono „baterię” złożoną 
z dwóch drewnianych armatek12. Niedaleko obozu znajdowała się otoczona 
jodłowym lasem polana, gdzie odbywały się codzienne ćwiczenia13. Obóz 
Langiewicza pod Świętym Krzyżem został zaatakowany przez siły rosyjskie 
10 lutego. Po skutecznym odparciu piechoty nieprzyjacielskiej powstańcy 
musieli jednak opuścić tę dogodną pozycję14.

9 W. Kalwat, Kampania Langiewicza 1863 (Warszawa 2012) 73.
10 J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu styczniowem, t. 1 (Lwów 1923) 107.
11 W. Kalwat, Kampania Langiewicza, 77.
12 W. Zapałowski, Pamiętniki Władysława Zapałowskiego (Płomienia) z roku 
1863-1870 (Wilno 1913) 36.
13 H. Wierciński, «Przyczynki do wypadków 1863 roku», w: S. Kieniewicz, 
Spiskowcy i partyzanci 1863 roku (Warszawa 1967) 395. Autor pamiętnika na-
szkicował niewielki zarys okolic obozu i zamieścił go w swoich wspomnieniach.
14 W „Czasie” znajdujemy wzmiankę, jakoby Langiewicz opuścił Święty 
Krzyż, gdyż nie było tam wody, a za to było bardzo wilgotno („Czas” 1863, nr 40 
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Podobnie wybór miejsca obozu odbywał się również w dalszej części 
kampanii Langiewicza. Kilka dni później rozłożono się w lesie pod Ocie-
sękami, gdzie zamierzano wypocząć kilka dni. Powstańcy ulokowali się 
na pochyłości wzgórza pokrytego rzadkim lasem. Jak wspomina Janow-
ski, miejsce to wybrano głównie ze względu na silny wiatr, przed którym 
szukano schronienia. Langiewicz nie zapominał również o tym, aby partia 
miała wolną drogę odwrotu w razie ataku nieprzyjaciela15. Dlatego też sam 
udał się na krótki rekonesans okolicy, skupiając się na kierunkach dróg, 
które prowadziły do wsi16. Wkrótce po tym, jak dowódca wrócił do obozu, 
rozkładający się do spoczynku powstańcy zostali zaatakowani i zmuszeni 
do odwrotu.

2.2 Wybór miejsca na obóz „stały” od późnej wiosny 1863 roku 
– oddziały Karola Kalita ps. „Rębajło”.

Obozowiska typowo leśne, poukrywane głęboko w borach i puszczach, 
na większą skalę pojawiają się późną wiosną 1863 roku. Po przystąpieniu 
do powstania frakcji „białych” zaczęła przeważać koncepcja tzw. „małej 
wojny” w działaniach zbrojnych. Były one powszechne na arenie walki aż 
do końca jej trwania. Instrukcje władz powstańczych nakazywały tworzenie 
mniejszych, ale karniejszych i mobilniejszych oddziałów17.

Zazwyczaj partie przebywające w obozach leśnych były dobrze zor-
ganizowane. Dzięki mądremu wyborowi miejsca obozowiska i niewielkiej 
liczebności oddziałów możliwe było skuteczne ukrywanie się przed wrogiem 
przez tygodnie, a nawet miesiące. Głównymi aspektami, na które zwracano 
uwagę przy umiejscowieniu obozowiska, były takie sprawy, jak swobodny 
dostęp do wody i odpowiednie miejsce na ćwiczenia, które powinno znaj-
dować się niedaleko obozu.

Przykład takiego mądrego działania dawał pułkownik Rębajło walczący 
i organizujący się przez zimę w Sandomierskiem. W swoich wspomnieniach 
wzmiankuje, że przygotowując się do formowania nowego oddziału (w per-

z 19 II, 1).
15 W. Kalwat, Kampania Langiewicza, 87; J.K. Janowski, Pamiętniki o powsta-
niu, 9.
16 J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu, 9.
17 J. Wesołowski, «Walka», w: Powstanie styczniowe (Warszawa 2013) 85.
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spektywie Pułku Stopnickiego), zebrał radę złożoną z kilku znaczniejszych 
obywateli miasta Pińczowa w celu ustalenia niezbędnych kwestii organiza-
cyjnych18. Obecny tam naczelnik okręgowy zabrał głos w sprawie miejsca 
formowania oddziału i zaznaczył, że: „[…] w powiecie stopnickim nie ma 
odpowiednich lasów, w których mógłby powstać oddział powstańczy, że jest 
w powiecie dużo miasteczek, gęsto rozsianych – bitymi szosami łączonych, 
po których nieustannie przechodzą Moskale z miasteczka do miasteczka 
– nie zna zatem bezpieczniejszego miejsca od lasów Szczecińskich lub 
Cisowskich”19.

Dowódca już wtedy dokonał wyboru przybliżonego miejsca obozu, 
pomagając sobie dokładną mapą tego obszaru. Kiedy dotarł w lasy pod Trze-
mesznem, dokładne miejsce wskazali mu miejscowi węglarze, prowadząc 
pułkownika w głąb lasów i wskazując pozycję z odpowiednim dostępem do 
wody i łąką do ćwiczeń20. Podobnie rzecz się miała, kiedy oddział znalazł 
się pod Cisowem w Górach Świętokrzyskich. Rębajło dowiedział się od 
przychylnego powstańcom leśniczego o odpowiednim miejscu na dłuższy 
pobyt partii21.

Innym razem Rębajło, wybierając miejsce na obóz w dole pod tzw. 
„Bedkiem”, po prostu wskazał odpowiednią według niego pozycję, prze-
glądając dokładnie mapę okolicy i kazał się tam zaprowadzić owczarzowi, 
który doskonale znał okoliczne tereny22.

3. Założenie obozu leśnego

Kiedy już wybrano odpowiednie miejsce na dłuższy pobyt, zaczynała się 
ciężka praca w celu przystosowania go do potrzeb powstańczego życia co-
dziennego. Obóz, znajdujący się często w terenie nierównym, gęsto porośnię-
tym lasem czy poprzecinanym jarami i parowami, powinien być odpowiednio 
przygotowany pod kątem ochronnym, wygody i niezbędnej aprowizacji.

18 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 43.
19 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 43.
20 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 44. Ci sami węglarze zajęli się również 
budową szałasów dla powstańców.
21 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 86.
22 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 66.
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Dlatego też niekiedy niezbędne było oczyszczenie terenu legowiska 
z przeszkadzających drzew, gałęzi, a w zimie – ze śniegu. Pomocne w tym 
celu – a także do dalszych prac w obozie – były narzędzia, głównie siekie-
ry, ale również szpadle, oskardy i motyki. Instrukcje Rządu Narodowego 
nakazują, aby każda kompania miała w swoim posiadaniu określoną ilość 
narzędzi potrzebnych do prac fortyfikacyjnych i „dla żołnierskiego gospo-
darstwa”, które żołnierze noszą kolejno23. W niektórych „partiach” jednak 
dopiero w późniejszym etapie powstania znajdowały się grupy saperów (pio-
nierów) posiadających siekiery, oskardy, łopaty czy piły. Oprócz innych zajęć 
trudnili się oni przygotowaniem dogodnego postoju dla reszty towarzyszy24.

Kiedy już zaopatrzono się w niezbędne narzędzia, zabierano się do 
pracy nad oczyszczeniem miejsca legowiska. Wycinano zbędne drzewa 
i krzewy, dokładnie oczyszczając wnętrze koczowiska, a pozyskany w ten 
sposób materiał używano do budowy, a także uszczelniania szałasów. Zimą 
usuwano zaspy śnieżne, aby zrobić miejsce na ogniska.

Szałasy budowano zazwyczaj krótko po przybyciu na miejsce legowiska. 
Kiedy zrobiono odpowiedni plac na ogniska oraz broń (zazwyczaj ustawiano 
ją w „kozły” na środku obozu), zabierano się do przygotowywania miejsca 
do spania. W miarę coraz dłuższego praktykowania partyzanckiej formy 
walki system organizowania obozów stawał się coraz sprawniejszy. Dzięki 
dobrej organizacji pracy wygodny obóz mógł być gotowy w krótkim czasie.

Początkowo budowano szałasy większe mogące pomieścić tylko kilku 
powstańców. W późniejszym okresie, w lepiej zorganizowanych i mniej-
szych oddziałach partyzanckich, zazwyczaj budowano szałasy większe 
mogące pomieścić półpluton (25 ludzi)25 lub cały pluton wojska (czyli 50 
ludzi), a także oddzielne dla oficerów26. Najważniejsza jednak była znacząca 
poprawa zdolności organizacyjnych powstańców w porównaniu z chaotycz-
nym i często niekontrolowanym porządkiem panującym wśród partii na 
początku powstania.

23 «Regulamin piechoty z 1864 r.», w: S. Kieniewicz, Dokumenty Wydziału 
Wojny Rządu Narodowego (Wrocław 1973) 135.
24 F.L. von Erlach, Partyzantka w Polsce w r. 1863 (Warszawa 1919) 109-110.
25 Cała kompania liczyła około 100 żołnierzy i dzieliła się na dwa plutony po 50 
osób («Regulamin piechoty z 1864 r.», 123).
26 K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca, 157; K. Kalita, Ze wspomnień 
krwawych, 86.
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„Wyznaczyliśmy kucharza i pomocników do zarżnięcia baranów, do 
noszenia wody, rozpalenia ognia pod kocioł i gotowania – pisze jeden z po-
wstańców – Następnie wybrano siekierników, zdatnych do ścinania drzew 
i gałęzi na budowę szałasów, oraz ludzi mających znosić całe stosy suchego 
mchu. Robota zawrzała w całej pełni i wszyscy, nie wyłączając kapitana 
i dwóch oficerów, tak byliśmy nią zajęci, żeśmy się nawet nie spostrzegli, 
gdy słońce miało się ku zachodowi”27.

Zdarzało się, że przy przygotowywaniu szałasów powstańcom po-
magała miejscowa ludność. Wśród samych partyzantów natomiast naj-
bardziej pomocni byli chłopi znajdujący się głównie w kompaniach 
kosynierskich, którzy byli dobrze zaznajomieni z wycinką i budownic-
twem z drewna28.

