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KRZYSZTOF ZYGMUNT CP

Konsekracja  zakonna s#ugi Bo$ego ojca Bernarda
Kryszkiewicza w kontek%cie Roku "ycia Konsekrowanego

W Roku #ycia Konsekrowanego rozwa$amy tajemnic% ofiarowania si% osoby
Bogu poprzez &luby zakonne czy te$ inne przyrzeczenia. Konsekracja to droga
u&wi%cenia, po&wi%cenia, dobrowolnego ofiarowania si% Bogu. Jednak$e si%gaj'c
do pocz'tków konsekracji osoby nale$y uzna(, $e to sam Bóg dzia)a u&wiecaj'co
na cz)owieka, czyni'c z niego swoj' w)asno&(, uzdalnia go do wiernego wype)nie-
nia Jego woli i osi'gni%cia doskona)o&ci na wzór Chrystusa. Jest to odpowied* Boga
na akt osoby oddaj'cej si%, czyli konsekruj'cej1. Do konstruktywnych elementów
konsekracji zakonnej nale$': ca)kowite oddanie si% Bogu w celu oddawania Mu
czci i budowania Ko&cio)a, na&ladowanie Chrystusa w sposób bardziej radykalny,
poddanie si% dzia)aniu Ducha !wi%tego, zachowanie rad ewangelicznych oraz
pewnych norm prawnych obowi'zuj'cych w danym Instytucie, d'$enie do dosko-
nalszej mi)o&ci w s)u$bie Królestwa Bo$ego, g)%bsze zwi'zanie si% ze wspólnot'
Ko&cio)a, dawanie &wiadectwa profetycznego i eschatologicznego2.

Papie$ Franciszek w Li&cie Apostolskim napisanym z okazji Roku #ycia
Konsekrowanego zach%ca do spojrzenia w przesz)o&( z wdzi%czno&ci', do przej-
rzenia historii swego zakonu i u&wiadomienia sobie, jak prze$ywano charyzmat na
przestrzeni dziejów. Ró$ne postawy, b)%dy, wzloty i upadki mog' by( pouczeniem
dla $yj'cych dzisiaj konsekracj' i jednocze&nie wezwaniem do nawrócenia3.
Jednocze&nie jest to wezwanie do pytania o wierno&( misji osób konsekrowanych,
do patrzenia w przysz)o&( z nadziej' oraz nieulegania pokusie wydajno&ci i zaufa-
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3 Por. FRANCISZEK, List apostolski do wszystkich osób konsekrowanych z okazji Roku !ycia Konsekro-
wanego, Watykan 2014, nr I. 1.

2 Por. tam$e, s. 677–678.

1 Por. Encyklopedia Katolicka, t. 9, TN KUL, Lublin 2002, s. 676.



nia w)asnym si)om4. Papie$-zakonnik, u$ywaj'cy cz%sto w tym li&cie pierwszej
osoby liczby mnogiej, odnosi s)owa zach%ty równie$ do samego siebie. Wzywa
przede wszystkim do rado&ci, do radosnego prze$ywania swojej konsekracji, bo
jedynie taka postawa mo$e przyci'ga( innych, m)odych, oraz owocuje skuteczno&-
ci' apostolsk'5. Osoby konsekrowane powinny nie&( rado&( wszystkim jako wyraz
pocieszenia Bo$ego, stanowi ona bowiem potrzeb% i fundament $ycia ludzkiego6.
List skierowany do osób zakonnych przez Kongregacj% w Roku #ycia Konsekro-
wanego wzywa do ruchu, do pielgrzymowania, do wyruszenia w drog% duchowego
rozwoju jako konsekwencji odpowiedzi na wezwanie Boga, który jest dawc' po-
wo)ania: !ycie chrze"cija#skie jest zdeterminowane czasownikami oznaczaj$cymi ruch,
jest nieustannym poszukiwaniem [...]7. Chodzi tu o niespokojne poszukiwanie pro-
wadz'ce od spotkania z Chrystusem do zrozumienia prawdy8. Droga ta nazna-
czona jest równie$ Krzy$em, cierpieniem i wytrwaniem a$ do Golgoty, a wewn%trzna
pielgrzymka trwaj'ca przez ca)e $ycia zaczyna si% w sercu cz)owieka, w jego
rozmowie z Bogiem, w s)uchaniu Mistrza, uczeniu si% od Niego, tak by potem
g)osi( Go z rado&ci' jako zmartwychwsta)ego w)asnym $yciem, &wiadectwem
w codzienno&ci9. Wa$nym elementem na tej drodze jest kontemplacja Boga,
dzi%ki której mo$emy patrze( na otaczaj'c' rzeczywisto&( oczyma wiary, stawa(
si% znakiem profetycznym i uczestniczy( w dziele mi)o&ci, które jest ci'g)ym
procesem10. Kwestie wskazane do refleksji dotycz' *ród)a rado&ci $ycia konsekro-
wanego, wolno&ci od kultury tymczasowo&ci, stanu niepokoju o sprawy Bo$e, nie-
pokoju o mi)o&( w konkretnych sytuacjach, jako&ci braterstwa i $ycia wspólnego,
poddania si% na wzór Maryi w oczekiwaniu na jutro, p)odno&ci duchowej i dusz-
pasterskiej oraz &mia)ego i odwa$nego pragnienia i wizji na przysz)o&(11.
W kontek&cie tych wytycznych, nauczania papieskiego i dokumentu Kongregacji
mo$na spojrze( na kwesti% konsekracji zakonnej w $yciu s)ugi Bo$ego o. Bernarda
Kryszkiewicza (1915–1945). S)uga Bo$y w swoich notatkach, kazaniach, rozwa$a-
niach nie po&wi%ca wiele miejsca &lubom zakonnym, a tym bardziej – samej
konsekracji. O jego stosunku do w)asnego powo)ania zakonnego i do sk)adanych
&lubów zakonnych dowiadujemy si% jedynie z listów pisanych do bliskich mu
osób, z niektórych modlitw maj'cych charakter ofiarowania si%, a tak$e ju$
po&rednio ze wspomnie+ osób b%d'cych &wiadkami jego $ycia. Te ostanie jednak
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11 Por. tam$e, nr 12.

10 Por. tam$e.

9 Por. tam$e, nr 6.

8 Por. tam$e.

7 Tam$e, nr 5.

6 Por. KONGREGACJA DS. INSTYTUTÓW #YCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZENIA #YCIA APOSTOLSKIEGO,
Rallegratevi. List z okazji og)oszenia roku 2015 Rokiem #ycia Konsekrowanego, TUM, Wroc)aw
2014, nr 3.

5 Por. tam$e, nr II, 1.

4 Por. tam$e, nr I, 3.



dotycz' konkretnych sytuacji zwi'zanych z praktykowaniem rad ewangelicznych
i realizacj' przez niego &lubów zakonnych.

Brak jakichkolwiek rozwa$a+ na temat konsekracji zakonnej mo$na t)uma-
czy( tym, $e o. Bernard Kryszkiewicz $y) w okresie, w którym $ycie zakonne by)o
rozpatrywane jako rzeczywisto&( statyczna w Ko&ciele, badana w ramach teologii
ascetycznej; brakowa)o za& specjalistycznych bada+ z zakresu teologii $ycia kon-
sekrowanego, która wchodzi)a w zakres ascetyki b'd* teologii $ycia wewn%trznego.
#ycie zakonne pojmowano nieustannie za Akwinant' jako „stan doskona)o&ci”
i jeszcze do pierwszych obrad Soboru Watyka+skiego II u$ywano tego terminu
jako obowi'zuj'cego. Jeszcze zwo)any w 1950 roku Mi%dzynarodowy Kongres
Instytutów Zakonnych zosta) nazwany kongresem stanów doskona%o"ci12 – uzna) on,
$e stan zakonny jest najdoskonalsz' drog' do &wi%to&ci. Kodeks Prawa Kanonicz-
nego z 1917 roku okre&la) $ycie zakonne jako sta%y sposób &ycia wspólnego, w którym
wierni oprócz wszystkich przykaza# przyjmuj$ nadto obowi$zek zachowania rad ewan-
gelicznych przez "luby czysto"ci, pos%usze#stwa i ubóstwa13, &luby zakonne pojmowano
wi%c w sposób jurydyczny, dyscyplinarny, okre&laj'c je jako form% wyrzeczenia,
ascezy, podkre&laj'c ich negatywny aspekt duchowy.

Mo$na si% zastanowi(, w jaki sposób m)ody Zygmunt Kryszkiewicz (potem
jako ojciec Bernard) rozumia) swoje powo)anie do $ycia konsekrowanego i jak
rozumia) swoj' konsekracj%. Uformowany w ówczesnych warunkach zapewne
przyjmowa) jako norm% zasady, które wówczas obowi'zywa)y, poddawa) si% za-
równo normom partykularnym, jak i ogólnym wówczas obowi'zuj'cym i odnosz'-
cym si% do $ycia zakonnego. By)y to Regu)a i Konstytucja, Zwyczajniki (Syllogia)
oraz obowi'zuj'ce prawo kanoniczne. !ledz'c drog% $ycia i powo)ania s)ugi Bo$ego,
opieraj'c si% na jego pisanych listach, mo$e równie$ w niektórych wspomnieniach
osób odnajdujemy pewne elementy &wiadcz'ce o pozytywnym sposobie prze$y-
wania przez niego rad ewangelicznych, a tym samym o pozytywnym rozumieniu
swej konsekracji. Po okresie swoistej próby, jak' by)o niezdanie do czwartej klasy
szko)y podstawowej, znalaz) si% w Szkole Apostolskiej Ojców Pasjonistów w Przas-
nyszu i ju$ w 1928 roku w li&cie pisanym do matki stwierdza, $e $ycie w tym
nowym domu jest zupe)nie inne ni$ w domu rodzinnym, wyra$a rado&( z pobytu
w nowym miejscu oraz – co zadziwiaj'ce – wyra$a pragnienie pozostania tu na
zawsze, je&li zechce tego Pan Bóg14. Mo$na si% zastanawia(, na ile trzynastoletni
m)odzieniec móg) mie( &wiadomo&( swego powo)ania do $ycia zakonnego,
z drugiej jednak strony mo$na si% domy&la(, $e wówczas m)odzie$ wcze&nie podej-
mowa)a decyzj% odnosz'c' si% do swego $ycia doros)ego, wybiera)a drog% powo-
)ania ma)$e+skiego, a tym bardziej kap)a+skiego i zakonnego.
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14 Por. List do matki z dn. 18.09.1928, LOB, s. 1.

13 KPK, kan. 487, cyt. za: M. ,acek, Teologia &ycia zakonnego, dz. cyt.

12 Por. M. ,ACEK, Teologia &ycia zakonnego, PI#W, Warszawa 2000, mps.



Innym wa$nym wydarzeniem na drodze do konsekracji by)o przywdzianie
habitu „zakonnego”, co wyra$a)o akt w)'czenia m)odego cz)owieka do alumnatu.
Zygmunt przypomina sobie s)owa swej matki, która wyrazi)a $al, $e jej syn nie
b%dzie ca)owa) habitu jak &wi%ty Gabriel, ten jednak z satysfakcj' jej odpisuje, $e
sta)o si% inaczej15. Rok pó*niej, bo w 1929 roku &wiadomo&( powo)ania zakonnego
i kap)a+skiego jest ju$ wyra*na. Zygmunt daje temu wyraz w li&cie do swego ojca,
który, jak mo$na si% domy&la(, jest przeciwny takiemu wyborowi. Zygmunt pisze
o najlepszej cz'stce, jak' wybra). Podaje argument eschatologiczny, mówi o przy-
gotowywaniu si% na &mier( ka$dego dnia, o gromadzeniu sobie bogactwa nieprze-
mijaj'cego i dodaje, $e )atwiej mu to czyni( w klasztorze. Pisze o szcz%&ciu
zwi'zanym z przebywaniem w tym miejscu i dzi%kuje swej matce, która wskaza)a
i zach%ca)a go do wst'pienia do klasztoru, gdzie jest tyle rado"ci i rozkoszy,
a o których ludzie "wiatowi bardzo ma%o wiedz$16. T% rado&( opisuje w dalszej cz%&ci
listu, gdy mówi o szcz%&ciu duszy powo)anej do zacisza klasztornego i ch%tnie
odpowiada na g)os Bo$y. Im d)u$ej osoba przebywa w klasztorze, tym bardziej
jest szcz%&liwsza, gdy$ jeszcze bardziej poznaje )ask% powo)ania, a przez to okazuje
Bogu jeszcze wi%ksz' wdzi%czno&(. Sam wi%c o sobie pisze, $e cho( krótko jest w
klasztorze, to ju$ poznaje t% )ask% powo)ania, serce za& znajduje spokój
wewn%trzny. S)owa te kieruje szczególnie do swego ojca, pragn'c go przekona(
o warto&ci $ycia zakonnego, konsekrowanego, odwo)uj'c si% do argumentacji
o szcz%&ciu, którego on mia)by by( pozbawiony17. T% rado&(, jak wida(, mo$e
jeszcze naiwn' i m)odzie+cz' przejawia w pierwszych listach na pocz'tku pobytu
w Szkole Apostolskiej, jeszcze nie jako osoba konsekrowana, ale alumn zdoby-
waj'cy wiedz%. Kolejny krótki list z 22 lipca potwierdza jego postanowienie: Ja
chc' pozosta( uczniem mistrza Najwy&szego i jego mechanikiem. Warsztatów dusz
ludzkich, a nie nikczemnej materii, która ulegnie doszcz'tnemu zniszczeniu18. Wpraw-
dzie mówi tu o powo)aniu kap)a+skim, s)u$ebnym, lecz rozumie je w ramach
$ycia konsekrowanego. O swej rado&ci w $yciu klasztornym (a wi%c i zakonnym)
wspomina równie$ w $yczeniach bo$onarodzeniowych, gdy pisze o odczuciu, $e
weselej sp%dzi te &wi%ta, gdy$ b%dzie bli$ej Tego, który swym narodzeniem ma
zaspokoi( wszelkie pragnienia ludzkie19. Jesieni' 1930 roku pisze d)ugi list do
ojca, który zapewne pogodzi) si% ju$ z wyborem drogi $yciowej dokonanym przez
syna, gdy$ ten wspomina z wdzi%czno&ci' i mi)o&ci' swego ojca i czuj'c si%
niegodnym, wyra$a nadziej% na skuteczno&( swej modlitwy za niego i ze wzgl%du
na wielkie mi)osierdzie Boga, który niegodnego powo)a) do grona swych najser-
deczniejszych przyjació)20. W jednym z listów wyra$a nadziej%, $e modlitwa matki
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20 Por. List do ojca z dn. 24.10.1930, LOB, s. 11.

19 Por. List do rodziców z dn. 22.12.1929, LOB, s. 7.

18 Por. List do matki z dn. 22.07.1929, LOB, s. 6.

17 Por. tam$e, s. 4–5.

16 List do ojca z dn. 25.04.1929, LOB, s. 3–4.

15 Por. List do matki z dn. 22.12.1928, LOB, s. 2.



przyniesie po$ytek i pomo$e mu w wiernym s)u$eniu Bogu21. Z pewno&ci' t%
s)u$b% rozumia) w ramach powo)ania zakonnego i kap)a+skiego.

Na m)odego kandydata do zakonu przychodzi równie$ próba, pokusa
wyst'pienia i rezygnacji z wybranej drogi. Ma tego pe)n' &wiadomo&(, skoro
opisuje swój wewn%trzny stan duchowy w li&cie kierowanym do matki w czerwcu
1931 roku. Nazywa to cierpieniem wyra$aj'cym si% przez t%sknot% za szcz%&li-
wszym $yciem w rodzinnym domu. Uznaje je za pokus% szatana, który wzbudza
w nim wstr%t do klasztoru i jego otoczenia, znika w nim nawet weso)o&(, serdecz-
no&(. !wiadomy takiego stanu, szuka ratunku w przeczekaniu tego z)ego nastroju
oraz w my&li, $e wyst'pieniem swym zasmuca)by przede wszystkim swoj' matk%22.
Taka argumentacja za pozostaniem w klasztorze i podtrzymaniem w sobie
powo)ania do $ycia zakonnego mo$e wydawa( si% zadziwiaj'ca, wskazuje ona
bowiem, $e m)ody Zygmunt ma na uwadze tak$e dobro swej matki i nie chce jej
sprawia( k)opotu. Jednak$e dotychczasowe znane nam wypowiedzi potwierdzaj'
stabilno&(, trwa)o&( jego wyboru i &wiadomo&( zagro$e+, jakie si% z tym wyborem
wi'$'. Próba rozwi'zania tego problemu dokonywa)a si% przy wsparciu spowied-
nika, a zw)aszcza kierownika duchowego, zapewne dyrektora szko)y, ojca Jacka
Garimoldi, który przeprowadza) z nim szczere rozmowy. Sam uzna) te próby,
pokusy za zwyk%y sposób Jezusa do"wiadczenia Jemu oddanych23. Tym bardziej, $e
kryzys mija wraz z rozdaniem &wiadectw, a m)odego, ju$ szesnastoletniego
Zygmunta nawiedza refleksja o szybkim przemijaniu $ycia oraz o przygotowy-
waniu si% do nowicjatu, o czym wspomina w li&cie lipcowym z 1931 roku24.
W kolejnych listach wspomina o przygotowaniu do obrz%du ob)óczyn – wida(, $e
g)%boko prze$ywa to wydarzenie, jakie mia)o go spotka( w niedalekiej przysz)o&ci.
Przypomina te$ o przys)aniu mu pewnych niezb%dnych rzeczy na czas nowicjatu.

We wrze&niowym li&cie z 1933 roku Zygmunt Kryszkiewicz wyznaje, $e
mia) okazj% pozna( $ycie pasjonistów przez ostatnich pi%( lat pobytu w Szkole
Apostolskiej, ale to poznanie by)o dalekie od poznania prawdziwego $ycia klasz-
tornego:

„Kiedy samotnie pozostaje si% w ciszy celi, kiedy si% jest tak blisko
Boga, $e niejako oddycha si% Nim to tak przyjemnie, tak mi)o duszy
ludzkiej, $e naprawd% czuje si% ona zadowolona zupe)nie – szcz%&li-
wa. O jaki$ to kontrast do $ycia koszarowo-miejskiego! Trzeba jednak
samemu osobi&cie je pozna(, aby potem bezstronnie je porówna(
i oceni(”25.

KRZYSZTOF ZYGMUNT CP – Konsekracja  zakonna s%ugi Bo&ego ojca Bernarda Kryszkiewicza...

11
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24 Por. List do najdro$szych z dn. 01.07.1931, LOB, s. 17.

23 Por. tam$e.

22 Por. List do matki z dn. 12.06.1931, LOB, s. 15–16.

21 Por. List do matki z dn. 5.02.1931, LOB, s. 14.



Jesieni' tego roku o. Bernard rozpoczyna roczny nowicjat, najpierw w Przas-
nyszu, potem w Sadowiu i prze$ywa go z pe)nym przekonaniem, $e jest to dla
niego czas wyj'tkowy. Ma &wiadomo&( swego powo)ania do wyj'tkowego $ycia,
skoro w li&cie kierowanym do ojca pisze o swoim szcz%&ciu, $e pomimo niegodzi-
wo&ci Bóg jego w)a&nie wybra), i pragnie, aby $yczenia wytrwania na tej drodze,
z)o$one w dniu ob)óczyn, zrealizowa) sam Stwórca26. List ten podpisuje ju$
nowym imieniem, którego zmiana mia)a wyra$a( porzucenie starego, &wieckiego
stanu, a wybranie nowego. Nowicjat jest dla niego czasem szczególnym, skoro
prosi swoich bliskich o modlitw% trzykrotnie bardziej intensywn' ni$ do tej pory,
gdy przebywa) w alumnacie27. Swoje zadowolenie i szcz%&cie z powodu pobytu w
klasztorze okazuje wobec swej babci, do której pisze s)owa:

„Pokoju mego ducha dotychczas nic nie m'ci. Jezus na niewierno&ci
moje patrzy przez palce, zapomina $e powinien by( sprawiedliwy,
pami%ta tylko o tem, $e jest Mi)o&ci' niesko+czon' i tak ka$da, naj-
mniejsza moja wierno&( Jego )asce, ro&nie w Jego oczach do rozmia-
rów, czy ja wiem jakich i wedle tego p)aci”28.

!wiadomy jednak jest tego, $e dzie)o rozpocz%te musi sko+czy(, musi by(
wierny swoim obowi'zkom i Bogu do ko+ca. Pod koniec nowicjatu pisze o tej
sytuacji jako czasie duchowego wzrastania, jako czasie najszcz%&liwszym w ca)ym
swoim dotychczasowym $yciu, gdy$ zacz') w)a&nie poznawa( tajniki Serca, które
tak bardzo ukocha)o ludzi, i sam te$ kocha to Serce ca)ymi si)ami i do szale+-
stwa29. Po paru miesi'cach od zako+czenia nowicjatu pojawia si% refleksja nad
mijaj'cym czasem, ojciec Bernard Kryszkiewicz pisze, $e da) mu ten czas nowy
pogl'd na $ycie, pozna) w nim, co to $ycie oznacza, $ycie oddane Bogu w ofierze,
i co jest przyczyn' jego szcz%&cia. O $yciu klasztornym pisze znamienne s)owa:

„Nigdy bym nie przypuszcza), $e tak s)odko jest s)u$y( Bogu. […] co
za ró$nica miedzy tym klasztorem jaki istnieje w poj%ciu ludzi
&wieckich, a tym, w którym $yje zakonnik. Byli zakonnicy, którzy
mówili, $e gdyby ludzie poznali co znaczy $ycie zakonne, przez mury
wciskaliby si% do klasztorów, ja za& mog% doda(, $e i kominami. […]
Od roku sta)em si% entuzjast' i to wielkim $ycia zakonnego i wszyst-
kich, którym dobrze $ycz%, chcia)bym w niem widzie(. Naprawd%
najlepsz' cz'stk% ten sobie obra), kto z przekonaniem wst%puje do
klasztoru, albo w nim zdobywa je sobie”30.

S)owa dziewi%tnastoletniego studenta-kleryka s' symptomatyczne, &wiadcz'
o nieustannym zaanga$owaniu w nowe $ycie, jakie wybra) par% lat wcze&niej, oraz
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30 List do cioci z dn. 25.12.1934, LOB, s. 51.

29 Por. List do rodziców z dn. 22.10. 1934, LOB, s. 45.

28 List do babci z dn. 20.12.1933, LOB, s. 41.

27 Por. List do matki z 1933 r., LOB, s.37.

26 Por. tam$e, s. 36.



o coraz g)%bszej &wiadomo&ci $ycia konsekrowanego prze$ywanego z entuzjazmem
i rado&ci'. Mówi o swoim szcz%&ciu bycia zakonnikiem, którym chcia)by si% dzieli(
z innymi, z tymi, którzy tego szcz%&cia nie zaznali, bo Bóg nie da) im tej )aski.

Z)o$enie pierwszej profesji przez Bernarda (11 listopada 1934 roku) jest
momentem, w którym rzeczywi&cie staje si% on ofiarowanym Bogu, konsekrowa-
nym, danym na wy)'czn' i nieodwo)aln' s)u$b% Temu, który go wezwa). Porów-
nuje on t% sytuacj% do paramentów liturgicznych, które s' w sposób wy)'czny
u$ywane przez kap)ana do sprawowania obrz%dów. Przynosi mu ten stan ogromn'
godno&(, ale z drugiej strony stawia wysokie wymagania. Docenia to, $e od
m)odo&ci zosta) wtajemniczony w sprawy Bo$e, ma wra$enie, $e od pocz'tku pije
czarowny puchar, daj$cy pe%no"( szcz'"cia, szcz'"cia prawdziwego, nigdy nie daj$cego
odczu( &adnej pustki, &adnego rozczarowania, […] daj$cego jedynie r'kojmi' pewn$, &e
b'dzie ono trwa%o wiecznie, tylko w wy&szej, doskonalszej formie31. Ofiarowanie si%
Bogu, czyli konsekracj% poprzez &luby zakonne rozumie jako szczytn' misj% pole-
gaj'c' na ukochaniu z ca)ych si), do szale+stwa Serca Bo$ego, jako dawanie innym
mo$liwo&ci poznania Tego Serca, aby coraz wi%cej ludzi Je ukocha)o32. Z)o$ona
przez Bernarda profesja zakonna by)a te$ okazj' do tego, by listownie zach%ci(
swego ojca do skorzystania z sakramentu pokuty i do przyst'pienia do Komunii
!wi%tej, o czym pisze w jednym z listów jesieni' 1934 roku33.

Po z)o$eniu &lubów zakonnych ju$ jako osoba konsekrowana wyra$a swoje
pe)ne zadowolenie, szcz%&cie, dum% z tego, $e ma powo)anie, cieszy si% z noszenia
serca – emblematu pasjonistowskiego – na habicie i na pelerynie oraz z noszenia
ró$a+ca przy pasie. W pe)ni te znaki identyfikuj' go z pasjonistami, cho( s' to
tylko znaki zewn%trze z)o$onej profesji zakonnej. Podpisuje si% jako „Konfrater
Bernard od Matki Pi%knej Mi)o&ci”34. W jednym za& z listów kierowanych do
m)odszego brata Ja&ka w 1935 roku podpisuje si% jako „Konfrater Bernard Pasjo-
nista”, a w nawiasie dodaje: „Kryszkiewicz umar) 11-XI-34 w Sadowiu”35. Z)o$enie
&lubów zakonnych oznacza wi%c dla niego zupe)ne porzucenie dawnego $ycia,
okre&la wr%cz &mier( dla $ycia &wieckiego i nowe narodziny dla $ycia ofiarowanego
Bogu. Konsekracja zakonna pojmowana w sposób radykalny by)a rozumiana
w)a&nie jako odrzucenie dotychczasowego $ycia prowadzonego w &rodowisku
&wieckim, czego zewn%trznym znakiem mia)a by( zmiana chrzcielnego imienia na
imi% zakonne.

Student z Przasnysza patrzy na $ycie zakonne jak na s)u$b% wobec Boga,
wr%cz królowanie z Królem Niebios. Udziela rad swej rodzonej siostrze, my&l'cej
wówczas o $yciu zakonnym. Pragnie j' do tego stanu zach%ca(, gdy$ warto kupi( to
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35 Por. List do Ja&ka z dn. 2.12.1935, LOB, s. 74.

34 Por. List do matki z dn. 21.11.1934, LOB, s. 48.

33 Por. List do ojca z dn. 22.10.1934, LOB, s. 46.

32 Por. tam$e, s. 45.

31 Tam$e, s. 44.



szcz'"cie jakiego ja kosztuj' w mej celi cho(by za cen' odmówienia r'ki ksi'ciu36. B%d'c
u stóp Jezusa, odkrywaj'c wielki dar w swoim powo)aniu, z ka$dym dniem czuje
si% coraz bardziej szcz%&liwy. Potwierdza przekonanie siostry Heli, która s'dzi, $e
mo$e jako jedyny z rodziny jest naprawd% szcz%&liwy, w li&cie do niej z 1938 roku.
Bernard odpowiada jej, $e jest bezwzgl'dnie szcz'"liwy37, bo mia) t% )ask%, aby
wcze&nie spocz'( w Sercu Boga dobrego, i dlatego musi by( szcz%&liwy38.

Swoj' formacj% zakonn' pojmuje bardzo szczerze, powa$nie, o czym &wiad-
czy szczere podej&cie do prze)o$onych oraz do swoich obowi'zków zakonnych.
Gdy ma odbywa( rekolekcje zakonne, traktuje je jako rzecz najwi'kszej bodaj
wagi39, prosi innych o modlitewne wsparcie w tych (wiczeniach duchowych. Jego
celem nie jest jednak samo tylko spe)nianie zasad $ycia zakonnego i Regu)y, ale
traktowanie tych elementów jako narz%dzi doj&cia do &wi%to&ci. Pragnie jeszcze
bardziej odpowiada( Bogu na Jego plany, aby sta( si' "wi'tym ku chwale Jego mi%o-
sierdzia40. O pragnieniu &wi%to&ci w $yciu zakonnym wspomina ju$ jako dwu-
dziestolatek w li&cie do matki, w której „interesie” jest to, by jej syn by) &wi%ty, ale
wielki, jakiego jeszcze nie by%o41. Jest to jego marzenie ju$ od dzieci+stwa, a skoro,
jak uwa$a, Jezus kocha dzieci, a one maj' klucz do Jego wszechmocy, do Jego
Serca, które spe)nia dzieci%ce pragnienia, to spe)ni i jego pragnienie &wi%to&ci42.
Szczerze traktuje swoje powo)anie zakonne, skoro przestrzega rodzin% przed nad-
miernym narzucaniem si%, mog'cym spowodowa( wewn%trzny niepokój duchowy,
gdy$ on jako zakonnik pragnie by( zadowolony z ka$dego zrz'dzenia Opatrzno&-
ci43, co cechuje osob% konsekrowan'.

W listach do brata pisze nieraz o swoim powo)aniu, o wybraniu drogi $ycio-
wej, o szcz%&ciu, jakiego zaznaje jako zakonnik. Jednocze&nie pragnie go ustrzec
przez niebezpiecze+stwami, „zasadzkami” i prowadzi( w ramach swoistego, bra-
terskiego kierownictwa duchowego44. W li&cie do swego ojca, którego serdecznie
namawia do pog)%bienia $ycia duchowego, do skorzystania z sakramentów
&wi%tych, pragnie dla niego szcz%&cia takiego, jakiego on sam doznaje w $yciu
zakonnym, a którego *ród)em jest Bóg. To szcz%&cie udziela si% ka$demu cz)owie-
kowi poprzez zachowanie przykaza+ Bo$ych i korzystanie z tych &rodków, które
Bóg daje cz)owiekowi do dyspozycji45.
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45 Por. List do ojca z dn. 24.12.1935, LOB, s. 76.

44 Por. List do Ja&ka z dn. 4.1935, LOB, s. 59. Ma wówczas 20 lat i jest szcz%&liwy jako zakonnik.

43 Por. List do matki z dn. 24.12.1935, LOB, s. 70.

42 Por. tam$e. Wida( tu na&ladowanie postawy &w. Teresy od Dzieci'tka Jezus i jej ma)ej drogi.

41 List do matki z dn. 8.05.1935, LOB, s. 61.

40 List do NN z dn. 8.02.1935, LOB, s. 56.

39 List do matki z dn. 6.02.1935, LOB, s. 55.

38 Por. tam$e.

37 List do siostry Heli z dn.12.07.1938, LOB, s. 113.

36 List do Mary&ki z dn. 25.12.1934, LOB, s. 52.



Gdy osi'ga dwudziesty pierwszy rok $ycia, konfrater Bernard staje si%
wed)ug prawa cywilnego osob' pe)noletni'. W li&cie do rodziców dokonuje kolej-
nej refleksji, pisze o wra$eniach, jakie pozostaj' z przesz)o&ci, z lat minionych,
o tym, $e przychodzi teraz okres my&li „rozumniejszych” i najpi'kniejszy pod ka&dym
wzgl'dem okres &ycia zakonnego46. Prawie o&mioletni pobyt u pasjonistów formacji
alumnackiej, nowicjackiej i kleryckiej nie zniszczy) w nim entuzjazmu i mi)o&ci do
takiego w)a&nie sposobu $ycia, prowadz'cej do ca)kowitego oddania si% Bogu po-
przez konsekracj% zakonn'. Jako dwudziestojednoletni cz)owiek, ju$ pe)noletni,
jest &wiadomy swoich wyborów, okazuje pe)en rado&ci entuzjazm wobec $ycia
zakonnego i nie mo$e ju$ sobie wyobrazi( siebie w innym miejscu i czasie.
Podobne s)owa kieruje do swej babci, &wiadomy, $e mo$e ju$ si% z ni' nie zobaczy
na tym &wiecie, prosi wi%c j' o gor'c' modlitw%, aby by) &wi%tym zakonnikiem,
a nied)ugo – kap)anem47. Refleksja na temat swego powo)ania zakonnego przy-
chodzi równie$ z pobytu w Rzymie, ju$ w pierwszych dniach studiów. Gdy ojciec
Genera) wyg)asza przemow% na cze&( prymicjanta i przyby)ych kleryków z Polski,
konfrater Bernard przypomina sobie s)owa Pana Jezusa o opuszczeniu dla Jego
osoby wszystkiego i wszystkich oraz stawia pytanie:

„Za zewn%trzne opuszczenie taka ju$ tu zap)ata, a co b%dzie tam?!!
Któ$ pojmie dobro( Serca naszego dobrego Boga? Jak$e mo$na
odmówi( Mu czegokolwiek, je&li wszelka ofiara taki ma koniec, je&li
za kropl% wody jakiej sobie odmawiamy, by napoi( pragn'cego Boga
b%dziemy s)ysze( z Jego Boskich ust wieczne «Dzi%ki ci»?”48.

Bernard jest &wiadomy, $e wybór $ycia zakonnego, konsekrowanego poci'ga
za sob' ofiar% sk)adan' Bogu, ale &wiadomy jest zap)aty jaka obiecana jest tym,
którzy s' Bogu wierni do ko+ca. Pisze o za)o$ycielu i innych &wi%tych Pasjonistach,
którzy $yli w Rzymie, i nakazuje sam sobie, $e w tym mie&cie sam te$ ma zosta(
&wi%tym, o ile oczywi"cie dostatecznie d%ugo i natarczywie b'dzie niepokojone w tej
sprawie Serce Jezusowe przez tych, którzy […] dobrze &ycz$!!!49.

Formacja wst%pna ko+czy si% na &lubach wieczystych z)o$onych przez
niego w Rzymie 11 listopada 1937 roku. Konfrater Bernard w li&cie do ojca pisze
ze wzruszeniem o ca)ym dotychczasowym $yciu, wyra$aj'c g)%bok' wdzi%czno&(
Bogu, $e doprowadzi) go a$ do tego momentu:

„Za to, $em doszed) do tej chwili niewys)owionej mam jedynie bez-
graniczn' wdzi%czno&( dla dobrego Boga i Jego Naj&wi%tszej Matki
i tych wszystkich, którzy mi w jakikolwiek sposób pomogli do tego.
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48 List do rodziców z dn. 6.10.1936, LOB, s. 85.

47 Por. List do babci z dn. 9.04.1936, LOB, s. 80.

46 Por. List do rodziców z dn. 09.04.1936.



O, gdyby wiedziano czem jest $ycie Bogu oddane!! Raczej zrozumie(
i odczu(, jak to wyrazi( na zewn'trz!!”50.

Dla dwudziestodwuletniego zakonnika tajemnica powo)ania i ofiarowania
si% Bogu w konsekracji zakonnej jest niewyja&niona, skoro zadaje pytanie o to, co
on uczyni) Bogu, skoro Bóg mu tyle da). Czuje swoj' niegodno&( i jednocze&nie
wdzi%czno&(, tym bardziej, $e byli tacy, którzy pow'tpiewali w jego decyzje
i oceniali je jako bezrefleksyjne. Kontekstem dodatkowym dla tych rozwa$a+ na
temat profesji wieczystej by)o &rodowisko i otoczenie rzymskie, a wi%c ca)a historia
chrze&cija+stwa, równie$ historia zakonu i niedaleka obecno&( nast%pcy &wi%tego
Piotra. Podkre&la on w swoim li&cie, $e ma dost'pi( tego wydarzenia, doczeka(
tego momentu w)a&nie w tym mie&cie, centrum $ycia katolickiego, i jest z tego
powodu g)%boko wzruszony51. Z listu pisanego przez dwudziestotrzyletniego
Bernarda do matki dowiadujemy si%, $e Bernard zawdzi%cza swe powo)anie do
$ycia konsekrowanego i kap)a+skiego jedynie Bogu. 10 lat wcze&niej nie zda) do
czwartej klasy, co by)o w jego ocenie opatrzno&ciowe, gdy$ to poci$gn'%o za sob$
[…] powo%anie52. Wed)ug Bernarda Pan Bóg u$ywa swoich dziwnych sposobów do
spe)nienia odwiecznych planów i tego równie$ dokona) wobec niego samego.
Ostatnich 10 lat, a zw)aszcza 5 lat w formacji zakonnej by)o dla niego bogatych
w )aski, Bóg za& zmusza do ich przyjmowania, jak mówi ma)a Teresa, cytowana
w li&cie. Dlatego m)ody zakonnik chce odpowiedzie( na pragnienie Serca Bo$ego,
skoro Ono zasypuje go swoj' mi)o&ci'. Pragnie, by jego serce bi)o tylko dla Chrys-
tusa, i odnosi wra$enie, $e niepostrze$enie, nieustannie Bóg dokonuje tego dzie)a
mi)o&ci w jego duszy. Duch zakonny przejawia si% w dalszych s)owach zapisanych
w tym li&cie:

„[…] jak ma)o ma dla mnie powabu wszystko to, w czem nie mog%
dostrzec Boga! Serce moje nigdzie poza Nim nie znajduje zadowole-
nia. Przecie$ dobry Bóg pozwala pozna( mi &wiat o wiele szerzej ni$
innym, a mimo to… jedyn' tre&( znajduj% w wielkiej ciszy wielkiego
kochania – w sercu, w którym jest On. Z lud*mi nie umiem rozma-
wia(. Wszystko to co mi mog' powiedzie( stanowi dla mnie pustk%,
a nawet kiedy mówi% o Bogu trudno&( znajduj%: co innego chcia)oby
si% powiedzie(, a co innego wychodzi ze s)ów. […] dopiero w niebie,
gdzie innego nauczymy si% j%zyka mo$na b%dzie wyrazi( to, co si%
w sercu dzieje, kiedy w nim mieszka On, Bóg mi)o&ci”53.

Podobna refleksja pojawia si% w li&cie z 9 wrze&nia tego samego roku, z dnia,
w którym przypada dziesi%ciolecie przyjazdu do Szko)y Apostolskiej w Przasnyszu,
5 lat od dnia ob)óczyn (tj. 14 wrze&nia). Bernard pisze o g)%bokim pokoju w swoim
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53 Tam$e, s. 101.

52 List do matki z dn. 3.02.1938 r., LOB, s. 100.

51 Por. tam$e, s. 94–95.

50 List do ojca z dn.24.10.1937 r., LOB, s. 94.



sercu, gdy$ $ycie przejawia mu si% jako pi%kne, skoro Bóg jest dla niego jedynym
mistrzem, ucz'cym w cicho&ci prawdziwego poznania i zrozumienia $ycia. Nawi'-
zuje on do s)ów &w. Teresy i mówi o drodze prowadz'cej po ró$ach wydaj'cych
silny zapach, ale i d)ugie kolce. Kolce rani', przychodzi cierpienie, krew i ból,
jednak$e to Bóg rozk)ada ró$e na drodze, a pragnieniem m)odego zakonnika jest
jeszcze wi%cej cierpie( i wi%cej kocha(54. To cierpienie rzeczywi&cie staje si% realne,
gdy$ z czasem pojawia si% ono w $yciu Bernarda, pojawiaj' si% informacje o coraz
cz%stszych i niewyja&nionych bólach g)owy, powoduj'cych odsuniecie m)odego
kap)ana od niektórych zaj%( i modlitw55. Coraz bardziej zaczyna wi%c on rozumie(
cierpienie mieszcz'ce si% w planach Bo$ych, nazywaj'c to szko)' Ukrzy$owanego
i Matki Bolesnej, w której to szkole przekonuje si% coraz bardziej, i$ bez trudu
i cierpienia nie ma Mi)o&ci. W Krzy$u Chrystusa cz)owiek znajduje rozwi'zanie
wszystkich trudnych do zrozumienia tajemnic $ycia, zrozumienie warto&ci krzy$a56.
Jeszcze z Przasnysza zapisze s)owa o pragnieniu cierpienia zwi'zanego z $yciem
zakonnym, konsekrowanym:

„Od chwili […] przywdziania habitu mam zasadniczo jeden ci'g)y
kontakt, $e mianowicie za dobrze, za wygodnie jest mi na &wiecie, za
ma)o mam przeciwno&ci … Im dalej id% w $ycie, tym g)%biej si% prze-
konuj%, $e jedyna rzecz której warto pragn'( na tej ziemi – to ofiary,
cierpienia dla Boga – a tych tak ma)o nawet w Przasnyszu”57.

Rozbudzony entuzjazm do $ycia zakonnego pojawia si% po wizycie w rzym-
skich katakumbach i przej&ciu roz&wietlonymi ulicami Wiecznego Miasta, gdy
pisze swemu ojcu:

„Nie odda)bym pi%( minut sp%dzonych w katakumbach za pi%( lat
na tym wielkim &wiecie. I ten mój gust znajduje 100-procentowe
zaspokojenie w ciszy mego klasztoru. Czy$ wi%c mog% nie czu( si%
zadowolony wi%cej ni$ 24 godziny na dob%. Jak dobry jest Bóg dla
mnie! Na tej ziemi krwi' m%czenników przesi'kni%tej, zrozumia)em
tak jasno jak mo$e nigdy przedtem, $e $ycie jedyny sens wtedy ma
tylko, kiedy si% je odda ca)kowicie Temu, od którego je wzi%li&my:
przez wierne do heroizmu spe)nianie Jego Woli, na stanowisku na
jakim On nas postawi)”58.

S' to ostatnie fragmenty wypowiedzi o. Bernarda na temat swego powo)ania
do $ycia konsekrowanego, umieszczone w listach kierowanych do najbli$szych
mu osób.
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58 List do „Papy” z dn. 22.10.1938 r., LOB, s. 118.

57 List do Joanny z dn. 9.04.1945, LOB, s. 147.

56 Por. List do rodziców z dn. 4.1935r., LOB, s. 58.

55 Por. tam$e.

54 Por. List do rodziców z dn. 09.09.1938 r., LOB, s. 116–117.



Odniesienie do $ycia konsekrowanego znajdujemy w pewnym stopniu we
fragmentach notatek i modlitw przez niego u)o$onych. Maj'c 15 lat oddaje si%
Wcielonej M'dro&ci Jezusowi Chrystusowi przez r%ce Maryi, w m)odzie+czym
tek&cie napisanym w Szkole Apostolskiej, jest to jakby ponowienie &lubów
chrzcielnych a tak$e pierwsze zwierzenie si% Maryi, i obranie Jej za swoj' Matk%
Pani'59. Jednak$e te dziecinne ofiarowanie zostanie potwierdzone w pó*niejszych
latach kolejnymi aktami. W dniu II.-go odnowienia &lubów zakonnych (25.02.1936)
Bernard uk)ada modlitw% „Bo$e, kocham Ci%”, korzystaj'c g)ównie z tekstów
&w. Teresy od Dzieci'tka Jezus, w której to modlitwie pewna cz%&( u)o$ona jest
przez niego samodzielnie. Ten wybrany fragment mówi o heroicznej ofierze
sk)adanej z samego siebie dla uczczenia doskona)o&ci Bo$ej, Mi)o&ci Mi)osiernej.
M)ody, bo 21-letni zakonnik pragnie odda( si% Bogu, aby spe)ni)a si% Jego Wola,
pragnie zaspokoi( $'dania Naj&wi%tszego Serca. Nazywa si% biednym, ale umi)o-
wanym stworzeniem, oddaje si% Bogu na ca)opaln' ofiar% mi)o&ci, bez $adnych
warunków, tak aby mi)o&( czyni)a z nim cokolwiek zechce. Na koniec tego autor-
skiego fragmentu wyznaje ponowie mi)o&( do Boga60. Po ofiarowaniu si% Bo$ej
Mi)o&ci, w &wi%to Zwiastowania Naj&wi%tszej Marii Panny w 1936 roku, oddaje si%
tak$e Maryi jako dziecko wobec Matki, jak niewolnik wobec pana, wszystko czym
dysponuje i czym jest, oddaje Maryi, aby to Ona z kolei odda)a go Bogu. Nazywa
J' Matk' Pi%knej Mi)o&ci i czuje si% Jej w)asno&ci'61.

Z kolei w 10. rocznic% z)o$enia pierwszych &lubów zakonnych, przypada-
j'c' na 11 listopada 1944 roku ponownie oddaje si% Matce Pi%knej Mi)o&ci i prosi
J', aby pozwoli)a mu kocha( Boga ca)ym sercem, i serc milionami, bez granic
i miary a tak$e by pozwoli)a mu cierpie( oraz wyniszcza( si% tak, jak Ona si%
wyniszcza)a. Nasuwa si% tu my&l o „wyzuciu si%”, rezygnacji z tych sfer $ycia &wiec-
kiego, które s' sprzeczne, nie do pogodzenia z $yciem konsekrowanym, a dla
których odpowiedzi' s' trzy rady ewangeliczne, czysto&ci, ubóstwa i pos)usze+-
stwa. Doda( nale$y, i$ modlitw% t% napisan' na kartce atramentem bezpo&rednio
pod tekstem modlitwy z 1936 roku, z)o$on' na 4 cz%&ci znaleziono po &mierci
o. Bernarda w )aci+skim tek&cie Nowego Testamentu, umieszczonym w kieszeni
habitu blisko serca62.

Konsekracja w $yciu o. Bernarda realizuje si% w pragnieniu Boga, zanurzeniu
si% w Nim ca)kowicie, a odrzuceniu spraw &wieckich, &wiatowych, a ofiarowania
si% Bogu jako ca)opalny dar z samego siebie. Rozumie j' w sposób niejako
naturalnie przyj%t' rzeczywisto&(, dar, w ramach formacji zakonnej prowadzonej
wobec m)odego cz)owieka na etapie wst%pnym w ramach obowi'zuj'cego wów-
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62 Por. tam$e, przypis na s. 25.

61 Por. tam$e, s. 8.

60 Por. tam$e, s. 7.

59 Por. Modlitwy – rozwa$ania – rachunki sumienia – pedagogikum – dedykacje, mps, Archiwum
Polskiej Prowincji Pasjonistów (APPCP), Warszawa 1989, s. 3.



czas prawa kanonicznego i partykularnego. Trudno tu mówi( o jakiejkolwiek
formacji permanentnej rozumianej i realizowanej wed)ug wspó)czesnej teologii
$ycia wewn%trznego czy konsekrowanego. Wypowiedzi i my&li bernardowe id'
jednak za posoborowym sposobem my&lenia o $yciu zakonnym, gdy$ fundamenty
takiego powo)ania s' niezmienne: konsekracja osoby zakonnej powoduje, $e $yje
ona wy)'cznie i bezpo&rednio dla Boga, przynale$y do Boga, a wybór ten, jako
dobrowolny, jest motywowany wy)'cznie mi)o&ci' do Oblubie+ca. W postawie
Bernarda przejawia si% wielokrotnie taka w)a&nie motywacja, z pocz'tku ukryta w
dziecinnych marzeniach, potem ju$ dojrzewaj'ca, jako postawa coraz bardziej
&wiadoma w formacji zakonnej i w $yciu doros)ym. Konsekracja zakonna to
równie$ na&ladowanie doskona)ej konsekracji Maryi, gdy$ Ona pe)na )aski,
obdarzona darem macierzy+stwa, wyj%ta ze &wiata grzechu przez Niepokalane
Pocz%cie praktykowa)a rady ewangeliczne i ca)a odda)a si% Bogu, dlatego sta)a si%
równie$ punktem odniesienia dla m)odego Zygmunta – Bernarda, nazywaj'c J'
„Matk' Pi%knej Mi)o&ci” i obieraj'c Jej tytu) do zakonnego przydomku.
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MONASTIC CONSECRATION OF SERVANT OF GOD FATHER BERNARD KRYSZKIEWICZ

IN THE CONTEXT OF THE YEAR OF CONSECRATED LIFE
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SUMMARY:
The paper focuses on the importance of the monastic consecration in the religious life of the
Servant of God father Bernard Kryszkiewicz. The provided analysis is based on the
epistolography to the family members and relatives covering the period of ten years of the
father’s Bernard life starting from his teenage education in the Apostolic School run by
Congregation of the Passion of Jesus Christ in Pszasnysz and finishing few years after his
consecration in the same congregation. The paper shows an outstanding contrast between the
significance of the vows in the religious life of the letters author and a restraint manner in
which this topic is addressed in his writings.
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WALDEMAR LINKE CP

„Dialogi z Ukrzy$owanym” o. Bernarda Kryszkiewicza CP
jako modlitwa i przejaw troski o cz#owieka

w czasie trudnym

W spu&ci*nie pisarskiej S)ugi Bo$ego o. Bernarda Kryszkiewicza CP (1915–
1945) znajdujemy liczne kazania, zapiski osobiste (ze s)ynnym Pedagogicum na
czele)1. Praktycznie nie pisa) on tekstów przeznaczonych do publikacji w formie
drukowanej, za wyj'tkiem cyklu rozwa$a+ znanych jako „Dialogi z Ukrzy$owa-
nym”2. Ten w)a&nie fakt, którego do tej pory raczej nie zauwa$ano w opracowa-
niach dotycz'cych osoby autora3, czyni z nich pozycj% wyj'tkow' w&ród pism

21

3 Zob. I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 25, 207.

2 Jest to tytu) u$yty w publikacji I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”. Ojciec Bernard Krysz-
kiewicz Pasjonista 1915–1945, Kraków 1982, 386–404. Jak si% wydaje, w)a&ciwy i pochodz'cy od
autora tytu) brzmia) „Dialogi Chrystusa z cz)owiekiem” (Summarium procesu informacyjnego, t. 25,
s. 438) W Positio super vita, virtutibus et fama sanctitatis, Roma 2010 potraktowano te rozwa$ania
jako wypowiedzi o charakterze kaznodziejskim, cho( wykraczaj'ce poza normalne kaznodziejstwo
(oltre la normale predicazione, tam$e, s. 80). Nie wydaje si% to posuni%ciem s)usznym, bowiem nie
uwzgl%dnia sposobu publikacji (jako tekst do czytania, a nie s)owo $ywe), a wi%c te$ formy odbioru
tych tekstów przez tych, dla których by)y przeznaczone.

1 K. D-BROWSKI, Asceza &ycia zakonnego na podstawie osobowo"ci i twórczo"ci o. Bernarda Kryszkiewi-
cza, pasjonisty. w: Asceza: odcz%owieczenie czy ucz%owieczenie (Homo meditans 3), red. W. S)omka,
Lublin 1985, s. 221–261, zw). s. 250–255; K. STRZELECKA, Ojciec Bernard Kryszkiewicz (1915–1945),
Pozna+ 1976, s. 76–81; K. GORZELOK, Pomaganie wychowawcze wed%ug Ojca Bernarda Kryszkiewicza,
pasjonisty. w: Wychowanie jako pomoc. Dialogi pedagogiczne, t. 2, Warszawa 1993, s. 35–46; J.J. KOPE.,
S%uga Bo&y o. Bernard Kryszkiewicz (1915–1945) jako wychowawca nowego cz%owieka w Chrystusie
ukrzy&owanym. RT KUL 1997, nr 46, z. 6, s. 63–94; J. TARNOWSKI, Dialog w wychowaniu. w: Dialog
w katechezie, red. S. Kulpaczy+ski, Lublin 1998, s. 13–40; A. POTOCKI, U )róde% ‘Kodeksu Etyki
Nauczycielskiej’ czyli o ‘Pedagogicum’ o. Bernarda Kryszkiewicza. w: Pedagogika katolicka. Zagadnienia
wybrane, red. A. Rynio, Stalowa Wola 1999, s. 403–409; J.I. ADAMSKA, O takim jak wy – m%odzi. Bernard
Kryszkiewicz Pasjonista (1915–1945) i jego „Pedagogicum”, Kraków 1999; S. MARCZAK, Wychowanie i sa-
mowychowanie wed%ug Ojca Bernarda Kryszkiewicza, Warszawa 2019.



S)ugi Bo$ego. Jednak nie tylko dlatego chcemy po&wi%ci( im nieco uwagi. Najwa$-
niejszym powodem jest cel, jaki stawia) sobie autor, tworz'c te rozwa$ania. By)y to
przede wszystkim teksty kierowane do ludzi zn%kanych okupacj', niejednokrot-
nie prze$ywaj'cych g)%bokie kryzysy religijne spowodowane ci%$k' sytuacj' ogóln'
i osobistymi dramatami. Rozpoczynaj'c wraz z pocz'tkiem Wielkiego Postu 1943
(od Pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu, a wi%c od 08.03) ich publikacj% w formie
maszynopisów4 eksponowanych przy o)tarzu Krzy$a !wi%tego w ko&ciele pasjo-
nistów w Rawie Mazowieckiej5, o. Bernard chcia) przyj&( z pomoc' osobom, dla
których czas ten by) nie tylko dojmuj'cym do&wiadczeniem egzystencjalnym, ale
te$ pytaniem kwestionuj'cym sens i zasadno&( wiary.

1. Rawa Mazowiecka – „miasto ucieczki” czy „ziemia wygnania”?

W okresie II wojny &wiatowej Rawa Mazowiecka sta)a si% wa$nym miejscem
zarówno w $yciu polskich pasjonistów, jak i wielu rodzin z Wielkopolski (Rejen-
cja Pozna+ska, Okr%gu Warty, do)'czonej po kampanii wrze&niowej do Prowincji
Prus Zachodnich) czy Rejencji Ciechanowskiej (Regierungsbezirk Zichenau), cz%&ci
Prowincji Prus Wschodnich do)'czonej w tym samym czasie. Aby stworzy( miejsce
(„przestrze+ $yciow'”) dla osadników z terenów Rzeszy, ludno&( tych rejonów
deportowano w pewnej cz%&ci na obszar Generalnego Gubernatorstwa (General-
gouvernement), na miejsce przeznaczonej do eksterminacji ludno&ci $ydowskiej.
Pewnie znacznej liczbie obywateli wyznania moj$eszowego Rawa zawdzi%cza)a to,
$e dla wielu mieszka+ców obszarów w)'czonych bezpo&rednio do Rzeszy sta)a si%
z jednej strony „ziemi' wygnania”, ale z drugiej – miastem ucieczki.

Statusowi tych ziem zawdzi%cza( nale$y tak$e szczególn' rol% Rawy w wo-
jennej historii pasjonistów. Klasztory w Przasnyszu i Sadowi, za)o$one wcze&niej
(odpowiednio w 1923 i w 1932) znalaz)y si% na terenach bezpo&rednio w)'czo-
nych do Rzeszy (w przypadku Przasnysza w ramach Rejencji Ciechanowskiej,
a w przypadku Sadowia – Rejencji Pozna+skiej). Klasztory te zosta)y zamkni%te,
wspólnoty zmuszono do ich opuszczenia, a w przypadku przasnyskiej – ekstermi-
nowano6. Tylko Rawa Mazowiecka sta)a si% miejscem, w którym pasjoni&ci mogli
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6 T. PULCYN, Do nieba przez Dzia%dowo, Warszawa 2000, zw). s. 17–18, 23–24, 28–31, 36, 45;
K. SYNOWCZYK, Mi%osierdzie w &yciu i m'cze#stwie b%. kapucynki Marii Teresy Kowalskiej, Warszawa 2003,
s. 36–37. H.D. WOJTYSKA, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce, t. 2: Hekatomba wojenna i oku-
pacja (1939–1945), Przasnysz 2007, s. 62–130; ten$e, „Krzy& przez nich zwyci'&y%”. Polscy Pasjoni"ci
– M'czennicy drugiej wojny "wiatowej, Przasnysz 2008; W. Linke, Rok M'czenników w Polskiej Prowincji
Pasjonistów, „S)owo Krzy$a” 2010, nr 4, s. 7–10.

5 „Dla u$ytku wiernych pisa) rozmy&lania i wywiesza) w kruchcie czy przed o)tarzem P. Jezusa
Ukrzy$owanego w ko&ciele naszym w Rawie”. Wspomnienie o. Jana Wsz%dyrównego CP, za
I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 80.

4 Archiwum Prowincjalne Pasjonistów w Warszawie. Czcionki maszynowe i rodzaj papieru ró$ni'
si% mi%dzy sob' znacznie. Tekst zawsze mie&ci si% na jednej kartce formatu A4.



$y( jako wspólnota i pos)ugiwa(. Trzeba wi%c powiedzie(, $e nie uda)o si% zacho-
wa( ci'g)o&ci pobytu wspólnoty w klasztorze rawskim. Cho( na pocz'tku wojny
(3–4 wrze&nia 1939 r.) sta) si% on schronieniem z innych klasztorów, to ju$
5 wrze&nia. w)adze powiatowe zaleci)y zakonnikom ucieczk%, poniewa$ bez-
wzgl%dne postepowanie Niemców wobec duchowie+stwa budzi)o obawy o bez-
piecze+stwo zakonników. Ustalono, $e na czas dzia)a+ wojennych zakonnicy
rozprosz' si%, a nast%pnie kap)ani wróc' do macierzystych klasztorów, klerycy
pozostan' w swych rodzinnych domach, a bracia zakonni wybior' jeden z tych
wariantów7.

Powroty zakonników do Rawy rozpocz%)y si% na pocz'tku pa*dziernika
1939 r., ale klasztor pozostawa) zaj%ty przez wojsko niemieckie i u$ytkowany jako
lazaret do 15 pa*dziernika tego roku8. Po tej dacie zaczyna si% tworzy( wspólnota
zakonna, której kierowanie o. Juliusz Dzidowski, wiceprowincja), powierzy) pod
koniec pa*dziernika pierwszemu konsultorowi Wiceprowincji, o. Stanis)awowi
Michalczewskiemu. O. Bernard Kryszkiewicz do)'czy) do wspó)braci stosunkowo
pó*no, 28 kwietnia 1940 r.9 Atmosfera w mie&cie nie by)a dobra, co ilustruje
cho(by przypadek dziekana i proboszcza fary rawskiej, b). ks. Wac)awa Zienkow-
skiego (1885–1940), który zosta) aresztowany przez gestapo 17 czerwca 1940 r.
Sta)o si% to w wyniku serii donosów znanej z inicja)ów (E.K.) mieszkanki miasta,
która widz'c opiesza)o&( niemieckiego burmistrza wymusi)a na nim zaj%cie si%
spraw' ksi%dza i zwi'zanych z nim osób. Wywieziony do Sachsenhausen kap)an
zgin') w tym obozie 5 sierpnia tego samego roku10.

W dniach 6 i 28 pa*dziernika 1942 r., tu$ za klasztornym murem, dokony-
wa)a si% zag)ada rawskiego getta. O. Bernard prze$ywa) los tej cz%&ci mieszka+ców
Rawy bardzo $ywo. Pomaga) uciekaj'cym, którzy pojawiali si% w ko&ciele szukaj'c
ratunku11. W&ród jego trosk by)y jednak na pierwszym planie te, które dotyka)y
„aryjsk'” cz%&( mieszka+ców: Wszyscy mamy tych przyjemno"ci wojennych po uszy!
Ja osobi"cie mo&e tak tragicznie tego nie odczuwam, za wyj$tkiem nerwów od czasu do
czasu szarpanych bie&$cymi wypadkami – na ogó% jednak panuje u mnie zupe%ny spokój.
Ale co ludzie znosi( musz$! I g%odno i ch%odno i niepewno… a to ostatnie mo&e najgorzej
przybija… (…) Poza tym ci$g%e wywo&enie na roboty, te& weso%o nie nastrajaj$12. Te
w)a&nie wydarzenia i procesy zachodz'ce w najbli$szym otoczeniu o. Bernarda
czyni)y z Rawy Mazowieckiej miejsce, w którym cierpienia w jego najró$niejszych
formach do&wiadcza)o si% na co dzie+. Prze)om w dzia)aniach wojennych nie by)
w czasie powstawania Dialogów z Ukrzy&owanym jeszcze oczywisty, a fakt dokona-
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12 B. KRYSZKIEWICZ, List z 17.12.1942 r., za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 362.

11 H.D. WOJTYSKA, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce…, t. 2, dz. cyt., s. 174.

10 O. BRUDZY/SKA, Duchowie#stwo Parafii Niepokalanego Pocz'cia NMP w Rawie Mazowieckiej.
Dziekani i proboszczowie 1900–2011, wikariusze 1939–2011, „Notatnik Rawski” 2011, nr 15, s. 30–76.

9 Tam$e, s. 152.

8 Tam$e, s. 151.

7 H.D. WOJTYSKA, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce, t. 2, dz. cyt., s. 32.



nia si% tego prze)omu na froncie wschodnim budzi) mieszane uczucia. W trakcie
publikacji Dialogów pojawi)a si% w publikatorach, tak$e tych oficjalnych, wiado-
mo&( o zbrodni sowieckiej w Katyniu, co bynajmniej nie budowa)o zaufania do
wolno&ci przychodz'cej ze Wschodu. Wojna zdawa)a si% nabiera( charakteru
ci'g)ego, a zwi'zane z ni' problemy zdawa)y si% nie mie( ko+ca. By) to czas
mroczny i beznadziejny, gdzie znalezienie &wiat)a i nadziei równa)o si% ze znale-
zieniem powodów, by $y(.

2. Autor „Dialogów z Ukrzy$owanym”

Osobista sytuacja o. Bernarda w czasie wojny nie nale$a)a do naj)atwiejszych.
Po powrocie do Rawy mazowieckiej prowadzi) dzia)alno&( duszpastersk' w ko&-
ciele klasztornym, polegaj'c' g)ównie na kaznodziejstwie, spowiednictwie z kie-
rownictwem duchowym i pos)udze o)tarza. Trwa)y jego problemy zdrowotne,
których pod)o$e trudne by)o do ustalenia. Oprócz migrenowych prawdopodobnie
bólów g)owy, doskwiera)y mu liczne przezi%bienia13, przewlek)e stany zapalne14

i inne dolegliwo&ci. Stara) si% jednak jako kap)an pozostawa( jak najaktywniejszy
w niesieniu pomocy. W takim te$ duchu kszta)towa) swych podopiecznych:
trzech kleryków, którzy powrócili do klasztoru w Rawie Mazowieckiej (po okresie
nauki u pallotynów w O)tarzewie od ko+ca wrze&nia 1941 r.) w dniu 3 grudnia
1941 r.15. Zadania wychowawcy przygotowuj'cego ich do &lubów wieczystych
i &wi%ce+ kap)a+skich powierzono o. Bernardowi. !wi%cenia otrzymali oni 14 listo-
pada 1943 r. Jako autor Dialogów z Ukrzy&owanym o. Bernard by) wi%c ich wycho-
wawc' i to w czasach, w których zadanie to staje si% *ród)em wielkiej troski, bowiem
nadszed) czas podejmowania kolejnych decyzji o nieodwracalnym charakterze:
dopuszczenie do profesji i do &wi%ce+. Nie by)y to relacje )atwe. Mia) powody, by
pyta(: Czy mog' by( pewny z%ej woli u wychowanka?16. Mitygowa) siebie: Powiedzenie
‘mam &al do kogo"’ – nie mo&e mie( miejsca po"ród zasad Ewangelii17. Swe starania
o popraw% wychowanków opiera) o zasad% szacunku dla nich, bowiem ka$dy
z nich to przysz%y towarzysz nieba18. Sens pomagania wychowawczego widzia) nie
tyle w skuteczno&ci swego oddzia)ywania na innych, ile w kszta)towaniu siebie
samego: Prac' nad innymi pojmowa( przede wszystkim jako prac' nad osobistym uro-
bieniem19. Dlatego gdy pisa) o swej pos)udze wychowawcy do swego ojca, ukazywa)
tylko pozytywne strony tego do&wiadczenia: 3 klerycy, z którymi od przyjazdu
z W%och dzieli%em po cz'"ci dol' i niedol' stoj$ ju& u celu swoich oczekiwa# (…). Nape%-
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19 Tam$e, nr 20.

