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Słowo wstępne

Formacja świeckich oraz ewangelizacja 
kategorii zawodowych i intelektualnych 

stanowią ważne wyzwanie duszpasterskie.

Adhortacja Apostolska Ojca Świętego Franciszka Evengelii gaudium

Tytuł kolejnego interdyscyplinarnego tomu Ośrodka Badawczego 
Myśli Chrześcijańskiej Uniwersytetu Łódzkiego (po Autorytetach w per-
spektywie chrześcijańskiej, 2011 oraz Dialogu wiary z nauką i kulturą, 
2013) zaczerpnięty został z adhortacji papieża Franciszka. Kieruje on swoje 
przesłanie także do kręgów zawodowych i akademickich, jako że zarów-
no dziedziny nauki, jak i kategorie myślenia mogą stać się narzędziami 
ewangelizacji, a teologia pozostawać w dialogu z innymi naukami i ludz-
kim doświadczeniem.

Tom jest owocem spotkań naukowych służących integrowaniu spo-
łeczności naukowej lokalnej i ogólnopolskiej. Obejmuje studia autorów 
świeckich i duchownych z: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersyte-
tu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Wyższego Seminarium 
Duchownego i Uniwersytetu Łódzkiego. Tematyka artykułów zastała 
zogniskowana wokół tytułowych zagadnień, a w szczególności: refleksji 
europejskiej (ks. prof. dr hab. A. Wierzbicki), nauczania papieża Franciszka 
(ks. prof. dr hab. St. Skobel, ks. dr hab. S. Szczyrba, ks. dr R. Leśniczak), teo-
logicznej estetyki (ks. prof. dr hab. W. Kawecki), ekumenizmu (ks. M. Ma-
kula), inspiracji chrześcijańskich w literaturze (prof. dr hab. J.Z. Lichański, 
dr hab. A. Mazan-Mazurkiewicz), teologii duchowości (dr K. Kaczor-Scheit-
ler), kwestii wychowawczych (ks. prof. dr hab. A. Adamski) oraz dyskursu 
religijnego (prof. dr hab. M. Wojtak, prof. dr hab. E. Umińska-Tytoń).

Ten szeroki zestaw naukowych dociekań otwiera wiele perspektyw 
badawczych i może dostarczyć Czytelnikom sporo satysfakcji.

Redakcja
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Ks. Alfred M. Wierzbicki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski
Wydział Filozofii
Katedra Etyki

Europa, czyli dążenie 
do nieskończoności

Europa jest czymś więcej niż kontynentem geograficznym, złożonym 
ze stałego lądu, półwyspów i wysp, jest ona szczególnym miejscem po-
szukiwania uniwersalnej prawdy o człowieku. Zarówno afirmacja huma-
nizmu, jak i wszelkie próby jego negacji stanowią o wyjątkowości Europy 
w dziejach ludzkości. W dziejach Europy w centrum zainteresowania za-
wsze pozostaje człowiek. Europa jest jedynym kontynentem, który rozwi-
jając własną tożsamość, wpływał na kultury innych kontynentów, po czę-
ści za sprawą swej przewagi technologicznej umożliwiającej kolonizację, 
po części za sprawą atrakcyjności swych humanistycznych idei.

Warto patrzeć na Europę wraz z Edmundem Husserlem. W swych roz-
ważaniach na temat nauki i jej kryzysu definiuje on Europę jako kultu-
rę charakteryzującą się poszukiwaniem i odkrywaniem nieskończoności. 
Filozofii greckiej, inicjującej wielowiekowy i złożony proces intelektu-
alny trwający od starożytności, poprzez wieki średnie, do nowożytno-
ści i czasów współczesnych, zdaniem Husserla nie można porównywać 
z mądrością innych ludów, ponieważ tylko ją charakteryzuje wyrastające 
z podziwu i bezinteresowności krytyczne nastawienie teoretyczne, które-
go istotą jest epoché zarówno w stosunku do naturalnego nastawienia 
praktycznego, jak i tradycji. Filozofia stanowi nowy stopień w rozwoju 
rozumu, rozpoznając w nim instancję zdolną do wydawania bezstronnych 
i prawdziwych sądów o rzeczywistości.

Podkreślając wagę obiektywizmu prawdy, Husserl jednocześnie z nie-
zwykłą przenikliwością zarzuca naiwność i wręcz intelektualną szkodli-
wość obiektywistycznemu podejściu wypracowanemu w nauce przez 
nowożytne przyrodoznawstwo. Podczas gdy w istocie rzeczy rozwój przy-
rodoznawstwa zakłada autonomiczną naukę o duchu, pęknięcie pomiędzy 
przyrodoznawstwem a humanistyką prowadzi do zagubienia podmiotu. 
Bez filozofii obiektywizującej ludzką subiektywność nauka gubi odniesie-
nie rozumu do nieskończoności. 
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Dodajmy, że powoduje to fragmentaryzację wiedzy oraz instrumen-
talizację rozumu w perspektywie korzystania wyłącznie z wartości wi-
talnych. Ograniczony w swych funkcjach rozum traci zdolność do trans-
cendencji i zamyka podmiot w kręgu egoistycznych interesów. Zamiast 
budowania wspólnoty myśli i działania, nasila konflikty i rywalizację po-
między inteligentnymi i zarazem drapieżnymi jednostkami.

Wyłącznie rozum nastawiony na bezinteresowną kontemplację 
prawdy umożliwia powstanie wspólnoty etycznej skierowanej ku war-
tościom. Warto przypomnieć, że Arystolesowskie określenie człowieka 
jako istoty rozumnej (animal rationale) zostało przezeń dopełnione 
określeniem człowieka jako istoty społecznej (animal sociale). U pod-
staw kultury, dzięki której rozwija się ludzka wspólnota, znajduje się 
rozumny ład. Pytanie o zasady tego ładu i jego źródła stanowi domenę 
filozofii, jest to więc pytanie teoretyczne, ale jak łatwo zauważyć, ma ono 
również ogromną doniosłość praktyczną, ponieważ dotyczy racjonalno-
ści sfery ludzkiego działania. Filozofia nie ucieka od praxis, a to, co ją 
wyróżnia, to uznanie pierwszeństwa i nadrzędności dyskursu metafizycz-
nego i etycznego w stosunku do innych obszarów kultury. Taki model 
filozofii pozostawili w dziedzictwie Europejczykom Platon, Arystoteles 
i Cyceron, oddani bez reszty zarówno kontemplacji prawdy, jak i trosce 
o moralne fundamenty państwa. 