Wygląd szałasów był różnorodny, aczkolwiek najczęściej budowano je 
z gałęzi młodych drzew: sosenek (choiny), jodeł, wierzb itd. Zewnętrzne 
ściany uszczelniano słomą, mchem i chrustem29. Słomy oraz mchu używano 
również do wyścielenia wnętrza szałasu, aby wygodniej spać i zatrzymać 
uciekające ciepło. Słomę zazwyczaj rekwirowano lub otrzymywano dobro-
wolnie od okolicznych mieszkańców30. Rębajło wspomina, że organizacja 
cywilna dostarczała do jego obozu – wraz z innym zaopatrzeniem – również 
spore ilości słomy na podściółkę do spania31. Podobną rolę, jako posłanie 
wewnątrz szałasów, spełniały powszechnie wykorzystywane do uszczelnia-
nia budynków mchy zbierane przez powstańców w okolicznych lasach. Ka-
zimierz Zienkiewicz wielokrotnie wspomina, że szałasy wypełniano „grubą 
warstwą leśnego mchu, którego naznosiliśmy takie masy, że spodziewaliśmy 
się lepiej pod nim spać, jak pod domową pierzyną”32.

27 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 86.
28 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych, 86. Wspomina on również, że przy wy-
cinaniu drzew i budowie szałasów pomagali powstańcom okoliczni węglarze, tak 
że szybko wybudowano kilkanaście domków.
29 H. Wierciński, «Przyczynki do wypadków 1863 roku», 394. Opisując obóz 
pod Świętym Krzyżem, pamiętnikarz zwrócił uwagę, że był on położony „pod 
gałęziami ciemnych jodeł”.
30 J. Słowacki, «Wspomnienia z czasów Langiewicza», w: S. Kieniewicz, Spi-
skowcy i partyzanci 1863 roku (Warszawa 1967) 358; K. Zielonka, Wspomnienia 
z powstania 1863 roku i z życia na wygnaniu w Syberyi, cz. I (Lwów 1913) 9.
31 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk, 44.
32 K. Zienkiewicz, Wspomnienia powstańca, 157.



dominik róg

118

Zienkiewicz był zadowolony z szałasów stawianych w obozie pod jego 
komendą. Twierdzi, że największą sztuką powstańczego budownictwa było 
stosowanie dachów o ostrym spadzie, a także uszczelnianie ich grubymi 
warstwami mchu, chrustu i słomy, tak wewnątrz, jak i na zewnątrz budyn-
ku33. O takim sposobie budowy schronień wspomina również major Józef 
Oxiński uwijający się od stycznia 1863 roku w województwie kaliskim. 
Opisuje on, że po utworzeniu z nowo przybyłych ochotników plutonu sie-
kierników (z powodu braku broni palnej to siekiery miały służyć do walki 
z wrogiem) rozkazał im budowę szałasów: „[…] dając Luttichowi [dowódcy 
tegoż plutonu] stosowną instrukcję, aby korzystając z gęstości zarostu, nie 
ścinać drzew i zakopywać, lecz przyjmując podobiznę przedstawiającego 
się profilu, na przyciętych do danych wysokości pniach założyć daszek 
spadzisty – pokrywając go, jak i przeploty trzech ścian, iglastymi gałęzia-
mi. […] przysposobione zastawy z przeplotów dozwalały zamknąć wyjścia 
i spać jak w fortecy”34.

Zdarzało się jednak, że mimo usilnych starań przygotowania solidnego 
i nieprzemakalnego schronienia szałasy nie mogły całkowicie uchronić 
powstańców od deszczu. Szczególnie dokuczliwe były przeciągające się 
dłużej opady gwarantujące moknięcie nawet w najlepiej skonstruowanych 
chatkach35.

4. Infrastruktura obozów leśnych

W krajobrazie powstańczych obozów lat 1863 i 1864, oprócz szałasów 
mających służyć żołnierzom jako schronienie przed deszczem i zimnem, 
najczęściej spotykany jest budynek głównej wartowni obozowej, czyli tzw. 
odwach. W terminologii powstańczej w odwachu miała swój posterunek 

33 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania, 169.
34 J. Oxiński, Wspomnienia z powstania, 48-49. 
35 S. Grzegorzewski, Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku skreślił 
Stanisław Grzegorzewski – sierżant z pułku „żuawów śmierci”, porucznik wojsk 
narodowych 1863 r. (Lwów 1903) 197. Autor wspomina, że przeciągający się 
„kapuśniaczek” był uciążliwy, ponieważ „w nocy deszczyk ten zatrzymywał się 
na chruście, z którego porobiliśmy sobie szałasy, a z chrustu grubymi kroplami 
spadał na nas śpiących”. 



119

obozowiskA leśne w PowstAniu styCzniowym

grangarda, czyli główna straż obozowa składająca się zazwyczaj ze znaczącej 
ilości żołnierzy (według Instrukcji Rządu Narodowego miał to być szwadron 
jazdy i kompania piechoty). Chociaż placówka ta powinna się znajdować 
niedaleko najbardziej wysuniętych czat, to w praktyce zazwyczaj sytuowano 
ją niedaleko centrum obozu36. Dlatego też w budynku odwachu najczęściej 
znajdował się areszt obozowy.

Funkcje budynku odwachu spełniały często samotne leśniczówki, 
szopy, domostwa czy karczmy znajdujące się w pobliżu obozu powstań-
czego i mogące pomieścić większą grupę powstańców. Kiedy Langiewicz 
stał pod Nową Słupią, tuż przed założeniem obozu na Świętym Krzyżu 
jako odwach wykorzystano budynek karczmy. Jednak dyscyplina i orga-
nizacja głównej straży obozowej przedstawiała się podobnie jak całość 
sił zgrupowania Langiewicza – zmęczeni powstańcy nie przejmowali 
się ochroną obozu37.

W obozie pod Łysą Górą natomiast odwach spełniał funkcję przede 
wszystkim aresztu obozowego. Pamiętnikarze wspominają, że był to od-
dzielny szałas z chrustu i gałęzi (Wierciński pisze o zagrodzie), w którym 
przetrzymywano kilku szpiegów oraz kapitana Moreau aresztowanego za 
złe dowodzenie pod Wąchockiem. Pilnowało ich dwóch uzbrojonych straż-
ników, czyli tzw. szyldwachów38.

Podobnie jak odwach magazyn również znajdował się zazwyczaj w od-
dzielnym pomieszczeniu. Jeśli istniał, mógł mieścić zapasową broń i amu-
nicję, żywność, a także chorągiew oddziału i inne zaopatrzenie. Do opieki 
nad magazynem wybierano obozowego intendenta (magazyniera) mającego 
zajmować się pilnowaniem oraz równym podziałem zaopatrzenia, a w celu 
ochrony zapasów stawiano przy nim zbrojną wartę. Karol Kalita „Rębajło”, 
po otrzymaniu obfitej dostawy zaopatrzenia zebranego przez organizację 
cywilną po rozbitych innych oddziałach powstańczych (a były to nie lada 
jakie zapasy – Rębajło wymienia cztery kotły, zabitego wołu, kilka wor-
ków ziemniaków, krup, słoniny, 200 bochenków chleba, sól, beczkę wódki, 
a także kilkanaście karabinów, amunicję, pistolety, 4 rewolwery, kilkanaście 

36 «Krótki rys służby polowej», 105. 
37 W. Kalwat, Kampania Langiewicza, 74.
38 J.K. Janowski, Pamiętniki o powstaniu, 107; H. Wierciński, «Przyczynki do 
wypadków 1863 roku», 394.
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kożuchów i par butów), umieścił je w pustym szałasie i postawił przy nim 
straż. Wyznaczył także obozowego intendenta39.

Dowództwo zazwyczaj na swoją kwaterę zajmowało istniejące już bu-
dynki – jeśli obozowano w ich pobliżu – jak dworki, chałupy chłopskie czy 
leśniczówki bądź dzieliło trudy żołnierzy, śpiąc w szałasach, jak robił to 
pułkownik Rębajło. Zdarzało się także, że oficerowie nadużywali swojej 
władzy do zapewnienia sobie wygód. Pułkownik Ludwik Zwierzdowski To-
pór, niedługo przed nieudolnie dowodzoną przez niego wyprawą na Opatów 
w lutym 1864 roku40, rozkazał chłopom ścinać drzewo na dom mieszkalny 
dla siebie i swojego sztabu oraz na stajnię dla koni41.

O budynku dla koni, który możemy nazwać stajnią, wspomina rotmistrz 
kawalerii Chmieleńskiego – Jan Newlin Mazaraki. Jego oddziałek obozo-
wał w malutkim folwarku głęboko w lasach niedostępnych zimą z powodu 
śnieżycy. Gdy w owczarni i w stajni nie znalazło się wystarczająco dużo 
miejsca dla powstańczych koni, dowódca postanowił porobić w lesie szopy 
przykryte gęsto gałęziami świerkowymi i wyścielone kilkoma furami sło-
my. W tak zaprojektowanej stajni stanęła reszta koni, a oddział szczęśliwie 
zimował w tej głuszy przez trzy tygodnie42.

Chociaż ze zrozumiałych względów pamiętnikarze nie poruszają tego 
problemu, to trzeba w tym miejscu wspomnieć o jeszcze jednym elemencie 
krajobrazu powstańczego obozu. Chodzi mianowicie o „kloakę” dla żołnie-
rzy. Sprawy higieny w oddziałach powstańczych były dość szczegółowo opi-
sywane w instrukcjach Wydziału Wojny. Te niezwykle precyzyjne przepisy 
nie były w pełni przestrzegane. W pamiętnikach nie znajdujemy informacji 
o opisanych powyżej konstrukcjach obozowych. Oto jedna z tych niezwykle 
precyzyjnych instrukcji: „O 100 kroków przed środkiem każdego batalionu 
lub szwadronu kopie się rów, mający 2 stopy głębokości [1 stopa to około 
30 cm – D.R.], 2 kroki szerokości, kilkanaście kroków długi, osłonięty 
gałęziami, któren służyć będzie za kloakę dla żołnierzy; dobrze jest pokłaść 
na brzegach tych rowów 3 lub 4 drągi, jeden koło drugiego i przytwierdzić 

39 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk, 87.
40 Bitwa pod Opatowem rozegrała się 21 lutego 1864 roku i zakończyła się 
klęską powstańców. Spowodowała ona rozbicie II Korpusu „Krakowskiego” sił 
powstańczych.
41 K. Kalita, Ze wspomnień krwawych walk, 140.
42 J.N. Mazaraki, Pamiętnik i wspomnienia, 147.
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ich kołkami, żeby ludzie na nich stawając, nie obsuwali dołu. O 50 kroków 
za linią dowódców kopie się rów mniejszy od poprzedniego, i ten służyć 
będzie za kloakę dla oficerów”43.