18 Tam$e, nr 30.

17 Tam$e, nr 29.

16  Pedagogicum 31.

15 H.D. WOJTYSKA, Historia Zgromadzenia Pasjonistów w Polsce…, t. 2, dz. cyt., s. 197.

14 Ten$e, List z 1940 r., za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 353.

13 Ten$e, List z 16.09.1940 r., za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 354.



nia mnie to zrozumia%$ rado"ci$, tym wi'cej, &e mog%em im w tym troch' pomaga(20.
To pomaganie wychowawcze okupi) wielkim w)asnym cierpieniem. Stara) si%
jednak nie przek)ada( go na komunikaty do innych, ale jako wychowawca prowa-
dzi) swych wychowanków do tego, by z jednej strony budowa( na takim przed-
stawianiu dobra, aby [wychowanek – W.L.] sam tego zapragn$%21, a z drugiej – pod-
kre&la), $e wychowanie to dzie)o samego Boga: Element nadprzyrodzony w formie
modlitwy jest tu decyduj$cy22. Wierzy), $e przemiana cz)owieka zachodzi tylko
przed obliczem mi)uj'cego Boga.

Nie tylko w kazaniach rawski pasjonista o$ywia) *ród)a chrze&cija+skiej
wiary. W oparciu o S%owo Bo&e umia% Ojciec Bernard niejako prowokowa(, by ludzie
na gruzach starych warto"ci odkrywali nowe w wymiarze ducha. Umia% tak przedstawi(
warto"ci nadprzyrodzone, &e istotnie widziano w nich wyzwolenie i podporz$dkowy-
wano &ycie, nadaj$c mu w beznadziejno"ci i chaosie wojny nowy, organizuj$cy &ycie
sens. Te warto"ci ukazywa% przede wszystkim swoim &yciem23.

O. Bernard mia) &wiadomo&(, $e najwi%ksz' cen', jak' zap)aci( trzeba b%dzie
za przetrwanie wojny, b%d' spustoszenia w ludzkich wn%trzach. Do&wiadcza)y
tego osoby, które zna), i które by)y mu bliskie. Serdecznie wspó%czuj' Mamusi, &e
wojna tak g%'bokie zostawi%a "lady w duszy drogiej Mamy. Prosz' robi( wszystko, by
nie dopuszcza( do swego wn'trza tych przykrych wra&e#, w jakie dni obecne tak bardzo
obfituj$ niestety! Wiem, &e mówi( to nietrudno, inaczej jednak wygl$da to w praktyce.
Mimo wszystko jednak "miem twierdzi(, &e z pomoc$ %aski bo&ej, i szczególnie "wiat%a
wiary, wra&liwo"( t' mo&na w du&ej mierze uj$( w karby. Mamo droga, Duch *w. mówi,
&e ‘mi%uj$cym Boga wszystko pomaga ku dobremu24, wszystko – a wi%c nawet i okrop-
no&ci wojny – chodzi tylko o nasze osobiste ustosunkowanie si% do nich…”25.

3. Struktura literacka „Dialogów z Ukrzy$owanym”

Dialogi z Ukrzy&owanym mia)y ograniczony przez sposób publikacji format.
Musia)y si% zmie&ci( na g%sto zapisanych dwóch stronach maszynopisu. Prac%
sekretarki przy ich sporz'dzaniu wykonywa)a Anna Frydrychs, pó*niejsza )ódzka
polonistka26. Dlatego maj' zawsze t% sam' d)ugo&( (ok. 4500 znaków ze spacjami).
Jest to tekst na tyle krótki, $e do&( )atwo da si% przeczyta( nawet w ma)o komfor-
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26 J. STABI/SKA, !ycie pi'knej mi%o"ci. Ojciec Bernard Kryszkiewicz pasjonista (1915–1945), Kraków 1992,
s. 56; K. ZYGMUNT, Charyzmaty w &yciu ojca Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty i próba oceny ich przeja-
wów w Polskiej Prowincji Zgromadzenia M'ki Jezusa Chrystusa, Wroc)aw–Sadowie Golgota 2013, mps,
s. 149, 337–339.

25 B. KRYSZKIEWICZ, List z 3.02.1943 r., za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 364.

24 Jest to cytat z Rz 8, 28.

23 I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 43.

22 Tam$e, nr 38.

21 B. KRYSZKIEWICZ, Pedagogicum 33.

20 B. KRYSZKIEWICZ, List z 28.10.1943 r., za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 366.



towych warunkach (nie trzymaj'c go w r%ce, przy czcionce, która nie by)a zbyt
wielka). Ich mottem i zarazem tytu)em jest zawsze cytat biblijny: z regu)y z Nowe-
go Testamentu (4 z Ewangelii i 4 z pism &w. Paw)a Aposto)a), tylko raz pojawia si%
cytat z Ps. Cytaty biblijne nie s' rozbudowane, przewa$nie jednozdaniowe, ale
czasem przywo)uj' ca)' scen% lub obszerniejszy fragment, gdy$ nawi'zuj' do
znanych perykop. Dzieje si% tak w przypadku cytatu z Mt 17,4 (przemienienie
Jezusa na górze, rozwa$anie 2 „Bli$ej krzy$a – ja&niej”), ,k 5,5 (cudowny po)ów
ryb, rozwa$anie 3 „Czemu jestem smutny?”), w cytacie J 6,56 (mowa Jezusa
o chlebie $ywym, rozwa$anie 9 „Ojcu na ofiar% – ludziom na pokarm”) czy te$
w Flp 2,827 (tzw. hymn o wyniszczeniu Chrystusa, rozwa$anie 7, „Odkupienie
cudem mi)o&ci”). Cytaty nie zawsze s' ci'g)e, co ilustruje ostatni ze wspomnia-
nych, a czasem wr%cz jest to parafraza adaptuj'ca tekst do potrzeb rozwa$ania, jak
w Rz 8,28–2928. Podstaw' cytatów jest Pismo !wi%te Starego i Nowego Testamen-
tu w t)umaczeniu o. Jakuba Wujka SJ29.

Mo$na powiedzie(, $e motta te wraz z zako+czeniem sk)adaj'cym si% z po-
stanowienia i westchnienia (aktu strzelistego) stanowi' metatekst, poprzez który
wirtualny dialog Chrystusa i Ucznia w sposób bezpo&redni dotykaj' czytelnika
i jego sytuacji. W jednym tylko przypadku brak westchnienia (rozwa$anie nr 4
„Jak rozmy&la( o M%ce Chrystusa”). Jest to by( mo$e brak przypadkowy, ale
pokazuje, $e intencj' autora by)o przede wszystkim wp)ywanie na konkretne
postawy odbiorców jego tekstu. Chcia), by tekst ten s)u$y) innym, mimo, $e
pozostawa) w ko&ciele, aby ka$dy czytelnik „bra) ze sob'” to, co w nim najistot-
niejsze, aby tekst ten pracowa) w umy&le i przek)ada) si% na konkrety $ycia. Po-
kazuje to, $e rozwa$ania te mia)y na celu co& wi%cej, ni$ krzewienie wiedzy religij-
nej czy te$ prezentacj% teologicznej refleksji nad trudnymi czasami. Na plan
pierwszy w tym cyklu rozwa$a+ wysuwa si% ich cel pragmatyczny. Wa$ne jest, co
czytelnik zrobi po ich przeczytaniu. Je&liby zadowoli) si% zrozumieniem argumen-
tacji autora, to cel komunikacji nie zosta)by osi'gni%ty.

Postanowienia odnosz' si% do dzia)a+ zwi'zanych z w)asn' pobo$no&ci',
czego wyrazem jest zwi'zek postanowienia z aktem strzelistym (rozwa$ania 2, 3,
7) lub z rachunkiem sumienia (rozwa$ania 5, 6), komuni' duchow' (rozwa$a-
nia 9 i w sensie szerszym 8). Pragmatyka tego cyklu jest wi%c zorientowana na
kszta)towanie pewnego typu pobo$no&ci, która jest osadzona na g)%bokiej wi%zi
osobistej wierz'cego z Jezusem Chrystusem.
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29 Najprawdopodobniej o. Bernard Kryszkiewicz u$ywa) tekstu przek)adu Wujka uwspó)cze&nio-
nego przez S. Stysia i J. Rostworowskiego, Pismo *wi'te Starego i Nowego Testamentu, Kraków 1935.
O przek)adzie J. Wujka w uj%ciu syntetycznym zob. M. WOJCIECHOWSKI, Przek%ady. J'zyk polski. w: S%o-
wnik wiedzy biblijnej, red. B.M. Metzger, M.D. Coogan, Warszawa 1966, s. 648–654, 649–652.

28 Tu znowu cytat oznaczony nie&ci&le (Rz 8, 29). Por. I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…,
dz. cyt., s. 394.

27 W tek&cie rozwa$ania b)%dnie podano Flp 2, 6. Por. I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…,
dz. cyt., s. 398.



Mo$na powiedzie(, $e zasadniczy tekst rozwa$a+ dialogowanych pe)ni
funkcj% drugorz%dn', stanowi niejako )'cznik mi%dzy przedmiotem rozwa$ania
(tekstem biblijnym) a punktem doj&cia (zastosowaniem do $ycia). Jednak to
rozbudowane przej&cie by)o starannie przemy&lane. Rozmowa z Jezusem nie jest
wyborem okre&laj'cym wy)'cznie konwencj% literack'. Rozmowa ta inicjowana
jest przez Ucznia (rozwa$ania 1, 2, 4, 5, 6) lub przez Chrystusa (rozwa$ania 3, 7,
8, 9). Mo$na powiedzie(, $e punktem wyj&cia s' ludzkie problemy przedstawiane
Chrystusowi, a punktem doj&cia – pouczenia, które daje Wcielony Bóg. Zako+cze-
nie dialogu nale$y do Ucznia (rozwa$ania 1, 2, 6, 7, 8, 9) lub Chrystusa (rozwa$a-
nia 3, 4, 5). Co prawda ta wirtualna posta( reprezentuj'ca czytelnika cz%&ciej
formu)uje wnioski ko+cowe z danego rozwa$ania, ale nie s' one konieczne, co
wskazuje, $e to metatekstowy element stanowi w)a&ciwe zako+czenie ka$dego
tekstu.

Poszczególne rozwa$ania uk)adaj' si% w pewien ci'g. Wida( to zw)aszcza na
pocz'tku rozwa$ania 230, gdzie ucze+ przedstawia swój stan ducha po zastosowa-
niu tre&ci rozwa$ania 1. Podobnie te$ rozwa$anie 4 nawi'zuje do poprzedniego31,
a rozwa$anie 5 rozwija my&l o prostocie rozwa$ania zasygnalizowanej w poprzed-
nim32, rozwa$anie 7 jest natomiast kontynuacj' problematyki odkupie+czej ofiary
Chrystusa33, w rozwa$aniu 8 ukazuje si% eucharystyczne przed)u$enie tej Ofiary34,
a rozwa$anie 9 mówi o w)a&ciwym uczestnictwie we Mszy !wi%tej35. Ca)y cykl zdaje
si% ko+czy( w sposób planowy, bowiem ko+cz'ca rozwa$anie 9 modlitwa do
Jezusa–Hostii ma szczególnie solenny charakter. Przejawia si% on w serii trzech
okre&le+ tworz'cych uroczysty wst%p. Nawi'zuje on do rozwa$a+ o zwi'zku
mi%dzy ofiar' krzy$a a Eucharysti'. Po nim nast%puje zapewnienie o mi)o&ci
i t%sknocie zilustrowane aluzj' do Ps 42(41),2, który przechodzi w nawi'zania do
Nowego Testamentu: do rozmowy Jezusa z Samarytank' (J 4,15) i do mowy
o chlebie $ywym J 6,51 oraz cytatu z J 17,21. Ta wi'zanka tekstów z J splata si%
w pro&b% o jedno&( Ucznia z Chrystusem, pe)ne wewn%trzne zjednoczenie. Jest to
temat przewodni ca)ego cyklu, dla którego problemy ludzkie, aktualne wydarzenia
zwi'zane z wojn', by)y tylko punktem wyj&cia. Przes)anie „Dialogów” jest ponad-
czasowe, poniewa$ dotyczy problemu oddalenia cz)owieka od Boga oraz mo$li-
wo&ci zbli$enia si% do Niego a$ po zjednoczenie z Nim.
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35 Ten$e, Dialog IX, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 402.

34 Ten$e, Dialog VIII, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 400.

33 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog VII, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 398.

32 Tamze, s. 394.

31 Ten$e, Dialog IV, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 392.

30 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog II, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 388.



4. Jak $y&?

Punktem wyj&cia dialogowanych rozwa$a+ jest pytanie p)yn'ce z porówna-
nia przez wirtualnego Ucznia jego w)asnego do&wiadczenia oraz tego, co postrzega
jako do&wiadczenie innych. Zaskakuj'ce jest, $e w sytuacji, w której wydawa( by
si% mog)o, $e wspólne nieszcz%&cie rodzi szczególn' solidarno&(, to w)a&nie swoista
niesprawiedliwo&( w podziale ci%$arów $ycia rodzi refleksj% cz)owieka. Widzi on
wokó) siebie ludzi pogodnych, ze spokojem wypisanym na twarzach36. Za tym
spojrzeniem skupionym na w)asnym cierpieniu idzie surowa ocena ludzi,
poniewa$ oni tacy mali, tak nieczuli i tak ma%o rozumiej$cy37. To nie obiektywne,
zewn%trzne trudno&ci czy groza czasu wojennego powoduj' cierpienie Ucznia, ale
jego egocentryzm izoluj'cy go od wszystkich, z Bogiem w)'cznie. Dlatego Chrystus
odpowiada mu pokazuj'c dowody swej mi)o&ci: rany zadane w czasie zbawczej
M%ki. Nie s'dzi tego ciasnego i zasklepionego w swych problemach egoisty, t)u-
macz'c poniek'd jego sposób patrzenia: „wiem, $e ból twój tak ci mówi( ka$e”.
Cz)owiek nie mo$e )atwo wyrwa( si% z kr%gu swych problemów, skoro jeszcze
przy trzecim spotkaniu prze$ywa dylemat: wie, $e nale$a)oby skoncentrowa( si%
na Jezusie, który ponosi cierpienie obiektywnie wi%ksze, ale odczuwa przymus
mówienia o w)asnych problemach38.

Ukrzy$owany Chrystus chce najpierw nauczy( przychodz'cego do Niego
cz)owieka, jak na przykro"ci otrzymane patrze( nale&y39. Nauka (wszak cz)owiek
wyst%puje tu jako Ucze+) rozpoczyna si% nie od wpajana wysokiego idea)u, ale od
oswajania si% z w)asnym do&wiadczeniem, które w pierwszej chwili okazuje si%
$ywio)em niszcz'cym poprzez zazdro&( wobec innych, rzekomo szcz%&liwszych.
Zn%kany cz)owiek ma przyj&( do Chrystusa, bowiem On jeden go zrozumie.
Szukanie w takiej sytuacji kontaktu z lud*mi nie jest czym& z)ym, ale zbola)y
cz)owiek nie jest w stanie wej&( w dobr' relacj% z innymi, widz'c w nich tylko to,
czego jemu w $yciu brakuje, czego mu nie dano. To w)a&ciwe podej&cie do cierpie-
nia prze$ywanego wewn'trz, czasem wr%cz w sposób egocentryczny, o. Bernard
zauwa$y) u swojej matki i próbowa) jej pomóc cytowanym wy$ej listem.

W kolejnym spotkaniu z Ukrzy$owanym bardzo istotne i &wiadcz'ce o roz-
woju jest to, $e Ucze+ przychodzi najpierw dla Chrystusa (by Tobie, o Jezu, przy-
nie"( pociech'), a dopiero potem my&li o tym, co by)o dla niego celem pierwszego
spotkania (by sobie trwa%y pokój zapewni()40. Do&wiadczenie oparte na relacji
z Bogiem wyprzedza zrozumienie i racjonalizacj%: Nie rozumiesz, a jednak ju& tak
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40 Ten$e, Dialog II, art. cyt., s. 388.

39 Ten$e, Dialog I, art. cyt., s. 387.

38 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog III, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 390.

37 Tam$e, s. 387.

36 Ten$e, Dialog I, za: I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 386.



post'powa%e"41 – mówi Jezus do Ucznia, gdy ten nie mo$e poj'(, co znaczy trwa(
ci'gle przy krzy$u. Prymat $ycia, do&wiadczenia i aktów woli ukazuje swoisty
egzystencjalizm o. Bernarda, który jest swego rodzaju kompromisem mi%dzy
chrze&cija+skim woluntaryzmem Augustyna42 i antychrze&cija+sk' filozofi' woli
Friedricha Nietzschego43. Bieg wydarze+ pcha cz)owieka jak lawina w stron%
samozag)ady i samotno&ci. Wobec fatalizmu wydarze+ cz)owiek nie jest jednak
bezwolny, mo$e okaza( si% zdolnym do sprostania próbie czasów i okoliczno&ci.
Ale nie mo$e tego uczyni( tylko i wy)'cznie w oparciu o w)asn' wol%, cho(by naj-
silniejsz', poniewa$ ogrom cierpie#, w$tpliwo"ci i innych przykro"ci44 mo$na ud*wig-
n'( tylko i wy)'cznie dzi%ki do&wiadczeniu mi)o&ci absolutnej, jakiej wyrazem jest
krzy$ Chrystusa.

Dlatego pytanie „jak $y(?” nie ma u o. Bernarda prostej odpowiedzi sprowa-
dzaj'cej si% do recepty, instrukcji, formu)ki do zastosowania. Przeobra$a si% ono
w pytanie: „gdzie $y(?”, gdy &wiat staje si% nieludzki i przygniata cz)owieka z)em
cierpienia i bezsensem z)a. Tym „miejscem”, które pozwala prze$y( $ycie po ludzku,
jest miejsce u stóp Chrystusowego krzy$a.

5. Przypominanie o M'ce Jezusa

Specjalny &lub krzewienia nabo$e+stwa do M%ki Pa+skiej sk)adany przez
pasjonistów45 by) w prze$yciach o. Bernarda Kryszkiewicza bardzo wa$nym ele-
mentem jego to$samo&ci46. O. Bernard mia) w'tpliwo&ci, z których zwierzy) si%
m)odszemu wspó)bratu, &e nie wype%nia nale&ycie czwartego naszego "lubu rozkrze-
wiania nabo&e#stwa do M'ki Pa#skiej, lecz te znikn'%y, gdy otrzyma% jurysdykcj' do
s%uchania spowiedzi47. Wa$nym dla zrozumienia celu, jaki stawia) sobie o. Bernard
pisz'c Dialogi jest zapis z jego notatek nosz'cy dat% 8 III 1943 r.: Akcja czwartego
"lubu – pocz$tek tablic48. Dla tego pasjonisty by)o wi%c to sposobem na realizacj%
jego zobowi'zania p)yn'cego z profesji zakonnej. To w)a&nie osobiste i wspólno-
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48 Za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 207.

47 Wspomnienie o. M. Stolarczyka CP, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 77.

46 I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 205–208; J. STABI/SKA, !ycie pi'knej mi%o"ci …,
dz. cyt., s. 72–73; K. ZYGMUNT, Charyzmaty w &yciu ojca Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty…, dz. cyt.,
s. 146–155.

45 Sformu)owanie z Regu) i Konstytucji &w. Paw)a od Krzy$a. W obecnych Konstytucjach Zgroma-
dzenia M%ki Jezusa Chrystusa mówi si% o konsekracji m%ce Pa+skiej, zob. Regu%y i Konstytucje Zgro-
madzenia M'ki Jezusa Chrystusa, Rzym 1984, s. 107.

44 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog II, art. cyt., s.389.

43 P. IBEK, Nadcz%owiek Fryderyka Nietzschego i chrze"cijanin. Studium porównawcze. S)StFil 2009,
nr 8, s. 99–109; M. BARANOWSKA, Nietzsche o wolno"ci jednostki. Czyli o niespe%nionych i spe%nionych ma-
rzeniach. RFil 44(2016), nr 1, s. 93–111.

42 R. HAIGHT, *w. Augustyn: %aska i autonomia cz%owieka. #K 1986, nr 11–12, s. 39–56; R. WARCHA,,
Zarys augusty#skiej filozofii wolno"ci. TiC 2015, nr 4, s. 91–103.

41 Tam$e, s. 389.



towe uwarunkowania o. Bernarda sprawi)y, $e kieruje si% do krzy$a i do Tego,
który na nim wisi, jako do *ród)a m'dro&ci, w którym mo$na szuka( rozwi'zania
$yciowych problemów. Krzy$ w uj%ciu rawskiego duszpasterza to przede wszyst-
kim najskuteczniejszy sposób, w jaki Bóg szuka i przyci'ga do siebie cz)owieka49.
Zarazem jednak sta)y kontakt z krzy$em to najlepszy sposób, w jaki cz)owiek mo$e
szuka( i spotka( Boga: Synu, pozwól, by ci' krzy& mój poci$gn$%, przychod) tu cz'sto,
popatrz na mnie, a potem wsta#, id) do domu swego. Sam ju& nie b'dziesz, z tob$
b'dzie twój Bóg dla ciebie cierpi$cy. Przy czym autor rozwa$a+ zachowuje bardzo
trze*wy i jednocze&nie duchowo pog)%biony pogl'd na ten sta)y kontakt z krzy$em
Pana. Ci'gle przy nim trwa( to czerpa( z niego si)% i inspiracj% do sumiennego wy-
konywania (…) obowi$zków50.

Wa$n' rol% w formowaniu Ucznia wyznaczy) o. Bernard rozwa$aniu M%ki
Pa+skiej. Nie zawaha) si% ukaza( go jako summy m'dro&ci: M'ka moja rozwa&ana
szczególnie nauczy ci' wszystkiego. Ona bowiem jest najkrótsz$ do mnie drog$51.
Rozwa$anie to nie jest jednak sztuk' dla sztuki, jak sama M%ka Pana. Ich celem
i owocem jest spotkanie, zjednoczenie cz)owieka z Bogiem. Dlatego rozwini%cie
tych rozwa$a+ w kierunku Eucharystii, otwarcie przed czytelnikiem perspektywy
wspó)udzia)u52 w zbawczym dziele Jezusa Chrystusa poprzez Naj&wi%tsz' Ofiar%
jest bardzo logicznym rozwini%ciem jego idei $ycia u stóp krzy$a. Msza "w. (…) jest
t$ sam$ ofiar$, jak$ z%o&y%em z siebie Ojcu memu na Kalwarii. Ofiara jest ta sama, inny
jest tylko sposób w jaki zosta%a z%o&ona – mówi Jezus Uczniowi53. To stwierdzenie
katechizmowe nabiera nowego znaczenia w kontek&cie ca)o&ci rozwa$a+. Samot-
no&( i ja)owo&( ziemskiego do&wiadczenia nape)nionego bólem, jakie n%kaj'
Ucznia, mog' zosta( przezwyci%$one, je&li zobaczy on, $e jego $ycie nie zamyka
si% w do&wiadczeniach codzienno&ci/historyczno&ci, ale ma perspektyw% niesko+-
czonej mi)o&ci, któr' wnosi do ludzkiego $ycia Chrystus Ukrzy$owany. Czynna
mi)o&(, jak' okaza) Jezus, to jedyna mo$liwo&( przywrócenia ludzkiemu do&wiad-
czeniu blasku i sensu: Postanowi%em z%o naprawi(: Ojcu memu wynagrodzi( krzywd',
a cz%owiekowi wróci( prawo do utraconego szcz'"cia. A wszystko to za cen' ofiary
z siebie, za cen' zupe%nego wyniszczenia54.

Bardzo ciekaw' my&l' obecn' w Dialogach jest idea wspólnototwórczej roli
krzy$a w zakresie uniwersalnym i Mszy !wi%tej w zakresie eklezjalnym55. Msza
!wi%ta jako o&rodek Ko&cio)a, który Chrystus ustanowi) „jako rodzin%”, której jest
G)ow', to skonkretyzowanie rozumienia krzy$a jako wyrazu mi)o&ci pokonuj'cej
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55 Ten$e, Dialog VIII, art. cyt., s. 400.

54 Ten$e, Dialog VII, art. cyt., s. 399.

53 Ten$e, Dialog VI, art. cyt., s. 397.

52 „by& )'czy) si% z kap)anem sk)adaj'cym Ofiar%, odmawiaj'c te same modlitwy, rozwa$aj'c te
same tajemnice, jakie on we Mszy &w. rozwa$a”. (B. KRYSZKIEWICZ, Dialog VIII, art. cyt., s. 401).

51 Ten$e, Dialog III, art. cyt., s. 391–392.

50 Ten$e, Dialog II, art. cyt., s. 389.

49 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog I, art. cyt., s. 387.



wszelki grzech i ograniczenie p)yn'ce z ludzkiej s)abo&ci. Ostatnie z rozwa$a+
po&wi%cone jest w)a&ciwie w ca)o&ci gor'cemu pragnieniu Chrystusa, by odda( si%
z mi)o&ci. Nie cierpienie, &mier( czy niesprawiedliwo&( s' tematem tego podsumo-
wania, ale pe)na $aru mi)o&(. Mówi(, w czasie totalnej wojny wszystkich przeciwko
wszystkim, o Chrystusowym pragnieniu zjednoczenia wszystkich, to – zdawa( by
si% mog)o – utopia w czystym wydaniu. O. Bernard nie wykazuje jednak ani cienia
sk)onno&ci utopijnych. Dla niego to pragnienie Chrystusa jest wci'$ $ywe. To
w)a&nie ch%( zap)oni%cia t' sam', jednocz'c' mi)o&ci'56, jest drog' ocalenia przed
z$eraj'cym cz)owieka smutkiem wojennej depresji.

Zdawa( by si% mog)o, $e przypominanie M%ki Jezusa Chrystusa w czasach,
gdy pogarda, cierpienie i &mier( pustosz' &wiat, jest dolewaniem oliwy do ognia
wypalaj'cego w cz)owieku nadziej% i wszelkie dobro. O. Bernard pokazuje co&
przeciwnego, poniewa$ inspiruje si% s)owami &w. Paw)a od Krzy$a, $e M%ka Jezusa
Chrystusa jest najwi%kszym dzie)em Bo$ej mi)o&ci57. Ukazanie, $e mi)o&( jest
mo$liwa w &wiecie nienawi&ci i w czasie pogardy, wi%cej nawet – ukazanie, $e
*ród)o tej mi)o&ci nie wysch)o, ale bije ci'gle obficie, by)o sposobem, w jaki rawski
pasjonista chcia) odnowi( ducha swych czytelników.

6. „Dialogi z Ukrzy$owanym” jako wyraz osobistej pobo$no%ci
i wiary

Na osobowo&( S)ugi Bo$ego patrzy si% cz%sto przez pryzmat sugestywnej
analizy psychologicznej obecnej w pierwszej jego ksi'$kowej biografii napisanej
przez s. King% Strzeleck' OSU58 i z perspektywy wypracowanej teoretycznie
i zilustrowanej przyk)adami konkretnych postaci przez prof. Kazimierza D'brow-
skiego, &wiatowej s)awy psychologa i psychiatr%59. Te dwie bardzo sugestywne
wizje mocno podbudowane s' psychologicznie. Inne podej&cie maj' pisz'cy o nim
z pozycji hagiograficznych60, poniewa$ si%gaj' do elementów jego duchowo&ci
(czerpania z )aski Bo$ej), a nie tylko rozwoju opartego na immanentnych
zasobach jego w)asnej osobowo&ci. Psychologiczne podej&cie do tej postaci jest
oczywi&cie bardzo cenne, jednak w Dialogach to nie ono dominuje. Wed)ug autora
tych rozwa$a+ to Bóg dzia)a dla podniesienia i umocnienia cz)owieka, o czym
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60 I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 39–45; J. STABI/SKA, !ycie pi'knej mi%o"ci …,
dz. cyt., s. 61–71.

59 Sw' teori% wy)o$y) w pracach K. D-BROWSKI, Osobowo"( i jej kszta%towanie przez dezyntegracj' pozy-
tywn$, Warszawa 1975; ten$e, Trud istnienia (Omega 286), Warszawa 1986. Postaci' o. Bernarda
zaj') si% w eseju Asceza &ycia zakonnego na podstawie osobowo"ci i twórczo"ci o. Bernarda Kryszkiewicza,
pasjonisty, w: Asceza: odcz%owieczenie czy ucz%owieczenie (Homo meditans 3), red. W. S)omka, Lublin
1985, s. 221–261. 

58 K. STRZELECKA, Ojciec Bernard Kryszkiewicz…, dz. cyt., s. 29–38.

57 PAOLO DELLA CROCE, Lettere, t. 2, Roma 1924, s. 499 (List do s. C.G. Gandolfi z 21 sierpnia 1756 r).

56 Ten$e, Dialog IX, art. cyt., s. 404.



&wiadcz' cho(by akty strzeliste na ko+cu ka$dego z nich. Modlitwa nieustaj'ca
realizowana poprzez akty strzeliste, tak wa$ne w do&wiadczeniu duchowym
&w. Paw)a od Krzy$a61, oraz forma modlitwy my&lnej opartej na pytaniach62 to
elementy duchowo&ci zakonnej Pasjonistów, które o. Bernard g)%boko sobie
przyswoi).

Przeanalizujmy wi%c owe akty strzeliste w Dialogach. Autor zwraca si% w nich
do Jezusa Ukrzy$owanego jako do sprawcy wzrastania: poci$gnij mnie ku Sobie63,
wzmocnij mnie64, dopomó& mi65, daj mi t' mi%o"(, jak$ Ty sam widzie( we mnie prag-
niesz66. Ciekawe jest zestawienie pobo$nych westchnie+ w dwóch ostatnich rozwa-
$aniach: zbaw lud swój, Panie67 jest uj%ciem celu tego (wiczenia duchowego, jakim
s' analizowane rozwa$ania, w perspektywie wspólnoty szerszej nawet ni$ Ko&ció).
Ostatnie z rozwa$a+ za& pokazuje, $e zbawienie o. Bernard rozumia) wewn%trznie,
jako przebywanie Boga w duszy, dlatego wo)a: przyjd) i zamieszkaj w sercu moim68.
Jego osobowy rozwój oraz jego rozumienie ludzkiego rozwoju poddane s', jako
idei i rzeczywisto&ci nadrz%dnej, powo)aniu i prowadzeniu przez Boga do &wi%-
to&ci69. !wi%to&( za& to nie forma ludzkiej doskona)o&ci czy heroizmu, ale przede
wszystkim charakterystyczna soteriologia oparta na czasowniku me,nw („przebywa(”,
„zamieszkiwa(”, „trwa(”), jak' znamy z pism zaliczanych do Corpus Johanneum70.
S)owo Bo$e powinno przebywa( w ludziach (J 5,38), cho( przebywa( nad nimi
mo$e i gniew Boga (J 3,36). Duch !wi%ty zamieszka) na Jezusie (J 1,32), a zamiesz-
ka te$ w Jego uczniach (J 14,17). Uczniowie przebywaj' u Jezusa w sensie dos)ow-
nym (J 1,38–39), ale to tylko zapowied* wzajemnego przebywania Jezusa w spo$y-
waj'cym Jego Cia)o i vice versa, które jest jednym z istotniejszych elementów tzw.
„Mowy eucharystycznej” w Czwartej Ewangelii (J 6,56; 14,17, por. 14,25), osadzo-
nym na fundamencie wzajemnego przebywania w sobie Ojca i Syna (J 14,10)71.
Motyw ten rozwini%ty zosta) bardzo zw)aszcza w obrazie krzewu winnego
(J 15,4nn), gdzie uwypuklony jest zwi'zek mi%dzy trwaniem w Jezusie a $yciem72.
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72 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, dz. cyt., s. 365–366.

71 J. JAROMIN, Chrystologia, w: Teologia Nowego Testamentu, red. M. Rosik, t. 2: Dzie%o Janowe,
Wroc)aw 2008, s. 39–81, zw). s. 58–59.

70 J. GNILKA, Teologia Nowego Testamentu, Kraków 2002, s. 364–366.

69 J. STABI/SKA, !ycie pi'knej mi%o"ci …, dz. cyt., s. 66.

68 Ten$e, Dialog IX, art. cyt., s. 404.

67 Ten$e, Dialog VIII, art. cyt., s. 402.

66 Ten$e, Dialog VI, art. cyt., s. 398.

65 Ten$e, Dialog V, art. cyt., s. 397.

64 Ten$e, Dialog III, art. cyt., s. 392.

63 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog I, art. cyt., s. 388.

62 Ten$e, S. Paolo della Croce. Storia critica, t. 3, Roma 1968, s. 798–807; ten$e, „Czyni( to, czego
nauczy mi%o"(”. Metoda medytacji wg "w. Paw%a od Krzy&a. w: Medytacja; spotkanie ze S%owem Wcielo-
nym, Sadowie–Golgota 1996, s. 34–41. O roli nauczania medytowania m%ki Jezusa w apostolacie
&w. Paw)a od Krzy$a zob. M. BIALAS, La Passione di Ges+ in s. Paolo della Croce, S. Gabriele 1982,
s. 90–97.

61 E. ZOFFOLI, S. Paolo della Croce. Storia critica, t. 2, Roma 1965, s. 540.



Jest to j'zykowy sposób opisywania pe%nej jedno"ci mi%dzy Ojcem i Synem, mi%dzy
Bogiem i lud*mi73. Takie rozumienie zbawienia jest wi%c g)%boko biblijne, oparte
na osobistym i g)%bokim zrozumieniu Janowej teologii. Nie by)o jednak teoretyczn'
konstrukcj', ale wyznacznikiem w)asnego $ycia duchowego i, mamy podstawy by
to powiedzie(74, mistyki.

Osobiste $ycie modlitwy o. Bernarda zosta)o udokumentowane w wyborze
tekstów opracowanym przez o. Dominika Buszt% CP, promotora postaci swego
wychowawcy75. Sta)o si% te$ przedmiotem bardzo cennych studiów76. Nie ma wi%c
potrzeby tworzenia kolejnej. Biblijny punkt wyj&cia Dialogów nie by) przypadkowy.
Wspó)brat zakonny wspomina, $e o. Bernard nosi) tekst Nowego Testamentu
przy sobie, by w ka$dej wolnej chwilo go czyta(77. Pisz'c Dialogi czerpa) wi%c ze
*ród)a, które dla niego samego by)o bardzo wa$ne i wiele znaczy)o w jego osobis-
tym do&wiadczeniu. Jego duchowo&( by)a biblijna nie tyle w sensie powo)ywania
si% na teksty Pisma !wi%tego, cho( czyni) to cz%sto, np. w tekstach o charakterze
kaznodziejskim, ale przede wszystkim dlatego, $e na lekturze i medytacji Pisma
!wi%tego formowa) swoje $ycie i osobowo&(78, inspiruj'c si% postaci' &w. Teresy
od Dzieci'tka Jezus79. O. Bernard nie szcz%dzi) wysi)ków, by móc czyta( Psalmy
i inne ksi'gi Pisma "wi'tego w j'zyku hebrajskim80. Jest to &wiadectwo o o. Bernardzie
tym wa$niejsze, $e dane przez zawodowego biblist%, o. Micha)a Stolarczyka CP
(1916–1981)81, który zajmowa) si% Ksi%g' Psalmów82. Mo$na wi%c powiedzie(, $e
sylwetk% swego zakonnego wspó)brata postrzega) przez pryzmat swych zawodo-
wych do&wiadcze+. Podej&cie o. Bernarda do Pisma !wi%tego uwa$a) za wyj'tkowe.
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82 R. PIETKIEWICZ, Biblia Polonorum. Historia Biblii w j'zyku polskim, t. 5: Biblia Tysi$clecia (1965–2015),
Pozna+ 2015, s. 358. Jego udzia) w pracach nad Bibli' Tysi'clecia zob. tam$e, s. 121–123.

81 J.J. KOPE., O. Micha% Stolarczyk CP (1916–1981) – cz%owiek, zakonnik i kap%an. „Studia P)ockie”
1984, nr 12, s. 235–240; A. BORKOWSKI, Przasnyskie portrety, cz. 1, Przasnysz 2004, s. 113–116.

80 Tam$e.

79 Wspomnienie o. M. Stolarczyka CP, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 77.

78 Por. M. ZAWADZKI, S%uga Bo&ego zbawienia na podstawie pism o. Bernarda Kryszkiewicza. Studium
w zakresie soteriologii biblijnej, P)ock 1992, mps.

77 Wspomnienie o. T. Ko)akowskiego CP, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 78.

76 T. WITKOWSKI, Mi'dzy walk$ a modlitw$, „Wi%*” 1974, nr 11, s. 63–74; K. STRZELECKA, Ojciec
Bernard Kryszkiewicz (1915–1945)…, dz. cyt., s. 88–119; E. MARSZA,, S%uga Bo&y Bernard Kryszkiewicz.
w: Polscy "wi'ci, t. 10, red. J. Bar, Warszawa 1987, s. 259–283; J. STABI/SKA, !ycie pi'knej mi%o"ci …,
dz. cyt., s. 106–130; J. KOPEREK, Heroiczno"( cnót S%ugi Bo&ego o. Bernarda Kryszkiewicza (1915–1945)
w "wietle analizy jego pism. „Materia)y Homiletyczne” 1996, nr 158, s. 19–30; H.D. WOJTYSKA, O.
Bernard Kryszkiewicz pasjonista (1915–1945) nauczyciel wiary w czasach trudnych. „#ycie Duchowe”
1995, nr 4, s. 85–98; Z. PISIA,EK, „Kto Krzy& odgadnie…” – S%uga Bo&y o. Bernard Kryszkiewicz, CP.
„S)owo Krzy$a” 2012, nr 6, s. 45–55. Wiele ciekawego i usystematyzowanego materia)u znale*(
mo$na w doktoratach Z. PISIA,EK, Duchowo"( ojca Bernarda Kryszkiewicza w "wietle charyzmatu Zgro-
madzenia M'ki Pa#skiej, Olsztyn 2014, mps czy w cytowanym ju$, napisanym przez o. K. Zygmunta.

75  Modlitwa w &yciu s%ugi Bo&ego ojca Bernarda Kryszkiewicza pasjonisty, opr. D. Buszta, Sado-
wie-Golgota 1996.

74 K. ZYGMUNT, Charyzmaty w &yciu ojca Bernarda Kryszkiewicza…, dz. cyt., s. 131.

73 G.R. BEASLEY-MURRAY, John (WBC 36), Nashville i in. 21999, s. 253–254.



Jest to zwi'zane w)a&nie z do&wiadczeniem zbawienia, którym $y). W kazaniu
wyg)oszonym w Rawie Mazowieckiej w Niedziel% Palmow' (29 marca) 1942 r.
maluje dramatyczny obraz: Za chwil' z warg konaj$cego Chrystusa wyrwie si' okrzyk
zwyci'stwa, tryumfu: ‘Wykona%o si'! Ojcze, wykona%em wszystko, wyniszczenie moje
dobiega ko#ca. Piek%o pokonane, grzech zniszczony, niebo otwarte, dusze ocalone. Ojcze,
pragn', by ci, których mi da%e", ze Mn$ byli…, aby widzieli chwa%', jak$ mi da%e", aby
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno’.
S%yszysz? O twoj$ dusz' Jezus modli% si' do Ojca! Musisz Mu j$ da( – musisz koniecz-
nie! Kupi% j$ za wszystk$ krew Swoj$, wszystk$!83. Widzimy wi%c w tej scenie z jednej
strony centon84 tekstów z J (okrzyk „Wykona)o si%” J 19,30, oraz J 17,2.5.21).
Chrystusowa modlitwa o zjednoczenie ludzi z Bogiem na mocy Jego ofiarnego
dope)nienia misji, jak' da) Mu Ojciec zosta)a przeniesiona na krzy$ i po)'czona
z figur' odkupienia poprzez krew (por. Ef 1,7; Ap 5,9).

W Dialogach obecny jest ten sam wymiar rozumienia zbawczej misji Jezusa.
Dobrowolno&( tej ofiary (postanowi%em z%o naprawi(), jej ca)kowito&( (a wszystko za
cen' ofiary z siebie, za cen' zupe%nego wyniszczenia si') maj' na celu uzmys)owienie
cudu mi)o&ci, jakim jest odkupienie cz)owieka85. Dzia)aj'cy w okupacyjnej Rawie
pasjonista doskonalenie cz)owieka widzia) jako dzie)o u&wi%cania dokonywane
przez Chrystusow' krew i prowadz'ce do zjednoczenia z Bogiem Ojcem i Jezusem
Synem Bo$ym. Jest to znaczne pog)%bienie tradycyjnej nauki o modlitwie my&lnej
jako kszta)tuj'cej wol% si)' uczu(86. Jego w)asne do&wiadczenie to prze$ycie udzia)u
w m%ce Jezusa poprzez bycie kochanym przez Boga Ukrzy$owanego. Nie dziwi
nas wi%c, $e modli) si% ch%tnie przed wizerunkiem Jezusa Ukrzy$owanego, tam,
gdzie wiesza) swe rozwa$ania87. S' wi%c one wed)ug wszelkiego podobie+stwa
efektem do&wiadczenia jego codziennego rozmy&lania o m%ce Pa+skiej, które od-
prawia) w sposób dostoswany do swych mo$liwo&ci ograniczonych chorob'.

G)%boka by)a jego duchowo&( eucharystyczna i poszanowanie dla godno&ci
sakramentu kap)a+stwa (w)asnego i innych). Mo$na by)o mówi( nawet o jego
kap)a+skim majestacie, który godzi) z pokor' i skromno&ci'88. Ta godno&( bra)a
si% z dzie)a, do którego ka$dy kap)an jest powo)any: sprawowania ofiary Mszy
!wi%tej. Uwa$a), $e tajemnica Krzy$a w równym stopniu realizuje si% w liturgii jak
w historycznym wydarzeniu biografii Jezusa89. Kap)an w jego rozumieniu to osoba
zobowi'zana do g)%bokiego zjednoczenia z Chrystusem, by &wiecki uczestnik
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89 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog VIII, art. cyt., s. 401.

88 Wspomnienie ks. Tadeusza Opalacha, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 83.

87 Wspomnienie o. Jana Wsz%dyrównego CP, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt.,
s. 80.

86 Ten$e, Dialog IV, art. cyt., s. 393.

85 B. KRYSZKIEWICZ, Dialog VII, art. cyt., s. 399.

84 W. Linke, Interteksualizm w badaniach biblijnych na przyk%adzie Apokalipsy, RTW-P 2002, nr 2,
s. 81–111, zw). s. 97, przyp. 50.

83 Kazanie z 29 marca 1942, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 186.



Mszy !wi%tej móg) poprzez )'czenie si% z nim uczestniczy( w ofierze Chrystusa90.
W rozumieniu Eucharystii widzimy wi%c konieczne dope)nienie drogi mistycznego
zjednoczenia, która od medytowanego S)owa prowadzi)a o. Bernarda Kryszkiewi-
cza do jedno&ci jako komunii.

7. Podsumowanie

O. Bernard Kryszkiewicz w Dialogach z Ukrzy&owanym skoncentrowa) si% na
problemach, które zaobserwowa) zagl'daj'c w ludzkie wn%trze. Cho( by) $ywo
zaanga$owany w pomoc potrzebuj'cym i ratowanie tych, których $ycie by)o za-
gro$one, najbardziej skoncentrowa) si% na tym, co by)o zwi'zane z prze$ywaniem
przez cz)owieka fundamentalnej relacji z Bogiem, której najbardziej zagra$a)o
skupienie si% na sobie.

Nie pociesza), ale uczy) prze$ywa( trudno&ci jako drog% prowadz'c' do
zjednoczenia z Bogiem. By) wychowawc', ale przede wszystkim mistrzem ducho-
wym, który dziel'c si% swym do&wiadczeniem, prowadzi) do g)%bokiego zjedno-
czenia z Bogiem poprzez d'$'ce do spójno&ci $ycie moralne, duchowo&( i praktyk%
sakramentaln'. Fundamentem jego $ycia, duszpasterskiej dzia)alno&ci i twórczo&ci
by)a osobista pobo$no&( i $ycie duchowe. Niezwyk)a umiej%tno&( przekazywania
do&wiadczenia, które z natury swej jest nieprzekazywalne, sprawi)a, $e by) postrze-
gany jako osoba wielkiego formatu. Pami'tam dobrze, i& skutki modlitwy, rozmy"la-
nia, ujawnia%y si' wyra)nie na jego obliczu, które tchn'%o nie tylko skupieniem, ale po
prostu pewnego rodzaju ogniem91.

“DIALOGUES WITH CRUCIFIED” OF FATHER BERNARD KRYSZKIEWICZ AS A PRAYER

AND A CARE ABOUT PEOPLE IN DIFFICULT TIMES

S!OWA KLUCZE:
Bernard Kryszkiewicz CP, Rawa Mazowiecka, Niemiecka okupacja Polski, teologia cierpienia,
M#ka Chrystusa, analiza tekstów

KEY WORDS:
Bernard Kryszkiewicz CP, Rawa Mazowiecka, German occupation of Poland, theology of suf-
fering, Passion of Christ, analysis of texts

WALDEMAR LINKE CP– „Dialogi z Ukrzy&owanym” o. Bernarda Kryszkiewicza CP...

35

91 Wspomnienie o. Zdzis)awa Solaka CP, za I.J. ADAMSKA, „Wszystkim dla wszystkich”…, dz. cyt., s. 72.

90 Ten$e, Dialog IX, art. cyt., s. 403.



SUMMARY:
Contributions reveals the comprehensive view on the set of short texts “Dialogues with
Crucified” authored by Bernard Kryszkiewicz CP. Their form and content is analyzed in the
historical context of the German occupation of Poland (including the specific, local situation in
Rawa Mazowiecka), as well as, in the personal context of religious life and vows of the author.
The preparation and dissemination of the texts condsidered can be, therefore, seen in both
pastoral and personal terms as they are a valuable formation material for the local lay readers
and the form of a ‘written prayer’ of the author realizing the fourth Passionist vow devoted to
the apostolate in the Passion of Jesus.
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KRZYSZTOF ZYGMUNT CP

Mistyka ojca Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty

W $yciu ka$dego chrze&cijanina relacja z Bogiem kszta)tuje si% wed)ug
okre&lonych uwarunkowa+, sytuacji, otrzymanych charyzmatów. Mistyka jest wi%c
sposobem poznania Boga i rzeczywisto&ci nadprzyrodzonej oraz prze$ywania
stanów zwi'zanych z tym poznaniem i osi'ganiem celu, którym jest zjednoczenie
mistyczne.

Gdy mówimy o mistyce w $yciu cz)owieka wierz'cego, mamy na my&li dar
szczególny dany od Boga, który nawi'zuje w ten sposób z cz)owiekiem wi%*
o charakterze nadprzyrodzonym. Definicja mistyki mówi o tajemniczo&ci, nadprzy-
rodzono&ci oraz ca)kowitej darmowo&ci stanu, w którym udzia) ma cz)owiek. Jest
to rzeczywisto&( zakryta, niedost%pna dla bezpo&redniego poznania, zbadania czy
przekazu. Do&wiadczenie mistyczne dokonuje si% dzi%ki darmowej )asce Bo$ej,
jak' cz)owiek otrzymuje od Chrystusa, który jest sprawcz' przyczyn' wewn%trz-
nych prze$y( o charakterze mistycznym.

Chrystus jest równie$ przedmiotem tych prze$y(. Mistyka ma &ci&le chrysto-
centryczny charakter, a wi%c i sakramentalny, poniewa$ zjednoczenie z Bogiem
dokonuje si% przez Syna Bo$ego, który przychodzi poprzez sakramenty, b%d'ce
sercem, *ród)em i szczytem mistyki chrze&cija+skiej w rzeczywisto&ci Ko&cio)a.
Nale$y wi%c mówi( równie$ o charakterze eklezjalnym oraz trynitarnym prze$y(
mistycznych. Z jednej strony maj' one charakter statyczny, gdy$ to cz)owiek,
otwieraj'c si% na Boga, przyjmuje w sposób pasywny dary pochodz'ce od Niego.
Z drugiej jednak strony cz)owiek mo$e podj'( praktyki maj'ce na celu usuni%cie
przeszkód, które mog)yby zahamowa( pog)%bienie jego wi%zi z Bogiem. Jest to
aspekt dynamiczny, polegaj'cy na usuni%ciu przeszkód natury zmys)owej czy
duchowej w drodze ascezy, umartwienia. Nale$y jednak pami%ta(, $e )aska Bo$a
przychodzi do cz)owieka niezale$nie od jego duchowego stanu.
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W $yciu s)ugi Bo$ego ojca Bernarda Kryszkiewicza, pasjonisty (1915–1945)
nie znajdujemy na tyle jednoznacznych opisów jego prze$y( wewn%trznych, $e
mo$emy z góry uzna( go za mistyka. Mimo to pewne zachowane &wiadectwa,
wspomnienia z lat pobytu w Rawie Mazowieckiej oraz w Przasnyszu, a tak$e
z okresu formacji sk)aniaj' nas do os'du, $e ten s)uga Bo$y do&wiadcza) pewnych
wewn%trznych prze$y(, nawet o charakterze kontemplacyjnym czy mistycznym,
a co za tym idzie – $e by) na wskro& skoncentrowany na Bogu, zw)aszcza na
tajemnicy M%ki Pa+skiej.

W m)odym wieku, z pewno&ci' poznaj'c dzie)a niedawno zmar)ej m)odej
zakonnicy francuskiej, Teresy od Dzieci'tka Jezus, staje si% jej czcicielem, admira-
torem. W jego tekstach przewija si% w'tek drogi dzieci%ctwa Bo$ego. M)ody
Bernard ujawnia w nich swoj' ufno&(, zawierzenie )asce Bo$ej, mi)o&ci Bo$ej,
a tak$e uznaje za Teres', $e wszystko jest )ask'. Jako zwolennik „ma)ej drogi”
&wi%tej Teresy od Dzieci'tka Jezus pragnie w pokorze pod'$a( w $yciu wewn%trz-
nym przez wierno&( codziennym obowi'zkom, ale w zjednoczeniu z Bogiem
pragnie spe)ni( wszystkie $'dania Boga i mie( z Nim jak naj&ci&lejszy kontakt1.
Celem jego $ycia by)o bowiem zjednoczenie z Bogiem, o czym pisa) do matki: Cel,
jaki w &yciu wytkn$%em sobie, jest wysoki i wy&szego pomy"le( si' nie da2.

Ojciec Bernard podobnie jak Za)o$yciel, &w. Pawe) od Krzy$a, by) „mistykiem
pasyjnym”, jednak w innym znaczeniu i wymiarze. Nie by) obdarzony takimi
stanami mistycznymi jak Za)o$yciel, ale obficie czerpa) z jego charyzmatu pasyj-
nego, gdy w)'czaj'c si% w nurt formacji zakonnej, podda) si% równie$ formacji
duchowej, w tym tak$e pasyjnej. Uczy) si% rozmy&lania dyskursywnego, z czasem
pog)%bia) tajemnice Mi)o&ci ukazanej na Krzy$u. Gdy zosta) zobowi'zany do
przestrzegania czwartego, dodatkowego &lubu, czyni) to z gorliwo&ci' i zapa)em
jak gdyby neofity. Odkrywaj'c walor samotnego $ycia, wyciszenia, mo$liwo&ci
skupienia w celi zakonnej oraz mo$liwo&( ascezy osobistej, dostrzeg), $e te ele-
menty $ycia zakonnego mo$e praktykowa( w aspekcie pasyjnym, to znaczy
w radosnej s%u&bie ucznia Ukrzy&owanego3. Temat cierpienia pojawia si% cz%sto
w tekstach Bernardowych – cierpie( pragnie du$o, tyle ile Boski Przyjaciel pragnie
od niego4. Pragnie s)ucha( boskich wyk)adów codziennie, czyli uczy( si% od
Chrystusa cierpienia i poddawania si% Ojcu we wszystkim. Wewn%trznie do&wiad-
cza swej ma)o&ci, uni$enia przed Bogiem, pragnie by( wr%cz niewolnikiem Jezusa
poprzez osob% Maryi5.

S,OWO KRZY#A 9(2015)

38

5 Por. „Ofiarowanie siebie Wcielonej M'dro&ci”, w: „Modlitwy – rozwa$ania – rachunki sumienia

4 „Bo$e kocham Ci%”, w: „Modlitwy – rozwa$ania – rachunki sumienia – pedagogikum – dedyka-
cje”, mps, APPCP, Warszawa 1989, s. 6–7,

3 Por. J.J. KOPE., S%uga Bo&y o. Bernard Kryszkiewicz (1915–1945), „Roczniki Teologiczne” 1997,
t. XLIV, z. 6: Teologia Pastoralna, s. 84.

2 Tam$e.

1 Por. List do matki, 4.02.1942, w: „Listy O. Bernarda” (dalej skrót: LOB), mps, Archiwum Polskiej
Prowincji Pasjonistów (dalej skrót: APPCP) R254, s. 135.



Wiara s)ugi Bo$ego ma wymiar chrystocentryczny i maryjny. Swoim prywat-
nym aktem oddaje si% Jezusowi przez r%ce Maryi. Prosi o m'dro&( Krzy$a, prosi
o mo$liwo&(, dar cierpienia wraz z innymi, czyli wspó)cierpienia z cierpi'cymi,
pragnie kocha( Boga sercem w)asnym i serc milionami, wyniszcza( si%, tak jak to
czyni)a Maryja, Matka6.

Cnota wiary realizowa)a si% w $yciu Bernarda codziennie, wiar' $y) w ka$dej
chwili, promieniowa) ni'. !wiadkowie zeznaj' o jego postawie zawierzenia, ufno&ci
Bogu w $yciu codziennym. Podczas adoracji Naj&wi%tszego Sakramentu wystawio-
nego w Grobie Wielkiego Tygodnia zatapia) si% g)%boko w modlitwie, by) poch)o-
ni%ty obecno&ci' Bo$'. !wiadkowie mówi' o g)%bokiej modlitwie osobistej
i adoracji, a tak$e o g)%bokim prze$ywaniu sprawowanej przez niego Mszy &wi%tej.

W centrum swego $ycia postawi) Chrystusa. Mo$na powiedzie(, $e to On
sta) w centrum jego osobowo&ci. Obdarzony cnot' mi)o&ci Bernard pragn')
nieustanie transcendencji, przekraczania samego siebie, u stóp Jezusa czu) si%
z ka$dym dniem coraz szcz%&liwszy7. Pisa) o Mi)o&ci Ukrzy$owanej, co jest szcze-
góln' cech' charyzmatu pasjonistowskiego. W li&cie pisa) o czerpaniu ze skarbów
ukrytych przez cierpi'cego Boga na krzy$u8.

W wyznaniach umieszczonych w listach pisa) o swej wierno&ci Bogu, nawet
gdy wszystko stoi na przeszkodzie, gdy pojawiaj' si% szyderstwa, prze&ladowanie
ze strony otoczenia, w tym równie$ ze strony wspó)braci. Pisa), $e szcz'"ciem jest
cierpieniem dowodzi( naszej mi%o"ci ku Bogu, który nas ukocha% i zawis% na Krzy&u9.
My&l o Jezusie cierpi'cym dla ludzkiej, naszej mi)o&ci, daje nadzwyczajn' moc do
cierpienia dla Niego, gdy serce jest zranione10. Takie Bernardowe spojrzenie po-
dobne jest do wyznania Teresy z Avila, która pisa)a o tym w Twierdzy wewn'trznej,
opisuj'c mieszkanie szóste. Wa$ne jest zapomnienie o samym sobie oraz
wewn%trzne pragnienie cierpienia dla Boga, a z drugiej strony – pragnienie
przyci'gni%cia innych dusz do Boga.

S)uga Bo$y do&wiadczy) zapewne prze$ycia Mi)o&ci Bo$ej i ojcostwa Bo$ego,
gdy przesta) ostatecznie t%skni( za domem rodzinnym, gdy pisa) o zaparciu si%
siebie samego, o zapomnieniu o sobie ze wzgl%du na osob% Chrystusa, gdy$
Mi)o&( Bo$a wprowadza)a go w stan duchowego uniesienia. Pisa) w li&cie do ojca
o poznaniu mi)o&ci, o prze$yciu mi)o&ci ojcowskiej, o wiernie kochaj'cym, pot%$-
nym sercu kochaj'cym na zawsze, a odnosi) to do Mi)o&ci Boga11.
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11 Por. List do ojca z dn. 24.10.1932, LOB, dz. cyt., s. 29.

10 Tam$e.

9 List do Ja&ka z dn. 25.11.1935, LOB, dz. cyt., s. 66.

8 Tam$e.

7 List do matki z dn. 21.03.1935, LOB, dz. cyt., s. 57.

6 Por. „Modlitwa do Matki Bo$ej, pro&ba o )ask% krzy$a i &wi%to&ci”, w: „Modlitwy – rozwa$ania
– rachunki sumienia – pedagogikum – dedykacje”, dz. cyt., s. 11.

– pedagogikum – dedykacje”, dz, cyt., s. 4.



Najwi%ksz' rozkosz' wed)ug wyzna+ Bernardowych jest pe)ni( Bo$' wol%.
Gdy pisa) do rodziców z okazji &wi't Bo$ego Narodzenia, formu)owa) wnioski na
temat szcz%&cia ludzkiego, które upatrywa) w uwielbieniu, podziwie i dzi%kczynie-
niu za niepoj%t' mi)o&( Boga. To dzi%kczynienie sk)adane Bogu dokonuje si% przez
pe)nienie Jego woli, wywo)ywanie u&miechu na usteczkach Boga12.

Jego wewn%trzne prze$ycia, na pocz'tku maj'ce charakter dzieci%cy, nabra)y
pó*niej dojrza)ego kszta)tu. Swe prze$ycia wewn%trzne cz%&ciowo opisywa)
w listach do rodziny. Pisa), $e to Bóg dokonuje dzie%a mi%o"ci w mej duszy13, a do-
piero w niebie, gdzie b%dzie inny j%zyk, b%dzie mo$na wyrazi( to, co dzieje si%
w sercu, kiedy w nim mieszka Bóg mi)o&ci14. W tym szczególnym li&cie ojciec
Bernard wyra$a swoje wewn%trzne prze$ycia wywo)ane dzia)aniem Mi)o&ci Bo$ej,
gdy jego serce nie znajduje ju$ $adnej innej pociechy poza samym Bogiem,
a jedyn' tre&( znajduje w wielkiej ciszy kochania w sercu, w którym jest sam Bóg,
pozwalaj'cy mu pozna( &wiat szerzej ni$ innym osobom15.

Ju$ jako prawie dojrza)y kap)an, ko+cz'cy sw' formacj% seminaryjn' w Italii,
uzewn%trznia swe prze$ycia w kolejnych listach kierowanych do swych najbli$-
szych. W tekstach tych przyznaje si% do t%sknoty za stanem wyciszenia, spokoju,
mistycznego uniesienia. Jak sam sugeruje, by)o mu to dane przez Boga w prostych
s)owach, które dokonywa)y w jego duszy wewn%trznej przemiany. W s)owach
listu pisanego z W)och do siostry Heleny wyra$a ten swój stan uniesienia:

[...] ile$ to razy spostrzeg)em, $e s)owa najprostsze, kiedy indziej
bardzo ma)o mówi'ce, w pewnym momencie sta)y si% kopalni'
tre&ci, otwieraj'cej przed oczyma duszy horyzonty nie maj'ce granic.
Szczerze mówi% Tobie, Helu, nie raz dostrzeg)em to u siebie. Bóg do
serca mówi bez wrzawy s)ów. Kto umie Go s)ucha( w milczeniu, ten
nosi w swoim wn%trzu &wiat nowy, pe)en pi%kno&ci nieporównanych,
o których ludzie, umiej'cy s)ucha( jedynie odg)osów tej ziemi, nie
maj' $adnego poj%cia. Jak wielki jest duch nasz, skoro do takich
wysoko&ci umie si% wznosi(. Ma)o jednak, zdaje mi si%, umie mu
pozwoli( na to, ludzie z ca)' swoj' cywilizacj' dzisiejsz' s' bardzo
przyziemni i czy$ mog' si% czu( inaczej jak niewygodnie. Serca nasze
cokolwiek by si% chcia)o powiedzie( przeciw, ci'gle d'$' do góry, do
Boga, od którego wysz)y, którego s' obrazem. Jak wi%c mo$na dla
nich znale*( zadowolenie poza Nim16.

Podobne s)owa znajdujemy w li&cie kierowanym do drugiej siostry, Marysi,
w których prosi o modlitw%, aby Boski Przyjaciel pozwoli) na&ladowa( siebie w cier-
pieniu, oraz dzi%kuje, $e On pozwoli) zamkn'( go dla Siebie, aby móg) w ciszy celi
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16 List o. Bernarda z Squarciarelli do Heli (12.07.1938), LOB, s. 113.

15 Por. tam$e.

14 Por. tam$e.

13 List do matki z dn. 03.02.1938, LOB, dz. cyt., s. 101.

12 Por. List do rodziców z dn. 20.12.1933, LOB, dz, cyt., s. 37.



poj'( sens $ycia i uczy( si% rozumienia tego $ycia17. Równie$ d)ugi list pisany
w 1938 roku z Rocca di Papa do matki ukazuje Bernardowe prze$ycia
wewn%trzne, ujawniaj'ce si% w jego stosunku do Swego Mistrza oraz w poddaniu
si% Jego szczególnej, pe)nej cierpienia i mi)o&ci formacji:

Bóg sam by) […] mistrzem i uczy) […] w cicho&ci prawdziwego zrozu-
mienia $ycia. Nie, mog% powiedzie(, $e prawie wcale nie )udzi)em si%
co do poj%cia $ycia. I dlatego te$ z ka$dym dniem uk)ada mi si% ono
pogodniej. Id% jak ma)a Teresa, po ró$ach, po &wie$ych ró$ach, które
maj' bardzo silny zapach i jednocze&nie silne i d)ugie kolce. Je&li
kolce rani' to pi%kno&( i zapach ró$y a nade wszystko d)o+ Boga
dobrego, która mi je pragnienie jeden tylko delikatny mam $al: za
ma)o cierpi% i za ma)o kocham18.