Giambattista Vico zdaje się trafnie ujmować istotę związku filozo-
fii polityki z metafizyką, wprowadzając kategorię verum factum. Prawda 
bowiem nie przynależy wyłącznie do dziedziny poznania teoretycznego, 
ale przenika również bogaty, zbudowany z mnogości relacji społecznych, 
wymiar ludzkiej rozumnej działalności. Trzeba zauważyć, że wyłaniają-
ca się w wielowiekowym rozwoju zachodniej filozofii metafizyka osoby 
tkwi u podstaw najważniejszych instytucji życia publicznego stworzonych 
na Zachodzie, takich jak: uniwersytet, parlament i media. Wszystkie one 
opierają się na zasadzie wolnego i wspólnotowego poszukiwania praw-
dy. Owszem, instytucje te mogą zatrzymać się na rejestrowaniu i wymia-
nie poglądów, ale przecież ich istota sprowadza się do tego, że zostały 
ufundowane na zasadzie dyskusji, w której powinny ważyć argumenty 
racjonalne, ograniczające wpływ sił irracjonalnych związanych z biologicz-
ną i społeczną naturą ludzką, a więc ograniczające presję czy to instynk-
tów, czy to dominujących opinii. Odkrycie przez Sokratesa ludzkiej duszy 
jako nieredukowalnego podmiotu ontycznego i moralnego umożliwiło 
taką wizję życia we wspólnocie, w której rozstrzygana w sumieniu za-
równo zgoda, jak i niezgoda jednostki z większością dokonuje się w od-
niesieniu do prawdy i dobra. Odniesienie to jest w istocie odniesieniem 
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do nieskończoności i przesądza ono o transcendencji podmiotu ludzkiego 
w stosunku do natury i kultury.

Obecność filozofii w dziejach Europy sprawia, że sama Europa staje 
się pojęciem i realnością filozoficzną. Dzieje jej kultury cechują się napię-
ciem pomiędzy tradycją a krytyką. Tradycja zgodnie ze swą łacińską ety-
mologią oznacza przekaz wartości. Nie dokonuje się on jednak w sposób 
bezkonfliktowy i niejako spontaniczny, lecz polega na ciągłym wysiłku 
krytycznej oceny wartości i ich realizacji. W uzasadnionych okolicznościach 
domaga się wręcz przewartościowania, a nawet zerwania swej ciągłości, 
zgodnie z możliwością rozróżnienia pomiędzy sensem samej wartości 
a sensem towarzyszącej jej tradycji. Dzieje Europy jako dzieje ideowych 
sporów dają się lepiej zrozumieć w świetle tezy o relacji ludzkiej świa-
domości do nieskończoności. Dążenie do prawdy stanowi bowiem rację 
zarówno akceptacji tradycji, jak i jej krytyki, natomiast absolutyzacja bądź 
to aspektu tradycji, bądź to aspektu krytyki prowadzi do zagubienia idei 
prawdy i rodzi kryzysy kulturowe. 

Filozoficzna interpretacja Europy nie wyczerpuje wszystkich źródeł jej 
tożsamości jako wspólnoty ducha. W swym najgłębszym rdzeniu kultu-
rowym Europa stanowi spotkanie rozumu i wiary. Aby zrozumieć żywot-
ność kulturowego fenomenu Europy, nie wolno przeciwstawiać Aten i Je-
rozolimy, jak czynią to z jednej strony wszelkiego typu gnoza, a z drugiej 
irracjonalne, fideistyczne nurty religijne. Filozofia i wiara nie wykluczają 
się, lecz wzajemnie dopełniają.

Dzięki judaizmowi i chrześcijaństwu Europa rozwijała się jako konty-
nent, na którym nastąpiło pierwsze w dziejach odczarowanie i odbóstwie-
nie świata. Koncepcja absolutu jako istoty transcendentnej w stosunku 
do świata obecna była już w filozoficznej myśli Platona i Arystotelesa, 
ale dopiero Bóg Biblii hebrajskiej objawia się jako Stworzyciel świata 
i człowieka. Politeizm zakładał partykularyzację bóstwa i rozsianie bo-
skości w immanentnych siłach przyrody, przez co religia traciła więź 
z nieskończonością. Spotkanie greckiej intuicji filozoficznej z religijnym 
monoteizmem proklamowanym przez judaizm i chrześcijaństwo stanowi 
właściwy akt fundacyjny duchowości europejskiej i tłumaczy kulturę 
wolności, gdyż to dzięki monoteizmowi nastąpiło pierwsze wyzwolenie 
człowieka z zależności od sił przyrody. 

Genesis ukazuje człowieka jako istotę stworzoną na obraz i podobień-
stwo Boga, natomiast Ewangelia opowiada o Bogu, który stał się czło-
wiekiem. Nowość tej narracji polega na ukazaniu relacji człowieka do nie-
skończoności w realiach skończoności stworzonego i przemijającego świata. 
Świat nie jest jednak wyłączną sceną ludzkiego dramatu, gdyż rozwija się 
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on przede wszystkim w ludzkim wnętrzu. To w swej wewnętrznej świado-
mości człowiek odczytuje pragnienie Boga, opisywane przez św. Augustyna 
jako niepokój serca. Chrześcijaństwo wzmocniło i oczyściło, przygotowy-
waną już przez myśl grecką, koncepcję Boga i człowieka jako osób prze-
kraczających granice świata i historii, i jednocześnie – choć w inny sposób 
w przypadku człowieka, a w inny sposób w przypadku Boga – zanurzonych 
i uczestniczących w tym, co materialne i doczesne. 