Na obraz obozu leśnego w powstaniu styczniowym, oprócz szałasów, 
odwachu, magazynu i innych budowli, składają się także palące się ogniska, 
broń ustawiona w kozły, kotły do gotowania obiadu, a także bardzo często 
znacząca ilość wozów wiozących zaopatrzenie.

5. Podsumowanie

Problematyka obozowisk leśnych w powstaniu styczniowym w dotych-
czasowej literaturze naukowej została pominięta i potraktowana pobieżnie. 
Codzienność żołnierska z lat 1863 i 1864, wypełniona ciężkimi marszami, 
obozowaniem w trudnych warunkach i częstymi potyczkami z nieprzyja-
cielem, jest tematem wymagającym jeszcze wielu badań. Niniejszy artykuł 
miał na celu charakterystykę obozowisk leśnych w powstaniu styczniowym 
poprzez analizę wspomnień powstańczych.

Aby zrealizować powyższy cel, autor dokonał analizy wspomnień po-
wstańczych oraz instrukcji Wydziału Wojny. Dzięki analizie udało się do-
konać charakterystyki problemu wyboru miejsca na stałe obozowisko leśne 
w powstaniu styczniowym – w początkowej fazie powstania na przykładzie 
kampanii gen. Mariana Langiewicza oraz w późniejszej fazie powstania, 
biorąc jako przykład oddziały Karola Kality „Rębajły”. Opisano również 
problematykę związaną z zakładaniem obozu leśnego, a także opisano infra-
strukturę obozową, na którą składały się m.in. szałasy, odwach, magazyny, 
stajnie oraz budynki dowództwa.
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Forest camps in January Uprising

The January Uprising of 1863-1864 is associated primarily with skirmishes and battles. 
Little is said and written about the difficult camp life. Forest camp were peaceful haven for 
tired continuous marches and battles insurgents. Therefore, the location of the permanent 
(long) camp was such an important factor. The establishment of a forest camp, which was 
to survive longer, required a lot of hard work. A lot of interesting information about such 
camps is provided by the memories of Karol Kality “Rębajło”. The landscape of forest 
camps from 1863 and 1864 were huts, warehouse, stables, barracks of commanders.

Keywords:  January Uprising; Forest camps; Marian Langiewicz; Karol Kalita; camp life; 
baracs
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Obozy partyzanckie w lasach tereszpolskich  
podczas II wojny światowej

Społeczeństwo polskie stawiało silny opór okupantowi niemieckiemu w latach 1939-
1944. Mimo ciężkiej okupacji Polacy nie poddali się i organizowali podziemne siły zbroj-
ne. W niedostępnych borach tworzono oddziały partyzanckie. Znaczące siły partyzantów 
stacjonowały w 1944 roku w lasach tereszpolskich pod Biłgorajem. Były to oddziały m.in. 
„Corda”, „Skrzypika”, „Woyny”, „Groma” – „Topoli” oraz „Wira”. Liczące około 1000 
partyzantów zgrupowanie z lasów tereszpolskich zostało rozbite przez Niemców w bitwie 
pod Osuchami pod koniec czerwca 1944 roku.

Słowa kluczowe:  II wojna światowa; lasy tereszpolskie; Armia Krajowa; bitwa pod Osu-
chami; obozy partyzanckie

1. Wprowadzenie

Lata II wojny światowej (1939-1945) były dla społeczeństwa polskiego 
czasem ogromnej tragedii i cierpienia wynikającego z okupacyjnej rzeczy-
wistości dwóch totalitaryzmów – nazistowskiego i sowieckiego. W obliczu 
masowych egzekucji, wywózek, przesiedleń, głodu i strachu dla wielu Po-
laków sposobem odreagowania i zemsty była walka zbrojna w oddziałach 
partyzanckich, które tworzyły się masowo od 1943 roku na terenie całego 
Generalnego Gubernatorstwa. Najdogodniejszym terenem działań party-
zanckich były obszary leśne, które dawały możliwość schronienia przed 
siłami porządkowymi oraz wojskowymi okupanta niemieckiego. Jednym 
z największych kompleksów leśnych, w których operowały znaczne siły 
partyzantki polskiej, była Puszcza Solska, leżąca w południowej Lubelsz-
czyźnie. To właśnie tam oddziały AK, BCh, AL oraz partyzantów sowieckich 
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zakładały obozy i placówki, z których prowadziły działania dywersyjne na 
szeroką skalę.

Niniejszy artykuł ma na celu wskrzeszenie pamięci o obozach party-
zanckich w Puszczy Solskiej, a w szczególności w lasach tereszpolskich po-
przez ich charakterystykę. Do analizy zostaną wykorzystane monumentalne 
opracowania o ruchu partyzanckim na Zamojszczyźnie Jerzego Jóźwiakow-
skiego oraz Jerzego Markiewicza1. Do charakterystyki obozowisk partyzanc-
kich w lasach tereszpolskich autor posłuży się publikacjami regionalnymi2 
oraz wydanymi drukiem wspomnieniami wojennymi ludzi ruchu oporu3. 
W pierwszej części zostanie nakreślone tło historyczne, z uwzględnieniem 
w szczególnie lasów tereszpolskich. W kolejnych partiach artykułu omówio-
ne zostaną obozy partyzanckie, takie jak: obóz AK „Corda”, obóz AK-BCh 
„Skrzypika”, obóz AK „Groma”, obóz AK „Topoli” oraz obóz „Wira”.

2. Lasy tereszpolskie jako obszar działań partyzanckich 
podczas II wojny światowej

Puszcza Solska była ważnym terenem dla ruchu oporu na Zamojszczyź-
nie. Ogromny kompleks leśny rozciągający się w pobliżu ważnych arterii 
komunikacyjnych (linia kolejowa na wschód) stanowił dobre miejsce do 
prowadzenia dywersji. Śródleśne wsie, których mieszkańcy byli zgoła dobrze 
ustosunkowani do partyzantów, były bezcennymi punktami aprowizacyjnymi 
oraz miejscami rekrutacji ochotników.

Wiosną 1944 roku Biłgorajszczyzna oraz lasy tereszpolskie znalazły się 
pod niemal całkowitą kontrolą partyzantów. Niemcy w praktyce kontrolowali 
jedynie Biłgoraj oraz Tarnogród. Ogromne tereny leśne były dla sił niemiec-

1 Chodzi tutaj m.in. o monumentalną pozycję: J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na 
Zamojszczyźnie (Lublin 2007) oraz J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią partyzantów 
(Lublin 1987).
2 D. Róg, Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I (Biłgoraj 2016) oraz D. Róg, 
Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II (Biłgoraj 2017).
3 Będą to m.in.: «Pamiętnik Kazimierza Pacyka „Groma” komendanta placówki VII 
AK w Rejonie Biłgoraj w latach 1939-1944», Zeszyt Osuchowski 15 (2018) 3-80 oraz 
relacja Stanisława Skubisa ze Smólska Dużego: «Stanisław Skubis. Smólsko Duże», w: 
D. Róg, Zabrali nam dzieciństwo – wspomnienia wojenne mieszkańców podbiłgorajskich 
wsi (Biłgoraj 2015).
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kich w praktyce niedostępne, a rządzili w nich ludzie z ruchu oporu. W maju 
1944 roku w otaczających Biłgoraj oraz Józefów lasach stacjonowało łącznie 
około 5500 ludzi skupionych w 33 oddziałach zbrojnych4. W dobie zbliżania 
się frontu wschodniego w 1944 roku Niemcy zdecydowali o przeprowadze-
niu dwóch akcji przeciwpartyzanckich w czerwcu 1944 roku w Puszczy 
Solskiej – Sturmwind I (objęła tereny Lasów Janowskich) oraz Sturmwind 
II (o zasięgu lasów tereszpolskich i józefowskich). To właśnie w lasach 
tereszpolskich mieściła się większość sił Armii Krajowej na Zamojszczyź-
nie, a wśród nich I Kompania Sztabowa Inspektoratu Zamojskiego AK oraz 
inspektorat zamojski na czele z mjr. Edwardem Markiewiczem „Kaliną”5.

2.1 Obóz partyzancki oddziału AK „Corda”

Partyzanckie siedlisko oddziału Józefa Steglińskiego „Corda” w lasach 
tereszpolskich zostało założone w przedwiośniu 1944 roku6. Obóz uloko-
wano w lesie Rakowe pod Brodziakami, w bliskości kilku kilometrów od 
Wolanin i Margoli. „Placówka” – tak do tej pory miejsce to określają oko-
liczni mieszkańcy – znajdowała się na wzgórku pośród bagien w młodym, 
gęstym lesie, który dobrze zakrywał to miejsce od oczu nieprzyjacielskiego 
lotnictwa. Do obozowiska oddziału „Corda” przylegała łąka, po której płynął 
strumyk służący partyzantom do czerpania wody7.

Por. Józef Stegliński „Cord” był lotnikiem i harcmistrzem przed wojną, 
a w czasie okupacji został komendantem I Obwodu AK Biłgoraj. Utwo-
rzył swój oddział partyzancki w lipcu 1943 roku. Obóz pod Brodziakami 
był schronieniem tzw. „Dywersji”, szkoły podoficerskiej oraz partyzantów 
z okolicznych miejscowości, przed czerwcem 1944 roku mobilizowanych na 
szkolenia oraz akcje dywersyjne. W czerwcu wydano rozkaz powszechnej 
mobilizacji placówek AK w rejonie Biłgoraja i wcielenie ich do oddziału 
„Corda”, tym samym zwiększając jego liczebność do ponad 200 ludzi8. Na 
dwóch pełnych turnusach Kursu Młodszych Dowódców Piechoty, którego 

4 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 18-19.
5 Por. Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers; J. Turowski, Historia OP 
9 (Zamość 2017) 29.
6 «Pamiętnik Kazimierza Pacyka „Groma” », 45.
7 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, awers.
8 «Stanisław Skubis. Smólsko Duże», 130-131.
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komendantem był Józef Stegliński, przeszkolono około 50 żołnierzy AK, 
którzy uzyskali stopnie podoficerskie. Niezależnie od szkolenia partyzanci 
„Corda” przeprowadzili kilka akcji dywersyjnych m.in. ataki na transporty 
niemieckie na trasie Biłgoraj–Zwierzyniec, likwidacje konfidentów czy 
potyczki z bandami rabunkowymi9.