W tym samym li&cie informuje o swych g)%bokich prze$yciach, o wzrusze-
niach jakich dozna), gdy zwiedza) katakumby i konfrontowa) je z g)o&nym $yciem
Wiecznego Miasta. Zarówno miejsce modlitwy i m%cze+stwa chrze&cijan, jak
i sprawowana Msza &wi%ta sk)aniaj' go do wyznania swego pragnienia wyciszenia,
milczenia i zanurzenia si% w niesko+czonej tajemnicy Boga i poddania si% Jego
Woli:

Msz% jak' &piewa)em i to uroczy&cie, &piewa)em w katakumbach &w.
Kaliksta, w kaplicy &w. Cecylii!!! co za wra$enie! Z do&wiadczenia ju$
wiem, $e chwile pi%kne nale$y prze$ywa( sam na sam, w milczeniu.
O to te$ pilnie si% stara)em i doprawdy nie wiem, czy zapomn% o tym
dniu […]. Po po)udniu zwiedza)em Rzym i wraca)em do klasztoru
wieczorem przez ulice jedne z najpi%kniejszych […] rz%si&cie o&wietlo-
ne, reklamowane […] jaki$ [kontrast]! Nie odda)bym pi%( minut
sp%dzonych w katakumbach za pi%( lat na tym wielkim &wiecie. I ten
mój gust znajduje 100 procentowe zaspokojenie w ciszy mego
klasztoru. Czy$ wi%c mog% nie czu( si% zadowolony wi%cej ni$
24 godziny na dob%. Jak dobry jest Bóg dla mnie! Na tej ziemi krwi'
m%czenników przesi'k)ej, zrozumia)em tak jasno jak mo$e nigdy
przedtem, $e $ycie jedyny sens wtedy ma tylko, kiedy si% je odda
ca)kowicie Temu, od którego je wzi%li&my: przez wierne do heroizmu
spe)nianie Jego Woli, na stanowisku na jakim On nas postawi). #ycie
inaczej poj%te mija pr%dzej ni$ to sobie mo$na wystawi(, a w duszy
czuje si% pustk%, tym wi%ksz' im mniej panowa) tam Bóg. Dla tych co
1400 lat temu z)o$yli Mu najwi%ksz' ofiar%, bo z $ycia, nic nie min%)o
z wyj'tkiem cierpienia! Ci którzy schodz' w te &wi%te podziemia czuj'
si% dumni, o mile nale$' czynem do tej samej rodziny, do której
nale$eli oni, $e mog' w nich widzie( swych braci-bohaterów. Dla
mnie byli oni tak bliscy […] znale*li&my si% lepiej, ni$ z wielu $yj'cymi.
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Jednym s)owem dla Boga i tych którzy w Nim szukaj' jedno&ci nie
istniej' granice czasu i przestrzeni19.

W jednej z ostatnich modlitw skierowanych do Maryi, wie+cz'cej pozosta)e
modlitwy, ojciec Bernard wyra$a usilne b)aganie o wi%cej mi)o&ci, o zdolno&(
niesko+czonego kochania, po&wi%cania si%, upodobniania do Chrystusa Ukrzy$o-
wanego i do Matki Bolesnej. Mówi o bezmiarze bole&ci i mi)o&ci, nawi'zuj'c do
pism &wi%tego Paw)a od Krzy$a, który w listach pisa) o morzu cierpienia i morzu
mi)o&ci. W wyznaniu z 11 listopada 1944 roku (w rocznic% sk)adania &lubów
zakonnych) prosi) Maryj%, aby uczyni)a go &wi%tym, doprowadzi)a do zbawienia
i &wi%to&ci bliskich jego sercu20.

Równie$ w Notatkach znajdujemy fragmenty mówi'ce o jego prze$yciach
wewn%trznych. Pasjonista pisze o ogo)oceniu wewn%trznym, o wyzuciu si% ca)ko-
wicie samego siebie, o wyrzeczeniu si% w)asnych pragnie+, zapatrywa+, planów,
aby odda( si% i pogr'$y( bez zastrze$e+ w woli Bo$ej, co jest szczytem doskona-
)o&ci21. W tym ogo)oceniu upatruje drog% cierpienia, ofiary a tym samym na&lado-
wania Chrystusa Ukrzy$owanego. Wida( tu nawi'zanie do postawy i nauczania
dwojga wielkich &wi%tych Karmelu, Teresy z Avila oraz Jana od Krzy$a. Ojciec
Bernard pisze w Rachunku sumienia o straceniu z oczu samego siebie, o wpatry-
waniu si% w wol% Bo$', o przes)oni%ciu swych upodoba+ i pragnie+ pragnieniami,
upodobaniami ukochanego Ojca Niebieskiego. Sam stwierdza, $e przychodzi jemu
samemu to tym ochotniej, im bole&niej si% to dokonuje. Gdy pisze o komunii
duchowej, ma na my&li pragnienie, aby promieniowa( Jezusem, Jego milczeniem,
pokor', s)odycz', spokojem, ofiar', by wzrasta( w Nim, przyodzia( si% Jego
osob'22. W swoich rozwa$aniach – notatkach o milczeniu, wyciszeniu, cytuje
zarówno &wi%t' Teres% z Avila, jak i &wi%tego Jana od Krzy$a, pragnie ucieka(
w sfer% milczenia, wyciszenia wewn%trznego, by( tym „nic” w swoim zapomnieniu
o sobie23. Mówi o s)odyczy wewn%trznej, by promieniowa( dobroci' i mi)o&ci'
Jezusa wobec tych, którzy s' uci'$liwi w $yciu codziennym. Nazywa siebie te$
m%czennikiem obowi'zku woli Bo$ej. Poddanie si% tej woli dostrzega w codzien-
nych zdarzeniach i obowi'zkach, u&wi%conych przez drobne umartwienia, za które
nigdy nie $a)owa), gdy$ widzia) w nich wr%cz namacalne owoce duchowe24. 

Teksty Bernardowe, na których si% opieram, mog' w niewielkim stopniu
ujawni( jego stan wewn%trzny, jego pragnienie szukania i wype)nienia woli Bo$ej
w $yciu, po)'czone z darem cierpienia i oddaniem si% w niewol% Jezusowi i Maryi.
Mistyka Bernardowa, cho( w pe)ni nieodkryta, niezbadana, ale raczej szcz'tkowo
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24 Por. tam$e, s. 24.

23 Por. tam$e.

22 Por. tam$e, s. 23.

21 Notatki (14.10.43), w: „Notatki Ojca Bernarda Kryszkiewicza CP”, 1989, mps, APPCP-R251, s. 24.

20 Por. „Modlitwa do Matki Bo$ej, pro&ba o )ask% krzy$a i &wi%to&ci”, art. cyt., s. 11.

19 List o. Bernarda do ojca (Roma, 22.10.1938), LOB, s. 116–118.



poznana, wydaje si%, $e bliska by)a prostej drodze do doskona)o&ci ma)ej karme-
litanki z Lisieux, ale równie$ czerpa)a z do&wiadcze+ doktorów Karmelu, &wi%tej
Teresy z Avila i &wi%tego Jana od Krzy$a. Wydaje si% to tym bardziej naturalne, $e
poznaj'c $ycie i duchowo&( Za)o$yciela, &w. Paw)a od Krzy$a, czerpi'cego
z duchowo&ci obojga &wi%tych, Bernard sam musia) natrafi( na pewne poj%cia
zwi'zane z duchowo&ci' karmelita+sk' oraz z dzie)ami Teresy i Jana.

Inn' postaci', która pojawia si% jego pismach, jest &wi%ta Gemma Galgani.
Pojawia si% ona zw)aszcza w tekstach kaza+ oraz rozwa$a+ przeznaczonych dla
laikatu. Ta w)oska mistyczka mog)a by( równie$ inspiratork' jego spojrzenia na
w)asne $ycie wewn%trzne, na w)a&ciw' interpretacj% mistyki pasjonistowskiej.
Ojciec Bernard by) wyra*nie zafascynowany duchowo&ci' tej mistyczki, córki
bole&ci. Potwierdzaj' to znalezione w Notatkach modlitwy do tej &wi%tej, w postaci
maszynopisu umieszczane pó*niej przy o)tarzu Krzy$a w Rawie Mazowieckiej.

Warto te$ zauwa$y(, $e w Dialogach z Ukrzy&owanym, u)o$onych rozmowach
ucznia stoj'cego pod krzy$em z Jezusem, przejawia si% temat zjednoczenia
z Bogiem i wydawa( si% mo$e, $e sam autor stawia siebie w roli tego ucznia
stoj'cego na Golgocie i rozmawiaj'cego z Mistrzem. Od postawy zaniepokojenia
o sens $ycia, cierpienia w dialogu z Jezusem dochodzi do stawiania coraz
wi%kszych wymaga+ wobec samego siebie, aby pogr'$y( si% w modlitwie, medy-
tacji nad Ukrzy$owanym i nad tajemnic' odkupienia. W Dialogach (7 i 8) wida(
pewne przejawy duchowo&ci ignacja+skiej, gdy ucze+ mówi o okresie smutku,
strapienia w $yciu codziennym, a z drugiej strony o stanie pocieszenia, rado&ci
wewn%trznej, pokoju u stóp Chrystusa. Rozwa$anie M%ki Chrystusa ma by(
najkrótsz' drog' do Zbawiciela, wprowadza cz)owieka-ucznia w stan pocieszenia
w obcowaniu z Chrystusem25.

Niektórzy badacze spu&cizny o. Bernarda Kryszkiewicza dostrzegaj' jednak
w jego $yciu wewn%trznym prze$ycia mistyczne. Ojciec profesor J.J. Kope( s'dzi,
$e o. Bernard osi'gn') mistyczne zjednoczenie z Bogiem i $e na tym polega)a jego
&wi%to&(, skoro pragn') ca)kowitego ogo)ocenia, wyniszczenia, wyrzeczenia si%
wszelki egoistycznych planów i spraw, aby uciec si% pod opiek% Opatrzno&ci Bo$ej,
podda( si% woli Bo$ej. To poddanie si% jest dla niego szczytem doskona)o&ci26.
Pragn') by( m%czennikiem mi)o&ci Bo$ej, wed)ug tej miary wszystko ocenia) i tak
stara) si% post%powa(27. Bernardowym idea)em by)o trwanie z Jezusem we wszyst-
kich sprawach, na&ladowanie Go i spe)nianie z mi)o&ci upodobania Ojca28. Mia) to
by( proces upodobnienia do Chrystusa i mia) on stanowi( kryterium u&wi%cenia
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28 Por. J.J. KOPE., S%uga Bo&y..., art. cyt., s. 85.

27 Por. List do Ojca (i Matki), z dn. 24.10.1937, LOB, dz. cyt., s. 95.

26 Por. J.J. KOPE. J.J., S%uga Bo&y O. Bernard Kryszkiewicz (1915–1945), art. cyt., s. 85; por. tak$e List
to „Papy” z dn. 22.10.1938, LOB, dz. cyt., s. 118.

25 Por. „Dialogi z Ukrzy$owanym”, w: „Modlitwy – rozwa$ania – rachunki sumienia – pedago-
gikum – dedykacje”, dz. cyt., s. 33, 37.



osobistego i apostolskiego, b%d'cego przedmiotem dzia)ania Ducha !wi%tego29.
Ojciec Kope( mówi o )asce kontemplacji, która ogarnia)a o. Bernarda i nie zmniej-
sza)a jego wra$liwo&ci na ludzkie potrzeby30. Mo$na powiedzie(, $e o. Bernard
Kryszkiewicz w jakim& stopniu czerpa) z charyzmatu Za)o$yciela przez swoje
wewn%trzne pragnienie ogo)ocenia siebie dla Chrystusa. By)a to swoista „metoda
sztuki duchowej”, zak)adaj'ca oczy utkwione na Chrystusie, na ideale, który
cz)owiek pragn') odwzorowa( w swoim $yciu31.

Reasumuj'c, mo$na stwierdzi(, $e s)uga Bo$y o. Bernard Kryszkiewicz w ba-
daniach teologicznych, hagiograficznych opisywany jest przede wszystkim jako
gorliwy duszpasterz, wychowawca oraz kierownik duchowy. Te wszystkie spe)nia-
ne przez niego funkcje wymaga)y mocnego fundamentu – bogatego $ycia
wewn%trznego, prze$ywanego w intymnym zwi'zku z Bogiem. Badania dotych-
czas prowadzone, wydane opracowania, prace naukowe, inne publikacje dotycz'ce
tej postaci oraz prace na temat jego osobowo&ci nie pozwalaj' jednoznacznie
i jasno stwierdzi(, $e ojciec Bernard by) obdarzony nadzwyczajnymi darami, które
charakteryzuj' osoby objawiaj'cymi si% stanami mistycznymi, jednak$e dost%pne
*ród)a, zw)aszcza listy, notatki i inne materia)y pozwalaj' na wniosek, $e mamy do
czynienia z osob' g)%boko rozmodlon', zanurzon' w tajemnicy M%ki Chrystusa
i Jego Mi)o&ci oraz &ci&le zwi'zan' z charyzmatem zakonnym, równie$ przez
swoje osobiste cierpienie. Jako kap)an by) zapatrzony w Serce Jezusa, szed) drog'
Dobrego Pasterza oraz na&ladowa) &w. Teres% w jej drodze &wi%to&ci. Ta „ma)a”
&wi%ta reprezentuj'ca prost' drog% do &wi%to&ci by)a dla niego wskazówk'
w codziennym $yciu w zakonie oraz w pos)udze kap)a+skiej w trudnych czasach
wojennych.
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MYSTICISM OF FATHER BERNARD KRYSZKIEWICZ – PASSIONIST

S!OWA KLUCZE:
Ojciec Bernard Kryszkiewicz, Kongregacja M#ki Jesusa Chystusa, !ycie mistyczne, teologia
cierpienia, „ma$a droga” Teresy z Lisieux, hiszpa%ski mistycyzm karmelita%ski

KEY WORDS:
Father Bernard Kryszkiewicz, Congregation of the Passion of Jesus Christ, mystical life,
theology of suffering, “little way” of Thérèse of Lisieux, Spanish/Carmelite mysticism

SUMMARY:
It is proved that while father Bernard Kryszkiewicz is in both theological and hagiographic
studies recognized as a devoted pastoralist, tutor and spiritual director his mystical
experiences was till an important but not so well recognized (and not so prominently
addressed in his writings) part of his religious life. These should be addressed not only in the
light of his congregation charism based on the heritage of its founder – Paul of Cross but, as
well, should be considered in a wider context. The latter includes both the highly venerated in
his times “little way” of Theresa of Lisieux but, as well, the legacy of Spanish Carmelite
mysticism related to Theresa of Avila and John of Cross.
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STANIS!AW URBA"SKI

Mistyka prze$yciowa %w. Paw#a od Krzy$a (Pawe# Danei)

!w. Pawe) od Krzy$a (1694–1775) jest przedstawicielem mistyki prze$ycio-
wej we W)oszech XVIII wieku. Urodzi) si% w mie&cie Ovado (W)ochy). Zasadniczo
jego $ycie duchowe zacz%)o si% od otrzymania natchnie+ wewn%trznych w latach
1717–1720. To ostatnie natchnienie ujrzenia siebie samego w czarnym habicie za-
decydowa)o o powo)aniu Zgromadzenia Ubogich Kleryków Bo$ych pod wezwa-
niem Naj&wi%tszego Krzy$a i M%ki Jezusa Chrystusa.1 Po tej wizji &wi%tego habitu
Pawe) postanawia spe)ni( Bo$e natchnienie, gdy$ jest przekonany o Jego pro&bie.2

Od tego te$ momentu Bóg prowadzi go drog' $ycia mistycznego.

Rozwój $ycia mistycznego Paw)a poznamy tylko na polskich t)umaczeniach
fragmentów pism jakie pozostawi) swoim braciom zakonnym: Relacja z (wicze+
duchowych w Castellazo, dzie)ko „!mier( mistyczna” i Listy.

1. Noc ciemno%ci

Noc ciemno&ci u Paw)a by)a procesem wewn%trznego oczyszczenia. P. Plet
stwierdza, $e trwa)a ona 50 lat3, za& ks. K. Zygmunt pisze, $e przez 40 lat znosi
wewn%trzne cierpienia, okre&lane jako do&wiadczenie biernej nocy ducha4. Podob-
nie wypowiada si% F. Giorgini. Autor równie$ stwierdza, $e nawrócenie Paw)a
nast'pi)o po okresie silnego o&wiecenia co do tajemnic wiary, w momencie, gdy
sta)y si% dla niego prawie oczywiste5. Autor cytuje jego s)owa, $e jest bardzo szcz'"li-
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5 Por. F. GIORGINI, *w. Pawe% od Krzy&a, za%o&yciel Pasjonistów, w: Prze&y( w%asn$ "mier(, dz. cyt., s. 17.

4 Por. K. ZYGMUNT, M'cze#stwo u "w. Paw%a od Krzy&a, „S)owo Krzy$a” 2010, nr 4, s. 150.

3 Por. P. PLET, Od penthos do krzy&a: Duchowo"( penthos i pami'( o M'ce Pa#skiej u "w. Paw%a od
Krzy&a i jego brata Jana Chrzciciela, „S)owo Krzy$a” 2011, nr 5, s. 121.

2 Por. tam$e, s. 7–8.

1 Por. F. GIORGINI, *wi'ty Pawe% od Krzy&a, za%o&yciel Pasjonistów, 1664–1775, w: Prze&y( w%asn$ "mier(.
Sylwetka duchowa i wybrane pisma "w. Paw%a od Krzy&a, red. W. Linke, Warszawa 1999, s. 5, 10.



wy wierz$c w ciemno"(, w jakiej jest, cho( ja"niejszej ni& s%o#ce.6 Ju$ na pocz'tku, pod
dat' 23 listopada, w sobot%, Pawe) notuje, $e to by) jego pierwszy dzie+ skupienia
w ko&ciele &w. Karola i &w. Anny w Castellazzo, w czasie którego przyj') „niegod-
nie” Komuni% &w., poniewa$ by) w stanie niezbyt du$ego skupienia, ale i te$ nie
by) w ca)kowitym rozproszeniu. Zaznacza, $e w ci'gu dnia odczuwa) wewn%trzny
smutek z melancholi' szczególnego rodzaju, która jest inna od tej, jakiej do&wiad-
cza cz)owiek w&ród niepokojów &wiata. Oznacza ona pewne cierpienie w sercu
i w duchu zamieszane z tajemnymi pokusami, które chrze&cijanin ledwo rozpoz-
naje i z tego powodu prze$ywa wielki smutek w duszy. W tym stanie cz)owiek nie
wie gdzie jest i nie dostrzega $adnej zewn%trznej oznaki modlitwy. Jest &wiadomy,
$e Bóg go poucza, i $e te cierpienia oczyszczaj' dusz%. Tylko pragnie by( ukrzy-
$owany z Jezusem.7

Te bierne oczyszczenia ducha, jakie do&wiadcza Pawe), s' istotne dla pe)nego
zjednoczenia mistycznego, gdy$ wyzwalaj' w cz)owieka „g)%bi%” duszy, przez któr'
si% on z Bogiem. !w. Jan od Krzy$a wyja&nia nast%puj'co przyczyn% tych oczysz-
cze+: dwie te sprzeczno"ci zatem: dobro najwy&sze i n'dza najwi'ksza nie mog$ si'
pomie"ci( w jednym podmiocie, tzn. w duszy. Z konieczno"ci zatem dusza odczuwa
m'k' i cierpienie, skoro zwalczaj$ si' w niej te dwie przeciwno"ci.8 Wobec tego noc
ciemno&ci jest walk' duchow', w której Bóg pragnie zniszczy( to, co przeszkadza
cz)owiekowi w zjednoczeniu z Nim.

W tym stanie chrze&cijanin nosi w sobie ustawiczn' pami%( o Bogu i pragnie
$y( Jego mi)o&ci', aby zjednoczy( si% z Nim. Dlatego &w. Pawe) od Krzy$a w na-
st%pnie dni, mimo ozi%b)o&ci i rozproszenia na modlitwie, braku skupienia, odczu-
wa pokój wewn%trzny, z uwag' mi)osn' skupia si% na Bogu, na Jego wlanej mi)o&ci
do duszy, doznaje skupienia w czasie Komunii &w. W tym czasie do&wiadcza daru
)ez.9 Pawe) w dalszym ci'gu doznaje osch)o&ci, melancholijnego przygn%bienia,
pokusy wspó)czucia dla rodziny, wstr%tu do ludzi, d*wi%ku ich kroku, do muzyki,
dzwonów; doznaje ogo)ocenia jakby „pogrzebanego serca”, czyli stanu pozbawienia
wszelkiego uczucia, nawet uczucia modlitewnego. Jednak jest gotowy na wszelkie
cierpienia zwi'zane z pe)nieniem woli Bo$ej. Dlatego do&wiadcza zadowolenia ze
spe)nienia woli Bo$ej, w g)%bi swego ducha, gdy$ zostaje uwolniony z ludzkiego
sposobu dzia)ania „pogrzebane jakby pod popio)em” i wchodzi nowe dzia)anie,
na sposób boski. Wówczas odczuwa zadowolenie z tego, $e nie odczuwa zadowo-
lenia w umy&le ani w woli. Czuje entuzjazm dla Boga oraz zadowolenie z cierpienia
dla Jego woli.10
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9 Por. Relacje z (wicze# duchowych z Castellazzo, art. cyt., s. 128–129.

8 JAN OD KRZY#A, Noc ciemna I, 8, 3.

7 Por. Relacje z (wicze# duchowych z Castellazzo, w: Prze&y( w%asn$ "mier(, dz. cyt., s. 126–127.

6 Cyt. za: tam$e.



Te stany osch)o&ci, zw)aszcza na modlitwie, s' przerywane u &w. Paw)a od
Krzy$a przez &wiat)o i mi)o&( Boga, aby da( mu moc do zniesienia. Dlatego od-
czuwa subteln' i delikatn' s)odycz wewn%trzn', pokój i mi)osn' przyja*+ z Nim.
W momentach obdarowywania )ask' Bo$', po przyj%ciu Komunii &w., dusza jego
zbli$a si% do Boga do tego stopnia, i$ Pawe) doznaje szczególnego „uniesienia”
w Bogu z bardzo wznios)' s)odycz' i pewnym ciep)em w sercu, które odczuwa)
tak$e $o)'dek. Ten stan Pawe) uznaje za nadprzyrodzony, który da) mu wielk'
pociech%. Równie$ rozmawia z Nim o M%ce Jezusa Chrystusa.11 Ale ten stan ekstazy
„uniesienia” po Komunii &w. przeradza si% w zjednoczenie z Bogiem, $e duch Paw)a
zostaje w tak Bogu z Jego cierpieniami wlanymi w dusz', a niekiedy czuje si', &e serce
si' rozp%ywa.12 Pawe) wi%c doznaje czego& niezwyk)ego, wewn%trznego „upojenia”
mi)o&ci' Boga, którego nie potrafi wyrazi(. Po tych momentach rado&ci, za$y)o&ci
z Bogiem Pawe) znów prze$ywa chwile braku Jego mi)o&ci. Przywyk)y do otrzy-
mywania tych )ask Bo$ych, bole&nie teraz odczuwa ich nieobecno&(. To bolesne
prze$ycie smutku, jakiego& niepokoju my&li, pokusy wyp)ywa z braku do&wiad-
czania mi)o&ci Boga, do której by) przyzwyczajony.13

W nast%pnych dniach po Komunii &w. Pawe) doznaje „uniesienia” przepojo-
nego wznios)' s)odycz' zmieszanego ze )zami. Rado&( i pragnienie cierpienia by)y
tak wielkie, $e zimno, &nieg, lód wydawa)y si% s)odycz' i dlatego ich pragnie.
Przebywa w trwa)ym zachwycie z Jezusem we wznios)ym pokoju i s)odyczy,
w ciszy, bez chwilowego dzia)ania w)adz zmys)owych. W tym zachwycie nast%puje
zatopienie w Bogu, czego *ród)em s' mi)o&( i podziw. Ten stan osch)o&ci na
modlitwie nadal przeplata si% ze stanem wielkiej czu)o&ci i cz%stym darem )ez.
Dusza jest zawsze zwi'zana z Bogiem w Jego pokoju, które jest niewyczuwalne
i ukryte. Naturalne dzia)anie w)adz zostaje jakby ograniczone, gdy$ nie mog' one
nawet zajmowa( si% zewn%trznymi rzeczami, poniewa$ s' bardzo skupione na Bogu,
jednocz' si% z mi)o&ci' Boga.14 Ten stan powy$ej opisany obejmuje czas od
23 listopada do grudnia.

Od 1 grudnia &w. Pawe) od Krzy$a prze$ywa ozi%b)o&(, smutek, rozprosze-
nie, dr%czenie ró$nymi my&lami, nie odczuwa mi)osnego zjednoczenia z Bogiem
po Komunii &w., które nagle znika, czuje si% oboj%tny na Jego mi)o&( jak k)oda,
z ci'g)' zmienno&ci'; prze$ywa wielkie utrapienia jakich nigdy tak gwa)townie nie
doznawa). Do cierpie+ tych do)'cza si% silne poczucie w)asnej n%dzy, cz)owieka
najn%dzniejszego i najbardziej strapionego. Osch)o&ci te nie maj' nic wspólnego
z ozi%b)o&ci', gdy$ pochodz' g)ównie st'd, $e Bóg odmawia jemu )ask dzia)aj'cych
na w)adze uczu(, a zamiast tego udziela obficie )ask doskonalszych, które poddaj'
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11 Por. tam$e, s. 132.



go coraz silniejszemu dzia)aniu Boga. Dlatego, zaznacza Pawe), $e tym stanie
przyjmuje te osch)o&ci, gdy$ wie, i$ s' z woli Bo$ej.15

!w. Pawe) od Krzy$a pod dat' 4 grudnia pisze, $e w zjednoczeniu z Bogiem
w mi)o&ci odczuwa pragnienie oddzielenia si% od cia)a. Albowiem przyzwyczajony
do odrywania si% od zmys)ów i do nie zwracania si% do nich, dzi%ki mi)o&ci Boga
coraz bardziej zbli$a si% mistycznie do zjednoczenia z Nim, a dusza coraz lepiej
odczuwa Jego obecno&(. Dusza widzi si' w niesko#czonej mi%o"ci swego Boga.16 Dlatego
odczuwa cia)o jako przeszkod% w tym mi)osnym zjednoczeniu. Dusza wówczas,
widz$c, pisze &w. Teresa z Avila, &e skr'powana cia%em, nie mo&e, tak jakby chcia%a,
cieszy( si' Bogiem, wielkie czuje do tego cia%a obrzydzenie, widzi w nim jakby mur prze-
grody, stoj$cy na drodze do u&ywania tego, czym rozumie, &e cieszy si' sama w sobie,
gdy cia%o nie staje jej na przeszkodzie.17 Dusza czuje jeszcze bli$sz' obecno&( swego
Oblubie+ca w sakramencie Eucharystii pisze Pawe). Równie$ dost%puje dok)ad-
nego poznania siebie samego, wielkiego pokoju, s)odyczy i bardzo mi)ych uczu(.
Doznaje nadprzyrodzonego poznania cierpie+ Jezusa i pragnie doskona)ego zjed-
noczenia z Nim. Albowiem jego uczestnictwo w ofierze eucharystycznej przynosi
coraz doskonalsze zjednoczenie z Chrystusem, a tym samym w)'cza bardziej
w Chrystusow' ofiar% na krzy$u. Na koniec dnia wracaj' osch)o&ci, ozi%b)o&(,
dr%czenie my&lami, ale Pawe) trwa w wewn%trznym pokoju.18

W dalszych dniach &w. Pawe) od Krzy$a doznaje pewnego wewn%trznego
pokoju, skupienia, daru )ez i wzmocnienia duchowego po przyj%ciu Komunii &w.,
a przede wszystkim poznanie samego siebie. Do niego do)'cza si% silne poczucie
w)asnej n%dzy, grzeszno&ci, poczucie si% gorszym od demona, ohydnym rynszto-
kiem. To poznanie po)'czone jest z najwi%kszym upokorzeniem i udr%czeniem.
Dzieje si% tak, gdy$ nadzwyczajne &wiat)o Bo$e przenika dusz% a$ do jej „g)%bi”,
ujawniaj'c jej wewn%trzny stan. Mimo tego stanu osch)o&ci nie poddaje si%, ale
nieustannie zwraca si% z wiar' o pomoc do Oblubie+ca w Eucharystii. Ten proces
falowania osch)o&ci i uczucia pokoju trwa nadal. Pawe) 8 grudnia do&wiadcza
wielkiego mistycznego zjednoczenia, które nie jest w stanie opisa(. Charakteryzuje
je jako rozp%ywanie duszy z powodu wznios)ej s)odyczy po)'czonej ze )zami
i m%czarniami Oblubie+ca. Dusza jest pogr'$ona w sercu i w bole&ci swego
Przes)odkiego Oblubie+ca Jezusa. Ten stan ducha charakteryzuje jako os%abienie,
czyli trwanie w kontemplacji mi)o&ci Boga. B%d'c zjednoczonym z Bogiem prze$y-
wa mi)osne zjednoczenie i bolesne oczyszczenia, ale zaznacza, $e to jest trudne do
wyja&nienia. Autorzy mistyczni porównuj' to bolesne cierpienie do stanu ci%$kie-
go konania. Dlatego przez nast%pne dni &w. Pawe) od Krzy$a by) osch)y, rozpro-
szony, kuszony pokusami )akomstwa, zmusza) si% do modlitwy, by) te$ kuszony
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17 TERESA Z AVILA, Sprawozdania duchowe V, 13.
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15 Por. tam$e, s. 139–140.



przez szatana. Gdy Bóg pragnie cz)owieka przenie&( na najwy$szy poziom $ycia
mistycznego cierpi on, poniewa$ nie mo$e wytrzyma( tego napi%cia. Dzieje si% tak,
gdy$ nast%puje zetkni%cie pierwiastka Bo$ego i ludzkiego. Pierwiastek Bo$y oczysz-
cza w)adze cz)owieka, by je udoskonali(, pierwiastek ludzki natomiast prze$ywa
jakby unicestwienie, zniszczenie ska$onej natury. Ale w tym stanie oczyszczenia
Pawe) odczuwa zarówno udr%czenie, jak i dowody )aski Bo$ej. To dzia)anie Boga
zmierza, aby dusz% uczyni( bia%ym gronostajem czysto"ci, poniewa$ Bóg w tym
stanie zapala dusz% mi)o&ci'. !w. Pawe) od Krzy$a poleca, aby dusza w tym stanie
bolesnym nie wycofa)a si% z modlitwy, gdy$ zwi%kszy)oby si% duchowe cierpienie
i d'$enie do oboj%tno&ci wobec spraw Bo$ych. Je$eli Bóg podnosi cz)owieka do
wznios)ej unii ze Sob', to on musi przej&( bole&nie obaw% przed nieumiej%tno&ci'
modlenia si%. Wszystko to Bóg czyni z jedynie w celu wypróbowania ufno&ci
cz)owieka, udzielaj'c mu jednocze&nie )aski wytrwania w modlitwie. Gdy wytrwa
dost%puje zjednoczenia ze swym s)odkim Oblubie+cem na modlitwie.19

!w. Jan od Krzy$a w dniach od 14 do 20 grudnia w dalszym ci'gu prze$ywa
noc ciemno&ci, któr' wy$ej opisano. W dalszym ci'gu do&wiadcza napi%cia
mi%dzy duchem a cia)em. Dzieje si% tak dlatego, $e z jednej strony Pawe) zdobywa
si% na akty mi)o&ci wobec Boga, a z drugiej natomiast strony odczuwa swoj' nie-
doskona)o&(. A w rzeczywisto&ci jego mi)o&( do Boga wzrasta. Bole&( ta si% wzmaga,
kiedy dochodz' pokusy przeciwko cierpliwo&ci. Te wewn%trzne zmagania wyczer-
puj' Paw)a i czyni' go wra$liwego na ró$norakie przeciwno&ci jak porzucenie
modlitwy, pokusy jedzenia z uczuciem wzmo$onego apetytu. W ci'gu tych dni
nagle doznaje poruszenia serca do p)aczu, ale zasadniczo trwa) w stanie osch)o&ci.
Jedynie prosi) o pomoc Jezusa, aby go przeprowadzi) przez te utrapienia, pokusy,
smutki wewn%trzne, uczucie nie czynienia $adnego dobra. Mimo tych cierpie+
trwa) w pokoju z Bogiem. Pragn') prze$ywa( m%k% Jezusa, albowiem Jego bole&(
mo$e doprowadzi( do os)abienia i do omdlenia.20

21 grudnia &w. Pawe) od Krzy$a opisuje klasyczn' noc ciemno&ci. Zaznacza,
$e do&wiadcza) ataków i walk w opisanej powy$ej postaci. Im bardziej wznosi) si%
ku Bogu, w tym wi%kszym stopniu czynnik ludzki ust%puje miejsca dzia)aniu
Boga. Nast%puje podporz'dkowanie sfery ni$szej cz)owieka, czyli cia)a w)adzy
rozumu i woli. Dzieje si% tak, poniewa$ cz)owiek nie jest zdolny zrozumie( dóbr
duchowych, których do&wiadcza, bowiem zmys)owa cz%&( cz)owieka nie mo$e
obj'( tego, co jest czystym duchem. St'd te$, Pawe) opisuje, $e cia)o stawia opór,
odczuwa g)ód, gdy jest zm%czone prac' lub modlitw', po d)ugim trwaniu na
kolanach, chcia)oby odpocz'(; je&li zmarznie, chcia)oby si% rozgrza( itd. Zaznacza,
$e tego dnia by) dr%czony gwa)townie tego rodzaju osch)o&ci', czu) si% zasmucony
i zrozpaczony, cia)o stawia)o opór, wzburzone nami%tno&ci wywo)a)y gwa)towny
smutek serca, który ogarn') ca)e jego cia)o, $e czu) ból nawet w ko&ciach i obaw%,
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i$ nie wytrzyma tego$ cierpienia. To jednak kierowa) si% wiar' i ufnie przyjmowa)
wszystko z r'k Boga. Pok)ada ca)' nadziej% w Bogu i kocha Go dla Niego samego.
By)a w nim ustawiczna pami%( o Bogu po)'czona z trosk' o to, $eby nie cofn'( si%
na drodze mistycznego zjednoczenia z Bogiem, gdy$ podkre&la, $e duch opiera% si'
i chcia% zosta( na "wi'tej modlitwie z Bogiem.21

W tym czasie &w. Pawe) od Krzy$a do&wiadcza silnych pokus szatana. By)y
to pokusy przeciwko ksi%$om, którzy przyszli odprawia( Msze &wi%te, aby im
powiedzie( obrzydliwe bzdury. Dlatego postanawia by( na wszystkich Mszach &w.,
aby pokona( te pokusy, to jednak nadal odczuwa jakby kto& zmusza) go do wyj&cia.
Po sko+czonej Mszy &w. szatan atakuje najsilniejsz' pokus' blu*nierstwa przeciw
Bogu i wstr%tem do rzeczy Bo$ych. Te s)owa szatana masakruj$ serce i dusz'. Jest to
pokusa blu*nierczych my&li przeciwko samemu Bogu, a tak$e uczucia gniewu
i nienawi&ci. Charakteryzuje t% pokus% jako s)yszane s)owa, i$ kto& mówi w jego
wn%trzu ohydne %otrostwa. Innymi s)owy, dotyczy ona cnoty mi)o&ci Boga. Szatan
chce cz)owieka zwie&( obranej drogi $ycia Bo$ego i nast%pnie doprowadzi( do
rozpaczy. W tej sytuacji Pawe) broni si% modlitw' o pomoc do Maryi.22 !w. Jan od
Krzy$a t% pokus% szatana nast%puj'co opisuje: Kiedy indziej przypada na dusz'
duch blu)nierstwa. N'ka ona dusz' we wszystkich jej my"lach i poj'ciach strasznymi
blu)nierstwami, których gwa%towno"( i wp%yw na wyobra)ni' bywa czasem tak wielki,
i& dusza s$dzi, jakoby je wymawia%a. Jest to bardzo ci'&ka m'czarnia.23

!w. Pawe) od Krzy$a opisuje ten stan oczyszczenia ks. biskupowi, $e dusza
znajduje si' jakby w wielkim opuszczeniu, nie odczuwa ju& porusze# serca zwróconych
ku Bogu, nie przypomina sobie nic z rzeczy duchowych, zdaje si' by( rzucona w otch%a#
n'dzy.24 Ten klasyczny opis nocy ciemno&ci powoduje jeszcze, jak podkre&la Pawe),
pragnienie Boga. Chocia$ prze$ywa on stany cierpienia, które pot%guj' si% wraz
z rozwojem $ycia mistycznego, to jednak wzrasta pragnienie Boga, wyp)ywaj'ce
z odczucia wewn%trznego, nierozerwalnego z Nim zwi'zku. Powoduje to, $e Pawe)
posiada gotowo&( spe)niania Jego woli i odwag% do znoszenia wszelkich cierpie+.
Równie$ Bóg nie pozwala, aby dusza pozostawa)a d)u$ej wystawiona na tak
okropne pokusy. Poza tym Pawe) odczuwa pewne sekretne, jakby niewyczuwalne
pragnienie doznawania zawsze cierpie#. W przypadku pokus szata+skich, stwierdza
Pawe), $e dusza nie mo&e cierpie( czuj$c, &e doznaje pokus przeciw samemu Bogu.
Poniewa$ przez ten opór, który podejmuje dusza i w tych cierpieniach, wed)ug
natchnienia otrzymanego od Boga, jednak Bóg doznaje uwielbienia, a szatan
zawstydzenia. Szatan nie mo$e jednak woli cz)owieka wprowadzi( w b)'d tak
dalece, $eby uzna) jego dzia)anie za &wiat)o nadprzyrodzone. W tym stanie cierpie-
nia Bóg opiekuje si% cz)owiekiem, mimo i$ on prze$ywa wielkie opuszczenie
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i wielk' n%dz%. W przeciwnym przypadku te powy$sze cierpienia mog' przerazi(.
Dlatego Pawe) doznaj'c tego stanu kilka razy i przez d)u$szy czas, prosi Jezusa nie
tyle, aby go chroni), lecz $eby móg) cierpie( i prze$ywa pewn' obaw%, aby nie
min%)y z wyj'tkiem pokus szata+skich, o ile Bóg zezwala na nie dla wi%kszego
umartwienia. Powy$szy stan l%ku pochodzi z pragnienia, by na&ladowa( Jezusa
w cierpieniach. Pawe) pisze, $e w momencie otrzymania od Boga w tym stanie
duchowych korzy"ci (pociech), dusza nie powinna si% do nich przywi'zywa( ani
ich egoistycznie pragn'(, tylko wszystko czyni( dla chwa)y Boga. Natomiast prze-
$ywa l%k, z obawy utraty tych cierpie+, ale ten l%k nie zasmuca go, pozbawiaj'c
pokoju wewn%trznego. Te cierpienia zes)ane przez Boga i które s' bez ulgi, oczysz-
czaj' dusz% jak z)oto w ogniu. W ten sposób jego dusza staje si% pi'kna i lekka, by
wzlecie( ku Bogu, czyli szcz%&liwie przemienia si%, nie dostrzegaj'c cierpienia.
Niesie krzy$ z Jezusem i nie wie o tym, gdy$ liczne cierpienia spychaj' j' w wielkie
zapomnienie, i$ nie pami%ta nawet, $e cierpi. Przynosz' one wielkie owoce dla
duszy i podobaj' si% Bogu, gdy$ doprowadzaj' dusz% do osi'gni%cia stanu oboj%t-
no&ci wobec przywi'zywania si% do nich, jak i do radowania si% z nich. Jedynie w
tym stanie trwa w &cis)ym zwi'zku z Jezusem, chc'c by( z Nim ukrzy$owanym.25

!w. Pawe) od Krzy$a wi%ksz' uwag% po&wi%ca pokusom szatana. Opisuje je
pod dat' 23 grudnia. W tym dniu na nocnej modlitwie dozna) wielkiego pokoju,
s)odyczy i daru )ez, ale przez reszt% dnia by) pogr'$ony w smutku i w zewn%trznym
niepokoju z powodu my&li spowodowanych przez szatana, a dotycz'cych rzeczy
przysz)ych. Pisze, $e te my&li przychodzi)y jak wody morskie w czasie burzy wzdy-
mane przez wiatr, tworz$ce wielkie fale, które zbli&aj$c si' do ska%, uderzaj$ w nie,
jakby chcia%y rozbi( je i strzaska( na kawa%ki. Lecz tak si' nie dzieje. Uderzaj$ w nie,
owszem, nawet oderw$ kilka kawa%ków, ale wbrew wszystkiemu, ze wzgl'du na
twardo"( ska%y, nie ma niebezpiecze#stwa, &e fale, jakby wielkie nie by%y, nie skrusz$
jej. Tak te& i dusza, gdy jest na modlitwie, która w tym przypadku jest ska%$, gdy& Bóg
ogarnia j$ swym niesko#czonym mi%osierdziem i dlatego mo&e si' nazywa( ska%$ nie-
wzruszon$, bo tym j$ obdarza Najwy&sze Dobro.26 To pi%kne porównanie u&wiadamia
nam, $e szatan wzmaga swoje dzia)anie, gdy cz)owiek osi'ga najwy$sze stany zjed-
noczenia z Bogiem, ale nie mo$e porwa( go z niesko#czonych r$k Nieograniczonego.
Dlatego zwodzi niegodziwymi zmy&leniami, aby oderwa( od uwagi skupionej na
Bogu. Poniewa$ dusza jak ska)a jest przywi'zana do Boga, dlatego te fale szatana
nie odnosz' sukcesu. D'$y szatan do pozbawienia na jaki& czas tego wyj$tkowego i
wznios%ego ci$g%ego ogl$dania” Boga. W rzeczywisto&ci pokusy szata+skie nie od-
nosz' $adnej korzy&ci, jedynie duszy wydaje si%, $e jest n%dzna; $e os)abia swoj'
mi)o&( do Boga; $e nie jest w Jego ramionach. Jednak jest przeciwnie i o tym
pouczy) Paw)a sam Bóg, $e pozostaje w duszy, gdy$ upodoba) sobie ogl$danie jej
zmaga# i te zmagania przynosz' dla niej owoce, gdy$ cierpienia w czasie zmaga+
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dusza oczyszcza si% jak ska)a, która kiedy& by)a troch% zanieczyszczona przed
burz', a teraz staje si% czystsza, poniewa$ ruch fal j' obmywa. Dlatego w tym
czasie burzy Pawe) zwraca si% do Boga o pomoc i wszystko przyjmuje z Jego
woli.27

!w. Pawe) od Krzy$a pisze, $e w noc Bo$ego Narodzenia prze$ywa) wi%ksze
skupienie, obfitsze )zy, skupienie i spoczynek w Bogu. W dzie+ Bo$ego narodze-
nia by) osch%y jak k%oda. Za& w dzie+ &w. Szczepana doznaje wznios)ego stanu
ducha, pe)nego s)odyczy; pragnienie m%cze+stwa, zrozumienie niesko+czonego
mi)osierdzia Bo$ego, niesko+czonej mi)o&ci Boga. Równie$ w dzie+ &w. Jana
Aposto)a odczuwa wielki duchowy spoczynek, s)odycz, wiele pociech duchowych,
a tak$e spoczynek zmieszany z cierpieniami Odkupiciela, w których dusza sobie
upodoba)a. Prze$ywa stan mi)o&ci mieszanej z bólem cierpienia Jezusa. W czasie
Mszy &w. widzi Jezusa uczynionego Sakramentem, którego prosi o zes)anie serafinów,
aby przebili go strza)ami mi)o&ci. W tym stanie prze$ywa te$ porywy mi)o&ci
i pragnie pi( z niewyczerpanego *ród)a Przenaj&wi%tszego Serca. W dzie+ !wi%tych
M)odzianków prze$ywa osch)o&ci, bóle g)owy. Po Komunii &w. doznaje wznios)ego
skupienia, wielkich porywów mi)o&ci, rozmów z Oblubie+cem. By) to stan w duszy
bólu i mi)o&ci ze )zami i s)odycz'. Stan wznios)ego zjednoczenia z Bogiem,
w którym dusza znajduje w Nim upodobanie. Za& wieczorem odczuwa) bole&nie
swoj' n%dz%, otch%a# niewdzi'czno"ci. W niedziel%, 29 grudnia prze$ywa stan
osch)o&ci oraz pokoju. Po Komunii &w. do&wiadcza nieczu%o"ci i rozproszenia.
Wieczorem skupienie i pragnienie m%cze+stwa za Naj&wi%tszy Sakrament, wy-
nagrodzenia za brak szacunku do Niego.28

Dalsze dni by)y doznaniem osch)o&ci dla &w. Paw)a od Krzy$a. Szatan
rozprasza) my&lami dotycz'cymi przysz)o&ci. Doznawa) smutku, rozproszenia.
Chocia$ doznawa) wewn%trznego pokoju, to jednak by) prawie pozbawiony
uczu(, osch)y.29

F. Giorgini przytacza opis tego stanu wed)ug Paw)a, który mówi o bardzo
wielkim opuszczeniu, pewnego rodzaju bólu pot'pienia; odrzuceniu przez Boga – to jest
odczucie, jakie mia%em. Czu%em si' Jego najwi'kszym nieprzyjacielem. Mia%em gwa%-
towne pokusy przeciwko cnotom teologalnym, pokusy niecierpliwo"ci, blu)nierstwa, roz-
paczy i nawet strasznych duchowych do"wiadcze#, niemo&liwych do opisania.30 Ta
próba oczyszcze+, podkre&la Autor, ma charakter przemiany w Boga przez mi%o"(,
która jest realizowana w czystej mi%o"ci Bo&ej i mo$e by( osi'gni%ta tylko przez
cierpienie bezustanne, bez &adnego pocieszenia nadprzyrodzonego, czy naturalnego, tak
jak Chrystus na Krzy$u.31
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F. Giorgini twierdzi, $e uczestnictwo w opuszczeniu Jezusa w Getsemani
i na Krzy$u by)o tak silne, które Pawe) nazwa) cierpieniem bezustannym. W tym
cierpieniu nie doznawa) pociechy, a odczuwa) ca)kowite opuszczenie przez Boga.32

W Li&cie ten stan &w. Pawe) od Krzy$a opisuje: Ta dusza cieszy%a si' %ask$ nieba,
a teraz jest chwilowo przynaglana, by pozbawi( si' wszystkiego. Nawet wi'cej, jest
poprowadzona do momentu, gdzie odnajduje sama siebie – jak si' wydaje – opuszczon$
przez Boga. Ma wra&enie, !e Bóg nie chce niczego wi'cej z ni$ uczyni(, nie jest ju& ni$
zainteresowany, bardzo gniewa si' na ni$. Wskutek tego, odnosi wra&enie, &e wszystko
co czyni, jest czynione )le. Chcia%bym powiedzie(, &e to jest rodzaj bólu pot'pienia, który
przewy&sza wszelkie inne bóle.33 A wi%c przywyk)y do otrzymywania nadzwyczaj-
nych )ask Bo$ych, Pawe) bole&nie odczuwa ich nieobecno&(. Ten ból i smutek jaki
prze$ywa, ró$ni' si% od czysto ludzkich. Nie s' to objawy pustki uczuciowej, ale
osch)o&ci wyja%owienia maj'cego charakter duchowy, pochodz'cego nie z braku
odczuwalnego pocieszenia, lecz z braku )aski, do czego jego dusza by)a przyzwy-
czajona. Ponadto odczuwa „ból pot%pienia”, gdy$ dusza odczuwa nieustanny $al
i wstyd, $e tak ma)o czyni dla Stwórcy, któremu tak wiele zawdzi%cza.

Autor analizuj'c to cierpienie bezustanne w &wietle Listów, pisze, $e ma ono
te$ charakter obna&enia ducha, zw)aszcza, gdy realizuje si% ca)kowite ubóstwo
prowadz'ce do odczucia nico&ci, czyli &wiadomo&ci ca)kowitej zale$no&ci od
Stwórcy. Dlatego nie odczuwa Pawe) $adnej ulgi, a jedynie w cicho"ci wiary
prze$ywa s)owa Jezusa w Getsemani, by cierpie( udr'ki w obj'ciach *wi'tej Mi%o"ci.
Wobec tego po&wi%ca si% jako ofiara, wype)niaj'c wol% Bo$', i umiera t$ drogocenn$,
mistyczn$ "mierci$, polecaj'c, jak Jezus, sw' dusz% Ojcu. To opuszczenie towa-
rzyszy Paw)owi, gdy$ pisze o nim w Dzienniku i wspomina w wielu Listach.34

Pisze w Li&cie do Grazi: Mój nieszcz'sny stan jest niewiele mniej szcz'"liwy od tego,
w którym znajduj$ si' pot'pieni, poniewa& do"wiadczam naprawd' rzeczywistego
opuszczenia przez Boga i nie zostaje mi nic innego, jak ma%e "wiate%ko nadziei, ale
bardzo ma%e, które jeszcze nie zgas%o, o ile nie jestem ca%kowicie zagubiony. O, jaki&
bicz Bo&y jest nade mn$ – trudno wyja"ni(.35 Dalej pisze: Tego wieczoru, prawie ju&
w nocy, otrzyma%em Pani list napisany w poniedzia%ek i przykro mi, &e nie mog' odpo-
wiedzie( tak, jak bym chcia%. Nie pochodzi to z braku ch'ci, ale z braku mo&liwo"ci,
poniewa& coraz bardzie trapi mnie straszliwe opuszczenie i straszna n'dza, i prawd'
mówi$c, nie mam &adnego "wiat%a od Boga, i czuj' w tym zatrwa&aj$cym stanie, &e nie
jestem zdolny do najmniejszej nawet dobrej my"li.36 Do&wiadczywszy tego stanu
opuszczenia &w. Pawe) od Krzy$a radzi s. A. Calcagnini: Ju& obecny stan Siostry jest

STANIS,AW URBA/SKI – Mistyka prze&yciowa "w. Paw%a od Krzy&a (Pawe% Danei)

57

36 Cyt. za; tam$e.

35 Cyt. za: A. LIPPI, Sylwetka duchowa "w. Paw%a od Krzy&a, w: Prze&y( w%asn$ "mier(, dz. cyt., s. 83.

34 Por. tam$e, s. 20.

33 Cyt. za: tam$e, s. 19–20.

32 Por. tam$e, s. 19.



drogocennym m'cze#stwem mi%o"ci, które si' dokonuje w "wi'tej mi%o"ci przez ubóstwo
i nago"( ducha, którym zawsze towarzysz$ miecze niepokojów i opuszczenia.37

2. Zjednoczenie przekszta#caj(ce

W Nowy Rok 1721 roku Pawe) by) uniesiony bardzo wysoko przez niesko+-
czon' mi)o&( Boga do wielkiego skupienia i )ez w obfito&ci. Zdawa)o mu si%, $e
„rozp)ywa si%” w Bogu, z wielk' ufno&ci', bez zm%czenia, ale ze s)odycz' mówi
Jezusowi o swojej n%dzy. Jego serce rozp)ywa)o si% bardzo w czu)ych )zach zmie-
szanych z wielkim uczuciem mi)o&ci. Towarzyszy mu &wiadomo&( zjednoczenia
z Cz)owiecze+stwem Jezusa, rozp)yni%cie duszy i wyniesienie jej do wznios)ej
i zmys)owo wyczuwalnej &wiadomo&ci Bóstwa.38

Mo$emy stwierdzi(, $e &w. Pawe) od Krzy$a osi'gn') zjednoczenie prze-
kszta)caj'ce, realizowane przez )ask% Bo$' i polegaj'ce na najpe)niejszym uczest-
nictwie w $yciu Boga. Jest to bardzo &cis)e i trwa)e zjednoczenie. O jego &cis)o&ci
&w. Teresa z Avila mówi, $e jest ono niby woda spadaj$ca z niebios do rzeki – tak si'
obie %$cz$ – &e nie mo&na ich oddzieli( ani rozpozna(, która z nich jest wod$ z rzeki,
a która z nieba.39 Pawe) ten stan okre&la s)owem: dusza rozp%ywa si' w Bogu. Mi)o&(
wytwarza &cis)e wi%zy pomi%dzy dwiema kochaj'cymi si% istotami. Obie istoty $yj'
wi%c w sobie dzi%ki mi)o&ci. Mi)o&( Boga wype)nia dusz% wedle jej ca)kowitej
miary. Ale, widzimy u Paw)a, $e mi)o&( nieustannie si% rozwija, jednak nie jest jej
intensywno&( jednakowa i mo$na wr%cz mówi( o falowaniu mi)o&ci. Przyczyna
tego zjawiska tkwi w s)abo&ci natury ludzkiej. Dlatego w)a&nie wola nie jest
w stanie utrzymywa( przez d)u$szy czas najwi%kszego nat%$enia aktu mi)o&ci.
Stwierdza Pawe), $e s$ to rzeczy, których do"wiadcza si' i rozumie w jednym momencie.
Przynajmniej duszy tak si' wydaje, poniewa& gdyby trwa%y cho(by tysi$c lat, wydawa%o-
by si' to jej – jak s$dz' – jedn$ chwil', poniewa& dusza jest w swym niesko#czonym
Dobru.40 W tym stanie Pawe) odczuwa g)%boki wewn%trzny pokój, którego nawet
odczuwane przez niego cierpienia nie zdo)aj' zam'ci(. W tym uczuciu pokoju
panuje wielkie pragnienie oderwania si% od wszystkiego, co przeszkadza jedno&ci
z Bogiem. Ponadto Pawe) odczuwa wielkie, a przy tym spokojne pragnienie cierpie-
nia, niem'c'ce wewn%trznego pokoju duszy, poniewa$ dominuje w niej ch%( spe)-
niania we wszystkim woli Boga. Dlatego odczuwa rado&(, ze spotyka go cierpienie.
Równie$ Pawe) chce $y( jak najd)u$ej dla Boga, znosz'c wszelkie cierpienia, aby
oddawa( Mu chwa)% poprzez s)u$enie Chrystusowi Ukrzy$owanemu. Dlatego
stan te uzdalnia Paw)a do pracy apostolskiej.
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40  Relacja z (wicze# duchowych w Castellazzo, art. cyt., s. 167.

39 TERESA Z AVILA, Twierdza VII, 2, 4–5.

38 Por. Relacja z (wicze# duchowych w Castellazzo, art. cyt., s. 164–165.

37 Cyt. za: tam$e, s. 85.



!w. Pawe) od Krzy$a stwierdza, $e by)o to do"wiadczenie bardzo s%odkie i prze-
kraczaj$ce najwznio"lejsze dziwy, poniewa& Bezmierny mu to objawia, ale mówi( o tym
pó)niej jest niemo&liwo"ci$.41 Innymi s)owy, Pawe) do&wiadcza najwi%kszych roz-
koszy duchowych. Cieszy si% Bogiem i w Nim znajduje s)odycz. To z)'czenie
z Bogiem daje mu „niezachwiane szcz%&cie” z powodu niezwyk)ych rado&ci prze-
wy$szaj'cych wszystko, co spotyka si% na ziemi. Jest tak wielkie, jak mówi Pawe),
$e ten wznios%y i zadziwiaj$cy fenomen nie daje si% przedstawi(, wyja&ni(, nawet
przez tego, kto go do&wiadcza. To tylko dusza rozumie, poniewa$ Bóg j' obdarza
swoj' nieograniczon' mi)o&ci'.42

!w. Pawe) od Krzy$a nieustannie podkre&la uczestnictwo w m%ce Jezusa,
któr' On przyjmuje, by zado&(uczyni( za grzechy ludzi i wys)u$y( im $ycie wieczne.
Ten akt mi)o&ci mia) wi%ksz' warto&( ni$ wszystkie razem wzi%te zas)ugi ludzi.
Dlatego Pawe) oddaje si% Jemu i uczestniczy w Jego krzy$u. B%d'c z Nim zjedno-
czony, $yje tylko Nim i tylko z Nim pragnie cierpie(. Oznacza to, $e Pawe) osi'gn')
zjednoczenie mistyczne z Bogiem.

F. Giorgini twierdzi, $e Pawe) osi'gn') zjednoczenie przekszta)caj'ce przed
1727 rokiem, ale nie jest mo$liwe podanie dok)adnej daty. W tym stanie prze-
bywa) krótki czas, po którym nast'pi)a noc ciemno&ci. 43

Autor nazywa mistyczne do&wiadczenie &w. Paw)a od Krzy$a mistyk$ sakra-
mentaln$.44 Swoj' opini% opiera na bazie opisów prze$y(, jakie Pawe) do&wiadcza
do Komunii &w. Prawie ka$dy zapis poszczególnego dnia w „Relacji z (wicze+
duchowych w Castellazza” zaczyna si% od prze$y( duchowych po przyj%ciu Komu-
nii &w. Najcz%&ciej, jak czytamy powy$ej, po przyj%ciu Komunii &w. towarzyszy)o
uczucie pokoju, skupienia, szczególnego uniesienia w Bogu z bardzo wznios)' s)o-
dycz' i pewnym ciep)em w sercu, prze$ycia daru )ez, uczucie rado&ci, bardzo mi%e
uczucia, uczucie ku mojemu Jezusowi Sakramentalnemu, uczucie wznios)ego stanu
ducha, wznios)ych pociech, porywów mi)o&ci, pokory, pragnienia m%cze+stwa,
pragnienia Bo$ej Mi)o&ci, pragnienie uczestnictwa w m%ce Jezusa. Dlatego Pawe)
Eucharysti% okre&li) s)owami: Jezus Oblubieniec w Naj"wi'tszym Sakramencie.45 Do-
znawane uczucia nieraz by)y tak silne (wznios)e), $e mo$na nazwa( zjednocze-
niem ekstatycznym w mi)o&ci.

F. Giorgini analizuj'c Listy &w. Paw)a od Krzy$a podkre&la, $e jednocz'c si%
z cierpieniami Jezusa, powinni&my otrzyma( dar zjednoczenia przekszta)caj'cego,
czyli intymnego zwi'zku z Bogiem w przebóstwionym $yciu.46 To zjednoczenie
mistyczne Pawe) opisuje w Li&cie: Jego Boski Majestat obja"ni Wam to, gdy zechce.
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46 Por. tam$e, s. 23.

45 Tam$e, s. 22.

44 Tam$e, s. 21.

43 Por. F. GIORGINI, !w. Pawe) od Krzy$a, za)o$yciel Pasjonistów, art. cyt., s. 17.

42 Por. tam$e, s. 166–167.

41 Tam$e, s. 167.



To dzie%o w ca%o"ci Boskie; dusza ca%kowicie pogr$&ona w czystej mi%o"ci, bez wyobra-
&e#, w wierze czystej i nagiej (z upodobaniem Najwy&szego Dobra), równie nagle
okazuje si' zanurzona w oceanie cierpie# Zbawiciela. Przez spojrzenie wiary pojmuje
ona je wszystkie, nie rozumiej$c. Jako &e M'ka Jezusa jest w ca%o"ci dzie%em mi%o"ci,
dokonuje si' poprzez zmieszanie mi%o"ci i cierpienia. Duch, który pozostaje ca%y nim
przenikni'ty, zanurzony zupe%nie w bolesnej mi%o"ci, w mi%osnym cierpieniu.47 Doko-
nuje si% przez mi)o&(. Pawe) wi%c pisze, $e "wi'ta mi%o"( jest cnot$ jednocz$c$: czyni
swoimi cierpienia tego, którego prawdziwie mi%uje.48 Zatem tak dzieje si%, bowiem
ca)a mistyczna droga chrze&cijanina do Boga jest oczyszczeniem przez mi)o&( nad-
przyrodzon' (wlan'). W miar% jak cz)owiek zostaje oczyszczony w nocy ciemnej,
poznaje coraz lepiej Boga, który objawia si% jemu przez dzia)anie swej mi)o&ci.
Mi)o&( pobudza cz)owieka do tego, by my&l' trwa) przy Bogu, a poprzez wiar%
wnika) w prawdy Bo$e. Powstaje akt mi)osnego wpatrywania si% w prawdy Bo$e.
Cz)owiek $yje mi)o&ci' Boga, w milczeniu pogr'$a si% w do&wiadczaln' adoracj%
Bóstwa. Wówczas oddaje si% Bogu w heroicznej mi)o&ci. Mistycy mówi', $e dusza
staje si% przebóstwiona, jakby w Bogu przemienion', w Nim zatopion', a jak pisze
Pawe) uniesion$, poniewa$ Bo&y Oblubieniec przebóstwia j$ przez "wi'ty zwi$zek
z Bo&ym Majestatem49, a najwi'ksza doskona%o"( polega na byciu karmionym w duchu
czyst$ wiar$ i mi%o"ci$, wed%ug Bo&ej Mi%o"ci.50

W zjednoczeniu przekszta)caj'cym chrze&cijanin wype)nia zamiary Boga
z mi)o&ci upodobania. Je&li mi)uje Boga, b%dzie stara) si% by( pos)usznym Jego
wymaganiom. Cz)owiek mi)uj'cy i oddany d'$y do spe)nienia woli Bo$ej.
!w. Pawe) od Krzy$a pisz'c o zgodno&ci woli ludzkiej z wol' Boga, powo)uje si%
na samego Jezusa, który da) przyk)ad ca)kowitego pos)usze+stwa woli Ojca (por.
Mt 6, 10). A wi%c wszystkie wydarzenia z Jego $ycia, a zw)aszcza m%ka i krzy$,
by)y realizacj' woli Ojca. Na&ladowanie Jezusa powinno spowodowa( taki stan
duszy, $e ka$da czynno&( b%dzie prze$ywana z Nim i w Nim, zgodnie z Jego wol'.
Oznacza to, $e trzeba zjednoczy( wol% swoj' i Ojca, na wzór jedno&ci Syna Bo$ego.
Nie mo$e si% to jednak sta( bez zjednoczenia z wol' Jezusa. Dlatego Pawe) pisze,
$e Jezus powiedzia% swym uczniom, i& jego pokarmem jest wype%ni( wol' swego Ojca
w niebie.51 Dlatego Pawe) stwierdza, $e $yje w ca%kowitym opuszczeniu w ramionach
naszego Niebieskiego Ojca jak malutkie dziecko, pragn$c karmi( si' Jego *wi't$ Wol$
w Chrystusie i przez Chrystusa Jezusa.52 T% zgodno&( z wol' Bo$' &w. Pawe) od
Krzy$a realizuje poprzez przyjmowanie Komunii &w., poniewa$ w Komunii &w.
zostaje on przyswojonym przez Jezusa i przeobra$onym w Niego, w p)omieniach
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52 Cyt. za: tam$e, s. 25–26.