Wraz z wypracowaniem pojęcia osoby człowiek przestał być rozumia-
ny jako wypadkowa sił przyrodniczych i społecznych, zaczął odkrywać 
swą transcendencję, autonomię i relację do innych osób. Chociaż proces 
proklamacji autonomii człowieka, aż po błędną absolutyzację tego po-
jęcia, doznał wielkiego przyśpieszenia za sprawą oświecenia, które rozu-
miało samo siebie jako fazę dziejowej dojrzałości ludzkości, nie można 
zapominać, że także wtedy, gdy oświecenie dążyło do przezwyciężenia 
chrześcijaństwa, proces ów dokonywał się na płodnym intelektualnie 
podłożu chrześcijańskiej antropologii, rozwiniętej w ramach syntezy wia-
ry i rozumu. Ale wskutek zerwania i zburzenia tej syntezy miejsce religii 
zajęły polityka i ekonomia jako sfery działalności wyzwolonej od relacji 
do nieskończoności. Dziejowym rezultatem tego przewrotu stały się tota-
litaryzmy XX wieku, których destrukcyjnego, wręcz katastrofalnego zna-
czenia nie sposób wykreślić z pamięci Europy. Należy wątpić, czy amne-
zja religijnych – a konkretnie: judeochrześcijańskich – źródeł europejskiej 
tożsamości jest najlepszym lekarstwem na traumę spowodowaną przez 
nieszczęsne doświadczenia z totalitaryzmem.

Chrześcijaństwo przynosi całkowicie nową wizję relacji Boga i czło-
wieka. Kluczową treścią chrześcijańskiego orędzia o odkupieniu jest bo-
wiem ukazanie miłości Boga do człowieka. Prawzorem wszelkiej ludzkiej 
miłości jest miłość Boga, dlatego etyka i mistyka idą w parze, przy czym 
stale narażone są na wypaczenia, kiedy oddziela się lub przeciwstawia 
przykazanie miłości Boga i przykazanie miłości człowieka. Niestety w dzie-
jach myśli chrześcijańskiej nie zawsze dostatecznie głęboko dostrzegano 
potrzebę egzystencjalnej syntezy mistyki i etyki, dlatego tym bardziej za-
chodzi konieczność budowania takiej syntezy, aby odzyskać pełniejsze po-
czucie piękna bycia chrześcijaninem. Nauczanie i świadectwo papieży Jana 
Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka stanowią bezcenne drogowskazy 
w kierunku procesu oczyszczania chrześcijaństwa jako religii miłości.

Europa, podobnie jak inne kontynenty, stworzyła wielką sztukę. 
To w niej znalazły wyraz i krystalizację najcenniejsze idee filozoficzne 
i religijne. Sztuka według jednej z definicji niewidzialne czyni widzial-
nym, za sprawą symbolu artystycznego dopełnia filozofię i religię wizją, 
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poruszającą zarówno intelekt, jak i serce. Coraz częściej teoretycy sztuki 
mówią o jej epifanijnym charakterze, ważnym dla dyskursu filozoficznego 
i doświadczenia religijnego, a jednocześnie niezależnym i niesprowadzal-
nym do żadnej z tych dziedzin ludzkiej duchowości.

Podobną intuicję odnajdujemy w Tryptyku rzymskim Jana Pawła II:

Stoję przy wejściu do Sykstyny –
Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem „Księgi Rodzaju”,
Ale Księga czeka na obraz. – I słusznie. Czekała na swego Michała Anioła1.

Freski Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej stanowią emblematycz-
ny przykład sztuki prezentującej poszukiwanie wpisanej w głębię ludz-
kiej świadomości relacji do nieskończoności. Wizja stworzona przez artystę 
odpowiada we właściwy sobie sposób na pytanie: skąd i dokąd? Michał 
Anioł ukazuje najpierw stworzenie człowieka, a potem finalną scenę Sądu 
Ostatecznego. W pytaniu „skąd i dokąd?” chodzi zarówno o prawdę, jak 
i zbawienie. Zadanie sztuki jest dość skromne – sama nie przynosi ona ani 
prawdy, ani zbawienia. To, co jej pozostaje, to stawianie pytań, w ślad za 
którymi podąża wizja. 

Inny poeta w swej późnej twórczości próbował przezwyciężyć deka-
dencję poetyckiego języka swego wieku, spowodowaną odejściem od py-
tań o nieskończoność i Boga:

Dlaczego teologia? Bo pierwsze ma być pierwsze.

A tym jest pojęcie prawdy. I właśnie poezja
swoim zachowaniem przerażonego ptaka
tłukącego się o przezroczystą szybę, poświadcza,
że nie umiemy żyć w fantasmagorii.

Oby do naszej mowy wróciła rzeczywistość.
To znaczy sens, niemożliwy bez absolutnego punktu odniesienia2.

Ale prawda, o której mówi Czesław Miłosz, jawi się tylko w obrazach 
i przeczuciach. Poezja nie przynosi wystarczającej odpowiedzi, natomiast 
przekonuje, że nie możemy żyć w złudzeniu. Nie rości sobie prawa do za-
stąpienia objawienia, lecz otwiera umysł na jego możliwość. 