Według relacji partyzantów infrastruktura w obozie pod Brodziakami 
składała się z namiotów utworzonych z plandek spadochronowych, szałasów, 
drewnianej szopy dla kilkunastu koni, wartowni z kręglaków oraz małego 
baraku kuchennego. Wyżywienie oddziału, liczącego w czerwcu 1944 roku 
aż 200 ludzi, spoczywało na barkach przede wszystkim mieszkańców Bro-
dziaków oraz Wolanin, którzy niemal we wszystkich domach piekli chleb 
przeznaczony dla ludzi z „Placówki”10.

W obozie znajdowały się szałasy, namioty płócienne, zadaszona stajnia 
oraz kuchnia wojskowa. Jeden z partyzantów tak wspomina wygląd obozu 
pod Brodziakami: „Zabudowa obozu oparta była na niedomkniętym okrę-
gu (kole). Od lewej zbudowano sześć szałasów zagłębionych do połowy 
w ziemi, wykonanych z okrąglaków uszczelnionych mchem. Dach z tar-
cicy pokryty papą i zamaskowany jedliną. W szałasie mogło jednocześnie 
ułożyć się do snu nawet dwunastu żołnierzy. Szałasy te miały za zadanie 
zakwaterowanie, nawet w warunkach zimowych tych żołnierzy, którzy byli 
zdekonspirowani i nie mogli powrócić do domu. Następne trzy pomieszcze-
nia to namioty płócienne, w tym jeden dowództwa, a za nimi zadaszenie dla 
koni i bryczki komendanta. Ostatnią zabudowę stanowiła kuchnia wojskowa, 
osłonięta z trzech stron ścianami z tarcicy i daszkiem”11.

W czerwcu 1944 roku w ramach akcji przeciwpartyzanckiej „Sturmwind 
II” Niemcy otoczyli lasy Puszczy Solskiej w „kotle”. Komendant obozu 
nakazał zbiórkę partyzantów i rozesłał plutony w celu opóźniania marszu 
Niemców w głąb lasów. Partyzanci zetknęli się z Niemcami 21 czerwca 1944 
roku m.in. pod Brodziakami, Wolaninami oraz w rejonie gajówki Smolnik, 
obóz natomiast został zaminowany i opuszczony. Oddział „Corda” wycofał 
się bagnistą drogą w kierunku Margoli, gdzie stoczył potyczkę z Niemcami, 

9 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, awers.
10 «Pamiętnik Kazimierza Pacyka „Groma” », 46.
11 R. Kiciński „Orkan”, «Mijają lata, pozostają wspomnienia», Zeszyt Osuchowski 11 
(2014) 32-33.
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a następnie dotarł w miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich pod 
Trzepietniakiem12.

Oddział dzielnie walczył w bitwie pod Osuchami. Partyzanci „Corda” 
przebili się z okrążenia niemieckiego na odcinku Młyn na Sopocie – Krzy-
wa Górka, tracąc przy tym kilkudziesięciu ludzi (łączne straty oddziału 
to 74 ludzi). Sam „Cord”, mimo tego że początkowo udało mu się wyjść 
z okrążenia – otrzymując ranę w bok – spełnił swoją obietnicę i wrócił po 
pozostałych w „kotle” żołnierzy. Nim jednak zorganizował ich powrót, został 
trafiony w głowę i poległ na polu bitwy13.

2.2 Obóz partyzancki oddziału AK-BCh „Skrzypika”

Placówka oddziału partyzanckiego dowodzonego przez plut. Józefa 
Mazura „Skrzypika” znajdowała się w lesie Ostrów pod Margolami, oto-
czonym od wschodu moczarami, a z pozostałych stron łąkami i dolinami 
rzek Studczek oraz Czarna Łada. Był to teren trudno dostępny, szczególnie 
w okresie zalewowym. Widoczne do dzisiaj w lesie Ostrów owalne zagłębie-
nia to prawdopodobnie pozostałości po schronach ludności cywilnej oraz po 
obozowisku partyzanckim. Na jednym ze starych świerków, pamiętających 
czasy wojny, da się zobaczyć ślad belki z jednego z zabudowań obozowych14.

Oddział powstał w czerwcu 1943 roku we wsi Aleksandrów, a część żoł-
nierzy wywodziła się z placówki AK por. Włodzimierza Hascewicza „Wara”. 
Dotychczas nie określono jego przynależności organizacyjnej. Organizato-
rem i dowódcą oddziału był rolnik z Aleksandrowa Józef Mazur, podobnie 
dowódcami plutonów także byli mieszkańcy Aleksandrowa. Do oddziału 
„Skrzypika”, który liczył około 60 ludzi (podczas walk w czerwcu 1944 roku 
został wzmocniony do około 100 żołnierzy), wchodzili chłopi z okolicznych 
miejscowości, w większości z Aleksandrowa, Margoli, Lipowca, Księżpola, 
Bukownicy oraz Ratwicy i Smólska15. Żołnierze BCh „Skrzypika” zostali 
przydzieleni na jeden z najgroźniejszych odcinków obrony przed atakami 
SS Galizien, Kałmuków oraz band UPA nacierających na Zamojszczyznę. 

12 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, awers; J. Markiewicz, Paprocie zakwi-
tły krwią, 72.
13 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 755-756.
14 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
15 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 205-206.
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Od kwietnia 1944 roku oddział „Skrzypika” bronił linii Kulasze–Ruda Ró-
żaniecka16. Stanisław Różański, mieszkaniec pobliskiego Aleksandrowa, 
wspomina, że jako mały chłopak wiosną 1943 roku nosił chleb do placówki 
partyzantów w lesie Ostrów pod Margolami. Nie dotarł do centrum obozu, 
gdyż zatrzymali go wartownicy, którzy przejęli prowiant. Latem 1943 roku 
Stanisław Różański, razem z wieloma innymi mieszkańcami Aleksandrowa, 
został wywieziony najpierw do Majdanku (gdzie woził trupy ludzkie do 
pieca), a później na roboty do Niemiec, z których wrócił po wojnie17.

Podczas walk w czerwcu 1944 roku oddział był podzielony na trzy 
plutony i dość dobrze uzbrojony. 22 czerwca rankiem oddział dotarł w lasy 
pod Trzepietniakiem, gdzie zarządzono koncentrację oddziałów AK i BCh. 
Podczas bitwy pod Osuchami żołnierzom „Skrzypika” nie udało się wy-
dostać z okrążenia pod Maziarzami. Część partyzantów starała ukryć się 
na bagnach, dowódca zaś wraz z grupką żołnierzy został otoczony przez 
Niemców i Kałmuków na polach wsi Podsośnina. Tam, jako ostatni na placu 
boju, zabity został dowódca oddziału Józef Mazur „Skrzypik”18.

2.3 Obóz partyzancki oddziału AK „Groma” – „Topoli”

W pobliżu gajówki Helacin stacjonował oddział partyzancki – znany 
później jako oddział „Groma” – sformowany już w maju 1942 roku przez 
ppor. Konrada Bartoszewskiego „Wira”, którego celem wówczas był atak na 
więzienie biłgorajskie. Po śmierci kolejnego dowódcy oddziału Hieronima 
Miąca „Korsarza” (zmarł w wyniku ran po bitwie z żandarmerią niemiec-
ką 1 sierpnia 1943 roku), komendę nad grupą przejął Edward Błaszczak 
„Grom”, który przeprowadził ze swoimi ludźmi wiele skutecznych akcji 
partyzanckich (m.in. odbicie więźniów w Biłgoraju). Prawdopodobnie już 
wtedy oddział okresowo przebywał w obozie niedaleko gajówki Helacin. 
Pod koniec sierpnia 1943 roku oddział wszedł w skład OP 9, tworząc razem 
z kompanią aleksandrowską AK Włodzimierza Hascewicza „Wara” III ba-
talion OP 9. Mimo formalnego połączenia do czerwca 1944 roku oddziały 

16 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 745-746; J. Markiewicz, Pa-
procie zakwitły krwią, 206.
17 Wywiad ze Stanisławem Różańskim w dniu 9 stycznia 2017 r. w Aleksandrowie 
[zbiory własne – D.R.].
18 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 756.
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„Groma” i „Wara” działały samodzielnie19. Zimą 1943/1944 oddział Groma 
miał swój obóz leśny pod Osuchami, a od wiosny ponownie stacjonował 
w rejonie gajówki Helacin20. W styczniu 1944 roku rannego Edwarda Błasz-
czaka „Groma” zastąpił na stanowisku dowódcy oddziału Włodzimierz 
Hascewicz „War”, a w maju 1944 roku komendę nad oddziałem „Groma” 
przejął Jan Kryk „Topola”, nauczyciel ze Szczebrzeszyna21.

Żołnierze oddziału pochodzili z Józefowa, Brzezin, Długiego Kąta, 
Majdanu Nepryskiego, Stanisławowa, Górnik Starych i Nowych, a także 
z obwodu biłgorajskiego oraz pojedyncze osoby z całego kraju. Stan oddziału 
liczył w sierpniu 1943 roku 147 ludzi (z czego 80 przebywało w lesie), z kolei 
podczas akcji Sturmwind II dowodzony przez „Topolę” oddział liczył ok. 
100 partyzantów22.

Podczas okrążenia pod Osuchami partyzanci z oddziału „Topoli” wraz 
z oddziałem „Skrzypika” odłączyli się od zgrupowania mjr. „Kaliny” i posta-
nowili przebijać się na własną rękę. „Topola” i „Skrzypik” nie wiedzieli, że 
dowództwo nad całym zgrupowaniem przejął Konrad Bartoszewski „Wir”, 
który rozkazał przebijać się pod Osuchami. Tuż przed świtem 25 czerwca 1944 
roku oddziały „Topoli” i „Skrzypika” rozpoczęły szturm na linię okrążenia 
w osiedlu Maziarze, natrafiając na zaminowane przedpole i na silny ogień 
niemiecki. Uderzenie załamało się, a pozostali przy życiu partyzanci wycofali 
się na bagna, gdzie starali się przeczekać obławę. W bitwie i na bagnach zgi-
nęła ponad połowa partyzantów, wraz z dowódcą Janem Krykiem „Topolą”23.