51 Cyt. za: tam$e.

50 Cyt. za: tam$e, s. 25.

49 Cyt. za: tam$e.

48 Cyt. za: tam$e.

47 Cyt. za: tam$e, s. 24.



Jego mi)o&ci. Posiadaj'c Serce Jezusa, mo$na jak On, uczyni( wol% Ojca swoim
pokarmem w synowskiej mi)o&ci.53

Pe)niejszy wyk)ad o zgodno&ci woli ludzkiej z wol' Bo$a &w. Pawe) od
Krzy$a przedstawia w Li&cie do Tomasza Fossi w 1772 roku. Jest o wiele prawdziw-
sze, ze bra( to, co Bóg zsy%a i pozwoli( si' ca%kowicie prowadzi( przez Jego niesko#-
czon$ Dobro(.54 Za& pisz'c do s. Cherubiny Bresciani stwierdza: Problem g%ówny
sprowadza si' do tego: jest wielk$ doskona%o"ci$ podda( si' we wszystkim Bo&ej woli;
wi'ksz$ doskona%o"ci$ jest &y( w opuszczeniu, w wielkiej oboj'tno"ci, w Bo&ej %askawo"ci;
najwi'ksz$ wznios%$ doskona%o"ci$ jest &ywienie si' wol$ Boga w czystym duchu wiary
i mi%o"ci… Prosz' sobie przypomnie(, &e On, umi%owany Zbawiciel, rzek% swym drogim
uczniom, &e Jego pokarmem jest czyni( wol' wiecznego swego Ojca.55 Do Marianny
Girelli stwierdza: Tak po"ród burz, którymi nam gro&$ grzechy nasze i "wiata, szukaj-
my schronienia w z%otej chacie woli Bo&ej, znajduj$c w tym upodobanie i "wi'tuj$c, &e
spe%nia si' we wszystkim Bo&a %askawo"(.56

!w. Pawe) od Krzy$a w Li&cie do markizy Del Pozzo 1730 roku podaje opis
zjednoczenia przekszta)caj'cego. O, duszo moja, jak&e to zapominasz o twoim Bogu?
Ach, mój Bo&e, który jeste" przy mnie, ca%y &yj' w Tobie i Tob$. O, duszo moja, patrz
wzrokiem wiary na twego Boga! Bóg mieszka w tobie; jeste" "wi$tyni$ Boga. W tobie
jest Bóg, poza tob$ jest Bóg, oddychasz w Bogu, przechadzasz si' w Bogu. O, rado"ci!
O, mi%o"ci! O, ogniu! O, mi%o"ci!57 Równie$ w Li&cie do Marianny Girelli przedstawia
istot% zjednoczenia: Prosz' utrzymywa( umys% oczyszczony i wolny od wszelkich obra-
zów i prosz' ucieka( od tych problemów, które s$ na "wiecie, ku niebieskiemu %onu Ojca
przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Tam si' prosz' zatraci( ca%$ w nieogarnionym
Bóstwie, jak zatraca si' kropla wody w wielkim oceanie: w takiej formie nie b'dzie Pani
nigdy ju& &y( swoim &yciem, ale &yciem boskim i "wi'tym.58

W tym stanie mistycznego zjednoczenia chrze&cijanin jest ca)kowicie pod-
dany dzia)aniu Boga. Dlatego &w. Jan od Krzy$a w Li&cie do zakonników pisze:
Boska praca dokonuje si' w wewn'trznym domu duszy waszej, w czystej i nagiej wierze
i "wi'tej mi%o"ci, w prawdziwym oderwaniu od wszelkiego stworzenia, ubóstwie ducha
i doskona%ej samotno"ci duchowej, ale ta tak wznios%a %aska jest udzielana jedynie tym,
którzy studiuj$ jak by( ka&dego dnia pokorniejszym, prostszym i mi%owa( doskonalej.59

Innymi s)owy, g)%bia duszy przyjmuje specjaln' aktywno&( Boga. Jest zdolna do
przyj%cia szczególnego udzielania si% Boga. A wi%c cz)owiek do&wiadcza bez-
po&redniej obecno&ci Boga sam' swoj' mi)o&ci', czyli na najwy$szym „szczycie”
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59 Cyt. za: tam$e, s. 69.

58 Cyt. za: tam$e, s. 67.

57 Cyt. za: tam$e, s. 34.

56 Cyt. za: tam$e, s. 67.

55 Cyt. za: tam$e, s. 65–66.

54 Cyt. za: A. LIPPI, Sylwetka duchowa "w. Paw%a od Krzy&a, art. cyt., s. 66.

53 Por. tam$e, s. 26.



duszy w stanie mistycznego zjednoczenia. Dlatego, jak pisze Lippi, &w. Pawe) od
Krzy$a nazywa t% g)%bi% duszy najwy&sz$ cz'"ci$ duszy, sanktuarium duszy, g%'bi$
lub "rodkiem duszy, w której dusza jest sama ze swoim Bogiem.60

W)a&ciwe zjednoczenie cz)owieka z Bogiem rodzi si% z mi)o&ci. Jest ona si%$
jednocz$c$ chrze&cijanina z Nim. Cz)owiek bierze wówczas w &yciowe posiadanie
Boga. Jest on stale i intensywnie zjednoczony z Bogiem w mi)o&ci. Mi)o&( wytwarza
&cis)e wi%zy pomi%dzy dwiema kochaj'cymi si% istotami, oddaje jedn' drugiej
i pozwala im przenika( si% wzajemnie. Obie istoty $yj' wi%c w sobie dzi%ki mi)o&ci
do tego stopnia, $e nawet odczuwane cierpienia nocy ciemno&ci nie zdo)aj'
zak)óci( tej jedno&ci w mi)o&ci. Równie$ prze$ywanie cierpienia Jezusa. Wyraz tej
my&li znajdujemy w Li&cie napisanym przez Paw)a do Gandolfi w 1743 roku. Je"li
czuje si' Siostra ca%a przenikni'ta wewn$trz i zewn$trz cierpieniami Oblubie#ca, prosz'
"wi'towa(. Ale mog' powiedzie(, ze to "wi'to obchodzi si' w piecu Bo&ej Mi%o"ci, ponie-
wa& ogie#, który przenika a& do szpiku ko"ci, przekszta%ca kochaj$cego w kochanego
i mieszaj$c we wspania%y sposób mi%o"( z bólem, ból z mi%o"ci$, powstaje mieszanina
mi%osna i bolesna, ale tak bardzo z%$czona, &e nie sposób odró&ni( ani mi%o"ci od
cierpienia, ani cierpienia od mi%o"ci tak, &e kochaj$ca dusza raduje si' w swym bólu
i "wi'tuje w swej bolesnej mi%o"ci.61

!w. Pawe) od Krzy$a mocno podkre&la przemian% i zjednoczenie z Jezusem
wed)ug planu Bo$ego. Ta przemiana w Jezusa dokonuje si% poprzez wewn%trzne
oczyszczenie natury cz)owieka i prowadzi do upodobania si% do Niego. W wyniku
tej przemiany Jezus $yje w cz)owieku, a cz)owiek pragnie prze$ywa( Jego m%k%
i &mier( na krzy$u. Na skutek zjednoczenia chrze&cijanin mo$e uczestniczy( w od-
wiecznym mi)owaniu, czyli w aktach immanentnych Boga. Dlatego te$ otrzymuje
udzia) w tajemnicach Jezusa, a szczególnie w Jego m%ce na krzy$u. St'd te$ mi)o&(
cierpienia przeplata si% z mi)o&ci' rado&ci, jak i jedno&( kochaj'cego z kochanym,
w g)%bi mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Pawe) to wyra$a w Li&cie skierowa-
nym do Jana Cioni w 1756 roku. Punkt, którego Ojciec nie rozumie, by uczyni( swymi,
na mocy mi%o"ci, naj"wi'tsze cierpienia s%odkiego Jezusa, pozwoli Ojcu zrozumie( sam
Boski Majestat, kiedy Mu si' spodoba. Jest to praca w ca%o"ci nale&$ca do Boga, a dusza,
ca%a pogr$&ona w czystej mi%o"ci, bez obrazów, w czystej i nagiej wierze (gdy spodoba
si' Najwy&szemu Dobru), w jednym momencie znajduje si' tak&e zanurzona w cierpie-
nia Zbawiciela i z jednym spojrzeniem rozumie je wszystkie, nie rozumiej$c, poniewa&
m'ka Jezusa jest ca%a dzie%em mi%o"ci. Gdy dusza ca%a zagubiona jest w Bogu, który jest
wszystek mi%osierdziem, wszystek mi%o"ci$, powstaje mieszanina mi%o"ci i cierpienia,
poniewa& duch pozostaje ca%y nim przenikni'ty i stoi ca%y pogr$&ony w bolesnej mi%o"ci
i w mi%osnej bole"ci.62
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62 Cyt. za: tam$e, s. 81–82.

61 Cyt. za: tam$e, s. 80–81.

60 Por. tam$e.



!w. Pawe) od Krzy$a dzieli si% w Listach swoim do&wiadczeniem zjednocze-
nia z Bogiem. Pisze na Wielkanoc 1767 roku: Ca%$ sw$ pilno"( prosz' w%o&y( w prze-
bywanie w samotno"ci, na tej wewn'trznej pustyni, zamykaj$c drzwi dla wszelkiego
stworzenia i na tej pustyni prosz' pozwoli( swemu duchowi odpocz$( w boskim %onie
Ojca niebieskiego, w "wi'tej ciszy wiary i "wi'tej mi%o"ci. Tam odrodzicie si' w Bo&ym
S%owie, Jezusie Chrystusie do nowego &ycia mi%o"ci, &ycia boskiego, &ycia "wi'tego.
Wszystko to dokonuje si' w czystej i nagiej wierze, bez obrazów podsuwanych przez
wyobra)ni', ale w adoracji Boga w duchu i w prawdzie: tam kocha si' na ca%ego
i poznaje si' nauk' "wi'tych.63 Równie$ pisz'c do A. Graziego w 1739 roku na Bo$e
Narodzenie dzieli si% opisem swojego do&wiadczenia pogr$&enia w Bogu. Chcia%bym,
aby zw%aszcza w tych dniach dusza wznios%a si' ku kontemplacji niewys%owionego
misterium nad misteriami… i by czasem ulecie( duchem…, aby wej"( do tej komnaty
mi%o"ci, jak$ jest naj"wi'tsze serce, by tam kocha( boskiego Oblubie#ca… Wszystko to
czyni( trzeba z czyst$ wiar$, w duchu, bez form zewn'trznych, lecz ca%a pogr$&ona
w Bogu, w którym wszystko si' rozumie. Tam pozwólcie duszy pozosta( pogr$&on$
w tym wielkim zdziwieniu i mi%osnym zachwycie, postrzegaj$c wiar$ Niezmiernego,
który si' pomniejsza%, niesko#czon$ wielko"( uni&on$ z mi%o"ci do cz%owieka.64

Tre&ci mistycznego zjednoczenia z Bogiem znajdujemy te$ w traktacie
&w. Paw)a od Krzy$a pt.: „!mier( mistyczna czyli ca)opalenie czystego ducha pewnej
duszy zakonnej”. Znakomitym komentarzem opatrzy) ten traktacik ks. W. Linke,
ukazuj'c Paw)a jako teologa mistyki i jego powi'zania z europejsk' teologi' mis-
tyczn'.65 Pawe) pisze to mistyczne dzie)ko, aby ukaza(, co Bóg obecnie od niego
$'da i jego drog% pos)usze+stwa wobec Niego.66 !mier( mistyczn' Pawe) przedsta-
wia jako cel $ycia mistycznego oraz stan osi'gni%cia zjednoczenia z Bogiem.
Zaznacza, $e Bóg $'da od niego, by j' osi'gn'(. Aby doj&( do mistycznego zjedno-
czenia z Bogiem dusza przez wype)nianie Jego woli unicestwia siebie. Do tej pracy
pobudza j' sam Bóg, pocz'tek i ostateczny cel. Dlatego dusza zdaje si% na wol%
Bo$', nie po$'daj'c i nie odmawiaj'c niczego, b%d'c zadowolona ze wszystkiego,
co On chce. A wi%c nast%puje proces ogo)ocenia ze wszystkiego zgodnie z Jego
wol'. Dusza ca)kowicie zdaje si% na Niego i powierza si% Jego trosce. Tylko Bóg
wie, co dusza potrzebuje. St'd te$ dusza przyjmuje ca)y proces oczyszczenia nocy
ciemno&ci, czyli &wiat)o jak i ciemno&(, pociechy jak i osch)o&ci, krzy$e, cierpienie
jak i rozkoszowanie si' Jego mi)o&ci'. W tym stanie b%dzie Jego b)ogos)awi(,
zw)aszcza za zsy)ane cierpienia duchowe, gdy$ ca)kowicie Jemu ufa.67 
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67 Por. tam$e, s. 233–234; por. W. LINKE, Wprowadzenie, art. cyt., s. 212–216.

66 Por. *mier( mistyczna czyli ca%opalenie czystego ducha pewnej duszy zakonnej, w: Przekroczy( w%asn$
"mier(, dz. cyt., s. 23.

65 Por. W. LINKE, Wprowadzenie, w: Przekroczy( w%asn$ "mier(, dz. cyt., s. 195–232.

64 Cyt. za: tam$e, s. 90–91.

63 Cyt. za: tam$e, s. 89–90.



Mistycy podkre&laj', $e cech' mistycznego zjednoczenia jest „duchowe
wra$enie”, przez które Bóg daje pozna( cz)owiekowi swoj' obecno&( jako co&
wewn%trznego. Jest to uczucie jakby ca)kowitego zatopienia si% w Bogu. Chrze&ci-
janin zdolny jest jedynie stwierdzi(, $e Bóg znajduje si% w jego duszy. !w. Teresa
z Avila stwierdza, $e dusza wie i czuje, &e s%ysza%a wezwanie Boga swego, i tak wyra)nie
to czuje, &e nieraz – w pocz$tkach zw%aszcza – przera&ona tym niespodziewanym
wezwaniem dr&y ca%a. Umi%owany jasno daje pozna( duszy sw$ obecno"(.68 Z opisu
Paw)a wynika, $e Bóg czasem raczy mi wy"wiadczy( %ask' swej obecno"ci poprzez
same skutki lub przez jaki& ci'g)y akt praktyczny, ale nie b%dzie przywi'zywa)
uwagi do doznawanej duchowej przyjemno"ci, ani te$ nie b%dzie si% smuci) z obawy
jej utracenia. Za to dusza b%dzie gotowa do przyj%cia Jego odej&(, sk)adaj'c dar
z woli czystej i nagiej oraz ofiaruj'c Jego samego Jemu; ofiaruj'c ukrzy$owan'
i martw' dusz% ukrzy$owanemu i martwemu Jezusowi, gdy$ On tego chce. Jednak
dusza do&wiadcza jednocze&nie zadowolenia i zrezygnowania, gdy$ powraca
w stan agonii, nocy ciemno&ci, prosz'c Jezusa, by mog)a po tych ciemno&ciach
mie( nadziej% ujrze( &wiat)o (Jego). St'd te$ Pawe) wychwala &mier( mistyczn',
chocia$ umiera w agonii (w cierpieniu), to jednak jednoczy ona z Jezusem.
Umiera, by nie umrze(.69

Ten proces oczyszcze+ bolesnych jak zmartwienia, opuszczenia, smutku
jest dla &w. Paw)a od Krzy$a czasem wiernego na&ladowania Jezusa w Ogrójcu,
za& doznawanie znies)awienia i przekle+stw b%dzie czasem towarzyszenia
w Pretorium, za)amanie i ci%$kie cierpienia b%d' towarzyszy( Jezusowi w drodze
na krzy$. W rzeczywisto&ci jest to s)odkie umieranie, które prowadzi do ogo)o-
cenia si% z wszelkiego szukania w)asnej korzy&ci i do oddawania chwa)y Bogu.
Ten stan charakteryzuje Pawe) jako przebywanie mi%dzy dwoma kresami: z jednej
strony pragnie kona( tak d)ugo, jak Bóg zechce, z drugiej strony umiera( dla Jego
czystej mi)o&ci. Dlatego pragnie uzbroi( si% w &wi%t' i zajad)' nienawi&( do
wszystkiego, co oddala od Boga i b%dzie niczego nie kocha) poza Bogiem. Jedynie
chce by( wierny i silny dla Niego, gdy$ On b%dzie wszystkim w jego $yciu; unika(
tego, co Mu si% nie podoba; unika( w)asnej woli. Je$eli pope)ni)by jaki& b)'d, to ze
skruch' b%dzie si% modli) z twarz' na ziemi, ze )zami w oczach, prosz'c o prze-
baczenie. 70

Dlatego &w. Pawe) od Krzy$a pragnie, aby jego serce by)o mieszkaniem
Jezusa i by uczyni( je bolesn' kalwari'; by Jezus by) jego w)a&cicielem; by jego
serce by)o tylko sercem Jezusa, gdy$ on ju$ nale$y tylko do Niego. Chce jedynie
$y( w Bogu i dla Boga.71 Jest to ju$ stan zjednoczenia z Bogiem. Cz)owiek mi)uj'cy
i oddany d'$y do spe)nienia woli Bo$ej i wyra$a gotowo&( poddania si% jej
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71 Por. *mier( mistyczna, art. cyt., s. 236–237; por. W. LINKE, Wprowadzenie, art. cyt., s. 226.

70 Por. *mier( mistyczna, art. cyt., s. 235–236; por. W. LINKE, Wprowadzenie, art. cyt., s. 204–212.

69 Por. *mier( mistyczna, art. cyt., s. 234; por. W. LINKE, Wprowadzenie, art. cyt., s. 126–228.

68 Por. Twierdza VI, 2, 2.



w ka$dej chwili. Mi)o&( bowiem sprawia, $e Bóg i dusza jednocz' si% w jedno
dzi%ki temu, $e Bóg zlewa na dusz% pe)ni% swojej dobroci, a dusza przebóstwiona
w najg)%bszej swojej istocie, staje si% obrazem Boga. Bóg staje si% wi%c jej jakby
w)asno&ci', a dusza w tym zjednoczeniu mistycznym, wyniesiona przez mi)o&(,
nale$y ca)kowicie do Boga. #yje Bogiem przez uczestnictwo w Jego naturze.

Zako)czenie

!w. Pawe) od Krzy$a przestawi) swój proces dochodzenia do mistycznego
zjednoczenia z Bogiem. Chocia$ nie trzyma) si% klasycznie trzech dróg: oczysz-
czenia, o&wiecenia i zjednoczenia, to jednak posiada) ich znajomo&(.72 Analizuj'c
rozwój $ycia mistycznego Paw)a, zauwa$amy, $e najwi%cej uwagi po&wi%ca post%-
powi na drodze o&wiecenia i zjednoczenia. Ale najwi%cej uwagi po&wi%ca nocy
ciemno&ci jako oczyszczeniu ze wszystkiego co oddala od Boga, którego twórc'
jest sam Bóg. Szeroko omawia bolesne do&wiadczenie oczyszcze+, ale tak$e ich
pozytywne skutki, które dokonuj' duchowej przemiany duszy, upodobniaj' dusz%
do Jezusa, a przede wszystkim do Jezusa Ukrzy$owanego. Uczestnictwo w Jego
cierpieniach prowadzi go do ca)kowitego oddania si% woli Boga na wzór Syna
Bo$ego. Pragnienie ukrzy$owania z Nim prowadzi go do coraz silniejszej identy-
fikacji. St'd m%ka Jezusa sta)a si% najsilniejszym motywem jego mi)o&ci, która po-
woduje proces przemiany, upodobnienia, za$y)o&ci z tajemnic' Cz)owiecze+stwa
Jezusa w Jego cierpieniu. Albowiem prze$ywane cierpienia przez Paw)a maj'
charakter oczyszczenia, usuni%cia wszystkich przeszkód, które uniemo$liwiaj'
mistyczne zjednoczenie. A wi%c Pawe) otrzyma) dar cierpienia, który zbli$a) go do
zjednoczenia z Bogiem.

Wed)ug &w. Paw)a od Krzy$a przemiana w Chrystusa dokonuje si% za po-
&rednictwem sakramentu Eucharystii. Moc' Eucharystii chrze&cijanin staje si%
wi%c z Jezusem „jednym cia)em i jednym duchem”, a ofiara Jezusa jest równie$
ofiar' cz)owieka. Przyjmuj'c Komuni% &w. chrze&cijanin otrzymuje coraz pe)niej-
sze uczestnictwo w ofierze eucharystycznej. To z kolei przynosi coraz doskonalsze
zjednoczenie z Jezusem, wszczepia cz)owieka w Niego, w tym samym w)'cza
bardziej w Jego ofiar%. Dlatego Pawe) jednocz'c si% z ofiar' Jezusa pragnie by(
ukrzy$owany jako $ywe odbicie Jego m%ki. Jednocze&nie zjednoczenie z Jezusem
w Komunii &w. wywo)uje u Paw)a uczucie skupienia, pokoju, wyciszenia, rado&ci,
mi)o&ci i dar )ez.

Szczytem procesu $ycia mistycznego u &w. Paw)a od Krzy$a jest &mier(
mistyczna. Pawe) przedstawia j' jako wynik wspó)pracy cz)owieka z )ask' Bo$'
w procesie ca)kowitego oczyszczenia wn%trza cz)owieka z wszelkich rzeczy, które
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utrudniaj' mi)osne zjednoczenie z Bogiem. Skutkiem tego ca)kowitego oczyszcze-
nia jest uczestniczenie w m%ce Jezusa. A wi%c &mier( mistyczna z jednej strony
oznacza ca)kowite ogo)ocenie duszy, czyli umieranie dla siebie oraz z drugiej
strony $ycie dla Boga, uczestniczenie w tajemnicy Paschalnej Jezusa.

Zgodnie z opini' teologów opracowuj'cych mistyk% prze$yciow' &w. Paw)a
od Krzy$a mo$na powiedzie(, $e jest to mistyka pasyjna, eucharystyczna, nocy
ciemno&ci i zjednoczenia mistycznego. Znakomitym opracowaniem genezy i t)a
teologii mistycznej Paw)a, jak ju$ wspomniano, s' badania obszernie omawiaj'ce
jego inspiracje europejsk' my&l' mistyczn'.73

EXPERIENTIAL MYSTICISM OF ST. PAUL OF CROSS (PAUL DANEI)

S!OWA KLUCZE:
mistyka prze!yciowa, "w. Pawe$ od Krzy!a, epistolografia, ciemna noc duszy, zjednoczenie
przekszta$caj&ce, mistyczna teologia cierpienia

KEY WORDS:
experiential mysticism, St. Paul of Cross, epistolography, dark night of the soul, transformative
unification, mystical theology of suffering

SUMMARY:
Mystical life of St. Paul of Cross is analyzed in terms of the experiential mysticism. He is found
to represent this mystical trend in the XVIIIth century Italy. The development of his mystical
experiences leads him through the dark night of the soul being a process of the internal
purification. This stage, unless passive in its nature, is an important step towards his complete
mystical unification what conforms his experiences with those of St. John of Cross. During this
period he faces alternating states of ecstasy and coldness accompanied with severe
temptations towards blasphemy. These finally result in a state of a transformative unification
strongly related to the sacrament of Eucharist.
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PIOTR ROSSA

Egzystencja chrze%cijanina
jako %wiadectwo Zmartwychwsta#emu Panu

w %wietle Teologii Misterium Paschalnego
Hansa Ursa von Balthasara

W ka$dej epoce konieczne jest wype)nianie przykazania Chrystusowego,
aby g)osi( Królestwo Bo$e. Wspó)czesne, cz%sto gwa)towne przemiany kulturowe
i spo)eczne, które oddzia)uj' tak$e na Ko&ció), potrzebuj' jednoznacznego ukazy-
wania prawdy Ewangelii, szczególnie dzisiaj, gdy wobec rodz'cych si% trudno&ci
)atwo jest ulega( pokusie porzucenia g)oszenia Dobrej Nowiny na rzecz jedynie
osobistego rozwoju wiary, a z drugiej strony, zewn%trznej akcyjno&ci w przemie-
nianiu &wiata. Istnieje jednak potrzeba zachowania tych dwóch wymiarów jako
jedno&ci, na kszta)t Chrystusowego przykazania mi)o&ci Boga i bli*niego, bez ich
rozdzielania.

W tej sytuacji wci'$ aktualne s' s)owa tekstu Soboru Watyka+skiego II za-
warte w Konstytucji duszpasterskiej o Ko&ciele w &wiecie wspó)czesnym „Gaudium
et spes”: zadaniem bowiem Ko"cio%a jest uobecnia( i czyni( niejako widzialnym Boga
Ojca i Jego Syna wcielonego, przez nieustanne odnawianie si' i oczyszczanie pod kie-
runkiem Ducha *wi'tego. Osi$ga si' to przede wszystkim "wiadectwem &ywej i dojrza%ej
wiary, usprawnionej do tego, aby mog%a jasno widzie( trudno"ci i przezwyci'&a( je.
Wspania%e "wiadectwo takiej wiary dawali i daj$ liczni m'czennicy. Ta w%a"nie wiara
winna ujawnia( sw$ p%odno"(, przenikaj$c ca%e &ycie wiernych, tak&e i &ycie "wieckie,
i pobudzaj$c ich do sprawiedliwo"ci i mi%o"ci, zw%aszcza wobec cierpi$cych niedostatek.
Do okazywania obecno"ci Boga przyczynia si' wreszcie najbardziej mi%o"( braterska
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wiernych, którzy jednomy"lni w duchu, wspó%pracuj$ dla wiary Ewangelii i staj$ si'
znakiem jedno"ci1.

Wobec tych wezwa+ stoj'cych przed wspó)czesnymi na&ladowcami Chrys-
tusa wci'$ aktualna jawi si% teologia Hansa Ursa von Balthasara, jednego z naj-
bardziej rozpoznawalnych teologów katolickich XX wieku2. Spo&ród jego bogatej
twórczo&ci warto zatrzyma( si% nad nieco mniejszym, chocia$ znacz'cym tekstem,
którego linie my&lenia zosta)y powtórzone w jego pó*niejszych dzie)ach. Theologie
der drei Tage (1969)3 rozwija teologiczne do&wiadczenia wielkopi'tkowe i wielko-
sobotnie Adrienne von Speyr4. W&ród wa$nych rozwa$a+ teologii paschalnej za-
wartej w tej ksi'$ce odnale*( mo$emy równie$ temat na&ladowania w pod'$aniu
za Chrystusem i &wiadczenia we wspólnocie Ko&cio)a na przyk)adzie uczniów
Chrystusa. Teolog tematyk% t% realizuje w dialogu nie tylko z wieloma my&licielami
wieków wcze&niejszych, ale te$ w dialogu z sytuacj' wierz'cych jemu wspó)czes-
nych. #ycie chrze&cija+skie, pomimo zmieniaj'cych si% okoliczno&ci kulturowo-
-historycznych, posiada jednak trwa)y wyznacznik w na&ladowaniu Jezusa Chrys-
tusa, który dla chrze&cijanina stanowi archetyp &wiadka5.

1. Uczniowie przed m'k(, %mierci(
i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa

Misja od Ojca u podstaw egzystencji Jezusa Chrystusa

Tajemnica egzystencji Jezusa Chrystusa zostaje podj%ta przez Hansa Ursa
von Balthasara w perspektywie trynitarnej, a kluczem tego uj%cia jest kategoria
kenozy6. Teolog poszerza rozumienie kenozy o $ycie wewn'trztrynitarne wskazu-
j'c, $e jego skutkiem jest najpierw wcielenie, nast'pnie ca%a ludzka egzystencja Jezusa.
Chocia& osoba, która uni&a si' do postaci s%ugi, jest osob$ Boskiego Syna – dlatego te&
Jego ca%e &ycie jako s%ugi pozostaje wyrazem Jego boskiej wolno"ci, a tym samym Jego
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6 Por. H. VORGRIMLER, Kenoza, w: ten$e, Nowy leksykon teologiczny, Warszawa 2005, s. 149.

5 Por. G. DZIEWULSKI, *wiadek, w: Leksykon teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki, K. Kaucha,
I.S. Ledwo+, J. Mastej, Lublin–Kraków 2002, s. 1193.

4 Zob. M. KEHL, Wst'p, art. cyt., s. 63–67; E. PIOTROWSKI, Hans Urs von Balthasar, dz. cyt., s. 17–34 .

3 W t)umaczeniu polskim: H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, Kraków 2001.
H.U. von Balthasar w tym dziele ujmuje tajemnic% paschaln' w kluczu trzech dni: Wielkiego Pi'tku
jako drogi na krzy$, Wielkiej Soboty jako drogi do zmar)ych, i Wielkanocy jako drogi do Ojca.

2 Zob. M. KEHL, Wst'p, w: H.U. VON BALTHASAR, W pe%ni wiary, Kraków 1991, s. 9–77; I. BOKWA, Try-
nitarno-chrystologiczna interpretacja eschatologii w uj'ciu Hansa Ursa von Balthasara, Radom 1998;
M. PYC, Chrystus Pi'kno – Dobro – Prawda. Studium chrystologii Hansa Ursa von Balthasara w jej trylo-
gicznym uk%adzie, Pozna+ 2002; E. PIOTROWSKI, Hans Urs von Balthasar, Kraków 2005; F. KERR, Kato-
liccy teolodzy XX wieku, Kraków 2011, s. 142–169; HANS URS VON BALTHASAR STIFTUNG, Eine Theologie
fur das 21. Jahrhundert, Freiburg 2014.

1 Sobór Watyka+ski II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Pozna+ 2002; KDK 21.



jednomy"lno"ci z Ojcem – to z drugiej strony, pos%usze#stwo, które okre"la ca%$ Jego
egzystencj', jest nie tylko funkcj$ tego, kim si' On sta%, a wi'c byciem ku "mierci, lecz
kim On chcia% by(, wyw%aszczaj$c i uni&aj$c si' przez porzucenie swojej boskiej
postaci7.

Dla Jezusa Chrystusa fundamentem Jego egzystencji jest pe)nienie zbawczej
woli Ojca i nieustanne trwanie w synowskiej jedno&ci z Nim. W tej perspektywie
wydanie si% Jezusa na &mier( jest tym momentem Jego egzystencji, w którym staje
si% On w pe)ni &wiadkiem i &wiadectwem Ojca. Jak pisze teolog z Bazylei, tylko
wtedy, gdy sam Bóg staje si' uczestnikiem tego najgorszego do"wiadczenia swojego
"wiata – który w ludzkiej wolno"ci ma mo&liwo"( wypowiedzenia pos%usze#stwa Bogu
i tym samym utraty Boga – wówczas nie jest ju& dla swojego stworzenia s'dzi$ tylko
z zewn$trz czy z góry, lecz dzi'ki swojemu do"wiadczeniu "wiata od wewn$trz, jako
wcielony, który zna z autopsji wszystkie wymiary bytu "wiata (a& po piekielne
otch%anie), staje si' wzorem dla ludzi – o ile Ojciec (jako Stwórca) przekaza% Synowi
(jako Zbawicielowi) ca%y s$d (J 5,22; por. Hen 51), który polega w%a"nie na tym, &e On
nadchodzi z ob%okami, i ujrzy Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebili8.

Realizacja zbawczej misji przez Jezusa Chrystusa

Wype)niaj'c wol% Ojca o zbawieniu ludzko&ci, Jezus gromadzi wokó) siebie
grono uczniów, których najpierw przygotowuje, a pó*niej posy)a dla g)oszenia
Królestwa Bo$ego9. Teksty biblijne przybli$aj' nam sytuacje Jego spotka+ z kon-
kretnymi lud*mi i powo)ywania ich, by szli za Nim. Balthasar stwierdza, $e &ycie
Jezusa jest nie do pomy"lenia bez bycia z innymi, wr'cz bez zabrania innych, wybranych
w sposób wolny i arbitralny (Mk 3,13n), w Jego wyj$tkow$ drog', w czasie której z góry
daje im udzia% w swoim pe%nomocnictwie (Mk 1,17; 3,14; 6,7), wprowadza ich w swoje
tajemnice (Mk 4,11), przede wszystkim w tajemnic' swojej m'ki (8,31 i in.)10.

Powo)anie Jezusowe jest szczególnego rodzaju, zw)aszcza w zestawieniu
z innymi szko)ami rabinistycznymi wspó)czesnymi Jego czasom. Charakteryzuje
si% ono wezwaniem do radykalnej i natychmiastowej decyzji, bez jakiego& szcze-
gólnego okresu przygotowania, a znajduje swoje odbicie w wypowiedzi zawartej
w Ewangelii wg &w. Mateusza: Pójd) za Mn$, a zostaw umar%ym grzebanie ich umar-
%ych (Mt 8,22). Uczniem Jezusa nie zostaje si% na mocy w)asnej decyzji, lecz dzieje
si% to na mocy Bo$ego wyboru11. Jak zauwa$a H. Seweryniak, Jezus Chrystus
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11 Por. H. WALDENFELS, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Ko"ciele dzisiaj, Katowice 1993, s. 279. Warto pa-
mi%ta(, $e równie$ przy uzupe)nieniu grona aposto)ów opisanego w Dz 1, 21–26, dokona)o si% ono
przez losowanie poprzedzone modlitw', aby Pan wskaza) jednego z kandydatów, którego sobie
wybra) (por. Dz 1, 24–25); losowanie stawa)o si% w tym przypadku znakiem, przez który objawi)a

10 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 87.

9 Zob. Królestwo Bo&e a Ko"ció%, red. M. Chojnacki, J. Morawa, A.A. Napiórkowski, Kraków 2012.

8 Tam$e, s. 12–13.

7 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 83.



w kategoryczny sposób swoim wezwaniem „Pójd* za Mn'”, powo)uje ich nadzwy-
czajn' moc' do uczestniczenia w Jego pos)annictwie wobec &wiata, by g)osi(
i przybli$a( panowanie Boga12.

Id'c za Jezusem, $aden z uczniów nie pretendowa) do tego, by zosta( na-
uczycielem, co charakteryzowa)o uczniów szkó) rabinackich. H. Waldenfels pod-
kre&la, $e je$eli kto& kroczy za Jezusem, ma zdobywa( dla Niego nowych uczniów
(Mt 28,19; Dz 14,21n). Ich stylem $ycia by)o nie tyle uczenie i nauczanie, jak to
by)o w przypadku szkó) rabinackich, ale chodzenie za Mistrzem i na&ladowanie
Jego stylu $ycia (por. Mt 11,29)13.

Wyznacznikiem pod'$ania za Jezusem by)o przyj%cie Jego wezwania i prze-
miana $ycia: sta( si% uczniem Jezusa oznacza)o przede wszystkim przyj'( wezwanie
do nawrócenia14. Ci, którzy chodzili za Nim, byli stopniowo wprowadzani
w tajemnic% Jego misji. Jak stwierdza Ch. Augrain, pój"( za Jezusem – to znaczy nie
tylko uznawa( Jego pouczenia moralno-duchowe, lecz tak&e dzieli( z Nim Jego prze-
znaczenie. Tymczasem uczniowie gotowi s$ przede wszystkim uczestniczy( w Jego chwale15.

Id'cych za Jezusem by)o wielu, ale – jak podaj' *ród)a nowotestamentowe
– nie wszyscy wytrwali w tej drodze. Wielu opuszcza)o grono uczniów, poniewa$
nie byli w stanie sprosta( Jezusowemu nowemu spojrzeniu na Boga i cz)owieka
(por. J 6,66). Ale nawet ci, którzy przy Nim wytrwali, w momencie próby krzy$a
okazali si% s)abymi. W uj%ciu Balthasara wydarzenie zabrania uczniów w drog%
i zwi'zana z tym Ostatnia Wieczerza s' momentami szczególnego znaczenia, przy
czym Eucharystia oznacza)a jednocze&nie granic% jak i przekroczenie tej granicy.
A& dot$d uczniowie szli razem z Jezusem (,k 22,28), odt$d b'd$ rozproszeni (Mt 26,31),
a mimo to – poniewa& jedli Go i pili jako Tego, który si' wyda% – zostan$ w Nim prze-
niesieni ponad swoimi ograniczeniami; albo odwrotnie: stan$ si' przez to naczyniami,
w których On (jako w swoich cz%onkach) mo&e cierpie( wed%ug swego uznania16.
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16 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, s. 88.

15 Ch. AUGRAIN, Na"ladowa(, w: S%ownik Teologii Biblijnej, red. X. Leon-Dufour, Pozna+ 1990, s. 527.

14 Por. tam$e.

13 Por. H. WALDENFELS, O Bogu, Jezusie Chrystusie i Ko"ciele dzisiaj, dz. cyt., s. 280.

12 Por. H. SEWERYNIAK, *wiadectwo i sens, P)ock 2001, s. 232n. Terminem „ucze+” Nowy Testament
okre&la tych, którzy uznali Jezusa za swojego Mistrza i krocz' za Nim. Nazwani s' tak przede
wszystkim najbli$si Jezusowi tworz'cy kolegium apostolskie. Z czasem termin ten poszerzono na
innych na&ladowców Jezusa towarzysz'cych Mu w Jego misji (okre&la si% tak siedemdziesi%ciu
dwóch wys)anych przez Jezusa na misje. Pó*niej termin „ucze+” zyska) szerszy sens znaczeniowy,
i tak, jak podaje szósty rozdzia) ksi%gi Dziejów Apostolskich, tytu) „ucze+” odnosi si% do ka$dego
chrze&cijanina, bez wzgl%du na to, czy zna) czy nie zna) Jezusa podczas Jego doczesnego $ycia (Dz 6,
1n); 9, 10–26…).

si% wola Bo$a); w)a&ciwie losowanie – w przekonaniu aposto)ów – by)o jedynie ujawnieniem wyboru
dokonanego ju$ przez Boga. Warto te$ podkre&li(, $e sposób powo)ywania mówi równie$ wiele
o samo&wiadomo&ci samego Jezusa.



Tak$e godzin% odej&cia Chrystusa z tego &wiata teolog z Bazylei ujmuje naj-
g)%biej trynitarnie. Chrystus musi by( Bogiem, by odda( si' do dyspozycji dzie%u mi%o"ci
– które pochodzi od Ojca i chce pojedna( "wiat ze sob$ – aby w Nim zosta%a os$dzona
i wycierpiana ca%a ciemno"( mocy przeciwnych Bogu. W tym wydarzeniu wydaj$ce
dzia%anie ludzi mo&e by( tylko podporz$dkowane; to w%a"nie przeciwie#stwa – ludzka
zdrada i wydaj$ca mi%o"( Boga – musz$ zosta( zwi$zane ze sob$ w sprzeczno"ci krzy&a,
a tym samym zniesione. Dlatego wydanie, uwi'zienie, zwi$zanie i odprowadzenie przez
siepaczy musz$ by( traktowane z absolutn$ historyczn$ powag$17.

2. Uczniowie po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa

Obecno%& Zmartwychwsta#ego po%ród uczniów

Punktem zwrotnym $ycia uczniów sta)a si% wie&( o zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa, po&wiadczona Jego pustym grobem i ukazywaniem si% Zmartwych-
wsta)ego18. Jak zauwa$a A. Grabner-Haider ukazywanie si' oznacza w j'zyku biblijnym
z jednej strony ods%oni'cie czego" absolutnie ukrytego, a z drugiej ludzkie spotkanie
i do"wiadczenie. Spotkanie oznacza dla Zmartwychwsta%ego odej"cie od samego siebie.
Zmartwychwsta%y jako Ten, który jest poza ludzk$ w%adz$ dysponowania i okre"lania,
otwiera samego siebie na ludzki j'zyk i na ludzkie &ycie. Zmartwychwstanie Jezusa wy-
darza si' na sposób samopo"wiadczenia Zmartwychwsta%ego w do"wiadczeniu i historii
cz%owieka – w%a"nie tak, jak dabar Jahwe wychodz$c od Boga realizuje si' w ludzkim
&yciu19. Balthasar stwierdza, $e zmartwychwstanie Jezusa jest Jego przej&ciem do
takiej formy egzystencji, która pozostawi%a "mier( raz na zawsze za sob$ (Rz 6,10),
a tym samym raz na zawsze przekroczy%a granice tego eonu zmierzaj$c ku Bogu
(Hbr 9,26; 1 P 3,18). Jezus w przeciwie#stwie do Dawida, a tak&e do wskrzeszonych
przez Niego samego, zosta% zachowany od rozk%adu (Dz 13,34); &yje dla Boga (Rz 6,10),
&yje na wieki wieków i ma klucze "mierci i otch%ani (Ap 1,17n). Ta sytuacja, jak s%usznie
ci$gle si' to powtarza, nie ma analogii20. W dalszej cz%&ci swojego wywodu teolog
stwierdza, $e niepowtarzalny, nigdy nieoczekiwany fakt, &e umar%y zmartwychwstaje
do definitywnego, nie"miertelnego &ycia, jawi si' jako przekroczenie czego" znanego,
czego" w jaki" sposób wcze"niej oczekiwanego21.

Perspektywa pustego grobu, zauwa$a Balthasar, zwi'zana jest z pierwszym
aspektem or%dzia wielkanocnego o zamkni%ciu otch)ani i pozwala rozbrzmiewa(
samej (przemienionej ju&) przestrzeni otch%ani i podkre"la najsilniej prawdziwie escha-
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21 Tam$e, s. 188.

20 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 185.

19 A. GRABNER-HAIDER, Zmartwychwstanie, w: Praktyczny s%ownik biblijny, red. A. Grabner-Haider,
Warszawa 1994, k. 1491.

18 M. RUSECKI, J. MASTEJ, Zmartwychwstanie, w: Leksykon teologii fundamentalnej, dz. cyt., s. 1367n.

17 Tam$e, s. 105.



tologiczny charakter drugiego brzegu22. Z kolei, gdy Zmartwychwsta)y ukazuje si%
uczniom, to ods)ania przede wszystkim siebie jako $yj'cego i obecnego. Spotkania
ze Zmartwychwsta)ym prowadz' wi%c uczniów nie tylko do rozpoznania Jezusa
jako Umar)ego #yj'cego, ale te$ do bycia rozpoznanym przez Zmartwychwsta)ego
Mistrza. Uczniowie u&wiadamiaj' sobie, $e porzucili swego Mistrza w najtrudniej-
szych dla Niego momentach. Charakter tych spotka+ przenika uczniów do g)%bi,
gdy$ oczyszcza ich z pokusy samowystarczalno&ci, wyrywa ze skupienia na sobie
i prowadzi do wiary. W refleksji teologa z Bazylei podkre&lona zostaje rola s)owa
Jezusa, zarówno zapowiadaj'cego &mier( i zmartwychwstanie jak i jego spe)nienie.
Balthasar stwierdza, $e w swoim s%owie jest On to&samo"ci$ obietnicy i spe%nienia.
Patrz$c z perspektywy uczniów, jest On przerzuceniem mostu pomi'dzy ich ca%kowitym
niezrozumieniem przed [Pasch$] i klarownym rozumieniem po [niej]23.

Wiara uczniów zwi'zana by)a z $yciem i dzie)em Jezusa Chrystusa jako
osob'. W $yciu uczniów by) jednak ten moment, w którym natrafili oni na takie
przeszkody dla swojej wiary, i$ wydawa)y si% one nie do przekroczenia. Opusz-
czenie Jezusa pozosta)o w nich, a wraz z Jego ukazywaniem si% – jak stwierdza
teolog z Bazylei, sta%o si' jeszcze wi'ksze24. Z kolei spotkanie ze Zmartwychwsta)ym
by)o niezwyk)ym prze$yciem, które wr%cz rzuca)o na ziemi%. Balthasar wylicza
etapy do&wiadcze+ uczniów zwi'zanych z wie&ci' o zmartwychwstaniu Jezusa:
przera$enie, nagan%, smutek, mieszanin% l%ku i rado&ci, w ko+cu czyst' wielka-
nocn' rado&(. Daje si% to zauwa$y( szczególnie wyra*nie w momencie spotkania
z Panem na drodze do Emaus25.

Porównywalne prze$ycie sta)o si% udzia)em &w. Paw)a zd'$aj'cego do Da-
maszku (por. Dz 9,4). Jak zauwa$aj' M. Prat Mal i P. Grelot, pos%annictwo Paw%a
zosta%o okre"lone tymi samymi terminami: na drodze do Damaszku zosta% on ustano-
wiony "wiadkiem Chrystusa dla wszystkich ludzi (Dz 22,15; 26,16). Znajduj$c si'
w"ród pogan, wsz'dzie daje "wiadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa (1 Kor 15,15),
a przez przyj'cie tego "wiadectwa rodzi si' wiara w pierwotnych gminach (2 Tes 1,10;
1 Kor 1,6)26.

Rado&( i pokój Wielkanocnego do&wiadczenia zosta)y przekazane do dys-
pozycji Ko&cio)a, który – jak mówi teolog z Bazylei – stale ods)ania w spotkaniu
z Panem kszta)t $ycia napotkanych ludzi i przekonuje o Bo$ym mi)osierdziu
i konieczno&ci przemiany. Chrystus staje wobec ludzi jako wywy$szony Pan wobec
swojego Ko&cio)a. Balthasar sugeruje, $e Jego to$samo&( [Jezusa Chrystusa] nie
ujawni)a si% nigdzie g)%biej ni$ tu, gdy jako &yj$ca osoba jest jednocze"nie
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26 M. PRAT MAL, P. GRELOT, *wiadectwo, w: S%ownik Teologii Biblijnej, dz. cyt., s. 952.

25 Tam$e, s. 217–218.

24 Tam$e, s. 217.

23 Tam$e.

22 Tam$e, s. 65.



upersonifikowanym mieczem Boga27. Warto zauwa$y(, $e w perspektywie biblijnej
– co stwierdza A. Baum – mówi si% o mieczu Boga i Mesjasza jako znaku walki ze
swoimi wrogami i z wrogami Izraela (Joz 5,13nn i In). Miecz jest obrazem wojny28.

W tym kontek&cie &wiadectwa nowotestamentowe – co podkre&la Balthasar
– zachowuj' pami%( o ostrych s)owach, które wypowiedzia) Chrystus. Nowy Testa-
ment przedstawia np. Tomasza, jako typ ucznia niedowierzaj'cego, który dr%czony
w'tpliwo&ciami domaga) si% zobaczenia i dotkni%cia ran Zmartwychwsta)ego
(J 11,16; 14,5; 20,24–29). Balthasar podkre&la, $e spotkanie uczniów z Jezusem
Uwielbionym stanowi kontynuacj% bycia z nim po&ród ziemskich dróg, ods)ania
i przekonuje, $e na&ladowca Chrystusa jest powo)any ku zbawieniu i uzdrowie-
niu29. A wed)ug A. Grabnera-Haidera Jan przedstawia Tomasza jako typ ucznia30,
który przechodzi etapy od w'tpliwo&ci i braku wiary do uznania w Jezusie Pana
(por. J 21,1nn).

Balthasar w spotkaniach Zmartwychwsta)ego z uczniami, upatruje drogi do
wyznania Jego bóstwa. Ten nowy wymiar do&wiadcze+, to nowy etap w pozna-
waniu $ywego Chrystusa. Zdaniem Balthasara sam fakt, &e przebywa On jako &ywy
mi'dzy nimi, potwierdza uczniom dwie rzeczy: usprawiedliwienie Jego absolutnego
roszczenia z%$czonego w minionych latach z Jego osob$ oraz obecno"( w Nim &ywego
Boga31. Taka interpretacja nawi'zuje do starotestamentowego tytu)u Boga, który
wtr'ca do szeolu i ze+ wyprowadza (nale$y czyni( )'czn' lektur% tych dwóch
aspektów)32.

W tym uj%ciu Jezusa Chrystusa wa$n' rol% pe)ni tytu) Kyrios i Mesjasz,
ukazuj'cy Jego wywy$szenie i godno&(. Podstaw uzasadniaj'cych u$ycie tego
okre&lenia nale$y szuka( w historii wiary Izraela w Boga. Chrystus staje si% nie
tylko objawicielem Boga, ale te$ imieniem Boga33. P. Ternant stwierdza, $e wiara
uczniów wyra$a si% w modlitewnych wezwaniach Ko&cio)a: Marana tha, Panie
nasz przyjd*! (1 Kor 16,22; Ap 22,20)34. Tytu) mara/kyrios przynale$y do Jezusa
intronizowanego w niebie. Jest to pocz'tek Jego królestwa, który znajdzie swoje
wype)nienie. Wspólnoty zebrane na Eucharystii, oczekuj'c tego wype)nienia, przy-
wo)uj' Chrystusa w oczekiwaniu na Jego powtórne przyj&cie jako wywy$szonego
Pana wobec Jego Ko&cio)a (Ap 2–3)35. 
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34 Por. P. TERNANT, Pan, w: S%ownik Teologii Biblijnej, dz. cyt., s. 643.

33 Tam$e, s. 219.

32 Tam$e, s. 218–219.

31 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 218.

30 A. GRABNER-HAIDER, Tomasz, w: Praktyczny s%ownik biblijny, dz. cyt., k. 1321.

29 Por. H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 219.

28 A. BAUM, Miecz, w: Praktyczny s%ownik biblijny, dz. cyt., k. 728.

27 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 218.



Spotkania liturgiczne s' czasem, w którym przypomina si% najwa$niejsze
fakty z $ycia Jezusa, najpierw g)oszone przez bezpo&rednich &wiadków, a pó*niej
spisane. Balthasar podkre&la jednomy&lno&( ewangelistów dotycz'c' poznania
Jezusa przez uczniów, którzy dopiero po Wielkanocy zrozumieli sens wcze&niej-
szych wydarze+, s)ów i $ycia Jezusa Chrystusa. Perspektywa uwielbienia wprowa-
dzi)a spójno&(. Wszystkie te opisy tworz' ca)o&(36. Harmonia ta – jak stwierdza
teolog z Bazylei – musia%a wr'cz o"lepi( duchowe spojrzenie pierwszej wspólnoty i przy
ponownej lekturze Pism prowadzi( od odkrycia do odkrycia37. Pierwsze pokolenia
chrze&cijan, sytuuj'c lektur% Starego Testamentu wokó) Zmartwychwsta)ego, roz-
poznawa)y z zadziwieniem, jak bardzo jest ona skupiona wokó) tej osi, któr'
stanowi Jezus Chrystus. Jezus Chrystus )'czy) w sobie wszystkie sensy fragmenta-
ryczne Pism i wype)nia) je jako Pan dziejów. Jak stwierdza teolog z Bazylei,
duchowe do"wiadczenie harmonii S%owa, jego absolutnej koherencji ponad hiatusem
piek%a – to ostatnie jest niezb'dne dla tej harmonii – jest tu solidnym fundamentem
zrozumia%ego przepowiadania, które jest ju& tylko wspierane widzialnymi znakami
(pusty grób i ukazywania si' Jezusa). Przepowiadanie za" b'dzie przez Jezusa Chrystusa,
&yj$cego w historii, umar%ego i zmartwychwsta%ego Boga, przepowiadaj$cego siebie w
swoim &ywym, harmonizuj$cym s%owie38.

Przyj'cie pos#ania od Zmartwychwsta#ego

Teolog z Bazylei prezentuje ukazywanie si% Zmartwychwsta)ego w bez-
po&redniej )'czno&ci z pos)aniem uczniów. Pocz'tków tego pos)ania uczniowie
do&wiadczali jeszcze podczas publicznego $ycia Jezusa, gdy rozsy)a) on Dwunastu,
ale te$ innych siedemdziesi%ciu dwóch (,k 10,1). Hans Urs von Balthasar zauwa$a,
$e jakkolwiek ju& w czasie przedwielkanocnym uczyniono wiele dla przygotowania
za%o&enia Ko"cio%a – w pój"ciu za Jezusem i kszta%ceniu uczniów – to w%a"ciwy akt
za%o&enia mia% jednak nast$pi( dopiero wtedy, kiedy Zmartwychwsta%y dope%ni% swego
dzie%a i moc$ swojej "mierci i swojego zmartwychwstania móg% tchn$( swojego Ducha
na powstaj$cy Ko"ció%39.
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39 Tam$e, s. 255.

38 Tam$e, s. 65n.

37 Tam$e, s. 220.

36 Tam$e, s. 191. Balthasar podkre&la, $e „w wydarzeniu zmartwychwstania wype)niaj' si%, a jedno-
cze&nie krusz' si% o nie wszystkie dotychczasowe schematy; powinny by( wykorzystane w prze-
powiadaniu, jednak akurat ich kulminacyjne zastosowanie pokazuje, $e ka$dy mo$e mie( tylko
fragmentaryczny wk)ad w trascendentn' ca)o&(: to, co wyznawali uczniowie, przekracza)o mo$liwo&-
ci umys)u. Dla pewnego samo rozumienia Ko&cio)a trzeba by)o ponowie stworzy( nowe schematy;
dlatego bliskie oczekiwanie wczesnego Ko&cio)a tak bardzo ró$ni si% od oczekiwania prorockiego,
czy nawet samego Jezusa, poniewa$ wraz ze zmartwychwstaniem s'd w)a&ciwie ju$ si% zacz') i ocze-
kiwana mo$e by( tylko jeszcze jego ostateczna aktualizacja. Gotowe kategorie dopasowuj' si% do
obrazów i &rodków wyrazu, które dlatego – nie konkuruj'c ze sob' – mog' by( u$yte równocze&nie.
Tak wi%c ju$ w najwcze&niejszych warstwach nie da si% rozdzieli( schematu &mier( – zmartwych-
wstanie od schematu uni$enie – wywy$szenie”.



Po zmartwychwstaniu ukazuj'cy si% swoim uczniom Jezus obdarowuje ich
swoim Duchem posy)aj'c ich do g)oszenia i dawania Jemu &wiadectwa. Przedmio-
tem wi%c &wiadectwa chrze&cija+skiego jest osoba Jezusa Chrystusa, Jego dzie)o,
a szczególnie fakt Jego Zmartwychwstania. X. Leon-Dufour podkre&la, $e aposto-
%owie maj$ by( "wiadkami Chrystusa, to znaczy maj$ za"wiadcza(, &e Chrystus zmar-
twychwsta%y to ten sam Jezus, z którym oni pozostawali za &ycia (Dz 1,8.21). Jest to
"wiadczenie bardzo specyficzne, zapewniaj$ce ich apostolatowi (pojmowanemu tu
w sposób najbardziej dos%owny) charakter unikalny. Grono Dwunastu pozostanie na
zawsze fundamentem Ko"cio%a: mur miasta ma dwana"cie warstw fundamentu, a na
nich dwana"cie imion dwunastu aposto%ów Baranka (Ap 21,14)40.

Misja apostolska nie jest celem samym w sobie, ale s)u$y pocz'tkowi Ko&cio-
)a, który po&ród &wiata ma g)osi( Ewangeli%. Tak wi%c &wiat jest miejscem w którym
urzeczywistnia si% pos)anie Ko&cio)a i ka$dego chrze&cijanina. Wyra$a si% to
w wezwaniu id)cie na ca%y "wiat (Mt 28,19). Dzia)alno&( apostolska jest zatem
zawsze naznaczona obecno&ci' Chrystusa. Widzialnym podmiotem &wiadectwa
jest jednak Ko&ció), w którym i przez który dzia)a Duch !wi%ty41.

Istotnym wi%c elementem popaschalnego &wiadectwa uczniów Jezusa
Chrystusa staje si% Duch !wi%ty, którego &wiadectwo dope)nia objawion' prawd%
Jezusa. Duch !wi%ty prowadzi uczniów do g)%bszego poznania tajemnicy osoby
i $ycia Chrystusa oraz nieomylnego jej rozumienia i g)oszenia (J 14,16). W sporze
ze &wiatem bez wewn%trznego &wiadectwa Ducha !wi%tego nie jest mo$liwe
wyznawanie wiary i sk)adanie &wiadectwa $ycia chrze&cija+skiego (J 14,17; 14,26;
16,13)42.

Chrystus jeszcze za ziemskiego $ycia zapowiada) uczniom, $e pojawi' si%
takie sytuacje, które b%d' dla nich momentem próby: wyznawanie wiary, a nawet
sama przynale$no&( do grona Jego uczniów, b%dzie przyczyn' przemocy, któr'
wobec nich b%d' stosowa( przeciwnicy Jezusa. B'dzie to dla was sposobno"( do sk%a-
dania "wiadectwa (,k 21, 13). Dalsze cz%&ci Ewangelii przekazuj', i$ Zmartwych-
wsta)y Pan nak)ada na aposto)ów obowi'zek dawania &wiadectwa (por. ,k 24,48;
Dz 1,8), a Dzieje Apostolskie w swej ca)o&ci ukazuj', w jaki sposób uczniowie
Jezusa to polecenie realizuj'. Pos)uga jednania z Bogiem przez &mier( i zmartwych-
wstanie Chrystusa niesione w ko&cielnym dzia)aniu w dziele pojednania ma by(
„totalnym zaanga$owaniem egzystencji a$ do przelania krwi na ofiar% (por. Flp
2,17; 2 Tm 4,6)”43.

W tym pos)annictwie wa$ne miejsce od samego pocz'tku zajmuje Piotr,
ustanowiony w swoim urz%dzie, dla szczególnego na&ladowania Jezusa Chrystusa
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i skupiania wokó) siebie pozosta)ych uczniów, bowiem ju$ za ziemskiego $ycia
Jezus powierza Piotrowi trosk% o wspólnot%. Po swoim zmartwychwstaniu
Chrystus ukaza) si% najpierw Piotrowi, a potem pozosta)ym uczniom44. Piotrow'
misj% nale$y pojmowa( w &wietle przypowie&ci o Dobrym Pasterzu, co P. Lamarche
nazywa pos)ug' na&ladowania Dobrego Pasterza. P. Lamarche pisze o tej pos)udze:
Dobry Pasterz ocala swoje owce zebrane w jedno stado (10,16; 11, 52). Owce posiadaj$
&ycie w obfito"ci, On za" oddaje nawet w%asne &ycie (10,11). Dlatego przepowiadaj$c
Piotrowi jego "mier( m'cze#sk$, dorzuci% Chrystus: pójd) za mn$!45. Lamarche dodaje,
$e zapocz$tkowuj$c sprawowanie urz'du bardzo istotnego dla Ko"cio%a, jest Piotr na-
prawd' zast'pc$ Chrystusa. W tym w%a"nie kryje si' jego pos%annictwo i wielko"(46. Jak
zauwa$a Balthasar, Piotrowi, wraz z poleceniem pasienia trzody, zapowiedziana zostaje
w pój"ciu za Panem m'cze#ska "mier( za owce. W ten sposób zostaje przypiecz'towana
w nim jedno"( mi%o"ci i urz'du47.

3. *wiadectwo Jezusowi Chrystusowi we wspólnocie Ko%cio#a

*wiat przestrzeni( dawania %wiadectwa

Je$eli Aposto) ma pój&( w &lady swego Mistrza, ma Go na&ladowa(, przeka-
zuj'c swym owcom $ycie wieczne, tak aby nigdy nie zgin%)y (10,28), to ma to
czyni( w sposób ci'g)y. W realizacj% &wiadectwa wpisane jest równie$ oddanie
$ycia a$ do przelania krwi. Takie na&ladowanie Chrystusa chrze&cijanie rozpoznaj'
i przyjmuj' jako przejaw w)asnej to$samo&ci. Realizowane jest ono od czasu ist-
nienia pierwszych wspólnot, poprzez pó*niejsze wieki, a$ do wspó)czesno&ci48.

Wobec przemian kulturowych dokonuj'cych si% we wspó)czesnym &wiecie
mo$emy mówi( o dwóch dziej'cych si% równocze&nie procesach. Z jednej strony,
w wielu miejscach &wiata dostrzegalny jest kryzys religii, z drugiej strony w innych
cz%&ciach globu zauwa$y( nale$y wiele znaków nadziei i odradzania si% wiary49.
Ka$de zaanga$owanie chrze&cijan w ró$norodne dziedziny $ycia (zw)aszcza kul-
tury, polityki, nauki, dzia)ania na rzecz pokoju) jest obowi'zkiem wynikaj'cym
z przyj%tej wiary i sakramentów. Jak stwierdza Balthasar, bez zaczynaj$cej si'
w Wielkanoc &ywej obecno"ci Pana nie ma Ko"cio%a50. Sam Ko"ció% – jako pochodz$cy
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50 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 181.

49 Por. A. J"DRZEJEWSKI, Europa i Polska. Sekularyzacja czy nowa religijno"(, w: D. SWEND, P. BORTO,
Chrze"cija#skie "wiadectwo dzisiaj, dz. cyt., s. 13–36.

48 Por. M. JAGODZI/SKI, *wiadectwo i m'cze#stwo chrze"cijan we wspó%czesnym Ko"ciele i jego teologii, w:
D. SWEND, P. BORTO, Chrze"cija#skie "wiadectwo dzisiaj, Radom 2012, s. 227–249.

47 H.U. VON BALTHASAR, Teologia misterium paschalnego, dz. cyt., s. 260.

46 Tam$e.

45 P. LAMARCHE, Piotr, w: S%ownik Teologii Biblijnej, dz. cyt., s. 670.

44 Tam$e, s. 259.



z ogromnej mi%o"ci Boga do "wiata – jest w istocie swej mi%o"ci$. Czym jest, tym by(
tak&e powinien; jego istota jest jedynym przykazaniem (J 15,12)51.