Chociaż Miłosz pisze Traktat teologiczny, sam poeta nie staje się jeszcze 
teologiem, wyraża natomiast pełne niepokoju oczekiwanie na odwrócenie 

1 Jan Paweł II, Tryptyk rzymski medytacje, Kraków 2003, s. 16.
2 Cz. Miłosz, Traktat teologiczny, [w:] tenże, Druga przestrzeń, Kraków 2002, s. 63.
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postawy uniku i negacji najbardziej podstawowych pytań. Sam jest zbyt 
skromny, aby twierdzić, że powoduje to już swym własnym dziełem. Trak-
tat teologiczny cechują dyskretna ironia i sceptycyzm wobec głośnych tez 
o końcu historii, końcu chrześcijaństwa, końcu filozofii, końcu Europy czy 
końcu nawet samej poezji. Miłosz z głębi swego ludzkiego i poetyckiego 
doświadczenia, w którym nie brak zwątpień i bezdroży, zdaje się mówić, 
że nic się nie kończy. Wystarczy mieć tylko odwagę pytania o rzeczy pierw-
sze i ostateczne, a być może nam się odsłonią. W momencie dziejowym, 
w którym zdaje się dominować nieufność wobec rozumu i wiary, sztuka 
okazuje się ostatnim terenem poszukiwania nieskończoności, ale to bynaj-
mniej nie wystarcza, aby Europa mogła odzyskać swą integralną, wolną 
od pęknięć, kulturową tożsamość.
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Ks. Sławomir Szczyrba 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Wiara ze spotkania?  
Ku ożywieniu starego 

paradygmatu
Zamyślenia w związku 

z „Encykliką dwóch papieży”

 Wprowadzenie

Pod koniec punktu 22 Encykliki Lumen fidei czytamy: „Wiara nie jest 
sprawą prywatną, indywidualistycznym pojęciem, subiektywną opinią, 
lecz rodzi się ze słuchania, a jej przeznaczeniem jest wypowiedzieć się, 
stać się głoszeniem. »Jakże mieli uwierzyć w Tego, którego nie słyszeli? 
Jakże mieli usłyszeć, gdy im nikt nie głosił?« (Rz 10,14). Wiara zatem 
działa w chrześcijaninie, poczynając od przyjętego daru, od Miłości, która 
przyciąga do Chrystusa (por. Ga 5,6) i czyni uczestnikami drogi Kościo-
ła, pielgrzymującego do spełnienia. Dla przemienionego w ten sposób 
człowieka otwiera się nowy sposób widzenia, wiara staje się światłem 
dla jego oczu”.

Muszę powiedzieć, że mój kłopot z rozumieniem tego tekstu zaczy-
na się już od frazy „a jej przeznaczeniem jest wypowiedzieć się, stać się 
głoszeniem”, punkt kulminacyjny zaś mojej refleksji przypada na zdanie 
o charakterze wniosku: „Wiara zatem działa w chrześcijaninie, poczynając 
od przyjętego daru, od Miłości, która przyciąga do Chrystusa (por. Ga 5, 6) 
i czyni uczestnikami drogi Kościoła, pielgrzymującego do spełnienia”.

O ile wszyscy – jak sądzę – możemy być osłuchani i oswojeni 
ze stwierdzeniem św. Pawła, że „wiara rodzi się ze słuchania (Słowa Chry-
stusa – por. Rz 10,17)”, o tyle zagadką jest już rozumienie „nakazu misyjne-
go” Jezusa Chrystusa (Mk 16,14–18; Łk 24,36–49; J 20,19–23; Dz 1,6–8). Trzyma-
jąc się wiernie zapisu Mateusza, musielibyśmy oddać go nie tyle słowami: 
„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody […]”, ile: „Idźcie więc i czyńcie 
(Mi) uczniów spośród wszystkich narodów […]” (Mt 28,19)1.

1 Zob. Pismo Święte Nowego Testamentu i Psalmy. Przekład ekumeniczny z języków 
oryginalnych, Towarzystwo Biblijne w Polsce, Warszawa 2001; por. Grecko-polski Nowy 
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Zgodnie z dawną koncepcją nauczania, która ceniła relację Mistrz 
– uczeń, nauczanie polegało nie tylko na przekazaniu kwantum wiedzy 
nielicznym, którzy „usiedli u stóp Mistrza”, ale na swoistym uwielo-
krotnieniu Mistrza (to ostatnie stało się szczególną domeną wierzących 
w Chrystusa – dzięki idei i praktyce imitatio Christi, mającej zresztą pod-
stawy w zachęcie samego Jezusa – por. Mt 16,24 i paralelne). Można je-
dynie snuć przypuszczenie, że z powodu (racji) tego, aby nie tylko, choć 
przede wszystkim, sam Chrystus był lepiej poznany.

Dlaczego jednak On ma być poznany? I do tego – poznany w sensie 
biblijnym, w wyniku pozostawania z Nim w osobowej, osobistej, intymnej 
relacji, relacji przypominającej odniesienie Oblubieńca i Oblubienicy? 

Ponieważ idzie tu tak naprawdę głównie o Boga, który ma być po-
znany, który chce dać się poznać człowiekowi właśnie w ten sposób, ale 
ze względu na człowieka, na jego „życie w obfitości” (por. J 10,10). A same-
go Boga takiego, jakim jest, nikt nigdy nie widział, jak słusznie stwierdza 
św. Jan (por. 1 J 4,12). „Jednak Bóg nie jest dla nas całkowicie niewidzial-
ny, nie pozostał po prostu niedostępny dla nas. Bóg pierwszy nas umi-
łował, mówi cytowany List Janowy (por. 4,10) i ta miłość Boga objawiła 
się pośród nas, stała się widzialna, ponieważ On »zesłał Syna swego 
Jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu« (1 J 4,9). Bóg 
stał się widzialny: w Jezusie możemy oglądać Ojca (por. J 14,9)” – napi-
sał papież Benedykt XVI w swojej pierwszej encyklice (Deus caritas est, 
17). I nieco dalej uzupełniał: „W rzeczywistości istnieje wiele możliwości 
widzenia Boga. W historii miłości, którą opowiada nam Biblia, Bóg wy-
chodzi nam naprzeciw, próbuje nas zdobyć […]. Również w późniejszej 
historii Kościoła Pan nie był nieobecny: zawsze na nowo wychodzi nam 
naprzeciw – poprzez ludzi, w których objawia swą obecność; […] w ży-
wej wspólnocie wierzących doświadczamy miłości Boga, odczuwamy 
Jego obecność i tym samym uczymy się również rozpoznawać Go w na-
szej codzienności” (tamże)2.