W miejscu obozu znajdziemy ślady po studni, przy której stała kuchnia 
polowa. Niedaleko obozu znajduje się mogiła dwóch partyzantów sowiec-
kich, których przywieziono tutaj rannych z Lasów Janowskich, gdzie wpadli 
w zasadzkę niemiecką pod Szeligą. Obaj byli tutaj znani – kręcili się dłuższy 
czas po okolicznych lasach. W obozie na Helacinie szukali doktora, jednak 
nie udało się ich uratować. Trumny zbito z desek podłogowych ze stodoły 
należącej do zabudowań gajowego24.

19 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 744-745.
20 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część II, rewers.
21 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa na Zamojszczyźnie, 744-745; B. Sikora, „Klucz”, 
«Historia Oddziału „GROMA” », Zeszyt Osuchowski 12 (2015) 3.
22 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 207.
23 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 128.
24 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
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2.4 Obóz partyzancki oddziału AK „Woyny”

Obóz „Woyny” nad Studczkiem był sercem dziewiątego pułku piechoty 
AK oraz centrum polowego dowodzenia okolicznymi oddziałami partyzanc-
kimi w I połowie 1944 roku. Malownicze okolice obozowiska są do dzisiaj 
wypełnione niemymi śladami historii. W niewielkiej bliskości na zachód od 
obozu da się odnaleźć jeszcze fragment łąki, na której odbywały się ćwi-
czenia i apele partyzanckie, na północ, za rzeką Studczek, na wzniesieniu 
o nazwie Kobyli Grzbiet łatwo odszukać ślady po potyczce partyzantów 
Woyny z Niemcami świtem 22 czerwca, a jeszcze dalej można zobaczyć 
symboliczną mogiłę rodziny Torbów z Aleksandrowa, zamordowanych przez 
Niemców w 1943 roku25.

Już w 1943 roku stacjonowała tutaj „Kompania Warszawska” pod do-
wództwem Tadeusza Sztumberk-Rychtera „Żegoty”. Sformowana w War-
szawie i skierowana na Zamojszczyznę „Kompania Warszawska” (wówczas 
w sile 30 ludzi) została oficjalnie przyjęta w skład oddziałów partyzanckich 
13 czerwca 1943 roku nad rzeczką Studczek26. W lipcu 1943 roku oddział, 
zasilony partyzantami z okolicznych miejscowości, stacjonował w Lipinach, 
w rejonie wsi Górecko (prawdopodobnie w miejscu późniejszego miejsca 
postoju Woyny). Partyzanci pod dowództwem Żegoty brali udział w wielu 
akcjach dywersyjnych, a jedną z najgłośniejszych było rozbicie więzienia 
w Biłgoraju i uwolnienie z niego 72 członków ruchu oporu, w tym m.in. 
prof. Ehrlicha „Farleya” oraz dowódcę oddziału NOW „Ojca Jana” pchor. 
inżyniera Bolesława Usowa „Konara”27.

Pod obóz dochodziła sporej wielkości łąka, na której odbywały się apele, 
zbiórki i ćwiczenia. Tam też wypasano konie, które przeganiano pod drzewa 
w razie przelotu nieprzyjacielskiego samolotu. Obóz otoczony był wartow-
niami, do których doprowadzona była łączność telefoniczna – na północy 
na Kobylim Grzbiecie oraz na południu w lesie Lipiny. Obóz „Woyny” był 
także połączony kablem telefonicznym z obozem „Wira”28.

25 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
26 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa, 327.
27 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
28 J. Kukułowicz, „Sybirak”, «Relacja żołnierza z oddziału „Woyny” », Zeszyt Osu-
chowski 9 (2012) 43-44; Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
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Po odejściu „Żegoty” na Wołyń kompanią dowodził Adam Haniewicz 
„Woyna”, który wkrótce został oddelegowany pod komendę Kaliny, 
a sama Kompania Warszawska została 11 listopada 1943 roku odłączona 
od OP 9, licząc wówczas ok. 80 ludzi. Część z żołnierzy „Kompanii War-
szawskiej” pozostająca na Zamojszczyźnie weszła w skład I Kompanii 
Sztabowej Inspektoratu Zamojskiego AK, stacjonującej od początku 
1944 roku nad Studczkiem29. Oddział Adama Haniewicza „Woyny” nosił 
oficjalną nazwę I Kompani Sztabowej Inspektoratu Zamojskiego Armii 
Krajowej. W obozie nad Studczkiem przebywał inspektorat zamojski 
na czele z mjr. Edwardem Markiewiczem „Kaliną” oraz samodzielna 
komórka Biura Informacji i Propagandy. Oddział nie tylko ochraniał 
inspektorat, ale również stanowił ośrodek szkolenia żołnierzy w zakresie 
łączności30.

Obóz nad Studczkiem istniał do 22 czerwca 1944 roku, kiedy to ran-
kiem wartownicy zauważyli zbliżających się Niemców. Dzięki skutecznej 
obronie na Kobylim Grzbiecie oddział „Woyny” zdążył wymaszerować 
w miejsce koncentracji oddziałów partyzanckich na Trzepietniaku. Niemcy, 
po wycofaniu się partyzantów, zniszczyli zabudowania obozowe i przejęli 
część ukrytego sprzętu31.

Kompania Sztabowa stoczyła jeszcze jedną potyczkę z wrogiem, sku-
tecznie osłaniając odwrót oddziałów AK i BCh przez rzekę Sopot obok 
gajówki Karczmiska w dniu 23 czerwca 1944 roku. Oddział „Woyny” nie 
zdołał dotrzeć na czas do wyznaczonego przez „Wira” miejsca przebicia 
się pod Osuchami. Partyzanci, przebijając się przez rzekę Sopot i ponosząc 
duże straty, wyszli z okrążenia. Adam Haniewicz „Woyna”, podobnie jak 
Józef Stegliński „Cord”, wrócił po pozostających w kotle żołnierzy. Wraz 
z kilkoma odnalezionymi partyzantami został otoczony przez Niemców 
i zginął, walcząc do ostatniego naboju. W walkach pod Osuchami zginęło 
42 partyzantów I Kompanii Sztabowej32.

29 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa, 743.
30 B. Barczyński, „Karaś”, «Relacja żołnierza z oddziału „Woyny” », Zeszyt Osuchow-
ski 10 (2013) 50.
31 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 80.
32 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa, 755-756; Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – 
część II, rewers.
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2.5 Obóz partyzancki oddziału AK „Wira”  
na Kaplicznej Górze

Obóz został założony w okolicy Kaplicznej Góry niedaleko Alek-
sandrowa jesienią 1943 roku przez Komendanta Rejonu V Obwodu Bił-
goraj Konrada Bartoszewskiego „Wira”. Sercem obozu była obszerna 
ziemianka, nazywana „bunkrem”. Obóz był jednocześnie siedzibą Kursu 
Młodszych Dowódców Piechoty oraz do kwietnia 1944 roku szpitala 
partyzanckiego. Ziemianka została wybudowana jesienią 1943 roku. Od-
kopane tutaj resztki belek dowodzą, że bunkier miał wymiary 6 m na 
9 m. W środku znajdował się magazyn broni, a sama konstrukcja była 
zamaskowana i dobrze ukryta33.

Bunkier był „sercem” całego obozu Kursu Młodszych Dowódców Pie-
choty. Szpital partyzancki został przeniesiony do poniemieckiego drewniane-
go baraku wojskowego, przetransportowanego ze stacji Długi Kąt. W drugiej 
połowie maja barak szpitalny został przeniesiony na północ północny-zachód 
od obozu „Wira”. Szpital leśny nosił kryptonim „665”. Jego komendantem 
był lekarz ppor. Lucjan Kopeć „Radwan”, a szefową sanitariuszek – Janina 
Roguska „Nina”34.

Szkoła podoficerska – Kurs Młodszych Dowódców Piechoty na Rejon 
Jozefów –powstała w styczniu 1944 roku i została założona przez Konrada 
Bartoszewskiego „Wira”, a jej celem było przeszkolenie młodzieży w ra-
mach realizacji planu „Burza”. Uczestnicy kursu brali udział w licznych 
akcjach dywersyjno-bojowych, a także w maju i czerwcu 1944 roku osłaniali 
zrzuty alianckie w terenie Puszczy Solskiej i transportowali broń zrzutową. 
Przeszkolono 3 turnusy żołnierzy, I – w styczniu i lutym, II – w marcu 
i kwietniu, III – rozpoczął szkolenie w maju. Każdy turnus zorganizowany 
był w 3 drużyny, których dowódcami byli: plut. Czesław Góra „Rzut”, 
Franciszek Mielniczek „Jeż” oraz pchor. Czesław Murzacz „Selim”. Stan 
liczbowy każdego turnusu wahał się od 40 do 50 ludzi. Szkoła istniała do 
akcji Sturmwind II, kiedy to została przekształcona w oddział partyzancki 
liczący łącznie około 100 żołnierzy35.

33 Partyzancka Mapa Puszczy Solskiej – część I, rewers.
34 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 208-209.
35 J. Markiewicz, Paprocie zakwitły krwią, 208-209.
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W obozie „Wira” 22 czerwca 1944 roku miała miejsce koncentracja od-
działów AK i BCh okrążonych przez Niemców w ramach akcji Sturmwind II, 
tego samego dnia zgrupowanie dowodzone przez mjr. Edwarda Markiewicza 
„Kalinę” wymaszerowało do południowego kompleksu Puszczy Solskiej36. 
Por. Konrad Bartoszewski „Wir” w nocy z 24 na 25 czerwca przejął dowo-
dzenie nad zgrupowaniem AK i BCh i zarządził szturm na linię okrążenia 
niemieckiego pod Osuchami. Podczas ataku na przeważające i okopane siły 
niemieckie zginęło niemal 400 partyzantów. Jedynie oddział „Wira” nie 
został całkowicie rozproszony (ponosząc straty 20 ludzi), a sam dowódca 
z pomocą swoich żołnierzy wydostał się z pola walki37.