Teolog z Bazylei wylicza soteriologiczne aspekty Misterium Paschalnego
sytuuj'c w&ród nich: pojednanie wszelkiego stworzenia z Bogiem; wyniesienie Po"red-
nika ponad wszystkie kosmiczne i historyczne moce "wiata, poniewa& On zosta% ustano-
wiony dziedzicem ca%ego Ojcowskiego dzie%a stworzenia (Hbr 1,2); wype%nienie w Nim
zawartego wcze"niej z Izraelem przymierza52. W kontek&cie tych konsekwencji
cz)owiek ma odpowiedzie( na Bo$e wezwanie, w)'czaj'c si% w Jezusowe pos)an-
nictwo. Duch Chrystusowy, który Ko&ció) prowadzi, daje &wiadectwo o Jezusie,
a wespó) z nim &wiadectwo daj' uczniowie realizuj'c uzdolnienia i funkcje, pod
przewodnictwem pasterzy, nast%pców aposto)ów, dla zachowania nieustannie
dokonuj'cego si% procesu przekazu53.

Dawanie %wiadectwa o Jezusie Chrystusie
jako powszechne powo#anie w Ko%ciele

Powo)anie do dawania &wiadectwa w Ko&ciele ma charakter powszechny.
Sobór Watyka+ski II w swoim nauczaniu stwierdza, i$ wszyscy wyznawcy
Chrystusa gdziekolwiek si' znajduj$, s$ zobowi$zani tak ukazywa( "wiadectwem s%owa
i przyk%adem &ycia nowego cz%owieka przyobleczonego przez chrzest i dzia%anie Ducha
*wi'tego, który umocni% ich w sakramencie bierzmowania54. Takie dawanie &wiadectwa
dotyczy wi%c wszystkich chrze&cijan $yj'cych na &wiecie, by ukazywali zarówno
prawdziw' g)%bi% sensu $ycia, jak te$ fundament wi%zi ca)ej ludzko&ci. Nie da si%
pomin'( faktu, i$ dla osoby wierz'cej fundamentem $ycia jest potwierdzanie
w)asnej wi%zi z Bogiem i doprowadzanie innych do wiary w Jezusa Chrystusa.
Wewn%trzna gorliwo&( $ycia z Bogiem nie przeczy zadaniu apostolstwa, a jest
wr%cz po$ywieniem dla apostolstwa i jego fundamentem. Mi)o&( i mi)osierdzie
wobec bli*niego potwierdzaj' wi%c $ycie wewn%trzne wierz'cego55.

Do&wiadczenia wspó)czesnego &wiata nie wykluczaj' po&ród obecnych
trudno&ci nauczania Jezusa Chrystusa, ale s' przestrzeni' g)oszenia Jego Ewan-
gelii i miejscem na przemian% $ycia wed)ug jej s)owa. Rzeczywisto&( &wiata jako
przestrze+ kroczenia za Chrystusem, zosta)a podkre&lona w nauczaniu II Soboru
Watyka+skiego. Ca)o&ciowe zaanga$owanie $ycia chrze&cija+skiego ukazuj' s)owa
Dekretu o misyjnej dzia)alno&ci Ko&cio)a „Ad gentes divinitus”: aby mogli dawa(
skutecznie to "wiadectwo o Chrystusie, powinni tym ludziom okazywa( mi%o"( i sza-
cunek, uwa&a( si' za cz%onków spo%eczno"ci ludzi, w"ród których &yj$, i bra( udzia%
w &yciu kulturalnym i spo%ecznym przez ró&ne &yciowe kontakty i zaj'cia. Powinni te&
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55 Por. X. LEON-DUFOUR, Aposto%owie, art. cyt., s. 56.

54 SOBÓR WATYKA/SKI II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt.,; DM 11.

53 Por. G. KRAUS, Nauka o %asce – zbawienie jako %aska, Kraków 1999, s. 61.

52 Tam$e, s. 263.

51 Tam$e, s. 131.



z&y( si' z ich narodowymi i religijnymi tradycjami; niech z rado"ci$ i z szacunkiem
odkrywaj$ drzemi$ce w nich zarodki S%owa; równocze"nie za" niech zwracaj$ uwag' na
g%'bokie przemiany dokonuj$ce si' w"ród narodów i staraj$ si', aby ludzie naszej
epoki, zafascynowani zbytnio nauk$ i technik$ dzisiejszego "wiata, nie zaniedbywali
spraw Bo&ych, lecz owszem, aby obudzali w sobie gor'tsze pragnienie prawdy i mi%o"ci
objawionej przez Boga. Jak Chrystus przenika% serca ludzi i przez prawdziwie ludzkie
rozmowy doprowadza% ich do "wiat%a Bo&ego, tak niech i Jego uczniowie, przej'ci
g%'boko duchem Chrystusowym, poznaj$ ludzi, w"ród których &yj$, i niech tak z nimi
przestaj$, aby si' oni przez szczery i cierpliwy dialog dowiedzieli, jakimi bogactwami
szczodrobliwy Bóg obdarzy% narody; równocze"nie za" niech usi%uj$ owe bogactwa
rozja"ni( "wiat%em Ewangelii, wydobywa( na wierzch i oddawa( pod w%adz' Boga Zba-
wiciela56. Obowi'zek &wiadczenia o Jezusie Chrystusie dotyka wi%c ca)ej wspólnoty
Ko&cio)a. !wiadectwo chrze&cijan prowadz'ce &wiat i ludzko&( ku Chrystusowi,
pozwala niejako ucieka( &wiatu ku przodowi: ku wype)nieniu i doskona)o&ci.
Balthasar w Corduli nazwa) t% ucieczk% ucieczk' nadziei ku przysz)o&ci57.

#ycie chrze&cijan nie tylko oddaje chwa)% Bogu, ale równie$ powinno
intrygowa( i zach%ca( do pod'$ania za Chrystusem, stanowi'c znak wiary. Dzieje
si% tak, gdy my&li, s)owa i czyny osoby wierz'cej osi'gaj' zgodno&( i stanowi'
szczególny znak wiarygodno&ci chrze&cija+skiej. Znajduje to tak$e prze)o$enie na
wspólnoty chrze&cija+skie, a orientacja chrze&cija+stwa na godno&( cz)owieka
i jego osoby zawsze stanowi)a element poci'gaj'cy dla ludów i narodów, &wiadcz'c
o nieprzemijalno&ci prawdy chrze&cija+skiej i staj'c u podstaw cywilizacji )aci+skiej.

* * *

Pomimo up)ywu dziesi%cioleci od powstania Teologii misterium paschalnego,
i pog)%bienia tematów zawartych w tej ksi'$ce w innych dzie)ach H.U. von Baltha-
sara, linie my&lenia zawarte w tym tek&cie s' $yw' i o$ywiaj'c' zach%t' dla
wspó)czesnych chrze&cijan oraz miejscem ci'gle nowych intuicji teologicznych.
Egzystencja chrze&cija+ska jest najbardziej znacz'cym &wiadectwem Jezusowi
Chrystusowi. To &wiadectwo realizuje si% zarówno we wspólnocie Ko&cio)a jak
i w $yciu poszczególnych wierz'cych. Takie pod'$anie w na&ladowaniu Jezusa
Chrystusa wpisywa)o si% od samego pocz'tku w Jego misj% zbawcz'. Gromadz'c
wokó) siebie uczniów, budowa) On zacz'tki wspólnoty wierz'cych, by z kolei
posy)a( ich dla g)oszenia Ewangelii.

Mówi'c o za)o$eniu Ko&cio)a, Balthasar zauwa$a, $e nie da si% w jego
dziejach pomin'( czasu przedwielkanocnego Jezusa Chrystusa. Najwa$niejszymi
faktami w tym okresie by)o wybranie przez Jezusa uczniów, ich pój&cie za Nim
i ich kszta)towanie. Jednak w)a&ciwy akt za)o$enia mia) nast'pi( dopiero wtedy,
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57 H.U. VON BALTHASAR, Cordula albo o "wiadectwie chrze"cijanina, Kraków 2002, s. 88.

56 SOBÓR WATYKA/SKI II, Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, dz. cyt., DM 11.



gdy Zmartwychwsta)y dope)ni) swojego dzie)a i móg) tchn'( swojego Ducha na
powstaj'cy Ko&ció). Wa$ne w tej perspektywie jest zbudowanie Ko&cio)a na
Piotrze, co urzeczywistnia si% w powo)aniu go na urz'd. W ten sposób ujawnia
si%, $e Ko&ció) od samego pocz'tku ujmowany by) hierarchicznie.

Sta)e zadanie dla Ko&cio)a to na&ladowanie Chrystusa i Jego nauki. !wia-
dectwo Chrystusowi jest wr%cz elementem identyfikacji dla Ko&cio)a pomimo
ró$nych kultur, po&ród których przychodzi mu dzia)a(. Najbardziej za& znacz'c'
form' na&ladowania Chrystusa jest samo $ycie Jego wyznawców. To najbardziej
przemawia i przekonuje o prawdzie, zw)aszcza w czasach naznaczonych relaty-
wizacj'.

A CHRISTIAN EXISTENCE AS A TESTIMONY OF THE RESURRECTED LORD IN THE CONTEXT

OF THE MYSTERY OF EASTER BY HANS URS VON BALTHASAR

S!OWA KLUCZE:
Hans Urs von Balthasar, Teologia Misterium Paschalnego, na"ladowanie, "wiadectwo !ycia,
zadanie Ko"cio$a, kenoza

KEY WORDS:
Hans Urs von Balthasar, Mystery of Easter, impersonation, testimony of life, role of Church,
kenosis

SUMMARY:
The paper reveals the ideas depicted by Hans Urs von Balthasar in his Mystery of Easter in the
context of the Gaudium et spes Constitution. A questions of the impersonation of Jesus and
through-life testimony are analyzed on the basis of the lives of the disciples of Christ. Author
find their meetings with the Resurrected Lord as the important steps towards avowing Him as
a God. Jesus reveling to his disciples donates them with His Spirit, and thus, enables them to
their Church funding mission. He contemporary context is, on the other hand, addressing the
universal obligation of testimony giving crucial in the context of the dynamism observed
nowadays between the crisis and the revival of faith.
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KRZYSZTOF W#SIERSKI

Drogi rozwoju dogmatu Wniebowzi'cia
Naj%wi'tszej Maryi Panny w wybranej polskiej

teologicznej Tradycji Ko%cio#a w latach 1850–19501

Cz)owiek jako istota rozumna, a jednocze&nie nieznana i nawet dla siebie
tajemnicza, szuka ca)' swoj' natur' racji dla swego istnienia2. I chocia$ religia od
dziesi'tków lat podlega gwa)townym przekszta)ceniom3, które niejednokrotnie
doprowadzi)y do kryzysu pewnych warto&ci4, to jednak „korona stworzenia”, na
wszystkich swych pok)adach osobowo&ci, d'$y do osi'gni%cia szcz%&cia i dosko-
na)o&ci5. W swoich ró$norodnych dociekaniach dochodzi do wniosku, i$ sens $ycia
w pe)ni mo$e by( poznany tylko na p)aszczy*nie eschatologicznego ujmowania
bytu ludzkiego6. Taka postawa zach%ca do w)a&ciwego odczytania i realizacji

81

6 Por. tam$e, s. 218.

5 Por. ten$e, Cz%owiek jako podmiot kulturotwórczej dzia%alno"ci, art. cyt., s. 179.

4 Por. J. PESTKA, To&samo"( chrze"cijanina wobec przemian wspó%czesnego "wiata, „Ateneum Kap)a+skie”
1989, nr 112, s. 80.

3 Por. H. KRENCZKOWSKI, *rodowisko wychowania a religijno"( katolików na przyk%adzie parafii miej-
skiej "w. Krzy&a w Grudzi$dzu, Pelplin 2009, s. 17.

2 Por. J. PESTKA, Cz%owiek wierz$cy w kontek"cie przemijania, „Theologica” 2000, nr 1, s. 218.

1 Przedmiotem bada+ jest droga naturalna i bezpo&rednia droga Objawienia (Pismo !wi%te i Tra-
dycja) w czasokresie od 1850 r. (og)oszenie regu)y Zgromadzenia Zmartwychwstania Pana Naszego
Jezusa Chrystusa, którego za)o$ycielem jest Bogdan Ja+ski. Por. M. KAZIMIERCZYK, Mariologia w &yciu
i regu%ach pierwszych Zmartwychwsta#ców, w: Niepokalana. Kult Matki Bo&ej na ziemiach polskich
w XIX w., red. B. Pylak, Cz. Krakowiak, Lublin 1988, s. 343. W tym kontek&cie warto wyja&ni(, i$
dolna granica zg)%bianego czasokresu nie zosta)a wybrana przypadkowo, gdy$ Zgromadzenie, aby
odda( ho)d Matce Bo$ej zobowi'za)o si% do uroczystego obchodu trzech &wi't Maryjnych. S' nimi:
„&wi%to Jej Niepokalanego Pocz%cia, &wi%to Jej Spó)cierpienia z Synem i &wi%to Jej Wniebowzi%cia“.
Te &wi%ta wybrali nie tylko dlatego, $e nale$' one do g)ównych &wi't Naj&wi%tszej Panny, ale w)a&nie
dlatego, $e tajemnice jakie one wyra$aj', s' w szczególnym stosunku z duchem, celem, i drog' tego
Zgromadzenia. Por. Regu%a Braci Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, Pary$ 1850,
[zako+czenie]) do 1950 r. (przed og)oszeniem dogmatu Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny).



swojej proegzystencji7. Przewodniczk' na tej drodze jest Naj&wi%tsza Maryja
Panna Wniebowzi%ta. Wiara w t% prawd% by)a wsparciem dla Polaków, którzy
wówczas $yli w bardzo trudnych warunkach8, których ekstremum stanowi czas
dwóch wojen &wiatowych.

Warto tak$e zauwa$y(, i$ pomimo niesprzyjaj'cego kontekstu historycznego,
który uzewn%trznia si% nie tylko w zakazie swobodnego wyra$ania my&li, ale
i w postaci zamkni%cia o&rodków naukowych9 polska my&l mariologiczna si%
rozwija)a. I chocia$ ilo&( polskich teologicznych pozycji bibliograficznych z tamte-
go czasu jest niewielka, to jednak w oparciu o nie mo$na odczyta( w jaki sposób
polscy mariolodzy, w latach 1850–1950, przeprowadzali analiz% Wniebowzi%cia
pod k'tem znalezienia jej podstaw.

1. Droga naturalna a droga Objawienia

Poruszaj'c t% problematyk%, trzeba odpowiedzie( na pytanie: jak' drog'
Ko&ció) dowiedzia) si% o Wniebowzi%ciu Naj&wi%tszej Maryi Panny: czy na drodze
naturalnego odkrywania, czy te$ na sposób Objawienia? Zg)%biaj'c to zagadnienie,
w okre&lonych ramach czasowych, mo$na zauwa$y(, i$ badania nad t' kwesti'
przeprowadzi) m.in. ks. Maciej Sieniatycki. W swych teologicznych badaniach
doszed) on do wniosku mówi'cego o tym, i$ tylko droga objawienia jest mo$liwa.
Taki wniosek formu)uje on w oparciu o dwie nast%puj'ce hipotezy, które zosta)y
przez niego odrzucone. Pierwsza dotyczy kwestii informuj'cej o tym, $e Aposto%o-
wie znale)li grób pustym, wnet po z%o&eniu w nim cia%a Naj"wi'tszej Panny; st$d mogli
wnosi(, &e cia%o Maryi zosta%o wzi'te do nieba, prawda, mogli tak z wielkim prawdo-
podobie#stwem wnioskowa(, ale na pewno tego wiedzie(, bez objawienia nie mogli, ani
te& tej pewno"ci udzieli( Ko"cio%owi. Wszak ró&ne by%y mo&liwo"ci znikni'cia cia%a.
Móg% je kto potajemnie zabra(, móg% Bóg sam przenie"( je na miejsce ludziom nieznane,
jak to uczyni% z cia%em Moj&esza. Inna hipoteza jest ta, &e Aposto%owie widzieli cia%o
Maryi unoszone ku niebu. Powiadamy, &e takie widzenie równa%oby si' objawieniu; lub
gdyby Aposto%owie, z okoliczno"ci mu towarzysz$cych, nie mogli na pewno wiedzie(,
czyj$ moc$ si' to sta%o, Bo&$ czy inn$, nie mogliby te& z tak$ absolutn$ pewno"ci$ tej
prawdy g%osi(, z jak$ w Ko"ciele by%a przyj't$ i g%oszon$. Wszystkie inne mo&liwe
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9 Por. W. ,YDKA, Dogmat Niepokalanego Pocz'cia Naj"wi'tszej Maryi Panny w mariologii polskiej XIX w.,
w: Niepokalana. Kult Matki Bo&ej na ziemiach polskich w XIX w., dz. cyt., s. 591– 593.

8 Por. R. BEDNER, W%adze zaborcze wobec kultu maryjnego w Królestwie polskim w XIX w., w: Niepoka-
lana. Kult Matki Bo&ej na ziemiach polskich w XIX w., dz. cyt., s. 121–138; A. WITKOWSKA, O"rodki kultu
maryjnego na ziemiach polskich w XIX w., w: Niepokalana. Kult Matki Bo&ej na ziemiach polskich w XIX w.,
dz. cyt., s. 87–102.

7 Por. ten$e, Proegzystencja chrze"cijanina w polskiej my"li posoborowej, „Studia Pelpli+skie” 1988,
nr 19, s. 137–144.



przypuszczenia dadz$ si' do tych dwóch sprowadzi(. Nie móg% tedy Ko"ció%, na drodze
naturalnej doj"( do znajomo"ci naszej prawdy. Pozostaje wi'c jedynie droga objawienia10.

Podobny wniosek formu)uje ks. Ignacy Ró$ycki. Zg)%biaj'c jego my&l teo-
logiczn', mo$na zauwa$y(, $e co prawda dochodzi on – tak samo jak ks. Sienia-
tycki – do wniosku mówi'cego o tym, i$ Wniebowzi%cie Naj&wi%tszej Maryi Panny
jest prawd' objawion'. Jego dedukcja jest jednak inna. Krakowski teolog w swych
badaniach wychodzi od porównania faktu Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi
Panny ze Zmartwychwstaniem Chrystusa. Je&li chodzi o fakt Zmartwychwstania to
– wed)ug ks. Ró$yckiego – na jego poparcie mo$na wskaza( dowody teologiczne
w postaci wyra*nych tekstów Objawienia Bo$ego oraz dowody rozumowe, które
podaje teologia fundamentalna. Na jej polu rozumowo dowodzi si% Zmartwych-
wstania w oparciu o zeznania &wiadków, którzy widzieli zarówno &mier( Chrystusa
jak i Chrystusa $yj'cego po Zmartwychwstaniu i to ze znakami m%ki. Je&li chodzi
o Wniebowzi%cie to sprawa wygl'da inaczej, gdy$ – jak stwierdza wspomniany
teolog – nie potrafimy nigdy przytoczy( "wiadków Wniebowzi'cia Marii, a to z tego
powodu tak&e, i& "wiadectwa wyra)nie za Wniebowzi'ciem Marii nie znajduj$ si'
nigdzie przed wiekiem VI. Wiemy natomiast, &e aby argument ze "wiadectw móg%
rozumowo dowodzi( jakiego" zdarzenia, musimy doprowadzi( tradycj' o tym zdarzeniu,
a& do czasów wspó%czesnych jemu. Przeciwnie stwierdzamy historycznie, &e od czasów
wspó%czesnych Wniebowzi'cia Marii, a& po wiek VI &adnych wyra)nych "wiadectw
o Wniebowzi'ciu Marii nie posiadamy. Pozostaj$ zatem wy%$cznie dowody teologiczne,
które – wed)ug ks. Ró$yckiego – opieraj' si% na Pi&mie !wi%tym, Tradycji lub s'
budowane jako dowody teologiczne w%a"ciwe11.

2. Bezpo%rednia droga Objawienia

Pismo *wi'te

Zg)%biaj'c t% problematyk%, w badanym czasokresie, mo$na zauwa$y(, $e
w&ród materia)u skrypturystycznego, który pos)u$y) polskim teologom do wypro-
wadzenia nauki o przywileju Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny, jest tekst
Protoewangelii: Po%o&' nieprzyja)# mi'dzy tob$, a mi'dzy niewiast$ i mi'dzy nasieniem
twem, a nasieniem jej: ona zetrze g%ow' twoj$, a ty czyha( b'dziesz na pi't' jej (Rdz
3,15). Jednym z teologów, który z tego fragmentu wyprowadzi) tez% o Wniebo-
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11 Por. I. RÓ#YCKI, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie, maszynopis 1949–1952,
archiwum prywatne ks. inf. J. Buxakowskiego w Pelplinie, zdeponowane w Archiwum Diecezjalnym
w Pelplinie, s. 202–203. „Dowody teologiczne w)a&ciwe” nie stanowi' przedmiotu bada+ tego arty-
ku)u, gdy$ dotycz' po&redniej drogi Objawienia (odczytania Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi
Panny w kontek&cie innych prawd).

10 Por. M. SIENIATYCKI, Teologiczne podstawy do dogmatycznego orzeczenia Wniebowzi'cia z cia%em
Matki Bo&ej, w: Ksi'ga Pami$tkowa Marya#ska ku czci pi'(dziesi'ciolecia og%oszenia Dogmatu o Niepo-
kalanym Pocz'ciu Naj"wi'tszej Maryi Panny, Lwów 1905, s. 19–20.



wzi%ciu Naj&wi%tszej Maryi Panny jest ks. Maciej Sieniatycki. Zauwa$a on, i$
Maryja i Chrystus odnie&li zwyci%stwo zarówno nad szatanem, jak i nad grzechem.
By ten triumf móg) by( ca)kowity musi jednak obejmowa( równie$ skutki
grzechu, w&ród których w pierwszym rz%dzie wylicza &mier(. Co prawda Chrystus
umrze, chocia$ &mier( Mu si% nie nale$y, ale uczyni to po to, by zbawi( ludzi.
Umrze tak$e i Maryja nie tylko by si% nie wywy$sza( nad Syna, ale by si% do niego
upodobni(, a przez to sta( si% wspó)odkupicielk' ludzi. A poniewa$ pozostanie
cia)a w grobie i rozpadni%cie si% go w proch nie przyczynia si% do dzie)a
odkupienia, dlatego Chrystus Zmartwychwsta). W ten sposób ukaza) On &wiatu
nie tylko zwyci%stwo nad grzechem, ale i jego skutkami. A skoro Zmartwychwsta-
nie jest dowodem takiego zwyci%stwa to i Maryja ju$ musia)a Zmartwychwsta(12.

Badania nad Protoewangeli$ przeprowadzi) tak$e ks. Ró$ycki. Punktem
wyj&cia jego analiz jest stwierdzenie mówi'ce o tym, $e wspomniany tekst biblijny
pos)u$y) niektórym teologom do wyprowadzenia zg)%bianego maryjnego
przywileju. Do takiego wniosku – jak zauwa$a krakowski teolog – wspomniani
teolodzy doszli dzi%ki wnioskowi mówi'cemu o wspó)udziale Maryi w ca)kowitym
zwyci%stwie Chrystusa nad szatanem. W sk)ad tego zwyci%stwa – wed)ug nich –
wchodzi nie tylko zwyci%stwo nad grzechem i &mierci', ale i wolno&( od niewoli
szatana. Analizuj'c my&l wspomnianych teologów, których ks. Ró$ycki nie wymie-
nia z nazwiska, zauwa$a on, i$ Maryi przys)uguje wolno&( od jakiegokolwiek
grzechu, a tak$e od niewoli szata+skiej. Natomiast je&li chodzi o wolno&( od
&mierci to ks. Ró$ycki wyja&nia j' dwojako: z punktu widzenia zupe)nej wolno&ci
od &mierci (immortalizm), jak i w kontek&cie &mierci Maryi (mortalizm), b%d'cej
upodobnieniem do Chrystusa. W tym przypadku ks. Ró$ycki rozumie j' jako
wolno&( od zepsucia cia)a i mówi o rych)ym Zmartwychwstaniu. Wobec tego
Maryja czy umar)a, czy te$ nie umar)a, musia)a po swej "mierci rych%o Zmartwych-
wsta( do &ycia niebieskiego. Tak wi'c Maria zosta%a Wniebowzi'ta. Taki wniosek
ks. Ró$ycki formu)uje w oparciu o podobie+stwo do cia)a Chrystusa, które nie
podlega%o po "mierci zepsuciu i rych%o Zmartwychwsta%o do chwalebnego &ycia. Taki
sposób rozumowania jest wed)ug ks. Ró$yckiego tylko pozornie mocny i dlatego
czyni go niepewnym. Jest to konsekwencj' braku pewno&ci co do tego, czy Pro-
toewangelia jest faktycznie „proroctwem maria+skim”13. Pewne jest tylko to – jak
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13 Ks. Ró$ycki prezentuje inne stanowisko, ani$eli ks. Stanis)aw Sty&, który – opieraj'c si% na ówczes-
nym przekonaniu Ko&cio)a, które ma swe *ród)o w zgodno&ci my&li dogmatyków i egzegetów kato-
lickich – opowiada si% za maryjnym t)umaczeniem Rdz 3, 15. Polega to na tym, $e w niewie&cie widzi
on – oczywi&cie w jakim& &ci&le biblijnym sensie – Maryj%. Stanowi to podstaw% dla ks. Stysia do
uzasadnienia sensu maryjnego Rdz 3, 15, które wyprowadza z nauczania Ko&cio)a. Jest ono, oczy-

12 Por. M. SIENIATYCKI, Teologiczne podstawy do dogmatycznego orzeczenia Wniebowzi'cia z cia%em
Matki Bo&ej, art. cyt., s. 16–18. Ksi'dz Maciej Sieniatycki przeprowadzaj'c dowód z Pisma !wi%tego
potwierdzaj'cy prawd% Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny przypomina, $e biskupi w liczbie
dwustu w)a&nie na Soborze Watyka+skim I w 1870 r. opieraj'c si% na tek&cie Protoewangelii (Rdz 3,
15), przed)o$yli Stolicy Apostolskiej pro&b% o og)oszenie dogmatu Wniebowzi%cia z cia)em Naj&wi%t-
szej Maryi Panny. Por. tam$e, s. 16–17.



stwierdza krakowski teolog – $e jest ono proroctwem mesja#skim14. Taki wniosek
wyprowadza po analizie Rdz 3, 15 w znaczeniu s)ownym (sensus verbalis seu
litteralis)15 wynikaj'cym ze znaczenia s)ów odczytywanych w danym otoczeniu
wyrazowym (kontek&cie)16, a tak$e w sensie przedmiotowym (sensus realis)17

oznaczaj'cym g)%bsz' my&l, jak' Bóg chcia) wyrazi( w rzeczach opisanych
w Pi&mie !wi%tym.18

Innym fragmentem, w którym polscy teolodzy doszukiwali si% biblijnych
podstaw Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny – jak zauwa$a ks. Ró$ycki – jest
tekst Apokalipsy mówi'cy o niewie&cie obleczonej w s)o+ce (Ap 12,1). Jednak
i ten argument – jak podkre&la krakowski teolog – nie jest pewny. Taki wniosek
ks. Ró$ycki formu)uje w oparciu o dwie sprawy. Pierwsz' z nich jest brak pewno&ci
czy niewiasta z Apokalipsy jest Maryj'19, natomiast druga jest konsekwencj' tego,
$e Apokalipsa jest zawsze apokalips', czyli zbiorem obrazów symbolicznych, a nie
ksi%g' dydaktyczn', czy te$ przepowiedni'. Obrazy symboliczne nie maj' rangi
twierdze+ ale mog' si% odnosi( do licznych zdarze+ pojawiaj'cych si% w historii
Ko&cio)a. Wobec tego – jak stwierdza ks. Ró$ycki – gdyby nawet niewiasta w Apo-
kalipsie oznacza%a faktycznie Mari', to jeszcze powstaje pytanie, co to widzenie symbo-
lizuje. Podobnie ma si% rzecz z wszystkimi innymi tekstami maryjnymi zaczerpni%-
tymi z Pisma !wi%tego20.

Reasumuj'c zagadnienie, mo$na zauwa$y(, $e pomimo tego, i$ prawda
o Wniebowzi%ciu Naj&wi%tszej Maryi Panny nie zosta)a zapisana w Pi&mie !wi%tym21

KRZYSZTOF W"SIERSKI – Drogi rozwoju dogmatu Wniebowzi'cia Naj"wi'tszej Maryi Panny...

85

21 Por. J. PISKORZ, Bogarodzica. Nauka Naj"wi'tszej Pannie na maj i inne nabo&e#stwa maryjne…,
dz. cyt., s. 233.

20 Por. I. RÓ#YCKI, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie…, dz. cyt., s. 204.

19 Ks. Ró$ycki prezentuje inny pogl'd ni$ ks. Wojciech Grzegorzek, który w analizowanym frag-
mencie biblijnym widzi Naj&wi%tsz' Maryj% Pann%, której Ko&ció) na znak nieskazitelno&ci doda) bia)e
lilie, a pod jej stopami umie&ci) w%$a – symbol skruszonej mocy szata+skiej. Por. ten$e, Dogmat
Niepokalanego Pocz'cia Naj"wi'tszej Maryi Panny. Rozprawa historyczno dogmatyczna, Tarnów 1855,
s. 150–151. Podobn' my&l do ks. Grzegorzka mo$na znale*( w mariologii ks. Juliana Piskorza. Por.
ten$e, Bogarodzica. Nauka Naj"wi'tszej Pannie na maj i inne nabo&e#stwa maryjne, t. 1, Tarnów 1927,
s. 236–237.

18 Por. T. PENAR, Wst'p ogólny do Pisma *wi'tego, dz. cyt., s. 67–68.

17 Por. I. RÓ#YCKI, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie, dz. cyt., s. 178.

16 Por. T. PENAR, Wst'p ogólny do Pisma *wi'tego, Pelplin 1986, s. 67–68.

15 Por. tam$e, s. 178.

14 Por. I. RÓ#YCKI, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie, dz. cyt., s. 203–204.

wi&cie, oparte na szerszym kontek&cie Pisma !wi%tego. Oprócz tego ks. Sty& podkre&la, i$ sens
„biblijno-maryjny tego tekstu jest do pomy&lenia tylko w jeden z tych trzech sposobów: $e «niewiast'»
w wersecie 15a jest albo wy)'cznie Maryja, albo w znaczeniu dos)ownym Ewa, a w znaczeniu typicz-
nym Maryja, albo wreszcie jest ni' w znaczeniu dos)ownym zarówno Ewa jak Maryja, mianowicie
pierwsza w sposób niedoskona)y, w pe)ni za& druga. Poniewa$ za& dwie pierwsze ewentualno&ci s'
niemo$liwe […], pozostaje tylko ewentualno&( trzecia, $e «niewiast'» w Rdz 3, 15 jest zarówno Ewa,
jak Maryja w ten sposób, $e nieprzyja*+ Ewy z szatanem jest tylko pocz'tkiem realizacji tej pe)nej
nieprzyja*ni z szatanem, jaka znamionuje drug' «niewiast%» Maryj%”. Por. ten$e, Egzegetyczne
podstawy t%umaczenia maryjnego Rdz 3, 15, Lublin 1949, s. 102.



to jednak „zdaje si%”, $e zosta)a ona w nim „implicite objawion'”22. Wobec tego
nie posiadamy argumentu z Pisma *wi'tego przemawiaj$cego za Wniebowzi'ciem
Marii. Wniebowzi'cie Marii zatem opiera si' g%ównie na argumentach z Tradycji
dogmatycznej i dowodach teologicznych23.

Tradycja

Zg)%biaj'c polsk' my&l mariologiczn', w latach 1850–1950, pod k'tem
wskazania *róde) Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny, na polu Tradycji
dogmatycznej, mo$na zauwa$y(, i$ ta problematyka doczeka)a si% wnikliwych
analiz. Jednym z teologów, który j' podj'), jest ks. Jacek Tylka. Wspomniany
teolog udowadniaj'c tez%: Marya zaraz po "mierci z cia%em i z dusz$ wzi'ta zosta%a
do nieba wskazuje podstawy, z których mo$na czerpa( materia) do wyprowadze-
nia analizowanego przywileju Maryi. Dla potwierdzenia tego przywo)uje pogl'dy
mi%dzy innymi: Jana Damasce+skiego, Grzegorza Turone+skiego, &w. Piotra
Damiani, a tak$e &w. Bernarda. Swe wnioski opiera tak$e na liturgii, z której – jak
stwierdza ks. Tylka – mo$na dowiedzie( si%, $e ju$ przed VI w. to &wi%to
obchodzono w Ko&ciele. T% prawd% potwierdzaj' tak$e synody, które odby)y si%
w Ko&ciele wschodnim. Chodzi mianowicie o Arme+ski z r. 1342 i Jerozolimski
z r. 167224.

Z kolei ks. Maciej Sieniatycki, przeprowadzaj'c dowód z Tradycji, podkre&la,
i$ Ko&ció) Katolicki w jego czasach jest przekonany o Wniebowzi%ciu Maryi
z cia)em uwielbionym do nieba, czemu daje wyraz obchodz'c corocznie 15 sierpnia
&wi%to Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny25. Oprócz tego wiara w zg)%bian'
mariologiczn' prawd% znajduje odzwierciedlenie nie tylko w katechizmach, które
aprobuj' biskupi, ale i w kazaniach, które g)osi si% w to &wi%to26. !wiadcz' o tym
tak$e modlitwy liturgiczne, czy te$ wiara ludu27.

Równie$ ks. Julian Piskorz, podejmuj'c teologicznie badan' problematyk%,
wyja&nia, i$ prawda o Wniebowzi%ciu Naj&wi%tszej Maryi Panny przesz%a do nas
drog$ ustnego podania czyli Tradycji. Jako *ród)o wskazuje on Aposto)ów, którzy
og)osili j' &wiatu28.
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28 Por. J. PISKORZ, Bogarodzica. Nauka Naj"wi'tszej Pannie na maj i inne nabo&e#stwa maryjne, dz. cyt.,

27 Por. M. SIENIATYCKI, Teologiczne podstawy do dogmatycznego orzeczenia Wniebowzi'cia z cia%em
Matki Bo&ej, art. cyt., s. 18–19.

26 Por. K. W"SIERSKI, Wiara we Wniebowzi'cie Naj"wi'tszej Maryi Panny pokrzepieniem dla prze"lado-
wanych Polaków w wybranych polskich kazaniach, w poezji i w sztuce ludowej od XIX w. do og%oszenia
dogmatu w 1950 r., „S)owo Krzy$a” 2014, nr 8, s. 165–173.

25 Por. M. SIENIATYCKI, Dogmatyka szczegó%owa, Kraków 1920, s. 8; ten$e, Dogmatyka katolicka,
Kraków 1925, s. 124.

24 Por. J. TYLKA, Dogmatyka katolicka. Cz'"( szczegó%owa, Tarnów 1898, s. 228–229.

23 Por. I. RÓ#YCKI, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie, dz. cyt., s. 203–204.

22 Por. M. SIENIATYCKI, Teologiczne podstawy do dogmatycznego orzeczenia Wniebowzi'cia z cia%em
Matki Bo&ej, art. cyt., s. 18.



Analiz% Tradycji pod k'tem wskazania podstaw poruszanego zagadnienia,
dotycz'cego przywileju Wniebowzi%cia Naj&wi%tszej Maryi Panny, przeprowadzi)
tak$e ks. Ró$ycki. Zg)%biaj'c jego mariologiczne wnioski mo$na zauwa$y(, i$
w pierwszych pi%ciu wiekach nie mo$na doszuka( si% ca)kowicie pewnego &wia-
dectwa potwierdzaj'cego Wniebowzi%cie Naj&wi%tszej Maryi Panny. W ten sposób
ks. Ró$ycki obala wnioski niektórych teologów, którzy doszukiwali si% poparcia
dla Wniebowzi%cia u Epifaniusza, czy te$ Pseudodionizego Areopagity. Wed)ug
krakowskiego teologa ca)kiem pewne &wiadectwo, o analizowanej prawdzie, mo$na
dostrzec na Zachodzie dopiero w VI w. u Grzegorza z Tours, a na Wschodzie
u &w. Modesta, patriarchy Jerozolimskiego, a po nim u Jana z Damaszku (VIII w.).
W dalszym toku rozumowania ks. Ró$ycki wyja&nia, i$ g)ównym argumentem
z Tradycji dogmatycznej jest fakt mówi'cy o istnieniu &wi%ta Wniebowzi%cia
Naj&wi%tszej Maryi Panny. Potwierdza to wyg)oszona i spisana przez &w. Modesta
w 630 r. homilia. To &wi%to – wed)ug ks. Ró$yckiego – rozpowszechnia)o si%
szybciej i )atwiej ani$eli &wi%to Niepokalanego Pocz%cia Maryi. By)o to konsekwen-
cj' tego, $e Niepokalane Pocz%cie napotka)o na wiele kontrowersji, od których by)o
wolne Wniebowzi%cie. Uzewn%trznia si% to w tym, i$ przez ca)e &redniowiecze nie
mo$na wskaza( teologa scholastycznego, który by zwalcza) ten przywilej. Nast%p-
nie ks. Ró$ycki zauwa$a, i$ w XV w. wiara we Wniebowzi%cie by)a tak silnie
rozpowszechniona i ugruntowana, $e pojawiaj' si% g)osy, i$ zaprzeczanie jej jest
grzechem ci%$kim. Taki pogl'd – wed)ug krakowskiego teologa – prezentuje
chocia$by &w. Bernard ze Sieny. Na tym jednak rozwój si% nie ko+czy, gdy$
&ledz'c wnioski ks. Ró$yckiego mo$na zauwa$y(, i$ po Soborze Trydenckim wiara
w zg)%bian' prawd% jest ju$ tak rozwini%ta, i$ niektórzy teologowie twierdzili, $e
Wniebowzi'cie Marii nie b'd$c jeszcze dogmatem, jest prawd$ nie tylko teologiczn$ ale
i nieomylnie pewn$. Ko"ció% sam patronowa% wierze o Wniebowzi'ciu Marii przez fakt,
&e "wi'to uczyni% "wi'tem obowi$zkowym. Na sam koniec dowodu z Tradycji
ks. Ró$ycki stwierdza, i$ Ko&ció) nakazuj'c wszystkim wiernym uczczenie pewnej
tajemnicy jednocze&nie uczyni) z niej przedmiot wiary. Tradycja dogmatyczna
zg)%bianego przywileju jest zatem bez w$tpienia bardzo stara, ca%kowicie powszechna
i posiadaj$ca za sob$ autorytet nauczycielski Ko"cio%a (w%a"nie przez "wi'to Wniebo-
wzi'cia). Skutkiem tego musi by( prawda o Wniebowzi'ciu Marii uznana za teologicznie
pewn$, a oprócz tego za objawion$, gdy& Ko"ció% czyni z niej przedmiot kultu, a tym
samym i przedmiot wiary. Reasumuj'c mo$na stwierdzi(, i$ ks. Ró$ycki zauwa$a, i$
Wniebowzi%cie Naj&wi%tszej Maryi Panny jest to chwalebne Zmartwychwstanie jej
cia%a, które nast$pi%o nader rych%o po "mierci. Przez to, i& powiadamy, &e Wniebo-
wzi'cie jest chwalebnym Zmartwychwstaniem, odró&niamy Zmartwychwstanie Marii
od wszystkich znanych z historii "wi'tych i historii Ko"cio%a wskrzesze# zmar%ych.
W tym kontek&cie ks. Ró$ycki wyja&nia, i$ ewangeliczny ,azarz nie zosta) wskrze-
szony do $ycia niebieskiego co zaowocowa)o tym i$ podlega) &mierci. Z kolei
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Matka Bo$a zosta%a wskrzeszona do &ycia niebieskiego i dlatego "mier( nad ni$ ju&
wi'cej nie panuje. Na sam koniec warto powtórzy(, za ks. Ró$yckim, i$ Wniebo-
wzi%cie Naj&wi%tszej Maryi Panny jest katolick$ nauk$ objawion$, teologicznie pewn$.
Przez to, &e jest objawion$, mo&e by( dogmatem wiary, ale nim jeszcze na razie nie
jest.29 

Podsumowuj'c trzeba stwierdzi(, i$ analizuj'c dorobek naukowy polskich
mariologów mo$na zauwa$y(, i$ podejmowali oni temat Wniebowzi%cia Naj-
&wi%tszej Maryi Panny pod k'tem wskazania jego *róde). W oparciu o ich wnioski
dostrzega si%, i$ prawd% o Wniebowzi%ciu mo$na odczyta( tylko na drodze Obja-
wienia. W ten sposób zostaje wykluczona mo$liwo&( naturalnego dowiedzenia
zg)%bianego mariologicznego przywileju. Chodzi o wskazanie &wiadków tego
wyj'tkowego faktu. Je&li za& chodzi o drog% objawienia to warto zauwa$y(, i$
polscy mariolodzy musieli zmierzy( si% z trudno&ci' polegaj'c' na tym, $e nigdzie
Pismo !wi%te nie nazywa Maryi Wniebowzi%t'. Ten fakt jednak nie przeszkodzi)
im we wskazaniu *róde) zg)%bianej prawdy, gdy$ odczytali j' oni w kontek&cie
Tradycji.

PATHS OF DEVELOPMENT OF THE DOGMA OF ASSUMPTION IN SELECTED THEOLOGICAL

TRADITION OF THE POLISH CHURCH BETWEEN 1850 AND 1950

S!OWA KLUCZE:
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa, polska tradycja
teologiczna, proto-dogmat o Wniebowzi#ciu, Naj"wi#tsza Maryja Panna, Pismo 'wi#te,
Tradycja Ko"cio$a

KEY WORDS:
Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ, polish theological tradition,
proto-dogma of Assumption, Blessed Virgin Mary, Holy Scripture, Church Tradition

SUMMARY:
The paper reveals the problem of the development of the ideas of the selected schools of
polish theological studies in the field of the Assumption of Blessed Virgin Mary in a period
roughly delimited to last hundred year before the dogma announcement. Not forgetting about
short description of the situation of Poland in these times author focuses on the output related
to Congregation of the Resurrection of Our Lord Jesus Christ. The said is confronted with both
scriptural sources (Gen 3,15 Ap 12,1), as well as, with the traditional teaching of the Holy
Church. It is concluded that the truth upon the analyzed topic was inaccessible in terms of the
natural cognition and must have been revealed.
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29 Por. I. Ró$ycki, Traktat mariologiczny o Naj"wi'tszej Maryi Pannie, dz. cyt., s. 204–205.
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WDWQLHJR2��RNUHVX�LVWQLHQLD�6WRL�QDOHŠ\�GRGDû��PRŠH�EDUG]LHM�QLŠ�&\FHURQD3��(SLNWHWD�]�
+LHUDSROLV�ZH�)U\JLL��NWyU\�ZUD]�]H�ZVSRPQLDQ\P�6HQHNù�0ĮRGV]\P��F]\OL�/XFMXV]HP�
$QQHXV]HP�6HQHNù��ĮDF��Lucius Annaeus Seneca���L�]�0DUNLHP�$XUHOLXV]HP��ĮDF��Marcus 
Aurelius Antoninus Augustus��WZRU]\�VZRLVW\�ÀOR]RÀF]Q\�WULXPZLUDW�VWRLFNLFK�PČGUFyZ�
F]DVyZ�U]\PVNLFK��:V]\VF\�WU]HM��ERJDF]�L�ZSĮ\ZRZ\�SROLW\N�²�QLHZROQLN��D�SyŞQLHM�Z\-
]ZROHQLHF�²�FHVDU]�U]\PVNL��JĮRV]ù�WČ�VDPù�QDXNČ�VWRLFNù��FKRû�Z�UyŠQ\�VSRVyE4��:�LFK�
GRNWU\QLH�SRMDZLD�VLČ�WDNŠH�WHPDW�ŃPLHUFL��Z�W\P�ŃPLHUFL�VDPREyMF]HM��NWyUHM�QLQLHMV]\�
DUW\NXĮ�MHVW�SRŃZLČFRQ\5�

�� 0��0Uy]��'RŃZLDGF]HQLH� ŃPLHUFL� D� HJ]HPSODU\]P�&KU\VWXVD��.LOND�XZDJ�QD�NDQZLH�P\ŃOL� ŃZ��7RPDV]D� ]�
$NZLQX��Z��)LOR]RÀD�D�ŃPLHUû,�UHG��QDXNRZD�0��:RMWRZLF]��:��.DQLD��.DWRZLFH�������V�����

�� =HQRQ��.OHDQWHV� L�&KU\]\S�WZRU]\OL� W]Z��VWDUù�V]NRĮČ�VWRLFNù��D�ŃUHGQL�RNUHV�6WRL�UR]SRF]ùĮ�3DQDMWLRV�
]�5RGRV��NWyU\�REMùĮ�NLHURZQLFWZR�V]NRĮ\�Z�����URNX�S�Q�H���GR�ŃUHGQLFK�VWRLNyZ�]DOLF]D�VLČ�WHŠ�%RHWRVD�L�
3RVHMGRQLRVD�

�� &\FHURQ�QLH�SU]\QDOHŠDĮ�W\ONR�GR�MHGQHM�]H�V]NyĮ�ÀOR]RÀF]Q\FK��ZĮDŃFLZLH�E\Į�HNOHNW\NLHP��VĮXFKDĮ�Z\-
NĮDGyZ�Z\JĮDV]DQ\FK�SU]H]�HSLNXUHMF]\NyZ��)DMGURVD�L�=HQRQD���DNDGHPLNyZ��)LORQD�]�/DU\V\�L�$QWLRFKD�
]�$VNDORQX��F]\�VWRLNyZ��3RVHMGRQLRVD�L�'LRGRWD���QLH�PRŠQD�JR�MHGQR]QDF]QLH�RNUHŃOLû�DQL�VWRLNLHP��DQL�
SHU\SDWHW\NLHP��QHJDW\ZQH�VWDQRZLVNR�]DMùĮ�ZREHF�V]NyĮ�F\UHQHMVNLHM� L� HSLNXUHMVNLHM� �FI��QS��&LFHUR��7X-
VFXODQDH�GLVSXWDWLRQHV����������������������3DUDGR[D�6WRLFRUXP�����/DHOLXV�GH�DPLFLWLD�����$FDGHPLFD�������

�� &I��/��-RDFKPRZLF]��:VWČS��Z� 6HQHND��Dialogi��:DUV]DZD�������V������

�� �$XWRUND�SRUXV]DĮD�MXŠ�F]ČŃFLRZR�WR�]DJDGQLHQLH�Z�DUW\NXĮDFK��FI��'��%XG]DQRZVND��6HQHND�0ĮRGV]\�R�
FQRFLH�PČVWZD�²�IRUWLWXGR��F]\OL�R�SRNRQ\ZDQLX�VWUDFKX�L�FLHUSLHQLD��Å6ĮRZR�.U]\ŠD��5RF]QLN�SRŃZLČFRQ\�WHROR-
JLL�NU]\ŠD�RUD]�GXFKRZRŃFL�L�KLVWRULL�3DVMRQLVWyZµ���������V�����²�����HDGHP��Epikur o cierpieniu��Å6ĮRZR�
.U]\ŠD��5RF]QLN�SRŃZLČFRQ\�WHRORJLL�NU]\ŠD�RUD]�GXFKRZRŃFL�L�KLVWRULL�3DVMRQLVWyZµ���������V�����²�����
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=DJDGQLHQLH�VDPREyMVWZD�JUHFF\�VWRLF\��MDN�VLČ�Z\GDMH��SRUXV]DOL�RG�SRF]ùWNyZ�LVWQLHQLD�
V]NRĮ\��0RŠQD�Z�ŃZLDGHFWZDFK�R�LFK�GRNWU\QLH�Z\F]\WDû�SRJOùG\��SURZDG]ùFH�GR�ZQL-
RVNX��LŠ��Å&QRWOLZ\�VWRLN�QLH�XWUDFL�VZRMHM�FQRW\�QLH]DOHŠQLH�RG�WHJR��F]\�Š\MH��F]\�XPU]H��
0D�SUDZR�MHGQDN��JG\�VWDQLH�ZREHF��MDN�E\�WR�RNUHŃOLĮ�QLH�VWRLN��QLH]QRŃQHJR�]ĮD��SRGMùû�
UDFMRQDOQù�GHF\]MČ�R�UR]VWDQLX�VLČ�]�Š\FLHPµ���=D�%RFKHİVNLP�PRŠQD�WX�MHV]F]H�GRGDû��
Å6WRD� XZDŠD� QDZHW�� ŠH� VDPREyMVWZR� MHVW� GRSXV]F]DOQH�� R� LOH� VWDQRZL� MHG\QH� Z\MŃFLH�
]�EDUG]R�ZLHONLFK�FLHUSLHİ��DOER�JG\�ŃPLHUû�MHVW�EDUG]LHM�]JRGQD�]�QDWXUù�RG�Š\FLD��QS��
Z�SyŞQHM�VWDURŃFL��=HQRQ��.OHDQWHV�L�ZLHOX�LQQ\FK�RGHV]ĮR�Z�WHQ�VSRVyE�Z�P\ŃO�]DVDG\�
6HQHNL��ŠH�©GU]ZL�]DZV]H�Vù�RWZDUWHª��porta semper aperta est�µ��

1LHVWHW\�]�VHWHN�SLVP��NWyUH�SR�VRELH�]RVWDZLOL��DQL�MHGQR�QLH�GRWDUĮR�GR�QDV]\FK�F]DVyZ�
Z�FDĮRŃFL���1LHPQLHM�'LRJHQHV�/DHUWLRV�Z�,,,�ZLHNX�Q�H���Z�NVLČG]H�VLyGPHM�VZHJR�ELRJUD-
ÀF]QR�GRNVRJUDÀF]QHJR�G]LHĮD��]DSLVDĮ�Z�UR]G]LDOH�SRŃZLČFRQ\P�=HQRQRZL�]�.LWLRQ��ŠH�
VWRLF\�UR]UyŠQLDOL�WU]\�PRŠOLZH�URG]DMH�Š\FLD��WHRUHW\F]QH��SUDNW\F]QH�L�UR]XPQH��SU]\�
F]\P�LFK�]GDQLHP�F]ĮRZLHN�MDNR�LVWRWD�UR]XPQD��ΘϲȱΏΓ·ΎϲΑȱΊХΓΑ��SRZLQLHQ�Z\ELHUDû�
WR�RVWDWQLH��SRQLHZDŠ�QDWXUD�VWZRU]\ĮD�JR�GOD�WHRULL�L�SUDNW\NL��̅ϟΝΑȱΈξȱΘΕЗΑȱϷΑΘΝΑǰȱ
ΌΉΝΕΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΔΕ΅ΎΘΎΓІȱΎ΅ϠȱΏΓ·ΎΓІǰȱΘϲΑȱΘΕϟΘΓΑȱΚ΅ΗϠΑȱ΅ϡΕΉΘνΓΑаȱ·Ή·ΓΑνΑ΅ȱ·ΤΕȱ
ЀΔϲȱΘϛΖȱΚϾΗΉΝΖȱπΔϟΘΈΉΖȱΘϲȱΏΓ·ΎϲΑȱΊХΓΑȱΔΕϲΖȱΌΉΝΕϟ΅ΑȱΎ΅ϠȱΔΕκΒΑ��=� WHJR�]DŃ�
SRJOùGX�Z\QLND�NROHMQ\��ŠH�PČGU]HF�]�UR]XPQ\FK�SRZRGyZ��WR� MHVW�GOD�RMF]\]Q\��GOD�
SU]\MDFLyĮ� F]\� WHŠ� SRZRGX� ]E\WQLHJR� FLHUSLHQLD� À]\F]QHJR�� NDOHFWZD�� QLHXOHF]DOQ\FK�
FKRUyE�PRŠH�RGHEUDû�VRELH�Š\FLH��ΉЁΏϱ·ΝΖȱΘνȱΚ΅ΗΑȱπΒΣΒΉΑȱο΅ΙΘϲΑȱΘΓІȱΆϟΓΙȱΘϲΑȱ
ΗΓΚϲΑȱΎ΅ϠȱЀΔξΕȱΔ΅ΘΕϟΈΓΖȱΎ΅ϠȱЀΔξΕȱΚϟΏΝΑǰȱΎΪΑȱπΑȱΗΎΏΕΓΘνΕθȱ·νΑΘ΅ȱΦΏ·ΈϱΑȱ
ύȱ ΔΕЏΗΉΗΑȱ ύȱ ΑϱΗΓΖȱ ΦΑΣΘΓΖ��� 7HQ� SRJOùG� VWRLFNL� VZRLP� Š\FLHP�� D� ZĮDŃFLZLH�
RGHMŃFLHP�]�QLHJR��SRWZLHUG]LĮ� MXŠ�VDP�]DĮRŠ\FLHO�6WRL��=HQRQ�]�.LWLRQ��JG\Š�Z�ZLHNX�
VLHGHPG]LHVLČFLX� GZyFK� ODW�PLDĮ� VLČ� VDP� XGXVLû� OXE� ]DJĮRG]Lû���� 3RGREQLH� ]DJĮRG]LĮ�
VLČ� RVLHPG]LHVLČFLROHWQL� .OHDQWHV11�� 3U]\� F]\P� VDPREyMVWZR� REDM� FL� VWRLF\� SRSHĮQLOL��
FLHUSLùF�MHG\QLH�]�SRZRGX�PQLHMV]HM�VSUDZQRŃFL�À]\F]QHM�]�UDFML�SRGHV]ĮHJR�ZLHNX��QLH�
]DŃ�Z�Z\QLNX�SRZDŠQHM�FKRURE\�F]\�]HZQČWU]Q\FK�SU]HŃODGRZDİ��=HQRQ�VLČ�SRWNQùĮ��
Z\FKRG]ùF�]H�V]NRĮ\�� L�]ĮDPDĮ�SDOHF��D�.OHDQWHV� OHF]\Į�ZU]yG�QD�G]LùŃOH��L� WHUDSLD� MXŠ�
SU]\QRVLĮD�SROHSV]HQLH�VWDQX�]GURZLD��JG\�ÀOR]RI�RGPyZLĮ�SU]\MPRZDQLD�SRNDUPX���
1DMZ\UDŞQLHM�MHGQDN�Z�WDPW\FK�F]DVDFK�L�Z�WDPW\P�PLHMVFX�WH�SU]\SDGĮRŃFL�ZLHNX�VWDUF-
]HJR�E\Į\�GOD�VWRLNyZ�Z\VWDUF]DMùF\P�SRZRGHP�GR�RGHEUDQLD�VRELH�Š\FLD�

�� $� .HQQ\��.UyWND�KLVWRULD�ÀOR]RÀL�]DFKRGQLHM��WĮXP��:�-��3RSRZVNL��:DUV]DZD�2�����V������
�� -��%RFKHİVNL��=DU\V�KLVWRULL�ÀOR]RÀL��.UDNyZ�������V������=GDQLH�porta semper aperta est�FI��QS��6HQHND��
Epistulae morales���������OLEHUXP�RVWLXP�KDEHW�

�� 1S��&KU\]\S��MHGHQ�]�WZyUFyZ�VWRLF\]PX��PLDĮ�QDSLVDû�FR�QDMPQLHM�VLHGHPVHW�WUDNWDWyZ��FI��'LRJHQHV�
/DHUWLRV��9LWDH�SKLORVRSKRUXP – ş\ZRW\�L�SRJOùG\�VĮ\QQ\FK�ÀOR]RIyZ�9,,����²�����GDOHM�F\WXMČ�MDNR��ş\ZRW\«���
)UDJPHQW\�G]LHĮ�VWRLNyZ�]HEUDQR�Z��+��YRQ�$UQLP��Stoicorum Veterum Fragmenta��W��,²,9��/HLS]LJ�����²�����
�Z]QRZLHQLH�6WXWWJDUW��������7ĮXPDF]HQLH�QLHNWyU\FK�WHNVWyZ�VWRLFNLFK�RUD]�ŃZLDGHFWZ�R�VWRLF\]PLH�Z��
e���%UpKLHU��3�0��6FKXKO��Z\G����Les Stoïciens��3DULV������

�� 'LRJHQHV�/DHUWLRV��ş\ZRW\«�9,,�����

��� &I��LGLGHP��9,,���²���

��� &I��LELGHP��9,,�����



'20,1,.$�%8'=$12:6.$�:(*/ċ'$ – Stoicy rzymscy – Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz...