Tutaj dochodzi do głosu drugi trop, w bardzo interesujący sposób 
podjęty w Lumen fidei, mianowicie trop wiary, która rodzi się z widze-
nia (p. 29–31), widzenia bynajmniej niebędącego w opozycji do słuchania, 
stając się tym samym wyłącznym rzekomo znamieniem kultury greckiej. 
„Spotkanie ewangelicznego orędzia z myślą filozoficzną starożytnego 

Testament. Wydanie interlinearne z kodami gramatycznymi, przekł. R. Popowski, M. Woj-
ciechowski, Warszawa 1993. 

2 Rzec by można, że cała część druga encykliki (Caritas dzieło miłości dokonywane 
przez Kościół jako „wspólnotę miłości”) jest przyporządkowana owej sakramentalnej funkcji 
Kościoła wobec Boga.
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świata – czytamy w punkcie 32 Lumen fidei – stanowiło decydujący po-
most do tego, by Ewangelia dotarła do wszystkich narodów i umożliwiło 
owocne oddziaływanie wzajemne wiary i rozumu, które pogłębiało się 
w ciągu wieków, aż po nasze czasy”. 

Coś osobliwego dzieje się jednak z kulturą współczesną. W punkcie 
17 Lumen fidei czytamy: „Nasza kultura straciła zdolność dostrzegania 
konkretnej obecności Boga, Jego działania w świecie. Uważamy, że Bóg 
znajduje się w zaświatach, na innym poziomie rzeczywistości, oddzielony 
od naszych konkretnych relacji. Gdyby jednak tak było, gdyby Bóg nie 
był zdolny do działania w świecie, Jego miłość nie byłaby prawdziwie 
potężna, prawdziwie rzeczywista, a zatem nie byłaby nawet prawdziwą 
miłością, zdolną zapewnić to szczęście, które obiecuje. Wówczas byłoby 
całkowicie obojętne, czy się w Niego wierzy, czy nie wierzy. Natomiast 
chrześcijanie wyznają konkretną i potężną miłość Boga, który naprawdę 
działa w historii i decyduje o jej ostatecznym przeznaczeniu. Tę miłość 
można spotkać, ona objawiła się w pełni w męce, śmierci i zmartwych-
wstaniu Chrystusa”. Tę miłość można spotkać…!?

 Status quaestionis

Jednym z pojęć, do których często się odwołuje i których chętnie 
używa obecny papież jest określenie „kultura spotkania”3. Co papież Fran-
ciszek ma na myśli, gdy sięga po to pojęcie? Niech to pytanie towarzyszy 
nam w tle kilku spostrzeżeń:

1) Może warto najpierw zauważyć, że kategoria „spotkania” coraz bar-
dziej przenika do oficjalnych wypowiedzi papieskich. Następuje pewna 
bardzo pożądana zmiana języka. Nie zatraca się jednak w tej zmianie de-
finiowanie wiary jako daru, wręcz podkreśla się ten jej wymiar, zarazem 
uwydatniając bardziej dynamiczny charakter wiary. Zapewniają to coraz 
częściej używane terminy, takie jak: „spotkanie”, „wydarzenie” czy wręcz 
„wydarzenie spotkania”. Sądzę, że takie novum mogliśmy znaleźć w wypo-
wiedzi Benedykta XVI w jego pierwszej encyklice: „św. Jan daje nam jakby 

3 Oto przykłady: Nigdy więcej wojny! Chcemy żyć w pokoju! Rozważanie papieskie 
przed modlitwą Anioł Pański 1 IX 2013 r., „L’Osservatore Romano” 2013, nr 10, edycja polska, 
s. 5; Idźmy razem na rozstaje dróg. Msza św. dla biskupów, kapłanów, zakonników, zakon-
nic i seminarzystów – 27 VII 2013 r., tamże, s. 18; Nie należy ignorować „rewolucji czułości”, 
która spowodowała wcielenie Słowa. Spotkanie z członkami komitetu koordynacyjnego 
CELAM – 28 VII 2013 r., tamże, s. 28; Kultura spotkania z najbardziej potrzebującymi. Prze-
słanie do wiernych w Buenos Aires z okazji święta św. Kajetana – 7 VII 2013 r., tamże, s. 42.
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zwięzłą zasadę chrześcijańskiego życia: »Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam«. Uwierzyliśmy miłości Boga – tak chrześcijanin może 
wyrazić podstawową opcję swego życia. U początku bycia chrześcijani-
nem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, jest natomiast spotka-
nie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym 
samym decydujące ukierunkowanie” (Deus caritas est, 1).

2) W ogłoszonej 24 listopada 2013 roku adhortacji apostolskiej Evan-
gelii gaudium papież Franciszek pisze: „Niezmordowanie będę powtarzał 
słowa Benedykta XVI, wprowadzające nas w serce Ewangelii: »U począt-
ku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei, 
jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu 
nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie«. Jedynie 
dzięki temu spotkaniu – lub ponownemu spotkaniu – z miłością Bożą, 
które przemienia się w pełną szczęścia przyjaźń, jesteśmy uwolnieni 
od wyizolowanego sumienia i skoncentrowania się na sobie. Stajemy 
się w pełni ludzcy, gdy przekraczamy nasze ludzkie ograniczenia, gdy po-
zwalamy Bogu poprowadzić się poza nas samych, aby dotrzeć do naszej 
prawdziwej istoty. W tym tkwi źródło działalności ewangelizacyjnej. Jeśli 
bowiem ktoś przyjął tę miłość przywracającą mu sens życia, czyż może 
zrezygnować z pragnienia, by podzielić się tym z innymi?” (p. 7–8).

W Lumen fidei w punkcie 18 czytamy z zaskoczeniem: „Pełnia, do któ-
rej Jezus doprowadza wiarę, ma jeszcze jeden decydujący aspekt. W wierze 
Chrystus nie jest tylko Tym, w którego wierzymy, najwyższym objawie-
niem miłości Bożej, ale także Tym, z którym się jednoczymy, aby móc 
wierzyć. Wiara nie tylko patrzy na Jezusa, ale patrzy z punktu widzenia 
Jezusa, Jego oczami: jest uczestnictwem w Jego sposobie patrzenia”.