3. Zakończenie

Celem niniejszego opracowania było opisanie obozów partyzanckich 
w Lasach Tereszpolskich. Autor opisał lasy tereszpolskie w dobie akcji 
przeciwpartyzanckich w Puszczy Solskiej w czerwcu 1944 roku, a następ-
nie scharakteryzował znajdujące się tam siły podziemia zbrojnego, głównie 
proweniencji Armii Krajowej. Na badanym obszarze znajdowały się obozy 
oddziału „Corda”, oddziału „Skrzypika”, Oddziału „Woyny”, Oddziału 
„Groma” – „Topoli” oraz oddziału „Wira”.

Na podstawie niniejszego artykułu można zaobserwować, że stałe obozy 
leśne w lasach tereszpolskich były zakładane wiosną 1944 roku, kiedy siły 
okupanta w terenie przestały dominować. Obozy były zakładane najczęściej 
przy miejscu z dostępem wody pitnej, w lesie osłaniającym partyzantów 
przed wzrokiem pilotów nieprzyjaciela oraz w bliskości gajówek, wsi bądź 
przysiółków. Obozy partyzanckie nie mogłyby istnieć bez znaczącego wspar-
cia aprowizacyjnego ze strony ludności cywilnej zamieszkującej okolice.

Era partyzanckich stałych obozów leśnych w lasach tereszpolskich 
zakończyła się po tragicznej w skutkach akcji Sturmwind II, której epi-
logiem była bitwa pod Osuchami. Klęska nad Sopotem osłabiła znacząco 
ruch partyzancki, a wkroczenie Armii Sowieckiej rozpoczęło w dziejach 

36 M. Jakubik, «Z wrażeń i przeżyć szeregowca partyzanta w lasach biłgorajskich», w: 
Z. Klukowski, Zamojszczyzna w walce z Niemcami 1939-1944 (Zamość 1946) 153-154.
37 J. Jóźwiakowski, Armia Krajowa, 755.
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polskiego ruchu niepodległościowego na Zamojszczyźnie nowy etap walki 
o wolność – czas żołnierzy wyklętych.
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Guerillas camps in the Tereszpol forest in World War II

Polish society strongly resisted the German occupant in 1939-1944. Despite the heavy oc-
cupation the Poles did not give up and organized the underground armed forces. Guerrilla 
forces set up in the forests. Significant partisan forces were stationed in 1944 in the Te-
reszpol forests near Biłgoraj. They were among troops “Corda”, “Skrzypika”, “Woyny”, 
“Grom” – “Topola” and “Wira”. The grouping of around 1000 guerrillas was broken by 
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the Germans at the Battle of Osuchy at the end of June 1944.

Keywords:  The Second World War; Tereszpol forest; Home Army; Battle of Osuchy; 
partisan camps



136

Dominik Róg

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Lublin

Osada leśna Brodziaki w XVII i XVIII wieku

Historia osad leśnych w Puszczy Solskiej nie jest dotychczas wystarczająco zbadana. Jed-
ną z takich osad są Brodziaki leżące w okolicy Biłgoraja nad rzeką Czarna Łada. Była 
to początkowo osada przemysłowa w formie maziarni, która powstała pod koniec XVII 
wieku. W XVIII wieku maziarnia się rozrastała, a w połowie XVIII wieku przekształciła 
się w osadę budziarską, którą zamieszkiwali Budziarze. Zajmowali się oni w większości 
jakimś rodzajem przemysłu leśnego, uprawiali także małe pola i łąki porozrzucane w lesie 
(tzw. Sznury). W I połowie XIX wieku właściciele ziemscy dokonali regulacji gruntów. 
Brodziaki stały się wsią rolniczą i istnieją do dzisiaj.

Słowa kluczowe:  księgi metrykalne; Puszcza Solska; demografia historyczna; historia 
regionalna; Brodziaki; Budziarze

1. Wprowadzenie 

Tematyka tzw. „małej historii”, choć jest dzisiaj coraz bardziej popular-
na wśród historyków i regionalistów, w wielu dziedzinach nadal wymaga 
szczegółowych badań. Jedną z tych dziedzin w historii lokalnej są dzieje 
miejscowości leżących w Puszczy Solskiej, które dawniej należały do Or-
dynacji Zamojskiej. W większej części początkowo były to osady leśne 
o charakterze przemysłowym, które w wyniku karczowania lasów w XIX 
wieku przekształciły się we wsie rolnicze. Jedną z takich miejscowości są 
Brodziaki, dzisiaj niewielka wieś leżąca w Gminie Biłgoraj i licząca ponad 
stu mieszkańców.

Celem niniejszego artykułu jest przywrócenie pamięci i wiedzy o po-
czątkach miejscowości Brodziaki poprzez analizę dziejów miejscowości 
Brodziaki od końca XVII wieku (pojedynczej zagrody leśnej o charakterze 
przemysłowym) do końca XVIII wieku (osada budziarska o zwartej zabu-
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dowie). Celem ubocznym artykułu jest próba pokazania metodologii badań 
naukowych nad genezą osad leśnych na terenie Puszczy Solskiej, które mają 
podobną genezę jak przedmiotowe Brodziaki. Cel ten zostanie osiągnięty 
poprzez charakterystykę początków osadnictwa leśnego w Puszczy Sol-
skiej, opisanie genezy osady leśnej w Brodziakach (Dębowym), jej rozwoju 
w maziarnię zarządzaną przez trzech właścicieli oraz charakterystykę ewo-
lucji maziarni w osadę budziarską w II połowie XVIII wieku.

W charakterystyce początków osadnictwa leśnego w Puszczy Solskiej 
wykorzystane zostaną opracowania regionalne1. Do opisania początków osa-
dy leśnej wykorzystano m.in. księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej 
oraz inwentarz leśny z 1682 roku2. Okres funkcjonowania w Brodziakach 
pieców maziarskich, których właścicielami byli Wojciech Róg, Andrzej Róg 
i Wojciech Solak, jest możliwy do zbadania dzięki inwentarzom i rewizjom 
wsi Księżpol oraz Majdan Księżpolski3. Inwentarz Budziarzy w lasach tar-
nogrodzkich z 1786 roku był głównym źródłem do opisania dziejów osady 
budziarskiej w Brodziakach4. W zakończeniu opisano konkluzje nad dziejami 
osad leśnych w Puszczy Solskiej.

2. Początki osadnictwa leśnego w Puszczy Solskiej

Puszcza Solska była jednym z największych kompleksów leśnych 
w dawnej Polsce. Składały się na nią Lasy Janowskie oraz Lasy Biłgo-
rajskie, a jej znaczne tereny wychodziły poza rzekę Tanew i łączyły się 
z Puszczą Sandomierską5. W połowie XVI wieku rozciągały się tutaj lasy 

1 Z. Kubrak, «Palenie popiołów i wyrób potażu w Puszczy Solskiej od połowy XVI do 
początków
XIX wieku», Res Historica 23 (2006) 35-47; B. Kurowska, Biszcza i oko-
lice w dziejach Zaborszczyzny (Biszcza 2007).
2 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702); Inwentarz Leśnych Księżpolskich spisa-
ny przez rewizję in anno 1682 [Archiwum Państwowe w Lublinie (dalej APL), Archiwum 
Ordynacji Zamojskiej ze Zwierzyńca (dalej AOZ) sygn. 1.1/82].
3 Wszystkie inwentarze i rewizje pochodzą z Archiwum Państwowego w Lublinie, Ar-
chiwum Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu.
4 Opisanie Budziarzów y Leśnych w Kluczu Tarnogrodzkim będących y do Ujazdów 
tychże należących (1786) [APL. AOZ sygn. 2.4/1711].
5 R. Zaręba, Puszcze, bory i lasy Polski (Warszawa 1981) 156.
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należące do królów polskich i wchodzące w skład starostw krzeszowskiego, 
zamechskiego i lubaczowskiego. Część tych terenów znajdowało się w tym 
czasie w posiadaniu rodzin szlacheckich Górków, Gorajskich, Chmielec-
kich i Latyczyńskich. Na przełomie XVI i XVII wiekku większość obszaru 
Puszczy Solskiej i jej obrzeży włączył do swojej ordynacji Jan Zamojski, 
hetman i kanclerz wielki koronny6.

Osadnictwo na terenach Puszczy Solskiej jest stosunkowo późne. Naj-
starsze miejscowości były lokowane dopiero w XVI wieku, a były to m.in. 
Goraj, Tarnogród oraz Biłgoraj. Wokół tego ostatniego istniały już wsie 
Dąbrowica, Gromada oraz Sól, założone przez ród Gorajskich. Jan Zamojski 
na początku XVII wieku przejął Dąbrowicę oraz Sól, a z tej ostatniej w XVII 
i XVIII wieku zaczęło postępować rozproszone osadnictwo wzdłuż rzeki 
Czarna Łada. Innym kierunkiem rozwoju osadniczego w tym regionie była 
wieś Księżpol leżąca na lewym brzegu Tanwi (na tzw. Zaborszczyźnie)7.

Stamtąd pochodzili osadnicy, którzy pracowali przy wyrobie potażu na 
trzech majdanach założonych w 1684 roku na prawym brzegu Tanwi. Ówcze-
sny Stary Majdan, Nowy Majdan oraz Majdan Księżpolski były zalążkami 
rozległych wsi założonych tutaj po wykarczowaniu lasów księżpolskich pod 
koniec XVII wieku8. Równocześnie postępowało przemysłowe, rozproszone 
osadnictwo maziarzy i smolarzy w kierunku północno-wschodnim, tj. m.in. 
dzisiejsze miejscowości Smólsko, Dereźnia, Brodziaki.

3. Początki osady leśnej Brodziaki w II połowie XVII wieku

Razem z maziarniami, powstałymi pod koniec XVII wieku, inwen-
tarze leśne księżpolskie notują również tzw. koszary leśne będące typem 
rozproszonego osadnictwa zagrodowego. Osady przemysłowe oraz koszary 
leśne nie miały charakteru osadnictwa trwałego – dopiero od I poł XVIII 
wieku można z większą pewnością trwalej lokować tego typu osady. Jedną 
z osad leśnych o charakterze przemysłowym była Maziarnia nad rzeką Łada 
powiązana z miejscem zwanym Dębowe.