��

3U]HMGŞP\� MHGQDN� GR� U]\PVNLHJR� VWRLF\]PX�� .LHG\� ÀOR]RÀD� VWDURŠ\WQ\FK� +HOOHQyZ�
SU]\MČĮD�VLČ�ZUHV]FLH�QD�JUXQFLH�U]\PVNLP��D�VWDĮR�VLČ�WR��RGNùG�SRG�NRQLHF�,,�ZLHNX�S�Q�H��
PĮRG]L�5]\PLDQLH�]DF]ČOL�MHŞG]Lû�GR�RŃURGNyZ�JUHFNLHM�QDXNL��E\�WDP�VĮXFKDû�Z\NĮDGyZ�
ÀOR]RÀF]Q\FK��D�WDNŠH�V]NRĮ\�ÀOR]RÀF]QH�RVLHGOLĮ\�VLČ�Z�VDP\P�5]\PLH��JG]LH�Z�NRİFX�
ZUČF]�SRZVWDĮD�VZHJR�URG]DMX�PRGD�QD�ÀOR]RÀČ12���UyZQLHŠ�WHPDW�VDPREyMVWZD�VWDĮ�VLČ�
REHFQ\�Z�ĮDFLİVNLFK�WHNVWDFK�ÀOR]RÀF]Q\FK��SRF]\QDMùF�MXŠ�RG�&\FHURQD��RMFD�U]\PVNLHM�
P\ŃOL��NWyU\�MDNR�SLHUZV]\�SRGMùĮ�VLČ�WUXGX�Z\P\ŃODQLD�ĮDFLİVNLHM�WHUPLQRORJLL�ÀOR]RÀF-
]QHM�L�SU]\EOLŠHQLD�JUHFNLHM�ÀOR]RÀL�U]HV]RP�5]\PLDQ�

&\FHURQ�Z�GLDORJX�2�QDMZ\ŠV]\P�GREUX�L�]ĮX��'H�ÀQLEXV�ERQRUXP�HW�PDORUXP���SU]\WDF]D�
SRJOùG�VWRLNyZ��LŠ�QDMZ\ŠV]\P�GREUHP�SRZLQQR�E\û�Š\FLH�]JRGQH�]�QDWXUù��VHFXQGXP�
naturam vivere summum bonum esse13��� D� MHGQù�NVLČJČ�ZF]HŃQLHM�SRGDMH� WHŠ�]DVDGČ�� ŠH�
RERZLù]NLHP�F]ĮRZLHND�Š\MùFHJR�]JRGQLH�]�QDWXUù��in quo enim plura sunt quae secun-
GXP�QDWXUDP�VXQW��� MHVW� WUZDû�Z�Š\FLX��KXLXV�RȰFLXP�HVW� LQ�YLWD�PDQHUH���D� WHJR��NWyU\�
Š\MH�OXE�EČG]LH�Š\Į�SU]HFLZ�QLHM��LQ�TXR�DXWHP�DXW�VXQW�SOXUD�FRQWUDULD�DXW�IRUH�YLGHQWXU���
RGHMŃû�]�Š\FLD��KXLXV�RȰFLXP�HVW�GH�YLWD�H[FHGHUH���3RQDGWR�PČGU]HF�QLHNLHG\��aliquan-
GR�� ]�RERZLù]NX�RGFKRG]L� ]� Š\FLD�� FKRû� MHVW� V]F]ČŃOLZ\�� D�JĮXSLHF�SR]RVWDMH�SRPLPR�
VZHM�ELHG\��H[�TXR�DSSDUHW�HW�VDSLHQWLV�HVVH�DOLTXDQGR�RȰFLXP�H[FHGHUH�H�YLWD��FXP�EHDWXV�
sit, et stulti manere in vita, cum sit miser)14��:�QDVWČSQ\P�IUDJPHQFLH�F]\WDP\��ŠH�QDZHW�
F]ČVWR��saepe��PČGU]HF��ZV]DN�QLH]PLHUQLH�V]F]ČŃOLZ\��PXVL�QD�PRF\�VZHJR�RERZLù]NX�
XPU]Hû�� MHŠHOL� PRŠH� WR� XF]\QLû� ZH� ZĮDŃFLZ\P� PRPHQFLH�� VWRVRZQHM� VSRVREQRŃFL�
�ZĮDŃFLZHM�Š\FLX�V]F]ČŃOLZHPX��²�Z�]JRG]LH�]�QDWXUù��HW�VDHSH�RȰFLXP�HVW�VDSLHQWLV�GHVFLV-
FHUH�D�YLWD��FXP�VLW�EHDWLVVLPXV��VL�LG�RSRUWXQH�IDFHUH�SRVVLW��TXRG�HVW�FRQYHQLHQWHU�QDWXUDH��VLF�
enim censent, oportunitatis esse beate vivere15�

�� Seneka�� SLHUZV]\� FKURQRORJLF]QLH� ]� WU]HFK� ZLHONLFK� ÀOR]RIyZ� 6WRL� 0ĮRGV]HM�� QLH�
UD]�SLVDĮ�R�VDPREyMVWZLH��P�LQ��Z�OLVWDFK�GR�VZHJR�SU]\MDFLHOD�� WHŠ�VWRLND��/XF\OLXV]D��
7ZLHUG]LĮ��ŠH�GOD�PČGUFD�VWRLFNLHJR�ERZLHP�GREUHP�MHVW�QLH�VDPR�Š\FLH��DOH�SLČNQH�Š\FLH��
6WùG�Š\MH�RQ�W\OH��LOH�Š\û�SRZLQLHQ��D�QLH�W\OH��LOH�Š\û�PRŠH��.LHG\�QDWRPLDVW�QDWUDÀD�QD�
]E\W�ZLHOH�XWUDSLHİ�L�RNROLF]QRŃFL�PùFùF\FK�VSRNyM��XVXZD�VLČ��=D�QLHLVWRWQH�XZDŠD��F]\�
VDP�VRELH�ŃPLHUû�]DGD��F]\�WHŠ�GRF]HND�VLČ�LQQHJR�NRİFD�RUD]�F]\�QDVWùSL�WR�SyŞQLHM��
F]\�ZF]HŃQLHM�� QLH� REDZLD� VLČ� WHŠ�SRQLHVLHQLD�ZLHONLHM� VWUDW\� �ER� WR� MDNE\� VWUDWD�� F]\OL�
VWUDWD�SR]RUQD���1LH� MHVW�ZDŠQH�� F]\�VLČ�ZF]HŃQLHM� F]\�SyŞQLHM�XPU]H��DOH�F]\�GREU]H��
F]\�ŞOH��SU]\�F]\P�GREU]H�XPU]Hû�R]QDF]D�XQLNQùû�QLHEH]SLHF]HİVWZD�]ĮHJR�Š\FLD��non 
HQLP�YLYHUH�ERQXP�HVW�� VHG�EHQH�YLYHUH�� ,WDTXH� VDSLHQV�YLYHW�TXDQWXP�GHEHW��QRQ�TXDQWXP�
potest. �«� Si multa occurrunt molesta et tranquillitatem turbantia, emittit se �«���1LKLO�H[-
LVWLPDW�VXD�UHIHUUH�� IDFLDW�ÀQHP�DQ�DFFLSLDW�� WDUGLXV�ÀDW�DQ�FLWLXV��QRQ�WDPTXDP�GH�PDJQR�
GHWULPHQWR�WLPHW��������&LWLXV�PRUL�DXW�WDUGLXV�DG�UHP�QRQ�SHUWLQHW��EHQH�PRUL�DXW�PDOH�DG�

��� :��7DWDUNLHZLF]��+LVWRULD�ÀOR]RÀL��W�����:DUV]DZD�������V������

��� &\FHURQ��'H�ÀQLEXV�ERQRUXP�HW�PDORUXP�,9����

��� ,ELGHP��,,,����

��� ,ELGHP��,,,����
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UHP�SHUWLQHW��EHQH�DXWHP�PRUL�HVW�HȯXJHUH�PDOH�YLYHQGL�SHULFXOXP����'DOHM�6HQHND�WČ�P\ŃO�
X]XSHĮQLD�VWZLHUG]HQLHP��ŠH�QDZHW�QDMSOXJDZV]ù�ŃPLHUû�SRZLQQR�VLČ�SRVWDZLû�Z\ŠHM�
QLŠ�QDMZ\WZRUQLHMV]ù�QLHZROČ��2�YLUXP� IRUWHP�� R� GLJQXP� FXL� IDWL� GDUHWXU� HOHFWLR��4XDP�
IRUWLWHU�LOOH�JODGLR�XVXV�HVVHW��TXDP�DQLPRVH�LQ�SURIXQGDP�VH�DOWLWXGLQHP�PDULV�DXW�DEVFLVDH�
UXSLV�LPPLVLVVHW��8QGLTXH�GHVWLWXWXV�LQYHQLW�TXHPDGPRGXP�HW�PRUWHP�VLEL�GHEHUHW�HW�WHOXP��
XW�VFLDV�DG�PRULHQGXP�QLKLO�DOLXG�LQ�PRUD�HVVH�TXDP�YHOOH��([LVWLPHWXU�GH�IDFWR�KRPLQLV�DFHU-
ULPL�XW�FXLTXH�YLVXP�HULW��GXP�KRF�FRQVWHW��SUDHIHUHQGDP�HVVH�VSXUFLVVLPDP�PRUWHP�VHUYLWXWL�
PXQGLVVLPDH����

5]\PVNL� VWRLN� ]DSLVDĮ� WDNŠH� VZRMH� SRJOùG\� GRW\F]ùFH� VWDURŃFL� L� VDPREyMVWZD�
SRSHĮQLDQHJR�Z�W\P�RVWDWQLP�RNUHVLH�OXG]NLHJR�Š\FLD��:DUWR�]ZUyFLû�WX�XZDJČ�QD�List 
����3RQLHNùG�6HQHND�VWDQùĮ�Z�QLP�Z�REURQLH�VWDURŃFL�L�Z\JĮRVLĮ�VZRLVWù�SRFKZDĮČ��]D�
FKOXEQ\�Z]yU� VWDUFD� VWDZLDMùF� VDPHJR�3ODWRQD��NWyU\�PDMùF�ZSUDZG]LH�GXŠR� VLĮ� À]\-
F]Q\FK� L� ]GURZLH�� DOH� WHŠ�ZLHOH� WUXGyZ�]D� VREù� L� SU]HŠ\W\FK�QLHEH]SLHF]HİVWZ��GRŠ\Į�
VWDURŃFL� G]LČNL� GEDĮRŃFL� R� VLHELH�� ]DFKRZ\ZDQLX� XPLDUX�� SRZŃFLùJOLZRŃFL� SUDJQLHİ����
3U]H]� WDNù� UR]WURSQRŃû�PRŠQD�GRMŃû� MDN�3ODWRQ�GR�VWDURŃFL��NWyUD�ZSUDZG]LH�QLH� MHVW�
]E\W�ZDUWD�SRŠùGDQLD��DOH�WHŠ�QLH�QDOHŠ\�MHM�RGU]XFDû��JG\Š�PLĮR�MHVW�]H�VREù�MDN�QDMGĮXŠHM�
REFRZDû��JG\�XF]\QLĮR�VLČ�VLHELH�JRGQ\P�WHJR��]�F]HJR�VLČ�NRU]\VWD��3RWHVW�IUXJDOLWDV�SUR-
GXFHUH�VHQHFWXWHP��TXDP�XW�QRQ�SXWR�FRQFXSLVFHQGDP��LWD�QH�UHFXVDQGDP�TXLGHP��LXFXQGXP�
HVW� VHFXP� HVVH� TXDP�GLXWLVVLPH�� FXP�TXLV� VH� GLJQXP�TXR� IUXHUHWXU� HȯHFLW����:F]HŃQLHMV]H�
]DWHP�]DGDQLH�VRELH�ŃPLHUFL�Z�WDNLP�SU]\SDGNX�QLH�MHVW�ZVND]DQH��$OERZLHP�VWDURŃû�
PRŠH�E\û�F]\PŃ�QDMMDŃQLHMV]\P�L�QLH]Z\NOH�SU]HMU]\VW\P��OLTXLGLVVLPXP�DF�SXULVVLPXP�
TXLGGDP��� -HVW� WDN�SRG�ZDUXQNLHP�� ŠH� FLDĮR� VWDUFD� ]DFKRZDĮR�Z\VWDUF]DMùFH� GR� Š\FLD�
VLĮ\�L�]GURZLH��VSUDZQLH�G]LDĮDMùFH�]P\VĮ\�L�XP\VĮ��VL�PRGR�PHQV�VLQH�LQLXULD�HVW�HW�LQWHJUL�
VHQVXV� DQLPXP� LXYDQW� QHF� GHIHFWXP� HW� SUDHPRUWXXP� FRUSXV� HVW)���� 6DP�6HQHND�QLH� FKFH�
UH]\JQRZDû�]�WDNLHM�ÅUR]XPQHMµ�VWDURŃFL��Z�NWyUHM�QDGDO�G]LDĮDû�EČG]LH�MHJR�XP\VĮ��2GH-
MG]LH�]�Š\FLD�W\ONR�ZWHG\��JG\�MHJR�FLDĮR�VWDQLH�VLČ�MDNE\�JQLMùF\P�L�ZDOùF\P�VLČ�GRPHP��
F]\OL� XWUDFL� ]GROQRŃû�P\ŃOHQLD��QRQ� UHOLQTXDP� VHQHFWXWHP�� VL�PH� WRWXP�PLKL� UHVHUYDELW��
totum autem ab illa parte meliore; at si coeperit concutere mentem, si partes eius convellere, si 
PLKL�QRQ�YLWDP�UHOLTXHULW�VHG�DQLPDP��SURVLOLDP�H[�DHGLÀFLR�SXWUL�DF�UXHQWL21�

:�VĮRZDFK�6HQHNL�]DSHZQH�VĮ\FKDû�HFKD�SRWRF]Q\FK�SRJOùGyZ�R�VWDURŃFL��D�GRNĮDGQLH��
R�SyŞQHM�VWDURŃFL��NWyUD�Z]EXG]D�ZVWUČW��RSRUWHDW�IDVWLGLUH VHQHFWXWLV�H[WUHPD22���)LOR]RI�

��� 6HQHND��Epistulae morales������²��
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��� ,ELGHP����������3ODWR�LSVH�DG�VHQHFWXWHP�VH�GLOLJHQWLD�SURWXOLW��(UDW�TXLGHP�FRUSXV�YDOLGXP�DF�IRUWH�VRUWLWXV�
HW�LOOL�QRPHQ�ODWLWXGR�SHFWRULV�IHFHUDW��VHG�QDYLJDWLRQHV�DF�SHULFXOD�PXOWXP�GHWUD[HUDQW�YLULEXV��SDUVLPRQLD�WDPHQ�
HW�HRUXP�TXDH�DYLGLWDWHP�HYRFDQW�PRGXV�HW�GLOLJHQV�VXL�WXWHOD�SHUGX[LW�LOOXP�DG�VHQHFWXWHP�PXOWLV�SURKLEHQWLEXV�
causis�
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]JDG]D� VLČ� ]� WDNLP� VWDQRZLVNLHP� SRG� ZDUXQNLHP�� ŠH� MHVW� WR� VWDURŃû� SHĮQD� QLHPRF\�
F]ĮRZLHND��EH]F]\QQ\�VWDU]HF��F]HNDMùF\�MXŠ�W\ONR�QD�Z\SHĮQLHQLH�VLČ�MHJR�ORVX��MHVW�Z�
VZHM�SRVWDZLH�Š\FLRZHM�EOLVNL�F]\�WHŠ�SRGREQ\�GR�F]ĮRZLHND�]DOČNQLRQHJR��NWyU\�]�NROHL�
SU]\SRPLQD�SLMùFHJR�ZLQR�ZUD]�]�RVDGHP�ZLQQ\P�GR�VDPHJR�GQD��Prope est a timente 
TXL�IDWXP�VHJQLV�H[VSHFWDW��VLFXW�LOOH�XOWUD�PRGXP�GHGLWXV�YLQR�HVW�TXL�DPSKRUDP�H[VLFFDW�HW�
IDHFHP�TXRTXH�H[VRUEHW23��-HŠHOL�FLDĮR�MXŠ�QLH�VSHĮQLD�VZ\FK�IXQNFML��QDOHŠ\�XZROQLû�]�QLHJR�
FLHUSLùFù�GXV]Č��D�QDZHW�ZDUWR��ŠHE\�F]ĮRZLHN�XF]\QLĮ�WR�WURFKČ�ZF]HŃQLHM��]DQLP�XWUDFL�
À]\F]QH�VLĮ\��NRQLHF]QH�GR�RGHEUDQLD�VRELH�Š\FLD���$W�VL�LQXWLOH�PLQLVWHULLV�FRUSXV�HVW��TXLG-
QL�RSRUWHDW�HGXFHUH�DQLPXP�ODERUDQWHP"�HW�IRUWDVVH�SDXOR�DQWH�TXDP�GHEHW�IDFLHQGXP�HVW��QH�
FXP�ÀHUL�GHEHELW�IDFHUH�QRQ�SRVVLV24��6HQHND�ZUČF]�]D�JĮXSRWČ�X]QDMH�]ZOHNDQLH��SRQLHZDŠ�
QLHEH]SLHF]HİVWZR�]ĮHJR�Š\FLD�MHVW�ZLČNV]H�RG�]DJURŠHQLD�V]\ENù�ŃPLHUFLù��1LH�PD�ZLČF�
FR� ŠDĮRZDû� WHJR� NUyWNLHJR� F]DVX� VZHM� VWDURŃFL� L� OHSLHM� QLH� U\]\NRZDû�� ŠH� SRQLHVLH� VLČ�
V]NRGČ��Š\MùF�EH]F]\QQLH�L�EH]XŠ\WHF]QLH��HW�FXP�PDLXV�SHULFXOXP�VLW�PDOH�YLYHQGL�TXDP�
FLWR�PRULHQGL��VWXOWXV�HVW�TXL�QRQ�H[LJXD�WHPSRULV�PHUFHGH�PDJQDH�UHL�DOHDP�UHGLPLW��3DXFRV�
ORQJLVVLPD�VHQHFWXV�DG�PRUWHP�VLQH�LQLXULD�SHUWXOLW��PXOWLV�LQHUV�YLWD�VLQH�XVX�VXL�LDFXLW25�

1D�]DNRİF]HQLH�OLVWX�6HQHND�Z\MDŃQLD�VZyM�VWRVXQHN�GR�VDPREyMVWZD�SRSHĮQLDQHJR�]�
SRZRGX�FKRURE\�F]\�FLHUSLHQLD��D�GRGDMP\��ŠH�ZLHG]LDĮ�]�DXWRSVML��F]\P�MHVW�FKRURED�
L� MHM� ]QRV]HQLH�� JG\Š� MXŠ�Z�PĮRGRŃFL�SUREOHP\� ]GURZRWQH�RGVXQČĮ\� JR�QD� MDNLŃ� F]DV�
RG�NDULHU\����]DF]ùĮ�ZyZF]DV�P\ŃOHû�R�VDPREyMVWZLH��DOH�RG� W\FK�SODQyZ�RGZLyGĮ�JR�
Z]JOùG�QD�VWDUHJR���MXŠ�ZyZF]DV�RMFD��NWyU\�E\Į�PX�QLH]Z\NOH�RGGDQ\��Saepe impetum 
FHSL� DEUXPSHQGDH� YLWDH�� SDWULV� PH� LQGXOJHQWLVVLPL� VHQHFWXV� UHWLQXLW����� 7ZLHUG]L�� ŠH� QLH�
VWDQRZLù�RQH�PRW\ZX�GOD�WDNLHJR�F]\QX��RF]\ZLŃFLH�R�LOH�FKRG]L�R�FKRUREČ�XOHF]DOQù�
L� QLH� V]NRG]ùFù� XP\VĮRZL� RUD]� R� FLHUSLHQLHQLH� QLH� WUZDMùFH� SU]HZOHNOH��� SRSHĮQLHQLH�
VDPREyMVWZD�Z�WDNLHM�V\WXDFML�ŃZLDGF]\ĮRE\�R�VĮDERŃFL� L� OČNOLZRŃFL�F]ĮRZLHND��SRGRE-
QLH�MDN�R�JĮXSRFLH�WUZDQLH�Z�VWDĮ\P�EyOX�²�E\OH�W\ONR�Š\û���0RUEXP�PRUWH�QRQ�IXJLDP��
GXPWD[DW� VDQDELOHP�QHF�RȰFLHQWHP�DQLPR��1RQ�DȯHUDP�PLKL�PDQXV�SURSWHU�GRORUHP��VLF�
PRUL� YLQFL� HVW��+XQF� WDPHQ� VL� VFLHUR�SHUSHWXR�PLKL� HVVH�SDWLHQGXP��H[LER��QRQ�SURSWHU� LS-
VXP�� VHG� TXLD� LPSHGLPHQWR�PLKL� IXWXUXV� HVW� DG� RPQH� SURSWHU� TXRG� YLYLWXU�� LPEHFLOOXV� HVW�

��� ,ELGHP�
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��� &KRURED�]DF]ČĮD�VLČ�SRG�NRQLHF�DGXOHVFHQWLD��F]\OL�SUDZGRSRGREQLH�RNRĮR�GZXG]LHVWHJR�URNX�Š\FLD��
PRŠH� WURFKČ�SyŞQLHM��2EMDZLDĮD�VLČ�SU]HZOHNĮ\P�NDWDUHP� L� VWDQHP�SRGJRUùF]NRZ\P�� MDNE\�QDĮRJRZ\P�
SU]H]LČELHQLHP��FR�SRF]ùWNRZR�EDJDWHOL]RZDQR��]�F]DVHP�MHGQDN�VWDQ�PĮRG]LHİFD�VLČ�SRJRUV]\Į�L�GRV]ĮR�GR�
NUDİFRZHJR�Z\FKXG]HQLD�RUJDQL]PX��R�F]\P�VDP�SLVDĮ�Z�MHGQ\P�]�OLVWyZ��FI��Epistulae morales��������9H[DUL�
WH�GHVWLOODWLRQLEXV�FUHEULV�DF�IHEULFXOLV��TXDH�ORQJDV�GHVWLOODWLRQHV�HW�LQ�FRQVXHWXGLQHP�DGGXFWDV�VHTXXQWXU��HR�PR-
OHVWLXV�PLKL�HVW�TXLD�H[SHUWXV�VXP�KRF�JHQXV�YDOHWXGLQLV��TXRG�LQWHU�LQLWLD�FRQWHPSVL�–�SRWHUDW�DGKXF�DGXOHVFHQWLD�
LQLXULDV�IHUUH�HW�VH�DGYHUVXV�PRUERV�FRQWXPDFLWHU�JHUHUH�–�GHLQGH�VXFFXEXL�HW�HR�SHUGXFWXV�VXP�XW�LSVH�GHVWLOODUHP��
DG�VXPPDP�PDFLHP�GHGXFWXV��

��� 2MFLHF�6HQHNL�PLDĮ�ZyZF]DV�RNRĮR�VLHGHPG]LHVLČFLX�F]WHUHFK�ODW�
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HW� LJQDYXV�TXL�SURSWHU�GRORUHP�PRULWXU�� VWXOWXV�TXL�GRORULV� FDXVD� YLYLW����&R�FLHNDZH�� MHG-
QR�]�]XSHĮQLH�RVWDWQLFK�]GDİ�OLVWX�ŃZLDGF]\�R�W\P��ŠH�6HQHND�MHVW�ŃZLDGRP�ZDŠNRŃFL�L�
WUXGQRŃFL�RPDZLDQHJR�]DJDGQLHQLD��6WZLHUG]D�ERZLHP��ŠH�MHVW�WR�WHPDW��NWyUHPX�PRŠQD�
E\�SRŃZLČFLû�FDĮ\�G]LHİ�G\VSXW��HVW�SUDHWHUHD�PDWHULD�TXDH�GXFHUH�GLHP�SRVVLW���

6HQHND�Z�GZXQDVW\P�OLŃFLH�GR�/XF\OLXV]D�SU]HND]XMH�PX�SU]HŃZLHWQù31�P\ŃO��ŠH�]ĮHP�MHVW�
Š\û�SRG�ZĮDG]ù�NRQLHF]QRŃFL��DOH�QLH�MHVW�NRQLHF]QRŃFLù�Š\FLH�SRG�ZĮDG]ù�NRQLHF]QRŃFL��
0DOXP�HVW�LQ�QHFHVVLWDWH�YLYHUH��VHG�LQ�QHFHVVLWDWH�YLYHUH�QHFHVVLWDV�QXOOD�HVW��$�MHVW�WDN�GODWHJR��
SRQLHZDŠ�F]ĮRZLHN�PD�PRŠOLZRŃû�RGHEUDQLD�VRELH�Š\FLD��D�PRŠH�WR�XF]\QLû�ZV]ČG]LH�L�
QD�ZLHOH� VSRVREyZ��GR� WHJR� V]\ENR� L� ĮDWZR�G]LDĮDMùF\FK��SDWHQW�XQGLTXH�DG� OLEHUWDWHP�
YLDH�PXOWDH��EUHYHV�IDFLOHV��6HQHND�RNUHŃOD�WDNù�PRŠQRŃû�V]F]HJyOQ\P�GDUHP�EyVWZD�GOD�
OXG]NRŃFL�� -HVW� WR�ERZLHP�GDU�XPRŠOLZLDMùF\� F]ĮRZLHNRZL� JyURZDQLH�QDG� ORVHP��QDG�
W\P��FR�NRQLHF]QH��$JDPXV�GHR�JUDWLDV�TXRG�QHPR�LQ�YLWD�WHQHUL�SRWHVW��FDOFDUH�LSVDV�QHFHV-
sitates licet�

6HQHND�]DWHP�E\QDMPQLHM�QLH�]DFKČFD�GR�G]LDĮDQLD�SRŃUyG�VPXWNyZ��QLH�UDG]L�]QRV]HQLD�
ZĮDG]\�GUČF]\FLHOL��OHF]�SRND]XMH��ŠH�Z�NDŠGHM�QLHZROL�MHVW�RWZDUWD�GURJD�NX�ZROQRŃFL��
1RQ�FRQVRODELPXU�WDP�WULVWH�HUJDVWXOXP��QRQ�DGKRUWDELPXU�IHUUH�LPSHULD�FDUQLÀFXP��RVWHQ-
GHPXV�LQ�RPQL�VHUYLWXWH�DSHUWDP�OLEHUWDWL�YLDP32��.DŠG\�PD�WDNLH�SUDZR��]DUyZQR�F]ĮRZLHN�
FKRU\� QD� GXV]\� L� QLHV]F]ČŃOLZ\� ]� SRZRGX� VZRMHM� SU]HZLQ\� PD� SUDZR� SRĮRŠ\û� NUHV�
VZHPX�QČG]QHPX�Š\FLX��D�SU]H]�WR�L�FLHUSLHQLX��MDN�L�OXG]LH�U]ùG]HQL�SU]H]�RNUXWQ\FK�
ZĮDGFyZ��NWyU]\�VWU]HODMù�GR�VZ\FK�SU]\MDFLyĮ��D�RMFyZ�NDUPLù�ZQČWU]QRŃFLDPL�G]LHFL��
,V�DHJHU�DQLPR�HW�VXR�YLWLR�PLVHU�HVW��FXL�PLVHULDV�ÀQLUH�VHFXP�OLFHW��'LFDP�HW�LOOL�TXL�LQ�UHJHP�
LQFLGLW�VDJLWWLV�SHFWRUD�DPLFRUXP�SHWHQWHP�HW�LOOL�FXLXV�GRPLQXV�OLEHURUXP�YLVFHULEXV�SDWUHV�
saturat33��:�MHGQ\P�]H�VZ\FK�OLVWyZ�ÀOR]RI�SLVDĮ��ŠH�F]\PŃ�EH]SUDZQ\P�MHVW�JZDĮWHP�
]DSHZQLDû�VRELH�Š\FLH�L�SU]HFLZQLH��F]\PŃ�QDMSLČNQLHMV]\P�JZDĮWRZQLH�XPLHUDû��,QLXULR-
VXP�HVW�UDSWR�YLYHUH��DW�FRQWUD�SXOFKHUULPXP�PRUL�UDSWR34�

6HQHND�]ZUDFD�UyZQLHŠ�XZDJČ��ŠH�F]ĮRZLHN�PD�SUDZR�GR�]DNRİF]HQLD�VZHJR�Š\FLD�Z�
F]DVLH�L�Z�VSRVyE��MDNL�PX�VLČ�SRGRED��*G\�6HQHND�RWU]\PDĮ�OLVW�RG�1HURQD��QLH�]DZDKDĮ�
VLČ�RGHEUDû�VRELH�Š\FLD��3UDJQLHQLH�ŃPLHUFL�Z\GDZDĮR�PX�VLČ�F]\PŃ�QDMKDQLHEQLHMV]\P��
ER� VNRUR� F]ĮRZLHN�SUDJQLH� Š\û�� WR� F]HPX�SURVL�R� ŃPLHUû�� MHŃOL� ]DŃ�QLH�SUDJQLH�� WR�QLH�
SRZLQLHQ�SURVLû�R�QLù�ERJyZ��ER�L�WDN�MXŠ�PX�WR�GDOL�Z�FKZLOL�QDURG]LQ��&]ĮRZLHN�PXVL�
XPU]Hû��]RVWDĮR�WR�XVWDQRZLRQH�ZEUHZ�MHJR�ZROL��L�MHVW�WR�NRQLHF]QRŃFLù���DOH�ZROQR�PX�
XPU]Hû��NLHG\�]HFKFH��1LKLO�PLKL�YLGHWXU�WXUSLXV�TXDP�RSWDUH�PRUWHP��1DP�VL�YLV�YLYHUH��
TXLG�RSWDV�PRUL"�VLYH�QRQ�YLV��TXLG�GHRV�URJDV�TXRG�WLEL�QDVFHQWL�GHGHUXQW"�1DP�XW�TXDQGR-
que moriaris etiam invito positum est, ut cum voles in tua manu est; alterum tibi necesse est, 
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alterum licet35�

&]ĮRZLHN�SU]HWR�PRŠH�RGHMŃû�]H�ŃZLDWD�Z�GRZROQ\P�F]DVLH��DOH�WDNŠH�Z�GRZROQ\�VSRVyE��
1LNW�WHJR�F]ĮRZLHNRZL�QLH�]DEURQL��PRŠH�RQ�RGHMŃû��NWyUČG\�W\ONR�PX�VLČ�SRGRED��Nemo 
WH� WHQHW�� HYDGH� TXD� YLVXP� HVW����:ĮDŃFLZLH� FDĮD� SU]\URGD��ZV]\VWNLH� MHM� Š\ZLRĮ\� �ZRGD��
]LHPLD�L�SRZLHWU]H��VĮXŠù�]DUyZQR�Š\FLX��MDN�L�ŃPLHUFL��elige quamlibet rerum naturae par-
WHP�� TXDP� WLEL� SUDHEHUH� H[LWXP� LXEHDV��+DHF� QHPSH� VXQW� HW� HOHPHQWD� TXLEXV� KLF�PXQGXV�
DGPLQLVWUDWXU��DTXD��WHUUD��VSLULWXV��RPQLD�LVWD�WDP�FDXVDH�YLYHQGL�VXQW�TXDP�YLDH�PRUWLV���

&]ĮRZLHN�G]LHOQ\��NWyU\�ZDOF]\�]H�]Į\P�ORVHP��]ZĮDV]F]D�]DŃ��MHŃOL�WR�RQ�SLHUZV]\�U]XFLĮ�
PX�Z\]ZDQLH��MHVW�ZLGRZLVNLHP�JRGQ\P�XZDJL��VSRMU]HQLD�VDPHJR�%RJD��ZĮDGF\�ŃZLDWD��
HFFH�VSHFWDFXOXP�GLJQXP�DG�TXRG�UHVSLFLDW�LQWHQWXV�RSHUL�VXR�GHXV��HFFH�SDU�GHR�GLJQXP��YLU�
IRUWLV�FXP�IRUWXQD�PDOD�FRPSRVLWXV��XWLTXH�VL�HW�SURYRFDYLW����:]RUFRZ\P�SU]\NĮDGHP�WD-
NLHJR�F]ĮRZLHND�E\Į�GOD�6HQHNL�.DWRQ��SROLW\N�L�VWRLN��NWyU\�SR�ZLHORNURWQHM�NOČVFH�VZHJR�
XJUXSRZDQLD�SROLW\F]QHJR�VWDĮ�ZFLùŠ�QLH]PLHQQLH�Z\SURVWRZDQ\�QD�JUX]DFK�UHSXEOLNL�
U]\PVNLHM��1RQ�YLGHR�� LQTXDP��TXLG�KDEHDW� LQ�WHUULV�,XSSLWHU�SXOFKULXV��VL��HR!�FRQYHUWHUH�
DQLPXP�YHOLW��TXDP�XW�VSHFWHW�&DWRQHP�LDP�SDUWLEXV�QRQ�VHPHO�IUDFWLV�VWDQWHP�QLKLOR�PLQXV�
inter ruinas publicas rectum����6HQHND�SU]\SRPLQD�Z�MHGQ\P�]H�VZ\FK�GLDORJyZ�ZV]\VWN-
LH�RNROLF]QRŃFL�ŃPLHUFL�.DWRQD��]DZLHUDMùF�Z�VZ\P�RSLVLH�MHJR�FKZDOHEQHM�ŃPLHUFL�ZV]HO-
NLH� FQRW\� VWRLFNLH�� WDNLH� MDN� ÅGHWHUPLQDFMD�� constantia�� KXPDQLWDU\]P�� VSRNyM� GXFKD��
Z\ŠV]RŃû�XP\VĮX��NWyU\�Z�FKZLOL�DJRQLL�VSRNRMQLH�RGGDMH�VLČ�OHNWXU]H�G]LHĮ�ÀOR]RIyZµ���

6HQHND�� SU]\SRPQLDZV]\� SU]HJUDQù� VWURQQLFWZD� UHSXEOLNDİVNLHJR41�� NUyWNR� SU]HG-
VWDZLD� XVWDPL� VZHJR� ERKDWHUD� V\WXDFMČ��Z�Z\QLNX� NWyUHM�.DWRQ� SRVWDQRZLĮ� SRSHĮQLû�
VDPREyMVWZR��SHĮQLČ�ZĮDG]\�]GRE\Į�MHGHQ�F]ĮRZLHN��&H]DU��NWyUHJR�OHJLRQ\�EČGù�WHUD]�
VWU]HF� OùG\�� D�ÁRWD�PRU]D��ZLHUQL�PX�ŠRĮQLHU]H� ]DMPù�EUDP\�PLDVW�²�Z� W\P�SU]HFLHŠ�
WDNŠH�8W\NL��JG]LH�]RVWDĮ�RWRF]RQ\�.DWRQ42��RPQLD�LQ�XQLXV�GLFLRQHP�FRQFHVVHULQW��FXVWR-
GLDQWXU� OHJLRQLEXV� WHUUDH�� FODVVLEXV�PDULD��&DHVDULDQXV�SRUWDV�PLOHV� REVLGHDW43���.DWRQ�Z�
UHODFML�6HQHNL�PyZL��ŠH�]QDOD]Į�V]HURNù�GURJČ�Z\]ZROHQLD�]�RZHJR�RVDF]HQLD�� -HVW�QLù�
PLHF]��WU]\PDQ\�Z�MHGQHM�UČFH��PLHF]�QLHZLQQ\��ER�SRPLPR�WRF]ùFHM�VLČ�ZRMQ\�GRPRZHM�
QLH]EURF]RQ\�NUZLù�RE\ZDWHOL��NWyU\�WHUD]�GRNRQD�GREUHJR�L�V]ODFKHWQHJR�G]LHĮD��WR�MHVW�
GD�.DWRQRZL�ZROQRŃû��NWyUHM�QLH�]GRĮDĮ�SU]\ZUyFLû�RMF]\ŞQLH���&DWR�TXD�H[HDW�KDEHW��XQD�
PDQX�ODWDP�OLEHUWDWL�YLDP�IDFLHW��)HUUXP�LVWXG��HWLDP�FLYLOL�EHOOR�SXUXP�HW�LQQR[LXP��ERQDV�

��� ,ELGHP����������

��� ,ELGHP����������

��� ,ELGHP�

��� 6HQHND��'H�SURYLGHQWLD������

��� ,ELGHP�

��� 3��*ULPDO��Seneka��WĮXP��-�5��.DF]\İVNL��:DUV]DZD�������V������

��� &I��6HQHND��'H�SURYLGHQWLD������

��� &I��QS��3OXWDUFK��&DWR�0LQRU����QQ�

��� 6HQHND��'H�SURYLGHQWLD�������
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WDQGHP�DF�QRELOHV�HGHW�RSHUDV��OLEHUWDWHP�TXDP�SDWULDH�QRQ�SRWXLW�&DWRQL�GDELW44��1DVWČSQLH�
VWRLFNL�ERKDWHU�SU]\]\ZD�VZHJR�RGZDŠQHJR�GXFKD��$JJUHGHUH��DQLPH��GR�Z\NRQDQLD�RG�
GDZQD�MXŠ�]DPLHU]RQHJR�]DGDQLD��GLX�PHGLWDWXP�RSXV���RGZRĮXMùF�JR�SU]\�W\P�RG�VSUDZ�
OXG]NLFK��HULSH�WH�UHEXV�KXPDQLV)45�²�E\û�PRŠH�REHFQ\�PRPHQW�Z\ELHJD�MXŠ�NX�Z\ŠV]\P�
QLŠ�]LHPVNLH�VSUDZRP�

:�W\P�RSLVLH�.DWRQ�ZVSRPLQD�UyZQLHŠ�ŃPLHUû�GZyFK�SRPSHMDİF]\NyZ��3HWUHMXV]D� L�
-XE\��NUyOD�1XPLGLL���NWyU]\�PLHOL�]DGDû�VRELH�QDZ]DMHP�ŃPLHUû�SR�SU]HJUDQHM�ELWZLH�
SRG�7DSVXV��Z����URNX�S�Q�H������'RFHQLDMùF�yZ�F]\Q�GZyFK�SU]\MDFLyĮ�L�ZLG]ùF�Z�QLP�
PČŠQ\�L�]DV]F]\WQ\�XNĮDG�ORVX��IRUWLV�HW�HJUHJLD�IDWL�FRQYHQWLR���GOD�VLHELH�VDPHJR�Z\EL-
HUD� LQQH�UR]ZLù]DQLH�� OHSLHM�SU]\VWDMùFH�GR� MHJR�ZLHONRŃFL��NWyUD�QLH�]QLRVĮDE\�SURV]H-
QLD�NRJRŃ�R�]DGDQLH�ŃPLHUWHOQHJR�FLRVX��$OERZLHP�WDN�VDPR�KDQLHEQH� MHVW�SURV]HQLH�
R�ŃPLHUû�� MDN�L�R�Š\FLH��VHG�TXDH�QRQ�GHFHDW�PDJQLWXGLQHP�QRVWUDP��WDP�WXUSH�HVW�&DWRQL�
mortem ab ullo petere quam vitam����

6HQHND�GDOHM�Z�GLDORJX�'H�SURYLGHQWLD�SLV]H��LŠ�MHVW�GOD�QLHJR�RF]\ZLVWH��ŠH�QD�ŃPLHUû�.D-
WRQD��QDMVXURZV]HJR�GOD�VLHELH�PŃFLFLHOD��SDWU]\OL�ERJRZLH�]�RJURPQù�UDGRŃFLù��NLHG\�WR�
RQ�VWDUDĮ�VLČ�UDWRZDû�LQQ\FK��XG]LHODĮ�ZVND]yZHN��]DSHZQH�JĮyZQLH�VHQDWRURP��NWyU]\�
ZUD]�]�QLP�E\OL�RNUùŠHQL�Z�8W\FH��D�NWyU\P�SRPyJĮ�XFLHF�SU]H]�PRU]H�����F]\WDĮ��SRQRû�
)HGRQD� 3ODWRQD�����ZUHV]FLH�ZELMDĮ�PLHF]�Z� VZRMù� ŃZLČWù� SLHUŃ�� V]DUSDĮ�ZQČWU]QRŃFL� L�
ZĮDVQRUČF]QLH�Z\SURZDG]LĮ�]�FLDĮD�VZRMù�ZVSDQLDĮù�GXV]Č����]E\W�GRVWRMQù��E\�VSODPLĮ�
Mù�PLHF]��/LTXHW�PLKL�FXP�PDJQR�VSHFWDVVH�JDXGLR�GHRV��GXP�LOOH�YLU��DFHUULPXV�VXL�YLQGH[��
DOLHQDH�VDOXWL�FRQVXOLW�HW�LQVWUXLW�GLVFHGHQWLXP�IXJDP��GXP�VWXGLD�HWLDP�QRFWH�XOWLPD�WUDFWDW��
GXP�JODGLXP�VDFUR�SHFWRUL�LQÀJLW��GXP�YLVFHUD�VSDUJLW�HW�LOODP�VDQFWLVVLPDP�DQLPDP�LQGLJ-
QDPTXH�TXDH�IHUUR�FRQWDPLQDUHWXU�PDQX�HGXFLW51��.DWRQRZL�QLH�RG�UD]X�XGDĮR�VLČ�RGHEUDû�
VRELH�Š\FLH��6HQHND�WHQ�IDNW�Z\MDŃQLD�SUDJQLHQLHP�ERJyZ��FKFùF\FK�GĮXŠHM�F]\�ZĮDŃFLZLH�
QLH�W\ONR�MHGHQ�UD]�]REDF]\û�.DWRQD�Z�W\PŠH�PRPHQFLH��7R�ERJRZLH�]DZLHVLOL�L�RGZRĮDOL�

��� ,ELGHP�

��� &I��LELGHP�

��� ,ELGHP��,DP�3HWUHLXV�HW�,XED�FRQFXFXUUHUXQW�LDFHQWTXH�DOWHU�DOWHULXV�PDQX�FDHVL��0DUFXV�3HWUHLXV�E\Į�OHJD-
WHP�3RPSHMXV]D��UD]HP�]�$IUDQLXV]HP��Z�+LV]SDQLL��R�F]\P�ZVSRPLQD�FKRûE\�VDP�&H]DU�Z�De bello civili 
,� �SDVVLP���RSLVXMùF�VZRMH�G]LDĮDQLD�ZRMHQQH�SU]HFLZ�]ZROHQQLNRP�3RPSHMXV]D�Z����URNX�S�Q�H�� -XŠ�Z�
VWDURŠ\WQRŃFL�E\Į\�]QDQH�QLHFR�UyŠQLùFH�VLČ�ZHUVMH�RSLVX�ŃPLHUFL�3HWUHMXV]D�L�NUyOD�-XE\�,��QS��DXWRU�De bello 
$IULFR��SUDZGRSRGREQLH�MHGHQ�]�RÀFHUyZ�&H]DUD��FI��QS��.��.RPDQLHFNL��/LWHUDWXUD�U]\PVND��2NUHV�F\FHURİVNL��
:DUV]DZD�������V������������SRGDMH��LŠ�W\ONR�3HWUHMXV]�]JLQùĮ�]�UùN�-XE\��NWyU\�]RVWDĮ�SRWHP�]DELW\�SU]H]�
VZRMHJR�QLHZROQLND��NWyUHPX�Z\GDĮ�WDNL�UR]ND]��5H[�LQWHULP�DE�RPQLEXV�FLYLWDWLEXV�H[FOXVXV�GHVSHUDWD�VDOXWH��
FXP�LDP�FHQDWXV�HVVHW��FXP�3HWUHLR��XW�FXP�YLUWXWH�LQWHUIHFWL�HVVH�YLGHUHQWXU��IHUUR�LQWHU�VH�GHSXJQDQW��DWTXH�ÀUPLRU�
LPEHFLOOLRUHP�,XEDP�3HWUHLXV�IDFLOH�IHUUR�FRQVXPSVLW��'HLQGH�LSVH�VLEL�FXP�FRQDUHWXU�JODGLR�WUDLFHUH�SHFWXV�QHF�SRV-
VHW��SUHFLEXV�D�VHUYR�VXR�LPSHWUDYLW�XW�VH�LQWHUÀFHUHW��LGTXH�REWLQXLW��'H�EHOOR�$IULFR�����

��� 6HQHND��'H�SURYLGHQWLD�������

��� &I��3OXWDUFK��&DWR�0LQRU����

��� &I��LELGHP�����

��� &I��LELGHP�����

��� 6HQHND��'H�SURYLGHQWLD�������
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MHJR�FQRWČ��ŠHE\�SRSU]H]�ZLHORNURWQH�SUyE\�SRND]DĮD�VLČ�Z�MHV]F]H�FLČŠV]HM�SUyELH�QLŠ�
W\ONR�]DSRF]ùWNRZDQLH�ŃPLHUFL��,QGH�FUHGLGHULP�IXLVVH�SDUXP�FHUWXP�HW�HȰFD[�YXOQXV��QRQ�
IXLW�GLV�LQPRUWDOLEXV�VDWLV�VSHFWDUH�&DWRQHP�VHPHO��UHWHQWD�DF�UHYRFDWD�YLUWXV�HVW�XW�LQ�GLȰFLOL-
RUH�SDUWH�VH�RVWHQGHUHW��QRQ�HQLP�WDP�PDJQR�DQLPR�PRUV� LQLWXU�TXDP�UHSHWLWXU52��6HQHND�
QD]\ZD�.DWRQD�Z\FKRZDQNLHP�ERJyZ�XPLHUDMùF\P�VĮDZQù�L�JRGQù�SDPLČFL�ŃPLHUFLù��
QD�NWyUù�]DUyZQR�ERJRZLH�SDWU]\OL�FKČWQLH��MDN�L�VĮDZLOL�Mù�OXG]LH��QDZHW�FL�OČNDMùF\�VLČ�
ŃPLHUFL��4XLGQL�OLEHQWHU�VSHFWDUHQW�DOXPQXP�VXXP�WDP�FODUR�DF�PHPRUDELOL�H[LWX�HYDGHQWHP"�
PRUV�LOORV�FRQVHFUDW�TXRUXP�H[LWXP�HW�TXL�WLPHQW�ODXGDQW53��/LF]ED�PQRJD�Z�RVWDWQLP�]GD-
QLX� VXJHUXMH�� ŠH�.DWRQ�QLH� MHVW� L� QLH� EČG]LH� MHG\Q\P�Z� WHQ� VSRVyE�NRİF]ùF\P�Š\FLH�
F]ĮRZLHNLHP�

3RGREQLH�XPLHUDĮ�L�VDP�6HQHND��NWyU\�SRSHĮQLĮ�VDPREyMVWZR�Z����URNX�Q�H���Z�SHZQ\P�
VHQVLH� QLHGREURZROQLH�� OHF]� SU]\QDJORQ\� UR]ND]HP� 1HURQD�� 1DMSLHUZ� SRGFLùĮ� VRELH�
Š\Į\��D�NLHG\�WR�QLH�RGQLRVĮR�VNXWNX��]DŠ\Į�WUXFL]Q\��ZUHV]FLH�]DGXVLĮ�VLČ�Z�ĮDŞQL��=DWHP�
SRGREQLH�MDN�MHJR�PLVWU]��.DWRQ��PXVLDĮ�SRQDZLDû��L�WR�WU]\NURWQLH��SUyEČ�VDPREyMF]ù��
QLP� ]DNRİF]\ĮD� VLČ� RQD� SRZRG]HQLHP�� *ULPDO� Z\MDŃQLD�� ŠH� 6HQHND� Å©UR]P\ŃODĮ� QDG�
ŃPLHUFLùª�SRVĮXJXMùF�VLČ�SU]\NĮDGHP�.DWRQD��2F]\ZLŃFLH�QLH�PyJĮ�SU]HZLG]LHû��ŠH�]E\W�
GĮXJR�SU]HFKRZ\ZDQD� WUXFL]QD� XWUDFLĮD� VZRMù�PRF�� DQL� ŠH� NUHZ� ]� WUXGHP�Z\SĮ\ZDû�
EČG]LH�]�RWZDUW\FK�Š\Į�L�E\�XPU]Hû��WU]HED�EČG]LH�XFLHF�VLČ�GR�GXV]ùFHJR�ŠDUX�ĮDŞQL��DOH�]�
SHZQRŃFLù�Z�SRUWUHFLH�.DWRQD��NWyU\�QRVLĮ�Z�VHUFX��]QDOD]Į�VLĮČ�SRWU]HEQù�GR�SRNRQDQLD�
RZHM�SRWUyMQHM�SUyE\��=DZG]LČF]DĮ�PX�UyZQLHŠ�WR��ŠH�GR�RVWDWQLFK�FKZLO�NRQW\QXRZDĮ�
VZRMH�ÀOR]RÀF]QH�UR]ZDŠDQLD�L�ZUD]�]�SU]\MDFLyĮPL�]DFKRZDĮ�OXG]Nù�JRGQRŃûµ54�

3LV]ùF� MHGQDN� SR]\W\ZQLH� R� VDPREyMVWZLH�� 6HQHND� MDNR� ÀOR]RI� SU]HVWU]HJD� SU]HG�
OHNNRP\ŃOQ\P�SUDJQLHQLHP�ŃPLHUFL��QLH�QDOHŠ\�XFLHNDû�SU]HG�WUXGDPL�Š\FLD��=DFKČFD��
ŠHE\� F]ĮRZLHN� SURVLĮ� QDMSLHUZ� ERJyZ�R� Š\FLH� L� ]GURZLH�� L� SRXF]D�� ŠH� VNXWNLHP�SUDJ-
QLHQLD�ŃPLHUFL�SRZLQQR�E\û�SRU]XFHQLH�WHJR�SUDJQLHQLD��'HRV�YLWDP�HW�VDOXWHP�URJD��VL�
PRUL�SODFXLW��KLF�PRUWLV�HVW�IUXFWXV��RSWDUH�GHVLQHUH55���3U]HVWU]HJD�]DWHP�SU]HG�XFLHNDQL-
HP�Z� ŃPLHUû�RG� Š\FLD��0ùGURŃû�ERZLHP� L� E\FLH�PùGU\P�SROHJD�QD� W\P��E\�SRSU]H]�
UR]ZDŠDQLH�ZDŠQ\FK�VSUDZ��D�QLH�SU]H]� UR]WU]ùVDQLH�EĮDKRVWHN�Z�SUyŠQHM�JDGDQLQLH��
NV]WDĮWRZDû�GXFKD��UR]ZLù]\ZDû�]DGDQLD��SRVWDZLRQH�SU]H]�ORV��FKZ\WDMùF�]D�SRZDŠQù�
EURİ�UR]VWU]\JDMùFù��+DHF��PL�/XFLOL��WUDFWHPXV��KLV�IRUPHPXV�DQLPXP��+RF�HVW�VDSLHQWLD��
KRF�HVW�VDSHUH��QRQ�GLVSXWDWLXQFXOLV�LQDQLEXV�VXEWLOLWDWHP�YDQLVVLPDP�DJLWDUH��7RW�TXDHVWLRQHV�
IRUWXQD�WLEL�SRVXLW��QRQGXP�LOODV�VROYLVWL��LDP�FDYLOODULV"�4XDP�VWXOWXP�HVW��FXP�VLJQXP�SXJ-
QDH�DFFHSHULV��YHQWLODUH��5HPRYH�LVWD�OXVRULD�DUPD��GHFUHWRULLV�RSXV�HVW���

��� ,ELGHP��������

��� ,ELGHP�
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��� 6HQHND��Epistulae morales����������
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���3RGREQH�SRJOùG\�PLDĮ�Epiktet��NWyU\�RNRĮR�URNX����Q�H��MHV]F]H�MDNR�QLHZROQLN���]DF]ùĮ�
XF]ČV]F]Dû�QD�Z\NĮDG\�0X]RQLXV]D�5XIXVD�²�F\QL]XMùFHJR�VWRLND��]DŃ�RNRĮR�G]LHVLČFLX�
ODW�SyŞQLHM� �MXŠ�SR�Z\]ZROHQLX�SU]H]�VZRMHJR�SDQD�(SDIURG\WD����VDP�]DĮRŠ\Į�V]NRĮČ�
QDMSLHUZ�Z�5]\PLH��D�SR�Z\JQDQLX�ÀOR]RIyZ�]�5]\PX�SU]H]�'RPLFMDQD�²�Z�1LNRSROLV�Z�
(SLU]H��JG]LH�FLHV]\Į�VLČ�ZLHONLP�SRZDŠDQLHP�L�JG]LH�PLDĮ�JR�RVRELŃFLH�RGZLHG]Lû�FHVDU]�
+DGULDQ��1DXNL�(SLNWHWD�VSLV\ZDĮ�MHJR�XF]Hİ��)ODYLXV�$UULDQXV����G]LČNL�NWyUHPX�G]LVLDM�
G\VSRQXMHP\�SRGUČF]QLNLHP�²�(QFKHLULGLRQHP i Diatrybami��(SLNWHW�Z�JURQLH�VWRLNyZ�
GRE\�U]\PVNLHM�Z\UyŠQLDĮ�VLČ�ÅQDPLČWQù�UHOLJLù�L�Š\Z\PL�XF]XFLDPL�UHOLJLMQ\PLµ���

)LOR]RI� WHQ�XZDŠDĮ�� ŠH� LVWRWD� UR]XPQD� ]QLHVLH� NDŠGù� U]HF]� UR]XPQù� �MHVW� RQD� ]UHV]Wù�
SU]\MHPQD�F]\�UDF]HM�SRFLùJDMùFD�����MHG\QLH�U]HF]�VSU]HF]QD�]�UR]XPHP�MHVW�GOD�QLHM�QLH�
GR�]QLHVLHQLD��̖ХȱΏΓ·ΎХȱΊФУȱΐϱΑΓΑȱΦΚϱΕΘϱΑȱπΗΘȱΘϲȱΩΏΓ·ΓΑǰȱΘϲȱΈȇȱΉЄΏΓ·ΓΑȱΚΓ-
ΕΘϱΑǯȱΔΏ·΅ϠȱΓЁΎȱΉϢΗϠΑȱΦΚϱΕΘΓȱΘϜȱΚϾΗΉ����:ŃUyG�SU]\NĮDGyZ��SRSLHUDMùF\FK�WHQ�
SRJOùG��(SLNWHW�SRGDMH�VDPREyMVWZR��0LDQRZLFLH�F]\PŃ�ZĮDŃFLZ\P�MHVW�SRZLHV]HQLH�VLČ��
MHŃOL�F]ĮRZLHN�]QDMG]LH�SR�WHPX�UR]XPQH�SRZRG\��ͣΘ΅Αȱ·ΓІΑȱΔΣΌϙȱΘΖȱϵΘȱΉЄȱΏΓ·ΓΑǰȱ
ΦΔΉΏΌАΑȱΦΔφ·Β΅ΘΓ����&R�PD�E\û� WDNLP�SRZRGHP�QD�SU]\NĮDGDFK�ÀOR]RI�Z\MDŃQLDĮ�
GDOHM�Z�VZHM�GLDWU\ELH��E\�Z\ND]Dû��ŠH�FKRG]L�R�EDUG]R�ZDŠQù�SU]\F]\QČ��WR�]QDF]\�R�
ZROČ�]DFKRZDQLD�VZRMHM�RVRERZRŃFL��NV]WDĮWRZDQHM�]UHV]Wù�SU]H]�GDQHJR�F]ĮRZLHND�Z�
VSRVyE�UR]XPQ\��ER�SRSU]H]�UR]ZDŠDQLD��ΘΓΓІΘϱΑȱπΗΘȱΘϲȱΎ΅ΘΤȱΔΕϱΗΝΔΓΑǱȱΓЂΘΝΖȱ
ϢΗΛΙΕϲΑȱΔ΅ΕΤȱΘΓϧΖȱ ΉϢΌΗΐνΑΓΖȱ΅ЁΘϲȱΗΙΑΉΗΚνΕΉΑȱ πΒȱ΅ЁΘЗΑȱπΑȱΘ΅ϧΖȱΗΎνΜΉΗΑ����
&]\PŃ�QLH]Z\NOH�ZDŠQ\P�GOD�(SLNWHWD�MHVW��E\�F]ĮRZLHN�FHQLĮ�VZRMù�ZROQù�ZROČ��ΔϱΗΓΙȱ
ΔΝΏΉϧΖȱΘχΑȱΗΉ΅ΙΘΓІȱΔΕΓ΅ϟΕΉΗΑ�����GEDĮ�R�VZyM�UR]ZyM�L�WR�QLH]DOHŠQLH�RG�WHJR��F]\�
XGD�PX� VLČ� RVLùJQùû� GRVNRQDĮRŃû� �FR� VLČ� W\F]\� WDNŠH� SR]RVWDĮ\FK� G]LHG]LQ� OXG]NLFK�
G]LDĮDİ��ΓЁΈȇȱΥΔΏЗΖȱΩΏΏΓΙȱΘΑϲΖȱ ΘϛΖȱ πΔΐΉΏΉϟ΅ΖȱΈΤȱ ΘχΑȱΦΔϱ·ΑΝΗΑȱ ΘЗΑȱΩΎΕΝΑȱ
ΦΚΗΘΣΐΉΌ΅����

:ROQD�ZROD��ΔΕΓ΅ϟΕΉΗΖ��MHVW�QLH]Z\NOH�ZDŠQD�L�MHVW�GDUHP�ERŠ\P�GOD�F]ĮRZLHND��GDU-

��� (SLNWHW�SRFKRG]LĮ�]�+LHURSROLV�Z�SRĮXGQLRZHM�)U\JLL�MDNR�QLHZROQLN��:LČFHM�R�(SLNWHFLH�FI��QS��,��.URİ-
VND��UHG����6ĮRZQLN�)LOR]RIyZ��W�����:DUV]DZD�������NRO�����²����

��� (SDIURG\W�E\Į�ZSĮ\ZRZ\P�Z\]ZROHİFHP�L�]DUD]HP�VHNUHWDU]HP�JDELQHWX�FHVDU]D�1HURQD�

��� )ODYLXV� $UULDQXV� SRFKRG]LĮ� ]�1LNRPHGLL�Z� %LW\QLL�� ]D�PĮRGX� E\Į� XF]QLHP�(SLNWHWD�� SyŞQLHM� ]RVWDĮ�
NRQVXOHP��E\Į�WHŠ�KLVWRU\NLHP�

��� )��:DZU]\QLDN��,GHD�%RJD�Z�QDXFH�(SLNWHWD��Å&ROOHFWDQHD�7KHRORJLFDµ�;;;,,��V�������:DZU]\QLDN�WZLHU-
G]L��ŠH�ÅZHZQČWU]QH�RGGDQLH�VLČ�%RJX��UDGRVQH�SRVĮXV]HİVWZR�L�ZG]LČF]QRŃû�ZREHF�%RJD��GDMùFHJR�SU]HSL-
V\�L�QDND]\��XIQRŃû�Z�%RJX�L�PLĮRŃû�%RJD��DNFHQWXMH�(SLNWHW�WDN�VLOQLH�L�MDVQR��D�]DUD]HP�]�WDNù�ĮDWZRŃFLù��MDN�
JG\E\�%yJ�E\Į�RVREù�GOD�MHJR�XP\VĮXµ��LELGHP��V�������

��� &I��(SLNWHW��Diatryby�,�������οΏΎϱΐΉΑΓΑ�

��� ,ELGHP��,�����²��

��� ,ELGHP��,�����²��

��� ,ELGHP��,�������

��� ,ELGHP��,�������

��� ,ELGHP��,�������



'20,1,.$�%8'=$12:6.$�:(*/ċ'$ – Stoicy rzymscy – Seneka, Epiktet i Marek Aureliusz...

���

HP�ZLČNV]\P�QLŠ�Z]URN��VĮXFK��VDPR�Š\FLH�L�WR��FR�MH�SRGWU]\PXMH��SRNDUP�L�QDSRMH����
GDUHP��NWyUHJR�PD�WHJR�ZV]\VWNLHJR�XŠ\ZDû��PD�WR�ZV]\VWNR�QDG]RURZDû� L�Z\FHQLDû�
ZDUWRŃû��ΐνΐΑΗΓȱΈȇȱϵΘȱΩΏΏΓȱΘϟȱΗΓȱΈνΈΝΎΉΑȱΎΕΉϧΘΘΓΑȱΥΔΣΑΘΝΑȱΘΓϾΘΝΑǰȱΘϲȱΛΕΗϱ-
ΐΉΑΓΑȱ΅ЁΘΓϧΖǰȱΘϲȱΈΓΎΐΣΗΓΑǰȱΘϲȱΘχΑȱΦΒϟ΅ΑȱοΎΣΗΘΓΙȱΏΓ·ΓϾΐΉΑΓΑ����2QD�WURV]F]\�VLČ�
R�ZV]\VWNR��ΘϟȱπΔΐΉΏΉϧΘ΅ȱΔΣΑΘΝΑǲȱΔΕΓ΅ϟΕΉΗΖ��L�WR�RQD�NRİF]\�Š\FLH�F]ĮRZLHND��JG\�
Z\ELHUD�RQ�ŃPLHUû�JĮRGRZù��SU]H]�SRZLHV]HQLH� OXE� U]XFHQLH� VLČ�Z�SU]HSDŃû��ΘϟȱϵΏΓΑȱ
ΦΑ΅ΕΉϧȱΘϲΑȱΩΑΌΕΝΔΓΑȱΔΓΘξȱΐξΑȱΏΐХǰȱΔΓΘξȱΈȇȱΦ·ΛϱΑϙǰȱΔΓΘξȱΈξȱΎ΅ΘΤȱΎΕΐΑΓІǲȱΔΕΓ-
΅ϟΕΉΗΖ����:ROQD�ZROD�MHVW�QDMZLČNV]ù�VLĮù�Z�F]ĮRZLHNX��ΉϨΘ΅ȱΘΓϾΘΓΙȱΘϟȱϢΗΛΙΕϱΘΉΕΓΑȱπΑȱ
ΦΑΌΕЏΔΓΖȱπΗΘϟΑ���ȱ7R�RQD�L�UR]XP�PDMù�GHF\GRZDû�R�VDPREyMVWZLH��GR�NWyUHJR�GU]ZL�
VWRMù� RWZRUHP� �Θϲȱ Έξȱ ΎΉΚΣΏ΅ΓΑǱȱΐνΐΑΗΓȱϵΘȱ ψȱΌϾΕ΅ȱόΑΓΎΘ΅71���&]ĮRZLHN�PXVL�
E\û�NRQVHNZHQWQ\�Z� VZ\P�Z\ERU]H� �D�QLH� ]DFKRZ\ZDû� VLČ� MDN�QLH]DGRZRORQH�G]LH-
FL���F]\OL�SRZLQLHQ�RGHMŃû��JG\�MXŠ�PD�GRŃû�]DEDZ\��DOER�QLH�QDU]HNDû��MHŃOL�SRVWDQRZLĮ�
SR]RVWDû��ΐχȱ·ϟΑΓΙȱΘЗΑȱΔ΅ΈϟΝΑȱΈΉΏϱΘΉΕΓΖǰȱΦΏΏȇȱБΖȱπΎΉϧΑ΅ǰȱϵΘ΅Αȱ΅ЁΘΓϧΖȱΐχȱΦΕνΗΎϙȱ
ΘϲȱΔΕκ·ΐ΅ǰȱΏν·Ήȱ ȈΓЁΎνΘȱΔ΅ϟΒΝȈǰȱΎ΅ϠȱΗϾǰȱϵΘ΅ΑȱΗΓȱΚ΅ϟΑΘ΅ϟȱΘΑ΅ȱΉϨΑ΅ȱΘΓ΅ІΘ΅ǰȱ
ΉϢΔАΑȱȈΓЁΎνΘȱΔ΅ϟΒΝȈȱΦΔ΅ΏΏΣΗΗΓΙǰȱΐνΑΝΑȱΈξȱΐχȱΌΕφΑΉ���

3RGREQù� P\ŃO� ]DZLHUD� NROHMQD� GLDWU\ED�� (SLNWHW� SU]HVWU]HJD� SU]HG� QDU]HNDQLHP� L�
XŠDODQLHP� VLČ� QD� VZH� QLHV]F]ČŃFLH�� 3U]HFLHŠ� �REUD]RZR� Z\MDŃQLD�� F]ĮRZLHN� QLH� MHVW�
]PXV]RQ\� GR� ]QRV]HQLD� VZHJR� QČG]QHJR� Š\FLD� Z� ]DG\PLRQHM� FKDFLH�� -HŃOL� PRŠH�
Z\WU]\PDû��SRZLQLHQ�SR]RVWDû��DOH�MHŃOL�G\PX�MHVW�]E\W�GXŠR��WR�WU]HED�]�FKDW\�Z\MŃû��
'U]ZL��SRZUDFD�]GDQLH�]�SRSU]HGQLHM�GLDWU\E\��VWRMù�RWZRUHP��ΐϱΑΓΑȱΐΈξΑȱΆ΅ΕΓϾΐΉ-
ΑΓΖȱΔΓϟΉǰȱΐχȱΌΏΆϱΐΉΑΓΖȱΐΈȇȱЀΔΓΏ΅ΐΆΣΑΝΑȱπΑȱΎ΅ΎΓϧΖȱΉϨΑ΅ǱȱΘΓІΘΓȱ·ΤΕȱΓЁΈΉϟΖȱΗΉȱ
ΦΑ΅·ΎΣΊΉǯȱΎ΅ΔΑϲΑȱΔΉΔΓϟΎΉΑȱπΑȱΘХȱΓϢΎφΐ΅ΘǲȱΪΑȱΐνΘΕΓΑǰȱΐΉΑЗǱȱΪΑȱΏϟ΅ΑȱΔΓΏϾΑǰȱ
πΒνΕΛΓΐ΅ǯȱΘΓϾΘΓΙȱ·ΤΕȱΐΉΐΑϛΗΌ΅ȱΎ΅ϠȱΎΕ΅ΘΉϧΑǰȱϵΘȱψȱΌϾΕ΅ȱόΑΓΎΘ΅��ǯ�*G\�F]ĮRZLHN�
UyŠQ\PL�GHNUHWDPL�MHVW�ZFLùŠ�SU]HŃODGRZDQ\�L�Z\JDQLDQ\�]�UyŠQ\FK�PLHMVF�L�QLH�PRŠH�
MXŠ�WHJR�]QLHŃû��PRŠH�]U]XFLû�]�VLHELH�RVWDWQLù�SRZĮRNČ��F]\OL�FLDĮR��L�RGWùG�MXŠ�QLNW�QD�
ŃZLHFLH�QLH�EČG]LH�PLDĮ�QDG�QLP�ŠDGQHM�ZĮDG]\��Ύ΅ϠȱΘϲȱΘΉΏΉΙΘ΅ϧΓΑȱΛΘΝΑΣΕΓΑǰȱΘΓІΘȇȱ
σΗΘȱΘϲȱΗΝΐΣΘΓΑǰȱΘΓϾΘΓΙȱΦΑΝΘνΕΝȱΓЁΈΉΑϠȱΓЁΈξΑȱΉϢΖȱπΐξȱσΒΉΗΘΑ���� L�SU]HMŃû� WDP��
JG]LH�QLNW�PX�MXŠ�QLH�]DEURQL�PLHV]NDû��ΦΔΓΛΝΕЗǰȱϵΔΓΙȱΐȇȱΓЁΈΉϠΖȱΎΝΏϾΗΉȱΓϢΎΉϧΑǱȱ

��� &I��LELGHP��,,������²���̡ΑΌΕΝΔΉǰȱΐφΘȇȱΦΛΣΕΗΘΓΖȱϥΗΌȱΐφΘΉȱΔΣΏΑȱΦΐΑφΐΝΑȱΘЗΑȱΎΕΉΗΗϱΑΝΑǰȱΦΏΏȇȱ
ЀΔξΕȱΐξΑȱΘΓІȱϳΕκΑȱΎ΅ϠȱΦΎΓϾΉΑȱΎ΅ϠȱΑχȱ̇ϟ΅ȱЀΔξΕȱ΅ЁΘΓІȱΘΓІȱΊϛΑȱΎ΅ϠȱΘЗΑȱΗΙΑΉΕ·ЗΑȱΔΕϲΖȱ΅ЁΘϱǰȱЀΔξΕȱ
Ύ΅ΕΔЗΑȱΒΕЗΑǰȱЀΔξΕȱΓϥΑΓΙǰȱЀΔξΕȱπΏ΅ϟΓΙȱΉЁΛ΅ΕϟΗΘΉȱΘХȱΌΉХ�

��� ,ELGHP��,,�������

��� ,ELGHP��,,��������

��� ,ELGHP�� ,,���������'DOHM�(SLNWHW� VWZLHUG]D� WHŠ�� LŠ�ZROQHM�ZROL�QLF�QLH�PRŠH� VWDQùû�QD�SU]HV]NRG]LH��
FK\ED�ŠH�RQD�VDPD��JG\�VWDQLH�VLČ�SU]HZURWQD���'ODWHJR�]�QLHM�DOER�VDPR�]ĮR�DOER�VDPD�FQRWD�VLČ�ELHU]H��
ΔΕΓ΅ϟΕΉΗΑȱ Έξȱ Θϟȱ πΐΔΓΈϟΊΉΑȱΔνΚΙΎΉΑǲȱ ΦΔΕΓ΅ϟΕΉΘΓΑȱ ΓЁΈνΑǰȱ ΅ЁΘχȱ Έȇȱ ο΅ΙΘχΑȱ Έ΅ΗΘΕ΅ΚΉϧΗ΅ǯȱ ΈΤȱ ΘΓІΘΓȱ
Ύ΅Ύϟ΅ȱΐϱΑȱ΅ЂΘȱ·ϟΑΉΘ΅ȱύȱΦΕΉΘχȱΐϱΑ��(SLNWHW��Diatryby�,,���������

��� ,ELGHP��,��������

��� ,ELGHP�

��� ,ELGHP��,�������²���

��� ,ELGHP��,��������
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���

πΎΉϟΑȱ·ΤΕȱψȱΓϥΎΗΖȱΔ΅ΑΘϠȱόΑΓΎΘ΅����

:�MHV]F]H�LQQHM�GLDWU\ELH�(SLNWHW�Z\JĮRVL�SRGREQù�SRFKZDĮČ�ŃPLHUFL��-HVW�RQD�VSRNRMQù�
]DWRNù��SU]\VWDQLù�L�PLHMVFHP�VFKURQLHQLD�GOD�ZV]\VWNLFK��Z�W\P�GOD�FLHUSLùF\FK�ELHGČ��
JĮyG��ΦΏΏȇȱΓЁΛȱρΒΝȱΚ΅·ΉϧΑǯȱΉϢȱΓЂΘΝΖȱΘΣΏ΅ΖȱΉϢΐϟǰȱΏΐχΑȱΘϲȱΦΔΓΌ΅ΑΉϧΑǯȱΓЈΘΓΖȱΈȇȱπΗΘϠΑȱ
ϳȱΏΐχΑȱΔΣΑΘΝΑǰȱϳȱΌΣΑ΅ΘΓΖǰȱ΅ЂΘȱψȱΎ΅Θ΅ΚΙ·φ����']LČNL� WHPX�QLF�Z�Š\FLX�QLH� MHVW�
WUXGQH��ΈΤȱΘΓІΘΓȱΓЁΈξΑȱΘЗΑȱπΑȱΘХȱΆϟУȱΛ΅ΏΉΔϱΑȱπΗΘΑ����� F]ĮRZLHN�PRŠH�RGHMŃû�]�
QLHJR��NLHG\�]HFKFH��L�QLH�GXVLû�VLČ�G\PHP��ϵΘ΅ΑȱΌνΏϙΖǰȱπΒϛΏΌΉΖȱΎ΅ϠȱΓЁȱΎ΅ΔΑϟΊϙ�����
MDN�WR�]QRZX�REUD]RZR�Z\MDŃQLD�(SLNWHW�

1LH�QDOHŠ\�SRŃUyG�WUXGQRŃFL�Š\FLD�VNDUŠ\û�VLČ��ŠH�WR�Vù�QLHVSUDZLHGOLZH�]U]ùG]HQLD�%RJD��
$OERZLHP�2Q�XF]\QLĮ� F]ĮRZLHND� ]GROQ\P�GR�]QRV]HQLD� WUXGyZ��ZLHONRGXV]Q\P�� D� ]�
RZ\FK�SU]HFLZQRŃFL�XVXQùĮ�]ĮR��F]ĮRZLHND�]DŃ�X]GROQLĮ�GR�E\FLD�V]F]ČŃOLZ\P�SRPLPR�
FLHUSLHİ��D�QDZHW�]RVWDZLĮ�SU]HFLHŠ�RWZDUWH�GU]ZL��GR�RSXV]F]HQLD�Š\FLD���QD�Z\SDGHN�
JG\E\�F]ĮRZLHN�QLH�E\Į�MXŠ�Z�VWDQLH�]QRVLû�]DLVWQLDĮ\FK�ZDUXQNyZ���

łPLHUFL�QLH�QDOHŠ\�VLČ�Z�RJyOH�OČNDû��1LH�RQD�MHVW�VWUDV]QD��OHF]�OČN�SU]HG�QLù��ΓЁȱ·ΤΕȱ
ΌΣΑ΅ΘΓΖȱύȱΔϱΑΓΖȱΚΓΆΉΕϱΑǰȱΦΏΏΤȱΘϲȱΚΓΆΉϧΗΌ΅ȱΔϱΑΓΑȱύȱΌΣΑ΅ΘΓΑ�����$E\�VLČ�MHM�QLH�
REDZLDû��WU]HED�Mù�SR]QDû��(SLNWHW�]QRZX�SU]\ZRĮXMH�WX�REUD]�G]LHFL��W\P�UD]HP�ERMùF\FK�
VLČ�PDVHN��3U]\F]\Qù�LFK�OČNX�MHVW�QLHŃZLDGRPRŃû��QLHZLHG]D�R�U]HF]\ZLVWRŃFL����-HGQDN�
JG\�MXŠ�G]LHFNR�SR]QD�SUDZGČ��]DFKRZXMH�VLČ�MDN�GRURVĮ\����3RGREQLH�U]HF]�VLČ�PD�]H�
ŃPLHUFLù��L�FLHUSLHQLHP���7U]HED�VLČ�MHM�XZDŠQLH�SU]\MU]Hû��SR]QDû��D�RNDŠH�VLČ��ŠH�QLH�MHVW�
JURŞQD��GRVĮRZQLH��QLH�JU\]LH�����3ROHJD�RQD�QD�UR]ĮùF]HQLX�VLČ�FLDĮD�L�GXFKD�WDN��MDN�WR�
E\ĮR�SLHUZRWQLH�� -HVW� WR�QLHXQLNQLRQH��QDVWùSL�G]LŃ� OXE� MXWUR��DOH�QDVWùSL��E\�ŃZLDW�QLH�
]DWU]\PDĮ�VLČ�Z�VZ\P�NRĮRZ\P�ELHJX�SU]HPLDQ��SRZVWDZDQLD�� WUZDQLD� L�SU]HPLMDQLD��
ΘϲȱΗΝΐΣΘΓΑȱΈΉϧȱΛΝΕΗΌϛΑ΅ȱΘΓІȱΔΑΉΙΐ΅ΘϟΓΙǰȱБΖȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱπΎΉΛЏΕΗΘΓǰȱύȱΑІΑȱύȱ
ЂΗΘΉΕΓΑǯȱΘϟȱΓЇΑȱΦ·΅Α΅ΎΘΉϧΖǰȱΉϢȱΑІΑǲȱΉϢȱ·ΤΕȱΐχȱΑІΑǰȱЂΗΘΉΕΓΑǯȱΈΤȱΘϟǲȱϣΑ΅ȱψȱΔΉΕϟΓΈΓΖȱ

��� ,ELGHP��,��������

��� ,ELGHP��,9�������²���

��� ,ELGHP��,9��������

��� ,ELGHP��,9��������

��� &I��LELGHP��,,,�������πΒȱ΅ЀΘΓІȱρΎ΅ΗΘΓΖȱΔΕΓΗΘϟΌΗΑǯȱȈΦΏΏȇȱΓЁΎȱϴΕΌЗΖȱΘ΅ІΘ΅ȱϳȱ̉ΉϿΖȱΔΓΉϧǯȈȱΈΤȱΘϟǲȱϵΘȱ
ΗΉȱЀΔΓΐΉΑΘΎϲΑȱπΔΓϟΗΉΑǰȱϵΘȱΐΉ·΅ΏϱΜΙΛΓΑǰȱϵΘȱΦΚΉϧΏΉΑȱ΅ЁΘЗΑȱΘϲȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ΎΣǰȱϵΘȱσΒΉΗΘϟΑȱΗΓȱΔΣΗΛΓ-
ΑΘȱΘ΅ІΘ΅ȱΉЁΈ΅ΐΓΑΉϧΑǰȱϵΘȱΗΓȱΘχΑȱΌϾΕ΅ΑȱόΑΓΒΉΑǰȱϵΘ΅ΑȱΗΓȱΐχȱΔΓϜ�

��� ,ELGHP��,,�������

��� 3RQLHNùG�GRW\F]\�WHJR�WHŠ�IUDJPHQW��Z�NWyU\P�(SLNWHW�RSRZLDGD�R�F]ĮRZLHNX�Š\MùF\P�Z�NĮDPVWZLH�
F]\�WH]�XURMHQLDFK��7DNLHJR�F]ĮRZLHND�QDOHŠ\�ZUČF]�GRSURZDG]Lû�GR�VDPREyMVWZD��SU]H]�SRZLHV]HQLH��OXE�
GR�]PLDQ\�P\ŃOHQLD��ΦΔΣ·Β΅ΗΌ΅ȱΪΑȱ΅ЁΘϲΑȱπΔΓϟΗ΅ȱϹ·ΑϾΐΉΑΓΑȱύȱΐΉΘ΅ΌνΗΌ΅ �(SLNWHW��Diatryby�,,�����
����FI��WHŠ�,,�������²����

��� &I��(SLNWHW��Diatryby�,,������²����БΖȱ·ΤΕȱΘΓϧΖȱΔ΅ΈϟΓΖȱΘΤȱΔΕΓΗΝΔΉϧ΅ȱΚ΅ϟΑΉΘ΅ȱΈΉΑΤȱΎ΅ϠȱΚΓΆΉΕΤȱΈȇȱ
ΦΔΉΕϟ΅ΑǰȱΘΓΓІΘϱΑȱΘȱΎ΅ϠȱψΐΉϧΖȱΔΣΗΛΓΐΉΑȱΔΕϲΖȱΘΤȱΔΕΣ·ΐ΅Θ΅ȱΈȇȱΓЁΈξΑȱΩΏΏΓȱύȱГΗΔΉΕȱΎ΅ϠȱΘΤȱΔ΅Έϟ΅ȱ
ΔΕϲΖȱΘΤΖȱΐΓΕΐΓΏΙΎΉϟ΅ΖǯȱΘϟȱ·ΣΕȱπΗΘȱΔ΅ΈϟΓΑǲȱΩ·ΑΓ΅ǯȱΘϟȱπΗΘȱΔ΅ΈϟΓΑǲȱΦΐ΅Όϟ΅ǯȱπΔΉϠȱϵΔΓΙȱΓϨΈΉΑǰȱΎΦΎΉϧΑ΅ȱ
ΓЁΈξΑȱψΐЗΑȱσΏ΅ΘΘΓΑȱσΛΉ�

��� &I��LELGHP��,,��������ΌΣΑ΅ΘΓΖȱΘϟȱπΗΘΑǲȱΐΓΕΐΓΏϾΎΉΓΑǯȱΗΘΕνΜ΅Ζȱ΅ЁΘϲȱΎ΅ΘΣΐ΅ΌΉǱȱϢΈΓІǰȱΔЗΖȱΓЁȱΈΣΎΑΉ�
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���

ΦΑϾΘ΅ȱΘΓІȱΎϱΗΐΓΙǱȱΛΕΉϟ΅Αȱ·ΤΕȱσΛΉȱΘЗΑȱΐξΑȱπΑΗΘ΅ΐνΑΝΑǰȱΘЗΑȱΈξȱΐΉΏΏϱΑΘΝΑǰȱ
ΘЗΑȱΈȇȱωΑΙΗΐνΑΝΑ����&LDĮR��MDN�L�LQQH�U]HF]\�]HZQČWU]QH��MDN�FKRûE\�WRZDU]\V]��PLHMVFH�
F]\�JLPQD]MD���QLH�MHVW�QDV]ù�ZĮDVQRŃFLù�L�QLH�QDOHŠ\�VLČ�]DQDGWR�GR�QLHJR�SU]\ZLù]\ZDû��
«ΐΈΉΑϠȱΔΕΓΗΔΣΗΛΉΑȱΘЗΑȱΦΏΏΓΘΕϟΝΑǰȱΐΌȇȱοΘ΅ϟΕУȱΐφΘΉȱΘϱΔУȱΐφΘΉȱ·ΙΐΑ΅ΗϟΓΖǰȱ
ΦΏΏΤȱΐΈξȱΘХȱΗЏΐ΅ΘȱΘХȱ΅ЀΘΓІ����7HJR�XF]\�SUDZR�ERVNLH��ϳȱΑϱΐΓΖȱϳȱΌΉϧΓΖ�����

&LHUSLHQLH� UyZQLHŠ�QLH� MHVW� VWUDV]QH�� FLDĮR� UD]� FLHUSL�� UD]�GR]QDMH�SU]\MHPQRŃFL��$OER�
WU]HED�WR�]QRVLû�Z\WUZDOH��DOER�RGHMŃû��ZV]DN�GU]ZL�VWRMù�RWZRUHP��MDN�SRZWDU]D�(SLN-
WHW��ΔϱΑΓΖȱΘϟȱπΗΘΑǲȱΐΓΕΐΓΏϾΎΉΓΑǯȱΗΘΕνΜΓΑȱ΅ЁΘϲȱΎ΅ϠȱΎ΅ΘΣΐ΅ΌΉǯȱΘΕ΅ΛνΝΖȱΎΑΉϧΘ΅ȱ
ΘϲȱΗ΅ΕΎϟΈΓΑǰȱΉϨΘ΅ȱΔΣΏΑȱΏΉϟΝΖǯȱΩΑȱΗΓȱΐχȱΏΙΗΘΉΏϜǰȱψȱΌϾΕ΅ȱόΑΓΎΘ΅ǱȱΪΑȱΏΙΗΘΉΏϜǰȱ
ΚνΕΉǯȱΔΕϲΖȱΔΣΑΘ΅ȱ·ΤΕȱωΑΓϧΛΌ΅ȱΈΉϧȱΘχΑȱΌϾΕ΅ΑǱȱΎ΅ϠȱΔΕκ·ΐ΅ȱΓЁΎȱσΛΓΐΉΑ����2ZRF�
WDNLFK�]DSDWU\ZDİ��ΘΓϾΘΝΑȱΘЗΑȱΈΓ·ΐΣΘΝΑȱΎ΅ΕΔϱΖ����MHVW�QDMSLČNQLHMV]\�L�QDMVWRVRZQ-
LHMV]\�GOD�SR]QDMùF\FK�U]HF]\ZLVWRŃû��F]\OL�NV]WDĮFùF\FK�VLČ�Z�ÀOR]RÀL�����WR�MHVW�VSRNyM�
GXFKD��EUDN�OČNX�L�ZROQRŃû��ϵΑΔΉΕȱΈΉϧȱΎΣΏΏΗΘϱΑȱΘȇȱΉϨΑ΅ȱΎ΅ϠȱΔΕΉΔΝΈνΗΘ΅ΘΓΑȱΘΓϧΖȱΘХȱ
ϷΑΘȱΔ΅ΈΉΙΓΐνΑΓΖǰȱΦΘ΅Ε΅Βϟ΅ȱΦΚΓΆϟ΅ȱπΏΉΙΌΉΕϟ΅���

6DPREyMVWZR�MHGQDN�PRŠH�E\û�]ĮHP��0yZL�R�W\P�MXŠ�MHGQD�]�SLHUZV]\FK�GLDWU\E�(SLN-
WHWD��2GHEUDQLH�VRELH�Š\FLD�MHVW�F]\PŃ�QLHZĮDŃFLZ\P��JG\�OXG]LH�EH]�UR]XPQHJR�SRZRGX�
]D�V]\ENR�FKFù�RGHMŃû�RG�WUXGyZ�Š\FLD��(SLNWHW�SU]HPDZLD�GR�PĮRG\FK�OXG]L��ΑνΓ��) 
MDNR�VWDU\�F]ĮRZLHN��ΔΕΉΗΆϾΘΉΕΓΖ����L�LFK�QDXF]\FLHO²Z\FKRZDZFD��ΈΈΣΗΎ΅ΏΓΖȱЀΐЗΑȱ
Ύ΅ϠȱΔ΅ΈΉΙΘφΖ93���REDZLDMùF�VLČ��E\�ZŃUyG�QLFK�QLH�SRMDZLOL�VLČ�WDF\��NWyU]\�EČGù�FKFLHOL�
SRU]XFLû�VZH�FLDĮR��GREUD�PDWHULDOQH��FRG]LHQQH�RERZLù]NL��]QRV]HQLH�F]\MHMŃ�ZĮDG]\�
QDG�VREù�L�RGHMŃû�GR�NUHZQLDNyZ�L�%RJD����)LOR]RI�Z�PRFQ\P�UR]ND]LH��ER�Z\UDŠRQ\P�
Z�JUHFNLP�F]DVLH� DRU\ŃFLH��Z]\ZD� VZ\FK�]DFQ\FK�PĮRG]LHİFyZ��ΉЁΚΙΉϧΖȱΑνΓ�����E\�

��� ,ELGHP��,,������²���

��� ,ELGHP��,,��������

��� ,ELGHP��R�FLHOH�FI��WHŠ�,��������ΘΓІΘΓȱΓЁΎȱσΗΘΑȱΗϱΑǰȱΦΏΏΤȱΔΏϲΖȱΎΓΐΜЗΖȱΔΉΚΙΕ΅ΐνΑΓΖ��3UDZR�ERVNLH�
XF]\��E\�VWU]HF�ZĮDVQ\FK�U]HF]\��D�QLH� URŃFLû�VRELH�SUDZR�GR�FXG]\FK��ΘΤȱ ϥΈ΅ȱΘΕΉϧΑǰȱΘЗΑȱΦΏΏΓΘΕϟΝΑȱΐχȱΦΑΘ-
ΔΓΉϧΗΌ΅ǰȱΦΏΏΤȱΈΈΓΐνΑΓΖȱΐξΑȱΛΕϛΗΌ΅ǰȱΐχȱΈΈϱΐΉΑ΅ȱΈξȱΐχȱΔΓΌΉϧΑǰȱΦΚ΅ΕΓΙΐνΑΓΙȱΈνȱΘΑΓΖȱΦΔΓΈΈϱΑ΅ȱ
ΉЁΏϾΘΝΖȱΎ΅Ϡȱ΅ЁΘϱΌΉΑǰȱΛΣΕΑȱΉϢΈϱΘ΅ȱΓЈȱπΛΕφΗ΅ΘΓȱΛΕϱΑΓΙǰȱΉϢȱΌνΏΉΖȱΐχȱΎΏΣΉΑȱΘχΑȱΘΘΌχΑȱΎ΅ϠȱΐΣΐΐΑ 
�(SLNWHW��Diatryby�,,����������

��� ,ELGHP��,,������²���

��� ,ELGHP��,,�������

��� &I��LELGHP��,,��������ΓЁȱ·ΤΕȱΘΓϧΖȱΔΓΏΏΓϧΖȱΔΉΕϠȱΘΓϾΘΝΑȱΔΗΘΉΙΘνΓΑǰȱΓϤȱΏν·ΓΙΗΑȱΐϱΑΓΖȱπΒΉϧΑ΅ȱΔ΅-
ΈΉϾΉΗΌ΅ȱΘΓϧΖȱπΏΉΙΌνΕΓΖǰȱΦΏΏΤȱΘΓϧΖȱΚΏΓΗϱΚΓΖȱΐκΏΏΓΑǰȱΓϤȱΏν·ΓΙΗȱΐϱΑΓΙΖȱΘΓϿΖȱΔ΅ΈΉΙΌνΑΘ΅ΖȱπΏΉΙ-
ΌνΕΓΙΖȱΉϨΑ΅�

��� ,ELGHP��,,�������

��� &I��LELGHP��,�������L����

��� &I��LELGHP��,�������

��� &I��LELGHP��,�������

��� &I��LELGHP��,������²���

��� &I��LELGHP��,�������
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���

]DF]HNDOL�QD�ZROČ�%RJD��ΩΑΌΕΝΔΓǰȱπΎΈνΒ΅ΗΌΉȱΘϲΑȱΌΉϱΑ����7R�%yJ�GDMH�]ZROQLHQLH�]H�
VĮXŠE\��GR�NWyUHM�F]ĮRZLHND�VNLHURZDĮ����L�]QDN�GR�RGHMŃFLD�L�SRZURWX�GR�1LHJR�ȱϵΘ΅Αȱ
πΎΉϧΑΓΖȱΗΐφΑϙȱΎ΅ϠȱΦΔΓΏϾΗϙȱЀΐκΖȱΘ΅ϾΘΖȱΘϛΖȱЀΔΕΉΗϟ΅ΖǰȱΘϱΘȇȱΦΔΓΏϾΉΗΌΉȱΔΕϲΖȱ
΅ЁΘϱΑ����0DMùF�WDNLH�QDVWDZLHQLH��F]ĮRZLHN�]�ĮDWZRŃFLù�SU]HŠ\MH�VLČ�VZyM�F]DV��NWyU\�L�WDN�
MHVW�SU]HFLHŠ�NUyWNL��ϴΏϟ·ΓΖȱΩΕ΅ȱΛΕϱΑΓΖȱΓЈΘΓΖȱϳȱΘϛΖȱΓϢΎφΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱϹιΈΓΖȱΘΓϧΖȱΓЂΘΝȱ
Έ΅ΎΉΐνΑΓΖ���D�QLH�GEDMùF�R�FLDĮR�L�PDMùWHN��QLH�EČG]LH�Š\Į�Z�REDZLH�SU]HG�W\UDQHP��
]ĮRG]LHMHP�F]\�VùGDPL��ΔΓϧΓΖȱ·ΤΕȱσΘȱΘϾΕ΅ΑΑΓΖȱύȱΔΓϧΓΖȱΎΏνΔΘΖȱύȱΔΓϧ΅ȱΈΎ΅ΗΘφΕ΅ȱ
ΚΓΆΉΕΤȱΘΓϧΖȱΓЂΘΝΖȱΔ΅ΕȇȱΓЁΈξΑȱΔΉΔΓΐνΑΓΖȱΘϲȱΗЗΐ΅ȱΎ΅ϠȱΘΤȱΘΓϾΘΓΙȱΎΘφΐ΅Θ΅)����
łZLDGRPRŃû�SRNUHZLHİVWZD� F]ĮRZLHND� ]�%RJLHP� �OHSLHM�QLŠ� ]LHPVNLH�ZLČ]L� URG]LQQH��
FKRûE\�]�VDP\P�FHVDU]HP�F]\�MDNLPŃ�GRVWRMQLNLHP��Z\]ZDOD�RG�VWUDFKX��ΦΏΏΤȱΔΕϲΖȱ
ΐξΑȱΘϲΑȱ̍΅ϟΗ΅Ε΅ȱψȱΗΙ··νΑΉ΅ȱύȱΩΏΏΓΑȱΘΑΤȱΘЗΑȱΐν·΅ȱΈΙΑ΅ΐνΑΝΑȱπΑȱͦЏΐϙȱϡΎ΅Αχȱ
Δ΅ΕνΛΉΑȱπΑȱΦΗΚ΅ΏΉϟθȱΈΣ·ΓΑΘ΅ΖȱΎ΅ϠȱΦΎ΅Θ΅ΚΕΓΑφΘΓΙΖȱΎ΅ϠȱΈΉΈΓΎϱΘ΅ΖȱΐΈȇȱϳΘ-
ΓІΑǰȱΘϲȱΈξȱΘϲΑȱΌΉϲΑȱΔΓΘχΑȱσΛΉΑȱΎ΅ϠȱΔ΅ΘνΕ΅ȱΎ΅ϠȱΎΈΉΐϱΑ΅ȱΓЁΎνΘȱψΐκΖȱπΒ΅Εφ-
ΗΉΘ΅ȱΏΙΔЗΑȱΎ΅ϠȱΚϱΆΝΑ�����1DOHŠ\�]DWHP�WUZDû�QD�VZ\P�Š\FLRZ\P�SRVWHUXQNX�L�QLH�
RSXV]F]Dû�JR�Z�VSRVyE�EH]UR]XPQ\��GR�F]HJR�(SLNWHW�Z]\ZD��Z�PRFQ\P�UR]ND]LH��ER�
]QyZ�Z\UDŠRQ\P�Z�F]DVLH�DRU\ŃFLH���ΐΉϟΑ΅ΘΉǰȱΐχȱΦΏΓ·ϟΗΘΝΖȱΦΔνΏΌΘΉ�����&]ĮRZLHN�
SUDZG]LZLH�VSRNUHZQLRQ\�]�%RJLHP�WUZD�QD�SODFyZFH�PX�SU]H]�1LHJR�SRZLHU]RQHM�L�
Š\MH�Z�RNUHŃORQ\�VSRVyE��EH]�SRŠùGOLZRŃFL�L�VWUDFKX����

���3RJOùG\�(SLNWHWD�]QDĮ�Marek Aureliusz��ZVSRPLQD�JR�Z�VZRLFK�5R]P\ŃODQLDFK103���D�
+DGRW�ZUČF]�XZDŠD��ŠH�G]LHĮR�FHVDU]D�WR�ÅQLF�ZLČFHM�MDN�ZDULDFMH��F]ČVWR�ZVSDQLDOH�]RUNL-
HVWURZDQH��QD�WHPDW\�SRUXV]RQH�SU]H]�QLHZROQLND�ÀOR]RIDµ�����0DUHN�$XUHOLXV]�ERZLHP�
SR]RVWDZLĮ�SR�VRELH�QLHZLHONLH��Z�GZXQDVWX�NUyWNLFK�NVLČJDFK�VSLVDQH��G]LHĮR�ÀOR]RÀF-
]QH��SLHUZRWQLH�UDF]HM�QLH�E\ĮR�SU]H]QDF]RQH�GR�SXEOLNDFML��̖ΤȱΉϢΖȱο΅ΙΘϱΑ��Do siebie 
samego���]QDQH�Z�3ROVFH�]D]Z\F]DM�SRG�]QDF]QLH�SyŞQLHMV]\P�W\WXĮHP�5R]P\ŃODQLD�����
7HQ�LQW\PQ\�G]LHQQLN�ÀOR]RÀF]Q\�DXWRU�MDNR�MHGHQ�]�QLHOLF]Q\FK�ZDŠQLHMV]\FK�5]\PLDQ�
ÀOR]RIyZ�Z�FDĮRŃFL�QDSLVDĮ�SR�JUHFNX��Z�MČ]\NX�ÀOR]RÀL����

��� ,ELGHP��,�������

��� &I�� LELGHP�� πΔϠȱ Έξȱ ΘΓІȱ Δ΅ΕϱΑΘΓΖȱ ΦΑΣΗΛΉΗΌΉȱ πΑΓΎΓІΑΘΉΖȱ Θ΅ϾΘΑȱ ΘχΑȱ ΛЏΕ΅Αǰȱ ΉϢΖȱ ϋΑȱ
πΎΉϧΑΓΖȱЀΐκΖȱσΘ΅ΒΉΑ�
��� ,ELGHP�

��� ,ELGHP��,�������

���� ,ELGHP��,������

���� ,ELGHP��,�������

���� &I��LELGHP��,��������ΦΔΓΎΕΑΓІΐ΅ȱϵΘȱ·ΉΏΓϧΓϟȱπΗΘΉǰȱΓϣΘΑΉΖȱΦΒΓІΘΉǰȱΉϢȱΐνΑȱΐΉȱϳȱΗΘΕ΅Θ·ϲΖȱϳȱЀΐν-
ΘΉΕΓΖȱσΘ΅ΒΉΑȱΉϥΖȱΘΑ΅ȱΘΣΒΑǰȱϵΘȱσΈΉȱΐΉȱΘΕΉϧΑȱ΅ЁΘχΑȱΎ΅ϠȱΚΙΏΣΘΘΉΑȱΎ΅ϠȱΐΙΕΣΎΖȱΔΕϱΘΉΕΓΑȱ΅ϡΕΉϧΗΌ΅ȱ
ΦΔΓΌΑϚΗΎΉΑȱύȱπ·Ύ΅Θ΅ΏΔΉϧΑȱ΅ЁΘφΑǰȱΉϢȱΈȇȱϳȱΌΉϲΖȱσΑȱΘΑȱΛЏΕθȱΎ΅ϠȱΦΑ΅ΗΘΕΓΚϜȱΎ΅Θ΅ΘνΘ΅ΛΉΑǰȱΘ΅ϾΘΑȱΈȇȱ
π·Ύ΅Θ΅ΏΔΉϧΑȱΈΉϧȱψΐκΖǯȈȱΘΓІΘȇȱσΗΘΑȱΩΑΌΕΝΔΓΖȱΘ΅ϧΖȱΦΏΌΉϟ΅ΖȱΗΙ··ΉΑχΖȱΘЗΑȱΌΉЗΑ�

���� &I��QS��0DUHN�$XUHOLXV]��5R]P\ŃODQLD�,�������,9��������9,,��������;,��������;,�������

���� 3��+DGRW��7ZLHUG]D�ZHZQČWU]QD� :SURZDG]HQLH�GR�©5R]P\ŃODİª�0DUND�$XUHOLXV]D��WĮXP��3��'RPDİVNL��
.ČW\�������V�����

���� :\GDQH�]RVWDĮ\�SR�UD]�SLHUZV]\�Z������U��Z�=XU\FKX�

���� -��%RFKHİVNL��=DU\V�KLVWRULL�ÀOR]RÀL��V������2�MČ]\NX�JUHFNLP�MDNR�ÅXU]ČGRZ\Pµ�MČ]\NX�ÀOR]RÀL�FI��WHŠ�3��
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���

0DUHN�$XUHOLXV]� ]DFKČFD�Z� VZ\FK� ]DSLVNDFK�GR�GREUHJR� Š\FLD�� F]\OL� GR� WHJR�� E\�ZH�
ZĮDŃFLZ\�VSRVyE�F]ĮRZLHN�VLČ�XVWRVXQNRZ\ZDĮ�GR�WUXGQRŃFL��Vù�RQH�F]\PŃ�]HZQČWU]Q\P�
L�WR�QLH�RQH�Vù�SU]\F]\Qù�SUDZG]LZ\FK�XWUDSLHİ��DOH�WR��MDN�VLČ�R�QLFK�P\ŃOL��SU]\�F]\P�
F]ĮRZLHN�PRŠH�VZyM�RVùG�R�QLFK�]PLHQLû��$�MHŃOL�NWRŃ�QLH�PRŠH�G]LDĮDû�WDN��MDN�FKFH��L�
Š\FLH�SU]H]�WR�WUDFL�GOD�QLHJR�VHQV��WR�PD�SUDZR�GR�RGHMŃFLD�]�QLHJR�]�SRJRGù�GXFKD��̈Ϣȱ
ΐξΑȱΈΣȱΘȱΘЗΑȱπΎΘϲΖȱΏΙΔϜǰȱΓЁΎȱπΎΉϧΑϱȱΗΓȱπΑΓΛΏΉϧǰȱΦΏΏΤȱΘϲȱΗϲΑȱΔΉΕϠȱ΅ЁΘΓІȱΎΕϧΐ΅ǰȱ
ΘΓІΘΓȱΈξȱόΈȱπΒ΅ΏΉϧΜ΅ȱπΔϠȱΗΓϟȱπΗΘΑǯȱΉϢȱΈξȱΏΙΔΉϧȱΗνȱΘȱΘЗΑȱπΑȱΘϜȱΗϜȱΈ΅ΌνΗΉǰȱΘϟΖȱϳȱ
ΎΝΏϾΝΑȱΈΓΕΌЗΗ΅ȱΘϲȱΈϱ·ΐ΅ǲȱϳΐΓϟΝΖȱΈξȱΎ΅ϠȱΉϢȱΏΙΔϜȱϵΘȱΓЁΛϠȱΘϱΈΉȱΘȱπΑΉΕ·ΉϧΖȱЀ·νΖȱ
ΗΓȱΚ΅ΑϱΐΉΑΓΑǰȱΘϟȱΓЁΛϠȱΐκΏΏΓΑȱπΑΉΕ·ΉϧΖȱύȱΏΙΔϜǲȱǮΦΏΏΤȱ ϢΗΛΙΕϱΘΉΕϱΑȱΘȱπΑϟΗΘ΅-
Θ΅ǯȄȱΐχȱΓЇΑȱΏΙΔΓІаȱΓЁȱ·ΤΕȱΔ΅ΕΤȱΗξȱψȱ΅ϢΘϟ΅ȱΘΓІȱΐχȱπΑΉΕ·ΉϧΗΌ΅ǯȱǮΦΏΏΤȱΓЁΎȱΩΒΓΑȱ
ΊϛΑȱΐχȱ πΑΉΕ·ΓΙΐνΑΓΙȱ ΘΓϾΘΓΙǯȄȱΩΔΌȱ ΓЇΑȱ πΎȱ ΘΓІȱ ΊϛΑȱ ΉЁΐΉΑφΖǰȱ ϗȱ Ύ΅Ϡȱ ϳȱ πΑΉΕ·ЗΑȱ
ΦΔΓΌΑϚΗΎΉǰȱΧΐ΅ȱϣΏΉΝΖȱΘΓϧΖȱπΑΗΘ΅ΐνΑΓΖ����

� :�GHF\]ML� R� VDPREyMVWZLH��Z� JRWRZRŃFL� GXV]\� QD� WDNLH� RGG]LHOHQLH� RG� FLDĮD�
LVWRWQD�MHVW�QLH�W\ONR�SRJRGD�GXFKD��2QD�ERZLHP�L�VDP�F]\Q�QLH�PRJù�Z\QLNDû�]�MDZ-
QHJR�XSRUX��RSR]\FML��MDN�WR�MHVW�²�]GDQLHP�0DUND�$XUHOLXV]D�²�X�FKU]HŃFLMDQ���OHF]�]�
ZĮDVQHJR�SRVWDQRZLHQLD��VùGX�F]ĮRZLHND��ZV]\VWNR�PD�WX�SU]HELHJDû�Z�VSRVyE�UR]XP-
Q\��SHĮQ\�SRZDJL��GRVWRMHİVWZD��QDGWR�SU]HNRQ\ZDMùF\�GOD�LQQ\FK�OXG]L�L�QLH�WDN��MDN�VLČ�
WR�G]LHMH�Z�V]WXNDFK�WUDJLF]Q\FK��̒ϣ΅ȱπΗΘϠΑȱψȱΜΙΛχȱψȱρΘΓΐΓΖǰȱπΤΑȱόΈȱΦΔΓΏΙΌϛΑ΅ȱ
ΈνϙȱΘΓІȱΗЏΐ΅ΘΓΖȱǻǳǼǯȱΘϲȱΈξȱρΘΓΐΓΑȱΘΓІΘΓȱϣΑ΅ȱΦΔϲȱϢΈΎϛΖȱΎΕϟΗΉΝΖȱσΕΛΘ΅ǰȱΐχȱΎ΅ΘΤȱ
ΜΏχΑȱΔ΅ΕΣΘ΅ΒΑȱБΖȱΓϡȱ̙ΕΗΘ΅ΑΓϟǰȱΦΏΏΤȱΏΉΏΓ·ΗΐνΑΝΖȱΎ΅ϠȱΗΉΐΑЗΖȱΎ΅ϠȱГΗΘΉȱΎ΅Ϡȱ
ΩΏΏΓΑȱΔΉϧΗ΅ǰȱΦΘΕ΅·ФΈΝΖ����

� :�VZ\FK�QRWDWNDFK�0DUHN�$XUHOLXV]�]DSLVDĮ� UHÁHNVMČ�R�SUDZLH�F]ĮRZLHND�GR�
ŃPLHUFL��D�GRNĮDGQLHM�U]HF]�XMPXMùF��GR�ŃPLHUFL�VDPREyMF]HM��:\PLHQLD�Mù�ZŃUyG�WU]HFK�
PRŠOLZRŃFL��LQQ\FK�QLH�PD��OXG]NLHM�HJ]\VWHQFML��DOER�F]ĮRZLHN�PRŠH�Š\û�L�E\û�GR�Š\FLD�
SU]\]Z\F]DMRQ\P��DOER�]�ZĮDVQHM�ZROL�PRŠH�]�QLHJR�RGHMŃû��DOER�XPU]Hû�SR�RGE\FLX�
VZHM�VĮXŠE\��̀ΘΓȱπΑΘ΅ІΌ΅ȱΊϜΖȱΎ΅ϠȱόΈȱΉϥΌΎ΅ΖаȱύȱσΒΝȱЀΔΣ·ΉΖȱΎ΅ϠȱΘΓІΘΓȱόΌΉΏΉΖаȱ
ύȱ ΦΔΓΌΑϚΗΎΉΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΦΔΉΏΉΘΓϾΕ·Η΅ΖǯȱΔ΅ΕΤȱ Έξȱ Θ΅ІΘ΅ȱ ΓЁΈνΑǯȱ ΓЁΎΓІΑȱ ΉЁΌϾΐΉ�����
2VWDWQLH�]GDQLH�QDSDZD�SRJRGù�GXFKD��]DWHP�ZV]\VWNLH�WU]\�ZDULDQW\�Vù�GREUH��ZHGĮXJ�
ÀOR]RID�

ş\FLH� MHGQRVWNL�ZLQQR� SR]RVWDZDû�Z� ]JRG]LH� ]� QDWXUDOQ\PL� SUDJQLHQLDPL� F]ĮRZLHND�
UR]XPQHJR��0RŠH�RQ�Z� ŃZLHFLH� Š\û� WDN�� MDN�P\ŃOL�� ŠH�PRŠQD�EČG]LH� Š\û�SR�RGHMŃFLX�
]�QLHJR��ͳΖȱπΒΉΏΌАΑȱΊϛΑȱΈ΅ΑΓϜǰȱΓЂΘΝΖȱπΑΘ΅ІΌ΅ȱΊϛΑȱσΒΉΗΘΑ�����&]ĮRZLHN� Š\MH�Z�
VSRĮHF]QRŃFL��,�MHŃOL�LQQL�OXG]LH�QLH�SR]ZDODMù�PX�HJ]\VWRZDû�WDN��MDN�RQ�FKFH��WR�SRZLQ-
LHQ�RGHMŃû�]�Š\FLD�EH]�ŠDOX��MDNE\�QLF]HJR�]ĮHJR�QLH�GR]QDZDĮ��πΤΑȱΈξȱΐχȱπΔΘΕνΔΝΗǰȱ
ΘϱΘΉȱΎ΅ϠȱΘΓІȱΊϛΑȱσΒΌǰȱΓЂΘΝΖȱΐνΑΘΓȱБΖȱΐΈξΑȱΎ΅ΎϲΑȱΔΣΗΛΝΑ111��:� W\P�PLHMVFX�

+DGRW��7ZLHUG]D�ZHZQČWU]QD�����V�����²���

���� 0DUHN�$XUHOLXV]��5R]P\ŃODQLD���������²��

���� ,ELGHP����������²��

���� ,ELGHP�����������

���� ,ELGHP�����������

���� ,ELGHP�
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0DUHN�$XUHOLXV]�SLV]H�R�G\PLH��]QDQ\P�]�SRZ\ŠHM�]DF\WRZDQ\FK�Z\SRZLHG]L�(SLNWHWD��
Ύ΅ΔΑϲΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΦΔνΕΛΓΐ΅� ²� Å'\P�� ]DWHP�Z\FKRG]Čµ�� -HŃOL� MHGQDN� QD� WDNLH� WUXGQRŃFL�
F]ĮRZLHN�QLH�QDSRW\ND�Z�VZRMHM�VSRĮHF]QRŃFL��WR�SRZLQLHQ�WUZDû�Z�VSRVyE�ZROQ\��URELùF�
WR��F]HJR�SUDJQLH�MDNR�LVWRWD�UR]XPQD�L�VSRĮHF]QD��ΐνΛΕȱΈνȱΐΉȱΘΓΓІΘΓΑȱΓЁΈξΑȱπΒΣ·Ήǰȱ
ΐνΑΝȱπΏΉϾΌΉΕΓΖȱΎ΅ϠȱΓЁΈΉϟΖȱΐΉȱΎΝΏϾΗΉȱΔΓΉϧΑȱΨȱΌνΏΝаȱΌνΏΝȱΈξȱȋΨȌȱΎ΅ΘΤȱΚϾΗΑȱΘΓІȱ
ΏΓ·ΎΓІȱΎ΅ϠȱΎΓΑΝΑΎΓІȱΊФΓΙ112�

&]ĮRZLHN�SRZLQLHQ�GEDû��E\�QDZHW�QD�FKZLOČ�QLH�WUDFLû�SUDZD�GR�QRV]HQLD�QD]Z�VZ\FK�
SU]\PLRWyZ��Φ·΅ΌϱΖǰȱ΅ϢΈφΐΝΑǰȱΦΏΌφΖǰȱσΐΚΕΝΑǰȱΗϾΐΚΕΝΑǰȱЀΔνΕΚΕΝΑ��F]\OL�GREU\��
VNURPQ\�� SUDZG]LZ\�� UR]XPQ\�� ]UyZQRZDŠRQ\�� ZLHONRGXV]Q\113�� 0DUHN� $XUHOLXV]�
XŃFLŃOD�WHŠ�ZĮDŃFLZH�]QDF]HQLH�WU]HFK�RVWDWQLFK�FHFK��3R�JUHFNX�ERZLHP�EU]PLù�SRGRE-
QLH��ER�NRİF]ù�VLČ�QD�ȮΚΕΝΑ��FR�QDZLù]XMH�GR�JUHFNLHJR�F]DVRZQLND�ΚΕΓΑΉϧΑ – P\ŃOHû 
F]\�WHŠ�U]HF]RZQLND�ΚΕϱΑΗΖ – P\ŃO��rozum��UR]VùGHN���σ�ŬΕΝΑ�R]QDF]D�F]ĮRZLHND�UR-
]XPQLH�L�XZDŠQLH�UR]ZDŠDMùFHJR�NDŠGù�VSUDZČ��ΘχΑȱπΚȱρΎ΅ΗΘ΅ȱΈ΅ΏΔΘΎχΑȱπΔϟΗΘ΅-
ΗΑȱΎ΅ϠȱΘϲȱΦΔ΅ΕΉΑΌϾΐΘΓΑ���ΗϾΐΚΕΝΑ�WR�F]ĮRZLHN��NWyU\�GREURZROQLH�SU]\MPXMH�WR��
FR�SU]H]QDF]D�PX�ZV]HFKQDWXUD��ΘχΑȱοΎΓϾΗΓΑȱΦΔϱΈΉΒΑȱΘЗΑȱЀΔϲȱΘϛΖȱΎΓΑϛΖȱΚϾΗΉ-
ΝΖȱΦΔΓΑΉΐΓΐνΑΝΑ���SU]\PLRWQLN�ЀΔνΕΚΕΝΑ�FKDUDNWHU\]XMH�F]ĮRZLHND�Z]QRV]ùFHJR�
VZù�F]ČŃû�P\ŃOùFù�SRQDG�OHNNLH�F]\�JZDĮWRZQH�SRGQLHW\�FLDĮD�RUD]�VĮDZČ��ŃPLHUû�L�W\P�
SRGREQH� VSUDZ\� �ΘχΑȱЀΔνΕΘ΅ΗΑȱ ΘΓІȱΚΕΓΑΓІΑΘΓΖȱΐΓΕϟΓΙȱЀΔξΕȱΏΉϟ΅Αȱύȱ ΘΕ΅ΛΉϧ΅Αȱ
ΎϟΑΗΑȱΘϛΖȱΗ΅ΕΎϲΖȱΎ΅ϠȱΘϲȱΈΓΒΣΕΓΑȱΎ΅ϠȱΘϲΑȱΌΣΑ΅ΘΓΑȱΎ΅ϠȱϵΗ΅ȱΘΓ΅ІΘ΅114���7\ONR�
WDNL�F]ĮRZLHN�Š\MH�WDN��MDNE\�MXŠ�SU]HE\ZDĮ�QD�Z\VSDFK�V]F]ČŃOLZ\FK��ΐνΑΉȱГΗΔΉΕȱΉϢΖȱ
ΐ΅ΎΣΕΝΑȱΘΑΤΖȱΑφΗΓΙΖȱΐΉΘУȱΎΗΐνΑΓΖ115���

-HŃOL�F]ĮRZLHN�QLH�SRVLDGD�W\FK�FHFK��ZLHG]LH�QČG]Q\�Š\ZRW�QD�SRGRELHİVWZR�SRUDQLR-
Q\FK�JODGLDWRUyZ�ZDOF]ùF\FK�]�G]LNLPL�]ZLHU]ČWDPL��-DN�RQL�ERZLHP�WU]\PD�VLČ�NXUF-
]RZR�Š\FLD�L�SURVL�R�NDŠG\�QDVWČSQ\�G]LHİ��Z�NWyU\P�]QyZ�JR�F]HND�FLČŠND�ZDOND��Θϲȱ
·ΤΕȱσΘȱΘΓΓІΘΓΑȱΉϨΑ΅ȱΓϩΓΖȱΐνΛΕȱΑІΑȱ·ν·ΓΑ΅ΖǰȱΎ΅ϠȱπΑȱΆϟУȱΘΓΓϾΘУȱΗΔ΅ΕΣΗΗΉΗΌ΅ȱ
Ύ΅ϠȱΐΓΏϾΑΉΗΌ΅ǰȱΏϟ΅ΑȱπΗΘϠΑȱΦΑ΅ΗΌφΘΓΙȱΎ΅ϠȱΚΏΓΜϾΛΓΙȱΎ΅ϠȱϳΐΓϟΓΙȱΘΓϧΖȱψΐΆΕЏΘΓΖȱ
ΌΕΓΐΣΛΓΖǰȱΓϣΘΑΉΖȱΐΉΗΘΓϠȱΘΕ΅ΙΐΣΘΝΑȱΎ΅ϠȱΏϾΌΕΓΙȱΔ΅Ε΅Ύ΅ΏΓІΗΑȱϵΐΝΖȱΉϢΖȱΘχΑȱ
΅ЄΕΓΑȱ ΚΙΏ΅ΛΌϛΑ΅ǰȱ Δ΅Ε΅ΆΏΌΗϱΐΉΑΓȱ ΘΓΓІΘΓȱ ΘΓϧΖȱ ΅ЁΘΓϧΖȱ ϷΑΙΒȱ Ύ΅Ϡȱ Έφ·ΐ΅-
ΗΑ����

0DUHN�$XUHOLXV]�XF]\��ŠH�QLH�R�GĮXŠV]H�Š\FLH�QDOHŠ\�ZDOF]\û��D�MHG\QLH�R�ZVSRPQLDQH�

���� ,ELGHP�����������

���� &I��LELGHP������������3RQLHNùG�SRGREQù�P\ŃO�]DZLHUD�WHŠ�LQQ\�IUDJPHQW��JG\�0DUHN�$XUHOLXV]�Z\MD-
ŃQLD�� LŠ� F]ĮRZLHN�GRVNRQDĮ\�RGFKRG]L� VSRŃUyG� OXG]L��QLH]EUXNDQ\�NĮDPVWZHP��REĮXGù�� UR]SXVWù� F]\� WHŠ�
S\FKù��'ED�RQ�R�VZyM�XP\VĮ��3UDZG]LZù�ERZLHP�]DUD]ù��NWyUHM�QDOHŠ\�XQLNDû�MHVW�]HSVXFLH�XP\VĮX��D�QLH�
PRURZH�SRZLHWU]H��FI��0DUHN�$XUHOLXV]��5R]P\ŃODQLD���������L����̙΅ΕΉΗΘνΕΓΙȱΐξΑȱώΑȱΦΑΈΕϱΖǰȱΩ·ΉΙΗΘΓΑȱ
ΜΉΙΈΓΏΓ·ϟ΅ΖȱΎ΅ϠȱΔΣΗΖȱЀΔΓΎΕϟΗΉΝΖȱΎ΅ϠȱΘΕΙΚϛΖȱΎ΅ϠȱΘϾΚΓΙȱ·ΉΑϱΐΉΑΓΑǰȱπΒȱΦΑΌΕЏΔΝΑȱΦΔΉΏΌΉϧΑǯȱ ǻǳǼȱ
ΏΓΐϲΖȱ·ΤΕȱΈ΅ΚΌΓΕΤȱΈ΅ΑΓϟ΅ΖȱΔΓΏΏХȱ·ΉȱΐκΏΏΓΑȱόΔΉΕȱψȱΘΓІȱΔΉΕΎΉΛΙΐνΑΓΙȱΘΓϾΘΓΙȱΔΑΉϾΐ΅ΘΓΖȱΘΓΣΈΉȱ
ΘΖȱΈΙΗΎΕ΅Ηϟ΅ȱΎ΅ϠȱΘΕΓΔφ��

���� 0DUHN�$XUHOLXV]��5R]P\ŃODQLD����������

���� ,ELGHP�����������

���� ,ELGHP�����������
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SU]\PLRW\��1LHNLHG\�SU]HV]NDG]Dû�Z�W\P�PRJù�LQQL�OXG]LH��-HŠHOL�]�LFK�SRZRGX�F]XMHP\��
ŠH�MH�WUDFLP\��WU]HED��E\�XFKURQLû�Z�VRELH�WH�]DOHW\��XVXQùû�VLČ�Z�MDNLŃ�XVWURQQ\�]DNùWHN�
DOER�ZUČF]�RGHMŃû�]�Š\FLD�²�VSRNRMQLH��EH]�JQLHZX��Z�VSRVyE�SURVW\��ZROQ\�L�VNURPQ\��
7DNLH�RGHMŃFLH�PRŠH�VLČ�VWDû�ZUČF]�MHG\Q\P�LVWRWQ\P�GRNRQDQLHP�Z�Š\FLX�F]ĮRZLHND��
πΤΑȱ Έξȱ ΅ϥΗΌϙȱ ϵΘȱ πΎΔϟΔΘΉΖȱ Ύ΅Ϡȱ ΓЁȱ ΔΉΕΎΕ΅ΘΉϧΖǰȱ ΩΔΌȱ Ό΅ΕΕЗΑȱ ΉϢΖȱ ·ΝΑϟ΅Αȱ ΘΑΣǰȱ
ϵΔΓΙȱΎΕ΅ΘφΗΉΖǰȱύȱΎ΅ϠȱΔ΅ΑΘΣΔ΅ΗΑȱσΒΌȱΘΓІȱΆϟΓΙǰȱΐχȱϴΕ·ΊϱΐΉΑΓΖǰȱΦΏΏΤȱΥΔΏЗΖȱ
Ύ΅ϠȱπΏΉΙΌνΕΝΖȱΎ΅Ϡȱ΅ϢΈΐϱΑΝΖǰȱρΑȱ·ΉȱΘΓІΘΓȱΐϱΑΓΑȱΔΕΣΒ΅ΖȱπΑȱΘХȱΆϟУȱΘϲȱΓЂΘΝΖȱπΒΉΏ-
ΌΉϧΑ����

7DNL� UDG\NDOL]P�Z� ]GRE\ZDQLX� FQyW�� WDND� ]GHF\GRZDQD� SRVWDZD�ZREHF� ]DFKRZDQLD�
VZHJR� VW\OX� Š\FLD� ]RVWDMH� SU]H]� 0DUND� $XUHOLXV]D� PRFQR� XDUJXPHQWRZDQD�� MHVW� WR�
RERZLù]HN�F]ĮRZLHND��GDQ\�PX�SU]H]�VDP\FK�ERJyZ��2QL�ERZLHP�QLH�RF]HNXMù�SRFKOHE-
VWZ�RG�LVWRW�UR]XPQ\FK��OHF]�FKFù��E\�RQH�XSRGDEQLDĮ\�VLČ�GR�QLFK��&]ĮRZLHNLHP�MHVW�WHQ��
NWR�VSHĮQLD�RERZLù]NL�F]ĮRZLHF]H��SRGREQLH�MDN�ÀJù�MHVW�WR��FR�VSHĮQLD�FHO�ÀJL��D�SVHP�
WR��FR�VSHĮQLD�FHO�SVD��SV]F]RĮù�WR��FR�VSHĮQLD�FHO�SV]F]RĮ\���ΔΕϲΖȱΐνΑΘΓȱΘϲȱΐΉΐΑϛΗΌ΅ȱ
ΘЗΑȱ ϴΑΓΐΣΘΝΑȱΐΉ·ΣΏΝΖȱΗΙΏΏφΜΉΘ΅ϟȱ ΗΓȱ ΘϲȱΐΉΐΑϛΗΌ΅ȱΌΉЗΑȱΎ΅Ϡȱ ϵΘΔΉΕȱ ΓЁȱ ΎΓ-
Ώ΅ΎΉϾΉΗΌ΅ȱ ΓЈΘΓȱ ΌνΏΓΙΗΑǰȱ ΦΏΏΤȱ πΒΓΐΓΓІΗΌ΅ȱ ο΅ΙΘΓϧΖȱ ΘΤȱ ΏΓ·ΎΤȱ ΔΣΑΘ΅ȱ Ύ΅Ϡȱ
ΉϨΑ΅ȱΘχΑȱΐξΑȱΗΙΎϛΑȱΘΤȱΗΙΎϛΖȱΔΓΓІΗ΅ΑǰȱΘϲΑȱΈξȱΎϾΑ΅ȱΘΤȱΎΙΑϱΖǰȱΘχΑȱΈξȱΐνΏΗΗ΅ΑȱΘΤȱ
ΐΉΏϟΗΗΖǰȱΘϲΑȱΈξȱΩΑΌΕΝΔΓΑȱΘΤȱΦΑΌΕЏΔΓΙ����

6WDURŠ\WQL�*UHF\��D�SRWHP�WDNŠH�5]\PLDQLH�PLHOL�EDUG]R�SUDNW\F]Q\�VWRVXQHN�GR�ÀOR]R-
ÀL��'RZRGHP�SUDZG]LZRŃFL�DQW\F]Q\FK�GRNWU\Q�ÀOR]RÀF]Q\FK�E\ĮR�WR��ŠH�ÀOR]RIRZLH�
Š\OL�W\P��FR�JĮRVLOL��IDFLDQW�TXDH�GL[HULQW)�����0RJOL�QDZHW�QLH�VSLV\ZDû�VZ\FK�QDXN��QLH�
E\Į�WR�LVWRWQ\�Z\PyJ�Z�E\FLX�ÀOR]RIHP��F]HJR�]QDPLHQLW\P�SU]\NĮDGHP�MHVW�6RNUDWHV��
NWyU\�VDP�QLF]HJR�QLH�QDSLVDĮ��D�MHGQDN�ÅMHJR�]DG]LZLDMùFD�RVRERZRŃû�GRPLQXMH�Z�FDĮHM�
OLWHUDWXU]H�ÀOR]RÀF]QHM�QDVWČSQ\FK�VWXOHFLµ����

6WRLF\� RG� SRF]ùWNX� LVWQLHQLD� VZHM� V]NRĮ\� Š\FLHP� L� VSRVREHP� XPLHUDQLD� ŃZLDGF]\OL�
R� DXWHQW\F]QRŃFL� JĮRV]RQHM� GRNWU\Q\�� 7\F]\� VLČ� WR� WDNŠH� VWRLNyZ� GRE\� U]\PVNLHM121��
NWyU\FK� %DUQL� QD]\ZD�PČF]HQQLNDPL� P\ŃOL122�� 3U]HGVWDZLFLHOH� 6WRL� 0ĮRGV]HM� RGHJUDOL�
SRQDGWR�LVWRWQù�UROČ�X�VFK\ĮNX�LVWQLHQLD�UHSXEOLNL� L�Z�SRF]ùWNDFK�LVWQLHQLD�FHVDUVWZD��
5]\PLDQLH�yZF]HŃQL�V]XNDOL�Z�ÀOR]RÀL�GXFKRZHM�SU]HZRGQLF]NL�]DUyZQR�Š\FLD��MDN�L«�
XPLHUDQLD123��7U]HED�ERZLHP�]DXZDŠ\û��ŠH�RG����URNX�S�Q�H��GR�����URNX�Q�H��RGQRWRZ-

���� ,ELGHP�����������

���� ,ELGHP�����������

���� &I��6HQHND��Epistulae morales���������

���� 5��)ODFHOLqUH��+LVWRULD�OLWHUDWXU\�JUHFNLHM��WĮXP��3��6REF]DN��.ČW\�������V�����²����

���� &KRû�6HQHND�E\Į�L�MHVW�NU\W\NRZDQ\�]D�VZRMH�QLHÀOR]RÀF]QH�Š\FLH��7HQ�UHWRU��SLVDU]��SROLW\N�L�ERJDF]�
VSRW\NDĮ�VLČ�]�]DU]XWDPL��]DSHZQH�SU]\QDMPQLHM�SR�F]ČŃFL�VĮXV]Q\PL��R�NRQIRUPL]P�SROLW\F]Q\��SRUDŠNČ�
Z\FKRZDZF]ù�L�RJURPQ\�SU]HS\FK�ERJDFWZ��1LHPQLHM�PLDĮ�ŃZLDGRPRŃû�VZ\FK�VĮDERŃFL��R�F]\P�VDP�SLVDĮ��
FI��QS��6HQHND��De vita beata��������'H�YLUWXWH��QRQ�GH�PH�ORTXRU��HW�FXP�YLWLLV�FRQYLFLXP�IDFLR��LQ�SULPLV�PHLV�IDFLR��
FXP�SRWXHUR��YLYDP�TXRPRGR�RSRUWHW���D�XPDUĮ�MDN�SUDZG]LZ\�VWRLN�

���� &I��-�5��%DUQL��0ČF]HQQLF\�P\ŃOL��UHG��*��&HW\V�5DWDMVND��WĮXP��)��-H]LHUVNL��.RV]DOLQ�������V����²���

���� &I��'��'HPELİVND�6LXU\��6HQHNL�PDU]HQLH�R�LGHDOQ\P�ZĮDGF\��Å6WXGLD�)LOR]RÀF]QHµ�����������V������
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DQR�GZLHŃFLH�SLČûG]LHVLùW�SLČû�SU]\SDGNyZ�VDPREyMVWZ��WDNŠH�]ELRURZ\FK��VWùG�PRJĮ\�
GRW\F]\û�RNRĮR�V]HŃû�W\VLČF\�V]HŃFLXVHW�GZXG]LHVWX�F]WHUHFK�RVyE���$QL�ZF]HŃQLHM��DQL�
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ROMAN STOIC PHILOSOPHERS – SENECA, EPICTETUS AND MARCUS AURELIUS 
– ON THE SUICIDE
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SUMMARY

The problem of the nowadays slavery and forced labor is pointed here in a historical context. 
The problem is depicted starting from the times of antiquity, through colonialism and totali-
tarian regimes of Soviet Union and Germany. Finally, the contemporary times are addressed 
where the quassi-classical slavery can be found in many countries of the world together with its 
modern but still very dangerous and devastating forms such as human trafficking, prostitution, 
children’s labor are worldwide spread and intentionally ignored. Finally, many socially malefic 
forms of corporate practices including precariat and social exclusion are recognized as a phe-
nomena of a similar nature.
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ANDRZEJ ZWOLI"SKI

Niewolnictwo na wspó#czesnym rynku pracy

Papie$ Franciszek opublikowa) 10 grudnia 2014 roku or%dzie na 48. !wia-
towy Dzie+ Pokoju. Jego has)o brzmi „Ju$ nie niewolnicy, lecz bracia”. Papieskie
or%dzie na 1 stycznia koncentruje uwag% wokó) zasad, które )ami' pokój na
&wiecie, gdy$ s' pokusami niegodnych zachowa+ cz)owieka godz'cych w prawa
innych. Papie$ przypomina dawne formy niewolnictwa, a jednocze&nie wskazuje
na nowe jego formy. Jego istot' jest zawsze niekontrolowany wyzysk cz)owieka
przez cz)owieka, realizowany tak$e w obr%bie pracy. Geneza niewolnictwa – pod-
kre&la papie$ – ma swe *ród)a antropologiczne i ekonomiczne, a zw)aszcza nie-
sprawiedliwo&( systemu gospodarczego i nakierowanie $ycia na konsumpcj%: Kiedy
w centrum systemu gospodarczego jest bóg pieni$dz, a nie cz%owiek1. Odpowiedzi' na
coraz bardziej globalne niewolnictwo jest budowanie globalnej solidarno&ci.

1. Praca a wolno%&

W swej istocie praca jest &wiadomym wspó)dzia)aniem cz)owieka z Bogiem,
z Jego darami, celem uzyskania nowych doskona)o&ci bytu, by przez nie zaspo-
koi( swe potrzeby, a w ca)ym procesie podj'( &rodki zbawienia. Poprzez prac%
zas)uguje si% na $ycie wieczne i wszelkie dobra Królestwa Bo$ego. Istotnym pro-
blemem jest nazywanie pracy wszelkich dzia)a+ przymusowych, wykonywanych
wed)ug woli w)a&cicieli niewolników, czy kolonizatorów, którzy wymuszali je na
miejscowej ludno&ci. Ogólnie mo$na powiedzie(, $e ka$da praca przymusowa jest
zjawiskiem, które uw)acza godno&ci cz)owieka i jest sprzeczna z jej podstawow'
w)a&ciwo&ci'. Wszelkie przejawy przymusu pracy s' naganne, a celem wszelkich
struktur spo)ecznych jest wyeliminowa( wszelkie przejawy zniewolenia. Praca
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powinna by( wolnym zobowi'zaniem cz)owieka2. Prac% przymusow' próbowano
ró$nie nazywa(, jako „nie-prac%”, „antyprac%”, chocia$ najcz%&ciej okre&la si% j'
mianem pracy niewolniczej.

Niewolnictwo to takie po)o$enie jednostki w spo)ecze+stwie, w którym
wobec niej stosuje si% prawo w)asno&ci, tj. gdy cz)owiek staje si% „czyj'& rzecz'”
(bezwolnie poddan' decyzjom i dzia)aniom swych w)a&cicieli). Tak okre&la ten
stan konwencja genewska, podpisana 25 wrze&nia 1926 roku przez 36 pa+stw,
w tym Polsk%3. Wspó)cze&nie wielu polityków, socjologów, dziennikarzy, kulturo-
znawców itp. nieustannie podejmuje temat niewolnictwa, wskazuj'c na wci'$
nowe jego formy i niepokoj'co szeroki zakres. „Niewolnictwo” bowiem nie po-
zostaje jedynie historycznym poj%ciem, ale jest nadal rzeczywisto&ci' ogromnej
rzeszy ludno&ci &wiata XXI wieku.

O niewolnictwie, jako wspó)czesnym zagro$eniu cz)owieka, wielokrotnie
mówi) papie$ Jan Pawe) II. Wskazywa) na nie jako form% spo)eczn', która mo$e
trwa( w postaci ukrytej, np. niesprawiedliwych struktur oraz uzale$nie+ ludzi,
zw)aszcza biednych. Papie$ zalicza) do niewolnictwa ró$ne formy niesprawiedli-
wo&ci. Wymienia niewolnictwo, handel kobietami i m)odzie$', nieludzkie warunki
&ycia, w których traktuje si' pracowników jak zwyk%e narz'dzia zysku (EV 3), w&ród
praktyk godz'cych w ludzk' godno&( i ca)' cywilizacj%.