3) Ulubionym obrazem/ikoną Kościoła, po jaki często sięga papież 
Franciszek, jest spotkanie w drodze do Emaus4. W jakimś sensie encykli-
ka Lumen fidei jest właśnie takim tematem podjętym w drodze, w toku 
Roku Wiary. Dla mnie osobiście epizod na drodze do Emaus stanowi 
egzemplaryczne potwierdzenie tego, co o spotkaniu powiedział Martin 
Buber – o czym za chwilę. Najpierw kilka uwag o tym, czego jesteśmy 
świadkami dziś.

− Synod o Nowej Ewangelizacji i Rok Wiary mają źródło w tej samej 
konstatacji: nie możemy już myśleć o wierze jako o „oczywistej przesłance 
życia wspólnego”. „W rzeczywistości, założenie to nie tylko przestało być 

4 Na spotkaniu z episkopatem Brazylii 27 VII 2013 r. w przemówieniu zatytułowanym 
Duszpasterstwo to realizowanie macierzyństwa Kościoła papież Franciszek w trzecim punk-
cie rozwija temat: Ikona Emaus jako klucz do zrozumienia teraźniejszości i przyszłości. Zob. 
„L’Osservatore Romano” 2013, nr 10, edycja polska, s. 21–22.
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oczywiste, ale często bywa wręcz negowane” (Porta fidei, 2). Jeśli wiary 
nie można już uznawać za oczywistą przesłankę, to nietrudno sobie wyob-
razić sytuację odwrotu od chrześcijaństwa, w jakiś sposób analogicznego 
do tego, który stał się udziałem dwóch uczniów oddalających się od Je-
rozolimy. Można by postawić symboliczne pytanie, czy droga do Emaus 
mogłaby być postrzegana jako droga w kierunku Aten, wedle obiekcji 
zgłoszonej znacznie później (przez Tacjana i Tertuliana), ale wciąż powra-
cającej w opozycji wiedza–wiara: co mają wspólnego Ateny i Jerozolima? 
Jeśli ów odwrót nie musiałby przybierać aż tak radykalnej postaci, to zna-
czyłoby, że problem sytuuje się gdzieś indziej. Jeśli wiary nie można już 
uznawać za oczywistą przesłankę dla życia, to pilnym pytaniem jest to, jak 
przebudzić w ludziach naszych czasów zainteresowanie nią i chrześcijań-
stwem, jak rozgrzać ich serca, aby zapałały, tak jak tym dwóm w drodze 
do Emaus?5

− Trzeba powiedzieć, że wielu zdaje się podążać drogą do Emaus, dro-
gą rozczarowania i zawodu: „A myśmy się spodziewali…”. To rozczarowanie 
i zawód mają bardzo szerokie spektrum, dotyczą różnych aspektów naucza-
nia i stanowiska Kościoła, zwłaszcza w zakresie dyscypliny sakramentów 
i moralności.

− Ankieta (zarządzona przez papieża Franciszka) sondująca, co myślą 
i czują ludzie/wierni, przygotowywana jako materiał na przyszły Synod 
Biskupów, w moim przekonaniu może pokazać skalę tego rozczarowania 
oraz owej nieoczywistości wiary jako przesłanki. I tak naprawdę temu 
(czyli wejściu w owo rozczarowanie) chyba ma służyć.

4) Spróbujmy wyjść od wstępnej, hipotetycznej diagnozy przyczyny 
rozczarowania (tak jak rozeznaje ten kryzys Kościół6), stawiając pytanie: 
Co nie jest już więcej oczywistą przesłanką wspólnego życia? Co już nie 
oświetla – sięgając po to określenie, usiłuję odnieść się do encykliki Lu-
men fidei i wprowadzić bliską jej metaforykę – naszego wspólnego ży-
cia? Co wyłącznie oświetla nasze życie? Za „co” podstawmy – „prawdę”/
„przekonanie”, wtedy nasze pytania wybrzmią nieco mocniej: Jaka prawda 
(jakie przekonanie) nie jest już więcej oczywistą przesłanką wspólnego ży-
cia? Jaka prawda (jakie przekonanie) już nie oświetla naszego wspólnego 
życia? Jaka prawda (jakie przekonanie) przestała (przestało), jak się wyda-
je, na nas wpływać? Ponieważ nie pozostaje w gestii badań naukowych? 
Ponieważ nie jest doświadczana? To prowadzi nas do kolejnego pytania: 

5 To jest tak naprawdę treścią bardzo osobistej adhortacji apostolskiej Evangelii gau-
dium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie Franciszka.

6 Według nauczania Kościoła, w szczególności Jana Pawła II, idzie o ludzki wymiar 
tajemnicy odkupienia. Zob. Redemptor Hominis, 10.
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Jaki wymiar ludzkiego życia wydaje się coraz bardziej kwestionowany 
(czy już jest zakwestionowany)?

Można postawić tezę, że tą prawdą jest właśnie konstatacja, że czło-
wiek jest ostatecznie z Miłości, że nie jest „przypadkowym i pozba-
wionym znaczenia produktem ewolucji. Każdy z nas jest – mówił Be-
nedykt XVI w homilii podczas inauguracji pontyfikatu (24 IV 2005 r.) 
– owocem zamysłu Bożego. Każdy z nas jest chciany, każdy miłowany, 
każdy niezbędny. Nie ma nic piękniejszego, niż wpaść w sieci ewangelii 
Chrystusa. Nie ma nic piękniejszego, jak poznać Go i opowiadać innym 
o przyjaźni z Nim”.