6 Z. Kubrak, «Palenie popiołów», 36.
7 B. Kurowska, Biszcza i okolice, 72.
8 Z. Kubrak, «Palenie popiołów», 42.



139

osAdA leśnA brodziAki w XVii i XViii wieku

Osadnicy w lesie nad rzeką Czarna Łada pojawili się prawdopodobnie 
pod koniec XVII wieku, co potwierdzają źródła metrykalne z parafii w Pusz-
czy Solskiej oraz Inwentarz Leśny Księżpolski z 1682 roku9. Inwentarz 
z 1682 roku wymienia Maziarza na Dębowym, który płacił czynsz w wy-
sokości 40 złp. Określenie dokładnej lokalizacji tej osady leśnej wymaga 
dalszych szczegółowych badań źródłowych. Pewne jest, że nazwa Dębowe 
łączona jest w XVIII wieku z osadą Brodziaki leżącą nad rzeką Czarna 
Łada10.

Księgi metrykalne z parafii w Puszczy Solskiej, obejmującej swym 
zasięgiem te tereny, wielokrotnie wymieniają „Maziarnie” jako miejsce uro-
dzenia dziecka bądź miejsce zamieszkania rodziców i rodziców chrzestnych. 
Takie określenia pojawiają się już w aktach urodzeń Sebastiana Dolnego 
z 20 stycznia 1669 roku11, Marcina Maziarza z 12 listopada 1669 roku12, 
Marianny Brodziak z 21 grudnia 1771 roku13, Reginy Maziarz z 18 lutego 
1774 roku14, Anny Maziarz z 25 lipca 1775 roku15. Z kolei w aktach urodzeń 
Alberta Brodziaka z 15 kwietnia 1668 roku16, Sebastiana Brodziaka z 9 
stycznia 1774 roku17 czy Pawła Kukiełki z 21 stycznia 1674 roku pojawiają 
się określenia „z Lasu” oznaczające zamieszkiwanie wymienionych osób 
w zagrodach i „koszarach”. Spośród wymienionych powyżej najbardziej wa-
żące dla autora niniejszego artykułu są akta metrykalne rodziny Brodziaków, 
od których wywodzi się dzisiejsza nazwa miejscowości. Albert Brodziak, 
prekursor rodu Brodziaków, żyjący w II połowie XVII wieku, wraz z żoną 
Katarzyną miał następujące potomstwo: Alberta (ur. w 1668), Bartłomieja 
(ur. w 1670), Mariannę (ur. 1671), Sebastiana (ur. 1674), Józefa (ur. 1677), 
Szymona (ur. 1679) oraz Antoniego (ur. 1682)18. Sebastian Brodziak (ur. 

9 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702) oraz Inwentarz Leśnych Księżpolskich.
10 Por. Opisanie Budziarzów y Leśnych, k. 2.
11 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 79.
12 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 85.
13 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 99.
14 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 109.
15 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 113.
16 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 72.
17 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702), k. 108. W tej metryce znajduje się okre-
ślenie „puer de Sylva” jednoznacznie wskazujące na pochodzenie dziecka.
18 Akta urodzeń i małżeństw, t. 1 (1653-1702). Metryki potomstwa Alberta Brodziaka 
znajdują się kolejno w następujących kartach: Albert (k. 72), Bartłomiej (k. 90), Marianna 
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1674) ożenił się z Zofią, a miejsce ich zamieszkania jest trudne do ustale-
nia. Sebastian urodził się w lesie, a w późniejszych aktach metrykalnych 
kojarzony jest także z miejscowością Sól pod Biłgorajem. Jednym z synów 
Sebastiana i Zofii był Wojciech Brodziak, urodzony 6 kwietnia 1707 roku, 
którego późniejsze miejsce zamieszkania da się ulokować w miejscu dzi-
siejszego położenia wsi Brodziaki.

Analizując powyższe dane z ksiąg metrykalnych oraz z Inwentarza 
Leśnego z 1682 roku, można założyć tezę, że wspomniany w inwentarzu 
„Maziarz na Dębowym” oraz wymieniany w księgach metrykalnych Albert 
Brodziak, prekursor rodu Brodziaków, to ta sama osoba. Niestety, nie da się 
określić, w którym miejscu znajdowała się ta maziarnia. Przyjmujemy jedy-
nie, że mogły to być okolice dzisiejszego położenia miejscowości Brodziaki.

4. Rozwój maziarni w Brodziakach w XVIII wieku

Wzmiankowany już wcześniej Wojciech Brodziak, a także dwaj inni 
gospodarze Andrzej Róg oraz Andrzej Solak, w połowie XVIII wieku byli 
wspólnie właścicielami pieca Maziarskiego, od którego uiszczali czynsz na 
rzecz Ordynacji Zamojskiej. Obecnie niemal wszystkie rodziny mieszkające 
w Brodziakach mają korzenie tych trzech osadników19. Pierwszą archiwalną 
informację o wspólnym piecu maziarskim w miejscu nazwanym „Maziarnia” 
znajdujemy w inwentarzu wsi Księżpola z 1743 roku20. Wojciech Brodziak, 
Andrzej Róg i Wojciech Solak płacili z pieca Maziarskiego wspólny czynsz 
w wysokości 60 złp. W okolicy pieca znajdowały się osiedliska maziarzy. 
Osadnicy posiadali również pola i łąki znajdujące się dookoła osiedliska, 
a także w innych miejscach, m.in. nad rzeką Łada oraz w Łowisku. Z inwen-
tarza wynika, że Wojciech Brodziak gospodarował razem z rodzeństwem, 
m.in. uprawiając łąki za brodem na Czarnej Ładzie.

Inwentarz wsi Księżpola z 1750 roku daje informację, że osadnicy na 
Brodziakach zostali przepisani do inwentarza wsi Majdan Księżpolski21. 

(k. 99), Sebastian (k. 108), Józef (k. 123), Szymon (k. 139), Antoni (k. 157).
19 Por. D. Róg, «Brodziaki i Edwardów», Kultura – Kwartalnik Gminy Biłgoraj 22 
(Biłgoraj 2017) 4.
20 Inwentarz wsi Księżpola z 1743 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.2/664], k. 11-12.
21 Rewizja Księżpola z 1743 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.13/1535], k. 10.
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W latach pięćdziesiątych XVIII wieku osadnicy nadal zajmowali się wy-
robem mazi, stopniowo także karczowali okoliczne lasy i wyrabiali tam 
pola. Maziarze w Brodziakach uprawiali również tzw. sznury (pola i łąki 
małej wielkości), za co płacili czynsz pieniężny. Wojciech Brodziak oraz 
Andrzej Róg uiszczali opłatę ze pola w Niwie Dworskiej (dzisiejsze pola 
Smólska Dużego)22. Inwentarz z 1755 roku dodatkowo podaje informacje, 
że Maziarze z Brodziaków są czynszownikami, a ich dodatkowymi powin-
nościami jest wyjeżdżanie w podwody, kiedy zostaną do tego wezwani23. 
W inwentarzach z 1760, 1763, 1769 roku znajdujemy informację, że oprócz 
wyjeżdżania na podwody Maziarze z Brodziaków mieli stawiać się także 
pieszo na wezwanie zarządców ordynackich24. W tym też czasie postępo-
wał karczunek okolicznych lasów, m.in. pod Łowiskiem, a także wokoło 
starych pól i łąk przy osiedlisku. Mieszkańcy Brodziaków korzystali także 
z nowych łąk niedaleko rzeki Ratwica oraz za rzeką Czarna Łada. W tym 
czasie połowę czynszu za maziarnię płacił Wojciech Brodziak z bracią 
(30 złp), mniejszą część Andrzej Róg (20 złp), a najmniejszą Wojciech 
Solak (10 złp)25.

W I połowie XVIII wieku badana osada była naprzemiennie nazywana 
Dębowe oraz Maziarnia26. Dowiadujemy się o tym z ksiąg metrykalnych. 
Andrzej Róg pochodził z Soli, o czym świadczy metryka jego małżeństwa 

22 Inwentarz Majdanu Księżpolskiego z 1751 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.2/342], k. 11; In-
wentarz Majdanu Księżpolskiego z 1752 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.2/343], k. 18; Inwentarz 
Majdanu Księżpolskiego z 1754 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.2/344], k. 12; Inwentarz Majda-
nu Księżpolskiego z czynszami y powinnościami poddanych z 1755 r. [APL. AOZ, sygn. 
2.1.2/345], k. 25; Rewizja Majdanu Księżpolskiego uczyniona anno 1753 r. [APL. AOZ, 
sygn. 2.1.13/1376], k. 11.
23 Inwentarz Majdanu Księżpolskiego z czynszami y powinnościami poddanych z 1755 
r., k. 8.
24 Rewizja wsi Majdanu Xiężpolskiego z osiadłością, czynszami i powinnościami pod-
danych na gruncie spisany i zweryfikowana w 1760 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.13/1380], k. 
7; Rewizja wsi Majdanu Xiężpolskiego z osiadłością, czynszami i powinnościami podda-
nych na gruncie spisany i przy Gromadach zweryfikowana w 1763 r. [APL. AOZ, sygn. 
2.1.13/1383], k. 7.
25 Rewizja wsi Majdanu Xiężpolskiego z osiadłością, czynszami i powinnościami pod-
danych na gruncie spisany i zweryfikowana w 1766 r. [APL. AOZ, sygn. 2.1.13/1386], k. 
8.
26 Akta urodzeń i małżeństw, t. 2 (1702-1721) [Archiwum Parafialne Parafii p.w. św. 
Marii Magdaleny] k. 64.
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z 1729 roku27. W kolejnych latach znaleźć można wyżej wymienionych 
Wojciecha Brodziaka i Andrzeja Roga w metrykach jako mieszkańców na-
przemiennie Dębowego28 oraz Maziarni29. Zdarzało się również, że nazwy 
Dębowe i Maziarnia podawane są w jednej metryce, co potwierdza, że mowa 
tutaj o tym samym miejscu30. W jednej z pierwszych wzmianek Brodziaki 
jako nazwa miejscowości pojawia się w jednym akcie metrykalnym razem 
z nazwą Dębowe31.