Podczas pielgrzymki do Senegalu, 22 II 1992 roku, Jan Pawe) II odwiedzi)
wysp% Goree, po)o$on' 4 km od Dakaru. Nawiedzi) tam Dom Niewolników,
wzniesiony w 1780 roku, w którym przetrzymywano Murzynów wysy)anych
nast%pnie do pracy na plantacjach bawe)ny i kawy w Ameryce. Mówi) wtedy,
improwizuj'c: To miejsce jest krzykiem... Przyby%em tu, aby us%ysze( krzyk wieków
i pokole#, ca%ych pokole# czarnych niewolników. (...) To miejsce ka&e my"le( przede
wszystkim o niesprawiedliwo"ci, b'd$cej dramatem cywilizacji, która uwa&a%a si' za
chrze"cija#sk$. (...) Niestety, nasza cywilizacja, która uwa&a%a si' i nadal uwa&a za
chrze"cija#sk$, tak&e w obecnym stuleciu stworzy%a sytuacj' anonimowego niewolnictwa4.

Wspó)czesny rynek pracy jest silnie zró$nicowany, zarówno w perspekty-
wie lokalnej, jak i globalnej. Z tego faktu wynika szereg mo$liwych form „zniewo-
lenia” ludzi pracy. Przyk)adem mo$e by( konieczno&( wyboru mi%dzy lokalno&ci',
a globalno&ci', który wi'$e si% z przywi'zaniem do miejsca pracy, czy stanowiska,
z którego nale$y zrezygnowa( ze wzgl%du na oczekiwan' mobilno&( przestrzenn'
pracy. Globalne wybory inwestorów s' bowiem cz%sto sprzeczne z lokalnymi wy-
borami miejsc pracy5. Rynek pracy jest bowiem determinowany przez dwie,
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5 Z. BAUMAN, Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, Warszawa 2000, s. 122n. Por. J. URBA/SKI, Pro-
letariat peryferii – ko#ca pracy nie b'dzie, w: Praca i bezczynno"(. Szkice o polityce, spo%ecze#stwie i kultu-

4 Jan Pawe) II, Krzyk wieków i pokole#, „L'Osservatore Romano”, wyd. polskie, 1992, nr 5, s. 15.

3 Dziennik Ustaw RP z 1931 roku, nr 4, poz. 21, art. 1.

2 J. MAJKA, Etyka &ycia gospodarczego, Wydawnictwo Wroc)awskiej Ksi%garni Archidiecezjalnej,
Wroc)aw 1982, s. 143–145.



nak)adaj'ce si% na siebie, wielko&ci ekonomiczne: poda$ si)y roboczej – liczb%
osób, która chce w danym czasie pracy pracowa( za okre&lone wynagrodzenie;
oraz popyt na prac%, czyli liczba miejsc, które w danych okre&lonych warunkach
gospodarczo-spo)ecznych oferuje gospodarka6.

Statystyczna analiza rynku pracy w Polsce wskazuje, $e jest on bardzo kon-
kurencyjny. Wi%kszo&( stanowi' go ludzie w wieku produkcyjnym – dla m%$czyzn
to przedzia) wiekowy 18–64 lat, za& dla kobiet 18–59 lat. A$ 24,6 mln ludzi
znajduje si% w tym przedziale wiekowym (na ogólna liczb% ludzi 38 484 mln
zamieszkuj'cych Polsk% w 2014 roku). To statystycznie o 1,3 mln osób w wieku
produkcyjnym ni$ to by)o w roku 20007.

Silne napi%cie w procesie pracy, które mo$e rodzi( ró$nego rodzaju znie-
wolenie cz)owieka pracuj'cego, wi'$e si% z relacj' mi%dzy prac' a kapita)em. Ka$dy
proces gospodarczy wymaga pewnej ilo&ci &rodków materialnych oraz dzia)alno&ci
cz)owieka gospodaruj'cego z jego pomys)owo&ci', inicjatyw' i wysi)kiem. Relacje
te by)y jednoznaczne dopóki praca i kapita) by)y zespolone w jednym podmiocie.
W wyniku rewolucji przemys)owej praca i kapita) zosta)y funkcjonalnie rozdzie-
lone, wyodr%bniaj'c dwie grupy: w)a&cicieli &rodków produkcji oraz – pozbawio-
nych w)asno&ci – najemnych pracowników. Praca i kapita) przynale$' obecnie do
dwóch ró$nych podmiotów, a tymczasem Ani praca bez kapita%u, ani kapita% bez
pracy istnie( nie mo&e – jak pisa) Leon XIII w encyklice Rerum novarum (nr 15).
Zarówno w p)aszczy*nie ekonomicznej, jak i w organizacji procesu gospodarcze-
go mo$e dochodzi( do nadu$ywania si)y kapita)u. W nauczaniu spo)ecznym pro-
mowana jest zasada pierwsze+stwa pracy przed kapita)em (np. MM 106; czy LE)8.
Proponowane jest te$ upowszechnienie prywatnego posiadania, zw)aszcza uw)asz-
czenie pracownicze w którym pracownik staje si% powoli wspó)w)a&cicielem przed-
si%biorstwa9. Takie rozwi'zania zwi%ksza)yby obszar wolno&ci cz)owieka pracy.

2. Praca niewolników

Praca przymusowa by)a – przez ca)e wieki – udzia)em niewolników, ró$nych
kategorii i ró$nego pochodzenia. Niewolnictwo pojawi)o si% wraz z ukszta)towa-
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8 Por. A. DYLUS, Problem relacji miedzy prac$ a kapita%em, „Chrze&cijanin w !wiecie” 1993, nr 2,
s. 63–76. 

7 G,ÓWNY URZ-D STATYSTYCZNY, Rocznik demograficzny, Warszawa 2015, s. 28–30; ten$e, Rocznik sta-
tystyczny pracy, Warszawa 2014, s. 22n.

6 M. .WIERTNIA, Wy&sze wykszta%cenie jako czynnik wp%ywaj$cy na sytuacj' na rynku pracy, w: Biblio-
teka Correct. Debuts, red. M. Smaga, Kraków 2015, s. 14–17.

rze, red. R. Borkowskiego, AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2009,
s. 42–43.



niem si% instytucji pa+stwa, wi%c powszechne znany by) od drugiej po)owy V wieku
przed Chr., jednak przetrwa) a$ do dzi&.

W Babilonii, w czasach Hammurabiego (1728–1686), niewolników dostar-
cza)y wojny, znana by)a te$ niewola za d)ugi, cz%sto praktykowano nawet sprzeda$
dzieci. W Egipcie czasów XVIII dynastii (ok. 1562–1308) liczb% lokalnych niewol-
ników powi%ksza)y prowadzone przez faraonów wojny, a byli oni u$ywani do
szczególnie ci%$kich prac w kopalniach i kamienio)omach. Pó*niej wraz z nimi
pracowali tam tak$e przest%pcy, a wielu z niewolników zasila)o ówczesne maj'tki
&wi'tynne. Je+cy pracowali w warsztatach przy&wi'tynnych, na roli i w ogrodach
wykonuj'c ró$ne prace: w tkalniach, cegielniach, przy ró$nych budowach, w bry-
gadach okr%towych, jako s)u$'cy, w kopalniach i hutach – wsz%dzie wykonuj'c
najci%$sze prace, np. przenoszenie ci%$kich kamieni. Mieli oddzielne mieszkania
czy jakie& pomieszczenia, niekiedy otrzymywali olej do namaszczenia cia)a i garde-
rob% na ca)y rok z góry. Niewolnice, pracuj'ce w Egipcie w warsztatach przy
cmentarzu centralnym, otrzymywa)y miesi%czne porcje z góry. Wielu niewolników
pracowa)o w rolnictwie, co by)o wówczas niezwykle uci'$liw' prac'. Wykonywali
j' pod nadzorem stra$ników, zaopatrzonych w pa)ki, z których cz%sto korzystali.
Niewolników w Egipcie by)o du$o, a ich liczb% pomna$a)y kolejne zwyci%skie
wyprawy wojenne. Niewolników mia) – w pewnym okresie rozwoju kraju – prawie
ka$dy obywatel. Niewolników lub niewolnice kupowa)o si% albo otrzymywa)o jako
dar w nagrod%10.

W Indiach, w po)owie II tysi'clecia przed Chr., poza systemem kast, naj-
bardziej upo&ledzon' grup' spo)eczn' byli niewolnicy, rekrutuj'cy si% g)ównie
z je+ców wojennych11.

Sytuacja niewolników, zarówno spo)eczna, jak i ekonomiczna, by)a niezwykle
trudna. Poddawani oni byli wielorakim ograniczeniom, a zniewolenie dotyczy)o
wszystkich obszarów ich $ycia. W Chinach, w pa+stwie Szang-In, niewolników
traktowano jak byd%o. Mo&na ich by%o sprzedawa(, darowywa(, zabija(. Pi'tnowano
ich, by nie mogli uciec, nak%adano dyby na r'ce i nogi, wyrywano nozdrza, obcinano
uszy, przywi$zywano za szyj' i nogi. Wykonywali oni najci'&sze i najprzykrzejsze
prace. Niewolników sk%adano w ofierze bogom zamiast zwierz$t 12.

W czasach biblijnych Starego i Nowego Testamentu powszechnie znana
by)a wymuszona forma s)u$by na rzecz konkretnej osoby, pa+stwa lub &wi'tyni,
która wi'za)a si% z ograniczeniem wolno&ci osobistej, sprowadzaj'cej dan' osob%
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rzystwo &w. Tomasza z Akwinu, Lublin 2001, s. 509–526.

10 M. RODE, Filozofia dziejów rozwoju mysli spo%ecznej, t. 1: Prastaro&ytno"(, Chrze&cija+ska Akademia
Teologiczna, Warszawa 1979, s. 189–209.



do poziomu dobra – w)asno&ci. nród)em niewolnictwa by)o np.: urodzenie si%
w rodzinie niewolników (dzieci stawa)y si% automatycznie w)asno&ci' pana domu),
handel niewolnikami (np. wymowna jest tutaj historia Józef i jego braci – Rdz 37,
28–36), oddawanie si% w niewol% z powodu niewyp)acalno&ci zaci'gni%tych d)ugów
– wierzyciel bra) w niewol% swego d)u$nika lub d)u$nik sam si% oddawa) jako
niewolnik swemu wierzycielowi (np. Wj 21, 7; Pwt 15, 12; Kp) 25, 39–55), je+cy
wojenni zamieniani byli przez zwyci%zców na niewolników (np. 1 Sam 17, 9).
Znane te$ by)y przypadki uprowadzenie w niewol% w)asnych rodaków, np. pod-
czas star( mi%dzy Izraelem i Królestwem Judy (2 Krl 28, 8–15). Problem niewol-
nictwa dostrzegali autorzy Nowego Testamentu. Dramat „utowarowienia” dotkn')
nawet Jezusa – zosta) sprzedany za pieni'dze, które by)y zap)at' za krew, a wi%c
nie mo$na ich by)o traktowa( jako czystych, nie mo$na ich by)o nawet w)o$y( do
skarbony &wi'tynnej (por. Mt 27, 3–10)13.

Problem niewolnictwa pojawi) si% od nowa i silnie wraz z odkryciem Nowego
!wiata i rozszerzaj'c' si% wówczas praktyk' handlu lud*mi. W 1462 roku papie$
Pius II, w li&cie skierowanym do misyjnego biskupa udaj'cego si% do Gwinei,
nazwa) handel niewolnikami wielk$ zbrodni$. Pod wp)ywem poucze+ i nacisków
Ko&cio)a w roku 1545 i 1683 w)adcy Hiszpanii wydali nakaz ludzkiego traktowa-
nia niewolników. A orzeczenie Kongregacji !wi%tego Officium dotycz$ce niewol-
nictwa Murzynów i innych ludów pierwotnych (20 III 1683), wyra*nie mówi)o, $e nie
wolno bra( ludzi do niewoli, jak równie$ zabrania)o handlu niewolnikami. Stawali
si% oni przymusowymi pracownikami na nowo otwieranych plantacjach i byli
przeznaczani do wykonywania ci%$kich prac polowych i budowlanych.

Wspó)cze&ni my&liciele zauwa$aj' proces nierozerwalnie zwi'zany z roz-
wojem techniki i post%puj'c' „reifikacj'” cz)owieka, traktowaniem go jedynie jako
wa$ny element procesu ekonomicznego. Proces „urzeczowienia” osoby, jej reifi-
kacji, dokonuje si% wspó)cze&nie g)ównie w obr%bie gospodarki, gdy jednostki
i grupy charakteryzuje si% jedynie „ekonomiczno&ci'”, d'$'c do „maksymalizacji”
rezultatów w)o$onego wysi)ku w tworzenie wi%zi z nimi, które maj' jedynie pro-
wadzi( do procesu kupowania tanio i sprzedawania drogo14. W spo)ecze+stwie
konsumpcyjnym ludzie postrzegaj' samych siebie jako produkty.

Pomimo powszechnie przyj%tego prawa chroni'cego wolno&( jednostki
ludzkiej – wed)ug oblicze+ ONZ – obecnie liczba niewolników w &wiecie jest
najwi%ksz' w ca)ej historii ludzko&ci. Wojny, skorumpowane rz'dy, migracja
biednych do miast z zacofanych wiosek – przyczynia si% do rozwoju niewolnictwa
w po)udniowo-wschodniej Azji, Afryce, Brazylii, wielu krajach arabskich i niektó-
rych cz%&ciach Indii. Zgodnie z definicj', $e niewolnicy to ludzie, którzy s$ ca%kowicie

ANDRZEJ ZWOLI/SKI – Niewolnictwo na wspó%czesnym rynku pracy

115

14 Por. E.R. SERVICE, The Hunters, Englewood Cliffs Prentice-Hall, New York 1966, s. 97n.

13 A. KONDRACKI, Niewolnicy w Starym i Nowym Testamencie, w: !ycie spo%eczne w Biblii, red. G. Wita-
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kontrolowani przez inne osoby przy u&yciu przemocy lub jej gro)by i nie otrzymuj$
&adnego wynagrodzenia za prac', prof. K. Bales (Uniwersytet Surrey w Wielkiej
Brytanii) wylicza liczb% wspó)czesnych niewolników na 27 mln. Wed)ug szerszej
definicji niewolnika, obejmuj'cej skazanych pracuj'cych przymusowo w wi%zie-
niach i obozach koncentracyjnych (np. w Chinach) oraz n%dzarzy zmuszanych do
pracy za g)odowe pensje w fabrykach i latyfundiach Trzeciego !wiata, liczba
niewolników znacznie przekracza 200 mln, jak podaje Pino Arlacchi, komisarz
ONZ do spraw walki ze zorganizowan' przest%pczo&ci'. Wed)ug bada+ ONZ
4 mln ludzi rocznie jest sprzedawanych wbrew ich woli do przymusowej pracy
(np. na Wybrze$u Ko&ci S)oniowej agencje poszukuj' dzieci do pracy w kopalni
za 10 USD miesi%cznie, a na plantacjach 90% robotników to niewolnicy). Niewol-
nikami handluje si% dzisiaj a$ w 89 krajach &wiata, co najcz%&ciej nazywane jest
najmem taniej si%y roboczej. Odbiera si% im paszporty i inne dokumenty. Narzuca
prac% trwaj'c' 18 godzin. Odbiorcami produktów s' wszystkie kraje, )'cznie
z tymi, które na co dzie+ mówi' o prawach cz)owieka jako zasadzie budowania
spo)ecze+stwa.

Niewolnictwo rozprzestrzenia si% równie$ w krajach zachodnich, przyjmu-
j'c nowe formy: sprzeda$ dawców organów do przeszczepów (zw)aszcza dzieci),
handel kobietami i dzie(mi dla prostytucji, przemys)u pornograficznego, do s)u$by
domowej pracuj'cej po 20 godzin dziennie, zamkni%tej w domach, niedo$ywionej
i bez opieki lekarskiej. Nawet do Stanów Zjednoczonych – manifestuj'cych swój
respekt dla wolno&ci cz)owieka – co roku sprowadza si% 50 tys. ludzi, których
status mie&ci si% w definicji niewolnika. Przewodnicz'ca Biura ds. Migracji
i Uchod*ców przy episkopacie USA, Julianne Duncan, oblicza, $e nawet 800 tys.
rocznie dzieci, kobiet i m%$czyzn wykorzystuje si% jako prostytutki i tani' si)%
robocz'. Rocznie sprzedaje si% 4 mln kobiet dla celów prostytucji – np. do USA
przemyca si% rocznie w tym celu 15 tys. kobiet z Meksyku i Azji. Handel kobie-
tami jest te$ procederem bardzo rozpowszechnionym na Ba)kanach i w Europie
Wschodniej. W Macedonii przebywa wbrew swej woli ponad 2,5 tys. kobiet15.

Proces sprzeda$y cz)owieka, traktowanego jak towar trwa i pog)%bia si%, co
potwierdza patrzenie na spo)eczno&ci jako jedynie grup% konsumenck', czy pra-
cownika jako si)% robocz' mniej lub bardziej op)acan'.

3. Praca niewolnicza w krajach totalitarnych

Najwi%kszym zaskoczeniem dla nowej w)adzy radzieckiej w pierwszych
miesi'cach po rewolucji by) fakt, $e robotnicy nie chcieli pracowa(. Postawa klasy
robotniczej przeczy)a wszelkim teoretycznym przewidywaniom. W 1919 r. glo-
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balna produkcja przemys)owa spad)a w stosunku do roku 1913 sze&ciokrotnie,
a liczba zatrudnionych w przemy&le robotników – blisko dwukrotnie. Wydajno&(
pracy w 1920 r. wynosi)a 27,1 % poziomu z 1913 r. Stalinowska konstytucja
z 1936 r. definiowa)a stosunek pa+stwa do pracy obywateli s)owami: Praca w ZSRR
jest obowi$zkiem i spraw$ honoru ka&dego zdolnego do pracy obywatela16. Oznacza)o
to w praktyce wprowadzenia przymusu pracy.

Na stosunek spo)ecze+stwa ZSRR do pracy wp)yn%)a pó*niej praca )agrowa.
Dzier$y+ski nazywa) obozy koncentracyjne „szko)ami pracy”. Pó*niej w j%zyku
prawa przyswojony zosta) termin „obozów pracy wychowawczej”. Obóz – po-
zostaj'c narz%dziem terroru i wychowania przez strach – sta) si% zarazem szko)'
„pracy socjalistycznej”. Praca obozowa to: pchanie taczek, noszenie trag, wy)adu-
nek ceg)y go)ymi r%kami, kucie bloków skalnych w kamienio)omach, wybieranie
rydlem z)otono&nej rudy, fedrowanie w%gla, przebijanie tuneli, uk)adanie nasypów
kolejowych, koszenie traw itp. Najwa$niejsza by)a przewidziana do wykonania
norma, która decydowa)a o d)ugo&ci dnia pracy (od 10 do 16 godzin). Kiedy
brygada nie wykona%a normy, to tylko konwojenci si' zmieniali, a robociarze zostawali
w lesie a& do pó%nocy, pracuj$c przy "wietle reflektorów; dopiero nad ranem wracali do
obozu, jedli kolacj' ze "niadaniem i znów – hajda do lasu17.

Praca by)a podstawow' funkcj' zdecydowanej wi%kszo&ci )agrów sowieckich
– g)ównym zaj%ciem wi%*niów i przedmiotem najwi%kszej troski administracji.
Praca determinowa)a ca)a organizacj% $ycia wi%*niów – od niej zale$a) ich los,
jako&( $ycia i przysz)o&(. Poprzez prac% „cz)owiek radziecki” – „homo sovieticus”
– „sowcziek”, stawa) si% prawdziwym obywatelem Zwi'zku Radzieckiego. #y) on
w „czasach ostatecznych” – w których toczy)a si% walka mi%dzy „dobrem” a „z)em”
w rozumieniu ideologicznym. „Ludu” jednak nie reformowano w kierunku oby-
watelskim, ale proletariackim, gdy$ nie chodzi)o o wspólnot% obywateli, lecz wielk'
wspólnot% pracy w rozumieniu okre&lonym przez parti%. O przysz)o&ci Kraju
decydowa)a praca18.

W 1953 roku, w dwa tygodnie po &mierci Józefa Stalina, Beria przedstawi)
Komitetowi Centralnemu raport o stanie obozów pracy. Stwierdzi) w nim, $e prze-
bywa)o w nich wówczas 2 526 402 wi%*niów, z których jedynie 221 435 to nie-
bezpieczni przest'pcy polityczni. W&ród dobywaj'cych wyrok 438 788 wi%*niów to
by)y kobiety, w tym 6286 ci%$arnych i 35 505 kobiet z dzie(mi poni$ej drugiego
roku $ycia. Wiele kobiet ma dzieci poni$ej dziesi'tego roku $ycia, a wychowuj' je
u krewnych albo w domach dziecka. W miejscach odosobnienia by)o wówczas
238 tysi%cy wi%*niów w starszym wieku – powy$ej pi%(dziesi'tego roku $ycia,
oraz m)odocianych – poni$ej 18. roku $ycia, skazanych za drobne kradzie$e
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17 A. SO,#ENICYN, Archipelag GU,ag, Pomost, Warszawa 1988, t. 3–4, s. 167–169.

16 M. HELLER, Maszyna i "rubki, Pary$ 1988, s. 113–124.



i chuliga+stwo. Oko)o 198 tysi%cy uwi%zionych, odbywaj'cych kar%, cierpia)o na
powa$ne, nieuleczalne choroby i by)o ca)kowicie niezdolnych do pracy. W zwi'zku
z pobytem w obozie rodziny uwi%zionych cz%sto si% rozpada)y, co wi'za)o si%
z licznymi konsekwencjami dla wszystkich ich bliskich19. Dwudziestego lipca
1954 roku Komitet Centralny wyda) uchwa)% przywracaj'c' w obozach o&mio-
godzinny dzie+ pracy, która jednocze&nie upraszcza)a regulaminy obozowe i u)at-
wia)a wi%*niom uzyskanie przedterminowe zwolnienia pod warunkiem dobrej
i wydajnej pracy20.

Bilans terroru pa+stwowego by) tragiczny. Do 1923 r. wymordowano
28 biskupów, 8 115 duchownyh, 6 575 nauczycieli i profesorów, 260 000 $o)nie-
rzy, 8 800 lekarzy, 105 000 policjantów, 48 000 $andarmów, 12 850 urz%dników,
350 000 inteligentów ró$nych zawodów, 192 000 robotników i 815 ch)opów21. 

OGPU zast'pi)a masowe egzekucje masowymi zsy)kami do obozów pracy.
W pa*dzierniku 1923 r., wg oficjalnych danych, w 355 obozach wi%zionych by)o
prawie 70 000 ludzi, w 207 domach poprawczych – prawie 50 000, w 105 wi%zie-
niach i zak)adach karnych – ok. 17 000, a w 35 koloniach rolnych – ponad
2 tysi'ce22. W po)owie lat trzydziestych w obozach zarz'dzanych przez GPU
pracowa)o ju$ ponad 140 tys. wi%*niów. Ogromna budowa Bie)omorkana)u, który
)'czy) Morze Bia)e z Ba)tykiem, wymaga)a niewolniczej pracy 120 tysi%cy ludzi
– co przyspieszy)o przekazywanie wi%*niów z wi%zie+ do obozów dziesi'tków
tysi%cy wi%*niów, a liczba wyroków ci'gle ros)a: 56 tysi%cy skazanych w 1929 roku
w sprawach prowadzonych przez GPU, ponad 208 tysi%cy w 1930 (oprócz
1 178 000 skazanych w sprawach pozostaj'cych poza kompetencjami GPU
w 1929 i 238 000 w 1931 roku).23 W pocz'tku 1932 roku na wielkich budowlach,
nadzorowanych przez GPU, pracowa)o niewolniczo ponad 300 tysi%cy wi%*niów,
a ich &miertelno&( si%ga)a nawet 10 procent rocznie, tak jak by)o w przypadku
Bie)omorkana)u24.

W drugiej po)owie lat trzydziestych liczba wi%*niów Gu)agu podwoi)a si%,
rosn'c z 965 tysi%cy w pocz'tku 1935 roku do 1 930 000 w pocz'tku 1941 roku.
Tylko w roku 1937 wzros)a ona o 700 tysi%cy osób25. Masowy nap)yw wi%*niów
zdezorganizowa) istniej'cy system tak, $e np. produkcja spad)a w 1937 roku
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Zbrodnie, terror, prze"ladowania, red. S. Courtois i in., Prószy+ski i S-ka, Warszawa 1999, s. 196–197.

23 W.P. POPOW, Gosudarstwiennyj terror w Sowietskoj Rossii, 1923–1953, „Otieczestwiennyje Archiwy”
1992, nr 2, s. 20–31.

22 M. CIESIELCZYK, dz. cyt., s. 19–23.

21  Raj sowiecki, Solidarno&(, bmrw.

20 G. IVANOVA, Labor Camp Socialism, New York–London 2000, s. 66; I. KOWALCZUK-KOWAL, Swidanie
z pamiatju, Moskwa 1996, s. 299.

19 W. NAUMOW, J. SIGACZOW, ,awrientij Beria. 1953. Stienogramma ijulskogo plenuma CK KPSS i drugije
dokumienty, Moskwa 1999, s. 28–29.



o 13% w stosunku do roku 1936. Niska produkcja utrzyma)a si% w 1938 roku.
Nowy ludowy komisarz spraw wewn%trznych, ,awrientija Beria, podj') energiczne
kroki w sprawie „zracjonalizowania” pracy wi%*niów. Na naradzie Biura Politycz-
nego 10 kwietnia 1939 roku t)umaczy), $e poprzednik bardziej k)ad) nacisk na
polowanie na przeciwnika ni$ na rozs$dne zarz$dzanie. !miertelno&( we wszystkich
obozach w 1938 roku wynosi)a 8 %. Proponowa) wi%c podwy$szy( racje $ywno-
&ciowe, znie&( przedterminowe zwolnienia, kara( nie wykonuj'cych normy pracy,
wyd)u$y( czas pracy do 11 godzin dziennie z trzema dniami wolnymi w miesi'cu,
by w ten sposób racjonalnie wykorzysta( fizyczn$ wydolno"( wi')niów26.

Faszyzm niemiecki, inny totalitaryzm wieku, podobnie potraktowa) prac%
przymusow' jako „&rodek wychowawczy” i sposób budowy ekonomii kraju.
W chwili wybuchu II wojny &wiatowej w niemieckich obozach koncentracyjnych
znajdowa)o si% 25 tysi%cy wi%*niów, którzy musieli pracowa( przy rozbudowie
obozów, budowie autostrad oraz wykonywali prace na rzecz SS27. W pierwszych
latach wojny za dostarczanie gospodarce niemieckiej robotników odpowiedzialny
by) prezydent Urz%du Pracy Rzeszy. W marcu 1941 roku w Niemczech znajdo-
wa)o si% 1 306 945 „robotników obcych”, z czego blisko 800 tysiecy pochodzi)o
z Polski. Inni robotnicy pochodzili g)ównie ze S)owacji, Holandii, W)och, Belgii,
Jugos)awii, Szwajcarii, Francji, Danii i Islandii. Ju$ w pa*dzierniku 1942 roku
liczba ta wzros)a do ponad 3 mln robotników (najwi%cej by)o Polaków – 1 340
tys. oraz ze Zwi'zku Radzieckiego – ok. 1 mln)28. W tym samym czasie na rzecz
gospodarki niemieckiej wykorzystywano prac% je+ców wojennych i wi%*niów
obozów koncentracyjnych. Je+ców radzieckich zatrudniano od wiosny 1942 roku,
zgodnie z zaleceniem szefa S)u$by Bezpiecze+stwa i Policji, Hermanna Göringa
z 26 marca 1942 roku29.

W pocz'tku 1944 roku deficyt si)y roboczej w Niemczech wynosi) oko)o
4 mln ludzi Liczba robotników przebywaj'cych w Niemczech 31 maja 1944 roku
wynosi)a 5,3 mln, a )'cznie z je+cami – 7 130 tys. Pod koniec tego roku prze-
kroczy) 8 mln, a wraz z z zatrudnionymi przy produkcji wi%*niami obozów kon-
centracyjnych wynosi) 9 mln. Spo&ród 5 mln cudzoziemskich robotników Rzeszy
zg)osi)o dobrowolnie ch%( do pracy 200 tys., co stanowi)o zaledwie 4 procent ogó)u30.

Wed)ug pó*niejszych &wiadectw Polaków praca w gospodarstwach rolnych
w Rzeszy w lecie trwa)a do 18 godzin z krótkimi przerwami na obiad i kolacj%,

ANDRZEJ ZWOLI/SKI – Niewolnictwo na wspó%czesnym rynku pracy

119

30 Cz. MADAJCZYK, Generalna Gubernia w planach hitlerowskich, Warszawa 1961, s. 66.

29 F. PIPER, Zatrudnienie wi')niów KL Auschwitz. Organizacja pracy i modele eksploatacji si%y roboczej,
O&wi%cim 1981, s. 121.
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a w zimie – nie krócej ni$ 12 godzin. W le&nictwie pracowano 10 godzin latem,
a 8 – zim'. Pracowano prawie w ka$d' niedziel%. W zak)adach przemys)owych
d)ugo&( dnia pracy by)a zró$nicowana (od 8 do 12 godzin)31. W)adze niemieckie
zak)ada)y, $e wydajno&( wi%*niów powinna wynosi( 75 procent wydajno&ci robot-
ników wolnonajemnych, lecz faktycznie wynosi)a ona 40 – 60 procent. By)o to
skutkiem ci%$kich warunków pracy i $ycia wi%*niów w obozach, a ponadto g)o-
dowymi racjami $ywno&ciowymi, które pozwala)y zaledwie utrzyma( si% wi%*niom
przy $yciu32. 

Po 17 wrze&nia 1939 roku wielu polskich $o)nierzy z kampanii wrze&niowej
znalaz)o si% w niewoli radzieckiej. Byli oni zmuszani do pracowania na potrzeby
gospodarki ZSRR. Podobnie pó*niejsi je+cy japo+scy (od 1945 roku). Byli oni
wykorzystywani w g)ównie w przemy&le wydobywczym oraz do prac budowlanych
(drogi, umocnienia). Po zako+czeniu wojny w Zwi'zku Radzieckim przebywa)o
1 840 tys. osób, z których 1 373 027 to byli Niemcy, a 467 017 – Japo+czycy. Byli
rozlokowani w 222 obozach i 1934 ich oddzia)ach. Je+cy pracuj'cy na rzecz
gospodarki radzieckiej w latach 1943–1949 przepracowali oko)o 1,8 mld roboczo-
godzin, o warto&ci 38 mld rubli33.

Po zako+czeniu II wojny &wiatowej z pracy je+ców korzysta)y m.in. Belgia,
Czechos)owacja, Francja, Jugos)awia, Polska, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania,
Zwi'zek Radziecki. Praca je+ców by)a zjawiskiem powszechnym, a t)umaczono ja
konieczno&ci' odbudowy krajów, $e zniszcze+, które dokonali Niemcy. W Polsce,
gdzie system jeniecki ustabilizowa) si% w po)owie 1947 roku, je+cy pracowali
w przemy&le w%glowym, hutniczym, jednostkach wojskowych, jednostkach MO,
UBP, KBW, przemy&le chemicznym, maszynowym, budownictwie publicznym
i prywatnym, administracji obozów, warsztatach obozowych, urz%dach pa+stwo-
wych i samorz'dowych. Pod koniec 1946 roku przebywa)o w Polsce oko)o 25
– 26 tysi%cy je+ców w oko)o 60 przykopalnianych obozach. Od sierpnia 1947 roku
zacz%to wobec nich stosowa( regu)y konwencji genewskiej34.
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31 Por. H. SZURGACZ, Przymusowe zatrudnienie Polaków przez hitlerowskiego okupanta w latach 1939–
–1945. Studium prawno-polityczne, Wroc)aw 1971, s. 137; J. KRANZ, Praca przymusowa w III Rzeszy.
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Po 1945 roku na ziemiach polskich tworzono obozy pracy przymusowej,
które mia)y by( narz%dziem eliminacji elementów wrogich lub niech%tnych nowe-
mu ustrojowi. Mia)y one charakter wychowawczy i indoktrynacyjny, wykorzystuj'c
prac% przymusow'. Powo)ano, 27 stycznia 1948 roku, Powszechna Organizacj%
„S)u$ba Polsce” – paramilitarn' organizacj% skupiaj'c' dorastaj'c' m)odzie$, która
mia)a na wielkich budowlach socjalizmu pomaga( w realizacji planu 3-letniego.
Pobór do dziesi%ciu brygad nast'pi) 27 kwietnia z grupy tzw. „niepewnych poli-
tycznie”. W kwietniu 1951 roku zacz%to ich nazywa( zast%pcz' s)u$b' wojskow',
dzia)aj'c' w ramach „S)u$by Polsce”. #o)nierze Wojskowych Batalionów Górni-
czych w latach 1949–1959 pracowali w 43 kopalniach w%gla kamiennego, rud
uranu, kamienio)omach. W 1949 roku by)a to liczba 4,5 tys. poborowych, a w pa*-
dzierniku 1956 roku – 35 tysi%cy35. Byli oni kwaterowani w pobli$u kopal+
w barakach po je+cach niemieckich wynagrodzenia za dniówk% potr'cano im
koszty utrzymania, umundurowanie, opiek% lekarsk' i inne wydatki. #o)nierz,
w zale$no&ci od kopalni otrzymywa) 10–25% zarobku, z czego cz%&( by)a wp)a-
cana na ksi'$eczk% PKO. Nie zmienia)o to faktu, $e zatrudnienie i praca odbywa)a
si% pod przymusem i by)a form' niewolnictwa.

4. Wspó#czesna praca wymuszona

Wspó)czesna kultura stwarza nowe i dotychczas nieznane poczucie „wype)-
nienia si% &wiata”, które zbiega si% znaczeniowo z terminem „globalizacja”. Po-
szczególne obszary $ycia spo)ecznego zyskuj' swe nasycenie, dope)nienie, osi'gaj'
sw' graniczn' warto&( poza któr' nie ma ju$ niepokoju oczekiwania ani twórcze-
go wysi)ku jednostki, by dope)ni( co&, co wydaje si% niewystarczaj'co doskona)e.
Ka$de „miejsce” w przestrzeni spo)ecznej jest zape)nione, bez $alu „nowe” wypycha
„stare”, w sposób niezauwa$alny ca)e sfery kultury znikaj', by w ich miejsce
natychmiast pojawi)a si% nowa rzeczywisto&(. Tak w kulturze s)owo zosta)o wy-
pchni%te przez obraz, ksi'$ka przez komputer, a praca fizyczna przez automaty
i nowe technologie.

Wraz z rozwojem techniki i technologii, pojawi) si% te$ problem tzw.
zb%dnych ludzi. Obecnie technika nie wypycha ludzi – jak dawniej – do innych
zaj%(, które nie s' na razie jeszcze zautomatyzowane czy zrobotyzowane. To nie
jest sprawa przetrwania, gdy$ technika na razie wszystkich wy$ywi, ale to problem
„zb%dnych ludzi”. S' to rzesze „wykluczonych”, którzy s' niezdolni do bycia
wolnymi lud*mi. By( „zb%dnym” znaczy by( nadliczbowym, niepotrzebnym, bez-
u$ytecznym – niezale$nie jaki rodzaj potrzeb i po$ytków okre&la standard u$ytecz-
no&ci i nieodzowno&ci. „Zb%dnemu” cz)owiekowi trudno odnale*( sens w afirmacji
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$ycia – jego &wiat ju$ doczeka) ko+ca. „Cz)owiek zb%dny” nie ma nigdy statusu
ofiary. Jest jednym z ludzi-odrzutów, zb%dnym „produktem” uporz'dkowanej
machiny spo)ecznej, którego sama obecno&( zak)óca rytm ustabilizowanego $ycia.
„Ludzie zb%dni” przeszkadzaj' w budowaniu „miasta bez Boga”, w którym wszyst-
ko jest pi%kne, rozkoszne, )atwe i przyjemne, wygodne i w którym zaspakajane s'
wszystkie zachcianki36.

Praca lub jej brak mo$e si% sta( *ród)em wyrzucenia ca)ych grup spo)ecz-
nych na margines $ycia spo)ecznego, czyli ich marginalizacji. Marginalizacja – to
proces prowadz'cy do uniemo$liwienia grupom spo)ecznym lub jednostkom
dost%pu do wa$nych pozycji, stanowisk i miejsca w relacjach gospodarczych,
politycznych, kulturalnych lub religijnych. Marginalizacja sta)a si% przedmiotem
bada+ socjologów w latach 60. XX wieku, gdy w niektórych krajach rozwijaj'cych
si%, mimo szybkiego wzrostu dochodu ogó)u spo)ecze+stwa, zauwa$ono poszerza-
j'c' si% szybko grup% biednych. Fakt ten zainspirowa) badania prowadzone na
gruncie teorii zale$no&ci, wi%zi i systemów spo)ecznych oraz uczestnictwa w $yciu
politycznym. Cz%sto mia)y one podtekst ideologiczny – dowodzono w nich, $e
zjawisko to wi'$e si% ze &wiatowym porz'dkiem kapitalistycznym i nie ogranicza
si% do poszczególnych spo)ecze+stw. Takie zjawiska jak mobbing w pracy czy ban-
kowy wyzysk tych, którzy trac' wiele przez zmian% kursu walut s' pochodn' tego
porz'dku, w którym zasadniczo zapomina si% o problemach biedniejszych, s)ab-
szych i mniej zaradnych37.

Klasa odrzuconych, marginalizowanych ma wiele segmentów, w&ród których
wielu socjologów wymienia „prekariuszy” (w odró$nieniu od „proletariuszy” – nie
posiadaj'cych &rodków produkcji, utrzymuj'cych si% wy)'cznie z pracy; i „salariatu”
– pracowników $yj'cych z pensji – franc. salaire). S)owo to pochodzi do )aci+skiego
terminu precarium, jak w &redniowieczu okre&lano ziemi% wydzielon' na pro&b%
biednym ch)opom, która podlega)a zwrotowi na ka$de $'danie. Prekariat dzisiaj
to grupa wyzyskiwanych w gospodarce us)ugowej: zatrudnionych na niepewnych
umowach, za p)ac% nie pozwalaj'c' si% utrzyma( ani planowa( przysz)o&ci. Euro-
pejski prekariat sk)ada si% z trzech grup: 1. przemys)owego lumpenproletariatu,
sk)onna do przemocy, cz%sto skryminalizowana, wzniecaj'ca zamieszki i burdy;
2. wykszta)conych m)odych, którzy powinni mie( prac%, ale nie widz' dla siebie
mo$liwo&ci rozwoju, romantyczni ideali&ci; 3. starsi pracownicy fizyczni, którzy
wraz z etatami utracili bezpiecze+stwo materialne i status spo)eczny. Wszyscy
czuj' si% zmarginalizowani, nieszcz%&liwi i odrzuceni. Seryjni sta$y&ci, tymczasowi
pracownicy, m)odzi bezrobotni – pozostaj' bez perspektyw na dobrobyt i awans38.
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M)odzi prekariusze stanowi' istot% tzw. „pokolenia bez przysz)o&ci”. Nawet,
gdy wspó)czesny zmarginalizowany cz)owiek ma za co $y(, nie ma po co $y(. Ma
&rodki do $ycia, ale nie ma sensu $ycia. Badania nad bezrobociem wskazuj' na
pojawienie si% specyficznej odmiany depresji („nerwica bezrobocia”). Jej *ród)em
jest b)%dna podwójna identyfikacja: bezrobocie jest postrzegane przez pacjentów
jako równoznaczne z byciem bezu$ytecznym, za& bycie bezu$ytecznym przyrów-
nuje si% z kolei do prowadzenia $ycia pozbawionego sensu, a wi%c nieszcz%&liwego39.

Wysi)ek spo)eczny musi zmierza( w kierunku nadania sensu dzia)alno&ci
gospodarczej i pracy. Ludzie maj' prawo oczekiwa( szacunku dla swoich kom-
petencji, wykszta)cenia i dobrego przyj%cia ich wysi)ków. Podejmuj' je bowiem
tak$e dla potwierdzenia celów spo)ecznych, przez siebie sformu)owanych. Maj'
swoje oczekiwania w tym wzgl%dzie40. Nie chc' by( egoistycznie szcz%&liwi, lecz ze
wszystkimi podnosi( poziom $ycia i zadowolenia.

Encyklika Laborem exercens Jana Paw)a II traktuj'c problem pracy jako
kluczowy dla podejmowania i wyja&niania kwestii spo)ecznej (por. LE 3), stan%)a
w opozycji do wszelkich propozycji instrumentalnego jej traktowania. Traktowa-
nie pracy jako „towaru”, anonimowej „si)y” potrzebnej do produkcji, jest konsek-
wencj' kierowania si% przes)ankami ekonomizmu materialistycznego (por. LE 7).
Prac% robotnika potraktowano bowiem jako dzia)alno&( „autoteliczn'”, sta)a si%
„celem samym w sobie”, w której chodzi wy)'cznie o jej podtrzymywanie i inten-
syfikowanie, która niczemu innemu, poza sob', nie s)u$y. „Zapomniano” o cz)o-
wieku, jego ró$norakich potrzebach, w tym o jego rozwoju i potrzebie realizacji
w)asnego powo)ania. Konsumpcja robotnika zosta)a zredukowana do niezb%dnego
minimum, by uzupe)nia( nadw'tlon' zdolno&( pracy. Jednak$e nawet te robotni-
cze potrzeby konsumpcyjne by)y ci%$arem i problemem: cen', jak' p)acono, by
utrzyma( zak)ady pracy w ruchu, ci'g)y wzrost produkcji, a nade wszystko, by
praca mog)a nadal realizowa( g)ówny cel ideologiczny – modelowa( spo)ecze+-
stwo41.

5. W kierunku wolno%ci pracy

Podstaw' filozoficzn' my&lenia o cz)owieku jest dla chrze&cija+stwa perso-
nalizm. Uznaje on osob% ludzk', pojedynczy o&rodek &wiadomo&ci, za najwy$sz'
posta( istnienia. Ze swej definicji osoba jest tym, co nie mo$e by( dwa razy
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powtórzone. Cz)owiek jest czym& jedynym, niepowtarzalnym, czego nie mo$na
zast'pi( nikim innym ani niczym innym. Ka$da osoba stanowi &wiat dla siebie.
Ka$da jest miar' wszechrzeczy. Z tej zasady wynikaj' prawa jednostki i jej
obowi'zki wzgl%dem innych. Potraktowanie go jako element gry ekonomicznej,
w g)%bszym sensie tego s)owa, jest rodzajem zdrady cz)owiecze+stwa. Wizja cz)o-
wieka jest kluczow' dla ca)o&ci katolickiej nauki spo)ecznej. Katolicka nauka
spo)eczna zawsze w centrum &wiata widzi cz)owieka z jego osobowymi prawami
i godno&ci' i z tej perspektywy nigdy nie mo$e si% dyspensowa(42.

Godno&( osoby ludzkiej znajduje swój wyraz w jej szczególnej pozycji
w ró$nych dziedzinach $ycia, a g)ównie w porz'dku moralnym, prawnym, kultu-
ralnym, spo)ecznym i gospodarczym. Ca)e $ycie spo)eczne, jego zasady, normy
i instytucje, s' skierowane ku dobru osoby, jej rozwojowi i osi'gni%ciu ostatecznego
celu, który jest realizowany osobowo. Jednoznacznie wskazuje si% na godno&(
cz)owieka jako fundamentaln' prawd% przy której zatrzymuje si% my&l Ko&cio)a,
wbrew temu, co z cz)owiekiem czyni' wspó)czesne ideologie ekonomiczne. Pod-
staw' tej godno&ci osobowej jest zapewnienie cz)owiekowi wolno&ci. To z tych
motywów, jasno sformu)owanych w encyklice Rerum novarum Leon XIII podj')
tzw. kwesti% robotnicz'. Pisa) w niej: (…) jasno widzimy i wszyscy si' godz$, &e nale&y
szybko i skutecznie przyj"( z pomoc$ ludziom z warstw najni&szych, poniewa& olbrzymia
ich cz'"( znajduje si' w stanie niezas%u&onej, a okropnej niedoli. W ostatnim wieku
zniszczono stare stowarzyszenia r'kodzielników, nie daj$c im w zamian &adnej ochrony;
urz$dzenia i prawa pa#stwowe pozbawiono tradycyjnego wp%ywu religii; i tak robotnicy
osamotnieni i bezbronni ujrzeli si' z ca%ym wydanym na %up nieludzko"ci panów i nie-
okie%znanej chciwo"ci wspó%zawodników43.

Ca)e dziesi%ciolecia Ko&ció) upomina) si%, by zasady moralno&ci zosta)y
wprowadzone w &wiat pracy. Demoralizacja decydentów politycznych, a tym
bardziej ekonomicznych, prowadzi bowiem do stworzenia nowych odmian pracy
niewolniczej, która rani coraz wi%ksze obszary $ycia spo)ecznego. Vaclav Havel,
pierwszy prezydent Republiki Czech po upadku komunizmu w Europie, podda)
analizie tragiczny stan ekonomiczny i spo)eczny, w jakim w)adza komunistyczna
pozostawi)a $ycie kraju. Pisa): Najgorsze jest to, &e &yli"my w zatrutym "rodowisku
moralnym. Zachorowali"my moralnie, poniewa& przywykli"my do mówienia czego"
innego ni& my"leli"my. Nauczyli"my si' wierzy( w nic, ignorowa( si' wzajem, troszczy(
si' tylko o siebie. Poj'cia takie, jak mi%o"(, przyja)#, wspó%czucie, pokora i przebaczenie
– utraci%y swoj$ g%'bi' i wymiary (…). Poprzedni ustrój sprowadzi% cz%owieka do si%y
produkcyjnej, a przyrod' – do narz'dzia produkcji (…). Sprowadzi% uzdolnionych
i utalentowanych ludzi do nakr'tek i "rub jakiej" monstrualnie wielkiej, ha%a"liwej
i cuchn$cej maszyny, której rzeczywiste znaczenie dla nikogo nie by%o jasne. Gdy mówi'
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o zatrutej atmosferze moralnej, mówi' nie tylko o funkcjonariuszach w%adzy komunis-
tycznej. Mówi' o nas wszystkich. Wszyscy przywykli"my do systemu totalitarnego i za-
akceptowali"my go jako niezmienny fakt &ycia, a w ten sposób przyczynili"my si' do
jego utrwalenia (…). Nikt z nas nie jest tylko ofiar$: wszyscy jeste"my równie& jego
wspó%twórcami44. Efektem tej daleko posuni%tej demoralizacji $ycia ekonomicznego
jest fakt, $e np. dla 98% Polaków przedsi%biorczo&( polega na kombinowaniu „we
w)asnym zakresie” – samodzielne remonty, naprawy, w)asne warzywa z dzia)ki.
Co czwarty Polak próbuje czym& handlowa(. Tzw. „szara strefa” obejmuje w Polsce
oko)o 24% PKB, co jest zdecydowanie wi%cej ni$ np. w innych krajach Europy
Zachodniej45. Dane te wyra*nie wskazuj' na potrzeb% odrodzenia moralnego $ycia
ludzi, jako sposób naprawy „chorej pracy” i relacji ekonomicznych.

Praca nie mo$e by( traktowana jako towar, rozumiany jako warto&( nie-
zale$na od osoby ludzkiej. Zw)aszcza, $e w post%pie gospodarczym jest to tzw.
towar niechodliwy – )atwo wypierany przez nowe rozwi'zania techniczne i techno-
logiczne, z pomini%ciem problemów i oczekiwa( cz)owieka.46

Odej&cie od pracy niewolniczej mo$liwe jest tylko na drodze odrodzenia
nauki o cz)owieku, prawdy o nim jako istocie, która poprzez woln' prac% buduje
w)asne otoczenie i &wiat, który zosta) mu przez Boga oddany we w)adanie.

SLAVERY ON THE CONTEMPORARY LABOR MARKET

S!OWA KLUCZE:
niewolnictwo, handel lud(mi, praca przymusowa, rynek pracy Rerum Novarum, Laborem
Exercens

KEY WORDS:
slavery, human trafficking, forced labor, labor market, Rerum Novarum, Laborem Exercens

SUMMARY:
The problem of the nowadays slavery and forced labor is pointed here in a historical context.
The problem is depicted starting from the times of antiquity, through colonialism and
totalitarian regimes of Soviet Union and Germany. Finally, the contemporary times are
addressed where the quassi-classical slavery can be found in many countries of the world
together with its modern but still very dangerous and devastating forms such as human
trafficking, prostitution, children’s labor are worldwide spread and intentionally ignored.
Finally, many socially malefic forms of corporate practices including precariat and social
exclusion are recognized as a phenomena of a similar nature.
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KRZYSZTOF ZYGMUNT CP

Czarna Ksi!ga prze"ladowa# chrze"cijan w "wiecie. Dzie#o 70 specjalistów z wielu
dziedzin, %wiadków i ludzi bezpo%rednio dotkni'tych cierpieniem z powodu
wyznawanej wiary. Zbiór %wiadectw, reporta$y i analiz ekspertów: chrze%cijan
ró$nych wyzna), ateistów, muzu#manów i "ydów, zebra# Samuel Lieven, red.
bp Jean-Michel di Falco, o. Timothy Radcliffe OP, Andrea Riccardi, Dom Wy-
dawniczy REBIS, Pozna) 2015, ss. 869.

Zdawa)oby si%, $e po wielu wiekach prze&ladowa+ chrze&cijan powinny
przyj&( czasy spokoju i )adu, a znana wypowied* ameryka+skiego socjologa
o ko+cu historii po roku 1989 wydawa)a si% proroctwem do spe)niania. Jednak$e
s)owa Chrystusa o prze&ladowaniu jego wyznawców nadal maj' swe potwierdze-
nie i z pewno&ci' b%d' mia)y. Wiek XX wydawa) si% najstraszniejszy, najbardziej
okrutny pod wzgl%dem ludobójstwa i eliminacji ca)ych grup ludno&ci ze wzgl%du
na wyznanie, pochodzenie etniczne, narodowe (#ydzi, Ormianie, chrze&cijanie
w krajach totalitarnych), jednak$e nowy wiek sta) si% czasem kolejnych eskalacji
prze&ladowa+, jakie dokonuje si% po ró$nego rodzaju grupach osób. W&ród nich
dominuj' wyznawcy Chrystusa ró$nych obrz'dków, tradycji. Pozycja, obszerna
pod wzgl%dem tre&ci (867 stron) zawiera zbiór &wiadectw, opisów, relacji, spra-
wozda+ ró$nych autorów, którzy przedstawiaj' trudn' sytuacj% chrze&cijan na
ca)ym &wiecie, zw)aszcza w krajach, w których dominuje inne wyznanie. Mogli-
by&my stwierdzi(, $e chodzi g)ownie o kraje muzu)ma+skie lub z przewag' lud-
no&ci muzu)ma+skiej, ale przemoc wobec wyznawców Chrystusa pojawia si%
równie$ w krajach nazwanych cywilizowanymi, jak np. Izrael czy Rosja. Nie dziwi
nas prze&ladowanie chrze&cijan w Korei Pó)nocnej, gdzie system totalitarny nie
pozwala na wyznawanie $adnej religii. Pewna tolerancja wyznania w Wietnamie
czy na Kubie przypomina( mo$e sytuacj% Ko&cio)a w dawnych krajach bloku
komunistycznego w Europie, dziwi( natomiast mo$e restrykcyjne zachowanie w)adz
w Erytrei, która wybi)a si% na niepodleg)o&( dopiero w XXI wieku. Ten ma)y kraj,
wchodz'cy niegdy& w sk)ad Etiopii, rz'dzony jest przez autorytarne w)adze, które
pragn') mie( pe)n' kontrol% nad wszystkimi wspólnotami religijnymi w pa+stwie.
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Niepokoi( mog' restrykcje wobec wyznawców Chrystusa nie tylko w Etiopii,
ale i w niektórych krajach ba)ka+skich, gdzie dominuje islam albo prawos)awie.
Przejmuj'ce s' te$ opisy sytuacji chrze&cijan w takich krajach, jak: Afganistan,
Arabia Saudyjska, Pakistan, Nigeria, Iran czy inne kraje muzu)ma+skie.

Na wst%pie ksi'$ki dokonywana jest analiza sytuacji ogólnej w &wiecie i po-
szukiwanie motywacji prze&ladowa+ we wspó)czesnym &wiecie. Przyjmuje si%, $e
chrze&cija+stwo jest religi' najbardziej prze&ladowan' w &wiecie, podaje si% fakty
i analizy, które maj' potwierdzi( t% tez%. W&ród analityków znajduje si% ameryka+-
ski watykanista, John L. Allen, który oskar$a laicki Zachód o oboj%tno&( wobec
dzia)a+ agresywnego, skrajnego islamu. !rodowiska laicke zachowuj' milczenie,
ignorancj%, oboj%tno&(. Historyk M.F. Baslez uwa$a, $e chrze&cijanie nigdy nie
szukali m%cze+stwa dla niego samego, ale przez swoje zaanga$owanie w „budowa-
nie” &wiata ponosili cz%sto najwi%ksz' ofiar%. Protestant J.-A. de Clermont, pastor,
nazywaj'c chrze&cijan pierwszymi ofiarami prze&ladowa+, dokonuje refleksji nad
mechanizmami religijnej ekspresji i wzywa do budowania pluralizmu, a religie do
zajmowania w)a&ciwego im miejsca w spo)ecze+stwach. L. Scaraffia porusza
problem cierpienia kobiet z powodów religijnych, po)'czonego z przemoc'
fizyczn', gwa)tem, poni$eniem i upokorzeniem. Podaje wiele przyk)adów. Z kolei
J.-F. Colosimo przedstawia histori% rozwoju chrze&cija+stwa w perspektywie geo-
politycznej a$ do wspó)czesnych czasów. Jednym z autorów jest A. Comte-
-Sponville, francuski filozof, racjonalista i humanista, jako osoba niewierz'ca
pragnie z w)asnej perspektywy opisa( los chrze&cijan. Pisze z trosk' o wolno&(
sumienia, wyznania, wolno&( religijn', któr' uznaje za kluczow'. Jest to osobiste
wyznanie autora i spojrzenie cz)owieka, wspó)czesnego zachodniego intelektu-
alisty, jak siebie sam nazywa, któremu zale$y na zachowaniu praw cz)owieka.
Teolog muzu)ma+ski, wielki imam z Bordeaux, nawi'zuje do historycznych zwi'z-
ków pomi%dzy chrze&cija+stwem a islamem, opisuje ich wzajemne relacje na
przestrzeni wieków, pisze o obecno&ci chrze&cijan na Wschodzie oraz o apogeum
wynaturze+, jakie wyst%puj' obecnie w niektórych nurtach islamu. Imam T.Oubrou
komentuje powstaj'cy i rozwijaj'cy si% radykalny od)am islamu maj'cy swe urze-
czywistnienie w tzw. Pa+stwie Islamskim (ISIS) oraz sytuacj' w Syrii. W ksi'$ce
jest publikowany równie$ tzw. Apel Paryski, czyli wezwanie wielu znanych muzu)-
manów poruszonych prze&ladowaniami chrze&cijan, b%d'cy „krzykiem protestu
przeciw przemocy absolutnie niedopuszczalnej i niezgodnej z islamem”1. Warto
te$ zauwa$y( wypowied* rabina Francji, który w kontek&cie prze&ladowa+ chrze&-
cijan, wzywa do braterskiej reakcji, gdy$ milczenie staje si% wspó)udzia)em w tej
zbrodni. Komentarze do sytuacji chrze&cijan w &wiecie podaj' równie$ takie posta-
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ci $ycia katolickiego, jak A. Riccardi, za)o$yciel Wspólnoty !wi%tego Idziego,
bp J.-M. di Falco czy dominikanin T. Radcliffe.

Wobec pojednawczych g)osów przedstawionych w pierwszej cz%&ci publika-
cji, kolejne strony ksi'$ki s' jakby zaprzeczeniem otwarto&ci na dialog, porozu-
mienie i tolerancj%. Druga cz%&( ksi'$ki bowiem stanowi zbiór opisów sytuacji
chrze&cijan w najbardziej niebezpiecznych dla nich miejscach, pocz'wszy od
regionu Bliskiego Wschodu (kraje muzu)ma+skie), Afryki Pó)nocnej, gdzie
dominuje wi%kszo&( muzu)ma+ska, przez kraje Maghrebu, laick' Turcj%, kraje
muzu)ma+skie w Afryce z regionu Sahelu (Nigeria, Sudan, Republika !rodkowo
Afryka+ska), Kongo, nast%pnie tzw. Róg Afryki, w ko+cu przedstawiona jest
sytuacja w Azji, (Chiny, Korea Pó)nocna, Wietnam, stany indyjskie, jak Orisa
i Pend$ab, oraz muzu)ma+ski Pakistan). Zaskakiwa( mo$e, ale ksi'$ka obejmuje
równie$ opis prze&ladowa+ religijnych w takich krajach jak Rosja, w którym to
kraju przecie$ dominuje Cerkiew prawos)awna oraz inne kraje postsowieckie,
zw)aszcza Uzbekistan. Je&li pisze si% o trudnej sytuacji chrze&cijan w Europie, to
w kontek&cie odradzonych nacjonalizmów na Ba)kanach (Bo&nia i Hercegowina,
Kosowo, Macedonia), gdzie pojawia si% nienawi&( do religii wyznawanej przez
wroga, a dotychczasowego s'siada, z którym $y)o si% w pokoju. Na ko+cu ksi'$ki
opisane jest trudne po)o$enie chrze&cijan w niektórych krajach Ameryki ,aci+-
skiej. Prze&ladowania te wynikaj' z ró$nych przyczyn – jest to zbytnie zaanga$o-
wanie si% hierarchii Ko&cio)a w sprawy spo)eczne, walka z bied' (Brazylia), nast%p-
nie totalitaryzm systemu komunistycznego na Kubie, czy opór Ko&cio)a wobec
przemocy bojówek handluj'cych narkotykami, stosuj'cych porwania czy g)osz'-
cych radykaln' ideologi% lewicow' (Meksyk, Kolumbia). Na ko+cu zosta)a opisana
niepewna sytuacja w laickiej Francji.

Jak wida(, zdecydowana wi%kszo&( prze&ladowa+ chrze&cijan wynika z wro-
giego nastawienia innego wyznania (islam czy hinduizm), czyli z radykalnego
fundamentalizmu, a tylko niewielka cz%&( (mo$e poza ogromnymi Chinami) wy-
nika z innego powodu, np. politycznego. Nierzadko w)a&nie prowadzona polityka
danego pa+stwa jest wyra*nie szkodliwa dla mniejszo&ci religijnych, w tym
chrze&cijan, tak jest np. w Pakistanie, gdzie prawodawstwo pa+stwowe opiera si%
na Koranie, czy w Korei Pó)nocnej, której system z góry zak)ada istnienie spo)e-
cze+stwa bezwyznaniowego poza kultem jednostki przywódcy.

Ka$dy przedstawiony artyku) dotycz'cy danego regionu czy pa+stwa zawiera
opis ogólnej sytuacji polityczno-spo)ecznej w danym regionie czy kraju, nast%pnie
sytuacj% chrze&cijan w tym kraju oraz podaje przyk)ady lub &wiadectwa. Nieraz
jest to &wiadectwo samego autora, gdy$ jest nim dziennikarz, przedstawiciel mniej-
szo&ci chrze&cija+skiej, intelektualista z danego kraju, b'd* badacz naukowy
danego regionu, ksi'dz pochodz'cy z danego kraju, pos)uguj'cy w tym regionie
albo polityk czy inna osoba znaj'ca warunki $ycia i tamtejsze spo)ecze+stwo.
Cz%sto podaje si% przejmuj'ce fakty, zdarzenia nag)o&nione w &wiecie, albo nie-
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znane szerszej spo)eczno&ci2. Sytuacja chrze&cijan w ka$dym z przedstawionych
krajów czy regionów jest ró$na, gdy$ wynika z uwarunkowa+ spo)ecznych, histo-
rycznych i religijnych danego kraju, ró$ne s' sposobu nacisku, prze&ladowania
czy n%kania przedstawicieli Ko&cio)a czy wyznawców Chrystusa. Dlatego publi-
kacja ta wydaje si% swoist' mozaik' stworzon' przez ró$nych autorów, o ró$nej
proweniencji i wyznania, a to co ich )'czy jest trosk' o lepszy &wiat, który szano-
wa)by $ycie ka$dego bez wzgl%du na pogl'dy i wyznanie.

Trudn' t% ksi'$k% czyta( „od deski do deski” ze wzgl%du na jej obj%to&(,
jednak$e dla u)atwienia czytelnika, w górnej cz%&ci strony, w nag)ówku, podano
autora artyku)u, tytu) oraz region &wiata i kraj opisywany. Jest to du$ym
u)atwieniem dla kogo&, kto chcia)by pozna( sytuacj% chrze&cijan w konkretnym
miejscu.

Na ko+cu ksi'$ki, jako wyraz optymizmu, umieszczone s' krótkie artyku)y
o dzia)aniach niektórych pa+stw zachodnich (USA i Wielka Brytania) na rzecz
wolno&ci religijnej w &wiecie. Wydaje si% jednak, $e jest to zdecydowanie za ma)o
jak na obecn' sytuacj% chrze&cijan i innych religii, które s' prze&ladowane
w powodu nietolerancji. Ksi'$ka podaje równie$ krótki opis opisy ró$nych najbar-
dziej aktywnych organizacji dzia)aj'cych na rzecz informacji o prze&ladowanych
(Kirche In Not, Open Doors, Dzie)o dla Wschodu czyli Ceuvre d`Orient). 

Dopóki chrze&cijanie b%d' znakiem i narz%dziem wewn%trznego zjednocze-
nia z Bogiem, jedno&ci ca)ego rodzaju ludzkiego, dopóty b%d' nara$eni na po&mie-
wisko, oszczerstwo, wi%zienie czy &mier(, gdy$ taka jest zapowied* Chrystusa.
Ksi'$ka jest dla wszystkich mo$e u&wiadomieniem, a dla niektórych chrze&cijan
przypomnieniem, jak wielu braci i sióstr jest prze&ladowanych na ca)ym &wiecie
i w jaki sposób wci'$ cierpi Cia)o Chrystusa.
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