Można powiedzieć, że to nie tyle prawda o stworzeniu usiłuje rywa-
lizować z prawdą naukową o ewolucyjnym rodowodzie wszechświata 
i człowieka, ile to właśnie zideologizowana prawda naukowa o ewolucyj-
nym rodowodzie wszechświata i człowieka (tudzież nienaukowa, pseudo-
naukowa ideologia gender, pomieszana ze słusznymi postulatami femini-
stek przełamywania niesprawiedliwości, usankcjonowanych zwyczajowo 
i prawnie, a uwarunkowanych kulturowo, i usiłująca się w ten sposób 
legitymizować) usiłuje zdyskontować prawdę o stworzeniu (naturze) jako 
w żaden sposób niedowodliwą naukowo i wręcz zbędną (szkodliwą)7. Czy 
rzeczywiście nauka jest uprawniona do takiego kroku? Czy to światło ro-
zumu jest rzeczywistym światłem rozumu?

Ciągle nie możemy pominąć tego wymiaru ludzkiej egzystencji, o któ-
rym mówił Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis 
w punkcie 10: „Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje 
dla siebie istotą niezrozumiałą, jego życie jest pozbawione sensu, jeśli 
nie objawi mu się Miłość, jeśli nie spotka się z Miłością, jeśli jej nie 
dotknie i nie uczyni w jakiś sposób swoją, jeśli nie znajdzie w niej ży-
wego uczestnictwa[8]. I dlatego właśnie Chrystus-Odkupiciel, jak to już 
zostało powiedziane, »objawia w pełni człowieka samemu człowiekowi«. 
To jest ów – jeśli tak wolno się wyrazić – ludzki wymiar Tajemnicy Od-
kupienia. Człowiek odnajduje w nim swoją właściwą wielkość, godność 
i wartość swego człowieczeństwa. Człowiek zostaje w Tajemnicy Odku-
pienia na nowo potwierdzony, niejako wypowiedziany na nowo. Stwo-
rzony na nowo! »Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika 
ani człowieka wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem 

7 Oczywiście nie mam zamiaru tu dyskutować na temat sporu ewolucjonizm–kre-
acjonizm ani na temat stanowiska Kościoła w tej kwestii. Odsyłam zainteresowanych 
do ciekawego studium Michała Chaberka OP Kościół a ewolucja (Warszawa 2012).

8 Czy współczesny kryzys AD 2013, wielorako się objawiający, nie jest kryzysem re-
lacji, kryzysem miłości?
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jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie« (Ga 3,28). Człowiek, który 
chce zrozumieć siebie do końca – nie wedle jakichś tylko doraźnych, 
częściowych, czasem powierzchownych, a nawet pozornych kryteriów 
i miar swojej własnej istoty – musi ze swoim niepokojem, niepewnością, 
a także słabością i grzesznością, ze swoim życiem i śmiercią, przybliżyć 
się do Chrystusa. Musi niejako w Niego wejść z sobą samym, musi sobie 
»przyswoić«, zasymilować całą rzeczywistość Wcielenia i Odkupienia, 
aby siebie odnaleźć. Jeśli dokona się w człowieku ów dogłębny proces, 
wówczas owocuje on nie tylko uwielbieniem Boga, ale także głębokim 
zdumieniem nad sobą samym. Jakąż wartość musi mieć w oczach Stwór-
cy człowiek, skoro zasłużył na takiego i tak potężnego Odkupiciela (por. 
hymn Exsultet z Wigilii Wielkanocnej), skoro Bóg »Syna swego Jedno-
rodzonego dał«, ażeby on, człowiek »nie zginął, ale miał życie wieczne« 
(por. J 3,16). Właśnie owo głębokie zdumienie wobec wartości i godności 
człowieka nazywa się Ewangelią, czyli Dobrą Nowiną. Nazywa się też 
chrześcijaństwem. Stanowi o posłannictwie Kościoła w świecie – również, 
a może nawet szczególnie – »w świecie współczesnym«”. 

 Zaczęło się rzeczywiście od spotkania

Spróbujmy przeanalizować dwa spotkania, pierwsze – „nad Jordanem”, 
które przyjęło postać doświadczenia inicjującego, oraz drugie – „w drodze 
do Emaus”, które stało się ikoniczne.

Spotkanie nad Jordanem (J, 29–42) 

Wszystko zaczęło się nad Jordanem, od „spojrzenia” i tajemniczego 
słowa Jana Chrzciciela: „Oto Baranek Boży” rzuconego w kierunku Je-
zusa z Nazaretu (por. J 1,36). „Czego szukacie? Rabbi/Nauczycielu, gdzie 
mieszkasz? Chodźcie i zobaczcie” (J 1,38–39) – to syntetyczny dialog, który 
wprowadził w spotkanie Jana, autora relacji, i Andrzeja, brata Szymona 
(Piotra) z Jezusem, synem Józefa z Nazaretu, w którym rozpoznali Tego, 
„o którym napisał Mojżesz w Prawie i prorocy” (Pwt 18,18; Iz 7,14; 9,6; 
Ez 34,23; por. J 1,41; 45).

Warto zwrócić uwagę, że to spotkanie nie ma charakterystyki punk-
towej, jaką posługują się (jako swoistą idealizacją) przedstawiciele ma-
tematyki i fizyki, nie ma też charakterystyki wyłącznie intencjonalnego 
korelatu o zmiennym czasie przeżywania, o jakim mówią fenomenolo-
gicznie zorientowani teoretycy poznania. Nie jest to także wymierny czas 
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trwania jakiegoś procesu (psychicznego, społecznego). Pozostawanie ra-
zem, bycie razem, współdzielenie życia owocuje rozpoznaniem, uznaniem 
i przylgnięciem9 do tej Obecności. Spotkanie nad Jordanem, a właści-
wie to wszystko, co wydarzyło się potem, gdy ci dwaj uczniowie Jana 
Chrzciciela znaleźli się w towarzystwie Jezusa z Nazaretu, było wstępem, 
którego nigdy nie zapomnieli („A działo się to około godziny dziesią-
tej” – czyli szesnastej naszego czasu), doświadczeniem inicjującym, które 
z każdym następnym spotkaniem nie tylko odżywało, ale potwierdzało 
się na nowo. Bez tego potwierdzania się na nowo rozpoznania, uznania 
i przylgnięcia dynamiczna rzeczywistość wiary rozpłynęłaby się w senty-
mentalnym wspomnieniu, nie ukonstytuowałaby się natomiast w pew-
ną postać pamięci aktualnej, żywej świadomości10. Oczywiście otwarte 
jest pytanie, czy taka świadomość pozostaje w mocy samego człowieka 
i jego wysiłków. Wydaje się, że jest ona nie tyle efektem szeroko rozumia-
nej ascezy, choć ta w jakimś sensie jest warunkiem koniecznym, ile nade 
wszystko owocem Bożego działania w człowieku11.