5. Brodziaki jako osada budziarska w II połowie XVIII wieku

W latach siedemdziesiątych XVIII wieku zaczęto osadników w Brodzia-
kach i okolicznych przysiółkach nazywać Budziarzami. Inwentarz z 1773 
roku wymienia imiona i nazwiska Budziarzy oraz wyszczególnia, do jakich 
Folwarków mieli oni pełnić swoje powinności, tzw. „koleje” (podwody). 
Budziarze z Brodziaków, tj. Wojtek Brodziak, Tomek Brodziak, Szymek 
Brodziak, Jędruch Róg, Wawrzek Sieradzki, Jędrzej Solak, Tomek Solak 
oraz Michał Solak, odbywali Koleje do Klucza Zwierzynieckiego32. W in-
wentarzach z 1773 i 1775 roku wyszczególniono także opłaty Budziarzy za 
uprawiane „Pola na Maziarni”. Lista wymienia następujące nazwiska, które 
do tej pory nie pojawiały się w kontekście miejscowości Brodziaki: Tomek 
Solak, Michał Solak, Jędruch Solak, Krzych Przekaza, Stach Fusiarz, Jakub 

27 Akta urodzeń i małżeństw, t. 3 (1722-1744) [Archiwum Parafialne Parafii p.w. św. 
Marii Magdaleny] k. 332.
28 W Dębowym urodziła się córka Wojciecha i Anastazji Brodziak – Zofia w 1753 roku. 
Akta urodzeń i małżeństw, t. 4 (1746-1761) [Archiwum Parafialne Parafii p.w. św. Marii 
Magdaleny] k. 68.
29 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. 4 (1746- 1761) k. 8 i 36.
30 Z aktu urodzenia Sebastiana Sieradzkiego z 1761 roku można dowiedzieć się, że jego 
rodzice pochodzili z „Dembowego z Maziarni”. Akta urodzeń i małżeństw, t. 4 (1746-
1761) k. 177.
31 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. 4 
(1746-1761) k. 280.
32 Inwentarz Majdanu Księżpolskiego na gruncie spisany w 1773 r. [APL. AOZ, sygn. 
2.1.2/347], k. 9.
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Maciocha (osiadły w Łowisku pod Smólskiem), Wawrzek Sieradzki, Błażej 
Kukiełka, Oleszko Kobel. Nie da się stwierdzić, czy wszyscy wymienieni 
powyżej Budziarze mieli swoje miejsce osiadłości w okolicy Brodziaków 
czy uprawiali tam tylko pola sznurowe33.

Inwentarze i rewizje wsi Majdan Księżpolski z lat osiemdziesiątych 
XVIII wieku wykazują postępujące, rozproszone osadnictwo budziarzy 
leśnych nad rzeką Łada, w Łowisku, w lesie Łodyżki Małe i Łodyżki Duże, 
w Sigle, w Niwie Dworskiej Smólska itd. Nie odnajdujemy tam z kolei in-
formacji o piecach maziarskich w Maziarni (Brodziakach), które istniały tam 
jeszcze na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku. Można wnioskować, 
że maziarnia przestała funkcjonować z powodu wyczerpania okolicznych 
zasobów leśnych poprzez wykarczowanie starych drzewostanów, w miejscu 
których zaczęto uprawiać pola34.

Moment ten możemy traktować jako przekształcenie osady przemy-
słowej w formie maziarni w osadę leśną zamieszkiwaną przez Budzia-
rzy, czyli grupę społeczno-zawodową. Budziarze w Ordynacji Zamojskiej 
w większości wywodzili się z chłopów z okolicznych wsi oraz osadników, 
którzy osiedlali się w lasach Puszczy Solskiej na przestrzeni XVII–XIX 
wieku. Budziarze zajmowali się głównie gospodarką leśną (produkowali 
m.in. potaż, maź, dziegieć, smołę itd.) oraz bartnictwem. Uprawiali także 
małe poletka i łąki (tzw. Sznury), z których opłacali czynsz. Tylko najuboż-
si z nich odrabiali pańszczyznę, większość za swoje powinności opłacała 
czynsz pieniężny.

Wiele cennych informacji o ówczesnych mieszkańcach Brodziaków 
daje inwentarz opisujący Budziarzy w lasach rewiru tarnogrodzkiego oraz 
ich powinności i dobytek35. Budziarze w Brodziakach mieszkali „z dawna” 
w jednym miejscu, blisko siebie. Mieszkał tam także w tym czasie leśniczy. 
Inwentarz wymienia następujących gospodarzy: Szymek Brodziak, Jędruch 

33 Inwentarz Majdanu Księżpolskiego na gruncie spisany w 1773 r., k. 16; Rewizja dóbr 
Majdanu Xiężpolskiego z czynszem i innymi powinnościami poddanych na gruncie spisa-
na [APL. AOZ, sygn. 2.1.13/1391], k. 14.
34 Rewizja wsi Majdanu Xiężpolskiego z przyległościami z 1781 r. [APL. AOZ, sygn. 
2.1.13/1396]; Rewizja wsi Majdanu Xiężpolskiego w roku 1787 uczyniona [APL. AOZ, 
sygn. 2.1.13/1401].
35 Opisanie Budziarzów y Leśnych w Kluczu Tarnogrodzkim będących y do Ujazdów 
tychże należących (1786) [APL. AOZ sygn. 2.4/1711], k. 2.
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Brodziak, Józef Brodziak, Tomek Brodziak, Michał Róg, Wawrzek Siradzki, 
Tomek Solak, Michał Luchowski, Michał Solak, Stach Fusiarz, Woytek Prze-
kaza. Niedaleko Brodziaków mieszkali w przysiółkach Michał Ratay, Fra-
nek Ratay, Oleszko Kobel – w dzisiejszym lesie Ratajówki, a także Jędrzej 
Luchowski, Wawrzek Luchowski, Szymek Luchowski – nad rzeką Czarną 
Ładą. Budziarze z Brodziaków posiadali w swoich gospodarstwach woły 
(większość po 2 sztuki), konie (po 1 i po 2 sztuki), krowy (po kilka sztuk), 
owce (po kilka sztuk). Kilku Budziarzy z Brodziaków zajmowało się także 
bartnictwem (Michał Róg i Wawrzek Sieradzki posiadali po 20 pni pszcze-
lich). Budziarze z Brodziaków wypełniali swoje powinności częściowo do 
Zwierzyńca, częściowo do Majdanu Księżpolskiego. Tomasz Brodziak, 
Michał Solak i Michał Luchowski pełnili funkcje Leśnych, a ich zadaniem 
było pilnowanie lasów należących do Ordynacji Zamojskiej przed grabie-
żami i kłusownictwem, za co otrzymywali przydział gruntów do uprawy36.

6. Zakończenie

Za kres osadnictwa budziarskiego należy uznać I połowę XIX wieku, 
kiedy z inicjatywy Ordynacji Zamojskiej przeprowadzono regulację gruntów. 
Z wielu leśnych osad budziarskich powstały wsie istniejące do dzisiaj. XII or-
dynat Stanisław Kostka Zamoyski doprowadził do reorganizacji urządzenia 
leśnego oraz rozpoczął regulację gruntów. Budziarze mieszkający w małych 
przysiółkach leśnych zostali przesiedleni do okolicznych, większych wsi 
lub osad i osadzeni „na gruncie”. Otrzymali oni nadziały gruntu rolnego, 
często na terenach, które sami wcześniej wykarczowali. Większość osad 
leśnych zmieniła typ z pojedynczych rozproszonych zagród i przysiółków 
w ulicówki. Wiele pozostałości po tym rozproszonym osadnictwie da się 
odnaleźć w Puszczy Solskiej również dzisiaj. Wraz z regulacją gruntów 
zmieniły się również powinności Budziarzy, których po regulacji władze 
ordynackie traktują i określają już jako włościan.

Celem niniejszego artykułu było przywrócenie pamięci i wiedzy o po-
czątkach miejscowości Brodziaki. Autor dokonał analizy źródłowej począt-

36 Por. Wieś Majdan Księżpolski. Inwentarz powinności i danin na gruncie spisany 
w roku 1805 [APL. AOZ sygn. 3.3.3/2564], k. 55.
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ków miejscowości, której geneza sięga końca XVII wieku, gdy w miejscu 
„Dębowe” swoją maziarnię miał Albert Brodziak, protoplasta rodu Bro-
dziaków. Autor podjął próbę opisania ewolucji osady przemysłowej w for-
mie maziarni w osadę budziarską. Autor zauważył najważniejsze momenty 
rozwoju osady, tj. rozrost maziarni z jednego właściciela do trzech, koniec 
funkcjonowania maziarni na początku lat siedemdziesiątych XVIII wieku, 
a tym samym początek zaistnienia osady budziarskiej.

Dzięki analizie początków i rozwoju miejscowości Brodziaki możliwe 
jest wykorzystanie metodologii badań naukowych w kontekście innych 
miejscowości w Puszczy Solskiej mających podobną genezę. Miejscowości 
rozwijały się w następującej formie: mała osada leśna w formie przemysło-
wej, która rozrasta się i zwiększa swoją populację, by w ostateczności stać 
się wsią rolniczą. W powyższych badaniach istotne jest uchwycenie zajęć 
osadników oraz zależności od właścicieli gruntu (w tym przypadku od Or-
dynacji Zamojskiej). Bogate archiwalia o tematyce gospodarczej Ordynacji 
Zamojskiej dają informację o powinnościach i zajęciach ludności, a także 
przekazują bogaty zbiór nazw miejscowych.
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The Brodziaki forest settlement in the 17th and 18th centuries

The history of forest settlements in the Solska Wilderness has not been sufficiently resear-
ched so far. One of them is Brodziaki, located near Biłgoraj, near Czarna Łada river. It was 
initially an industrial settlement in the form of a tar production, which was established at 
the end of the 17th century. In the 18th century, the tar production grew. In the mid-18th 
century it evolved into a village that inhabited Budziarze (Pol. forest workers, mostly col-
liers) in most cases connected with some kind of forest industry. Budziarze also cultivated 
small fields and meadows scattered in the forest (so called Pol. Sznury). In the first half of 
the 19th century, when owing to the Zamoyski Family Fee Trail, there was land regulation. 
Brodziaki became an agricultural village and they still exist today.

Keywords:  Metric books; Solska Wilderness; historical demography; regional history; 
Brodziaki; Budziarze