Cała Ewangelia św. Jana (a także Listy i Apokalipsa) nosi na sobie śla-
dy owego pogłębiającego się w czasie rozpoznania, uznania i przylgnięcia 
(celowo unikam określenia „przekonania”, aby nie dokonać redukcji tego 
doświadczenia do poznania wyłącznie intelektualnego12), już od początku 
artykułowanego słowami „znaleźliśmy Chrystusa” (por. J 1,41), oraz jest 
wielkim świadectwem/wyznaniem.

Wydarzenie spotkania z Innym – tak pozwolę sobie teraz zmienić styl 
mojej narracji – począwszy od tego, co zaszło nad rzeką Jordan, zaczyna się 
rozszerzać o kolejnych ludzi i zatacza coraz szersze kręgi za sprawą uczniów 
Nazareńczyka.

9 Zob. S. Szczyrba, Wiara religijna a sąd egzystencjalny, „Studia Philosophiae Christia-
nae” 2011, nr 2 (47), s. 127–138.

10 Jeśli już miałbym precyzować ten stan świadomości, to przyrównałbym go 
do świadomości towarzyszącej (in actu exercito). Dlatego paradoksalna w jakimś sensie 
obietnica „odchodzącego” Jezusa, że pozostanie ze swoimi uczniami aż do skończenia świa-
ta (por. Mt 28,20), mogłaby być jej podstawą.

11 Nie można poczynań człowieka rozumieć w tym sensie, że wymuszają one na Bogu 
jakieś działanie. Są one względnie (na ogół) konieczne. Bóg zbliża się do człowieka, któ-
ry ku Niemu dąży, odpowiadając na Boże wezwanie. Krótko mówiąc, Bóg jest pierw-
szym, który działa. Ze strony człowieka potrzebna jest odpowiedź, zaangażowanie. Zob. 
D.  Edwards, Jak działa Bóg?, przekł. M. Chojnacki, Kraków 2013; por. A. Perzyński, Z historii 
problemu łaski, Warszawa 2010.

12 Mamy tu do czynienia raczej z poznaniem afektywnym, o jakim mówił Tomasz 
z Akwinu. Zob. T. Huzarek, Tomasza z Akwinu teoria afektywnego poznania Boga oraz jej 
filozoficzne i teologiczne założenia, Lublin 2012.
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Wydarzenie spotkania na drodze do Emaus (Łk 24,13–35).

To, co się wydarzyło na drodze do Emaus, nie tylko pozostaje w logice 
paradygmatu spotkań z wyjątkową (historyczną) Osobowością i Obecnoś-
cią Nazareńczyka, tudzież z budzącym zdumienie przemienionym człowie-
czeństwem Jego uczniów/wyznawców, lecz wnosi również istotne światło 
w zrozumienie wewnętrznej dynamiki spotkania. Spróbujmy to syntetycz-
nie przedstawić. 

Uczniowie byli tak zaaferowani „tym wszystkim, co się wydarzy-
ło” (Łk 24,14) w Jerozolimie, że nie rozpoznali w towarzyszu drogi, który 
w międzyczasie do nich dołączył, Jezusa. Łukasz, prawdopodobnie na pod-
stawie relacji albo samych uczestników, albo kogoś, kto był świadkiem 
ich opowieści, określił ich stan słowami: „Oczy ich były niejako na uwięzi, 
tak że Go nie poznali” (w. 16). To stan zaciemnienia umysłu i serca ko-
goś ogarniętego wielkim smutkiem (por. w. 17), pogrążonego w rozpa-
czy, zawiedzionego i wielce rozczarowanego, bo rozsypały się jego plany 
na przyszłość (por. w. 21). Wszystko to nie pozwala im rozpoznać żywego, 
obecnego przy nich Nauczyciela, mimo świadectwa kobiet, że On żyje, 
i uczniów o pustym grobie (por. w. 22–24). 

Pomijając ten aspekt, że mamy tutaj do czynienia ze spotkaniem pas-
chalnym, które samo w sobie ma szczególną rangę13 oraz uwiarygodniają-
cy sens w stosunku do wszystkich innych, wcześniejszych (przedpaschal-
nych) i późniejszych (popaschalnych) spotkań uczniów z Jezusem, a także 
do samej Tajemnicy Wcielenia, trzeba powiedzieć, że spotkanie na dro-
dze do Emaus ma szczególny sens pedagogiczny. Od słynnego wstępu: 
„O nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, 
co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść 
do swej chwały?” (w. 25–26), w którym Jezus wskazuje wprost na speł-
nienie prorockich zapowiedzi odnoszących się do Pomazańca/Chrystusa, 
a zarazem uczy czytać wydarzenia jerozolimskie w pewnym kluczu her-
meneutycznym (teksty prorockie wskazują na Nazareńczyka i wszystko 
to, co Go spotkało; On zaś pozwala rozumieć owe zapowiedzi proroków 
jako w Nim znajdujące spełnienie), rozpoczyna się egzystencjalne towa-
rzyszenie ich otwieraniu się na światło wiary. Ma ono dwa wymiary: 
osobowo-formacyjny oraz intelektualno-przedmiotowy. Odwołajmy się 
do „Encykliki dwóch papieży”, aby przybliżyć tę kwestię.

W pierwszym wymiarze idzie o to, o czym czytamy w Lumen fi-
dei, 45: „Wyznający wiarę dostrzega, że jest zaangażowany w prawdę, 

13 Zob. S. Szczyrba, Doświadczenie chrześcijańskie, „Łódzkie Studia Teologiczne” 2002–
2003, nr 11–12, s. 23–41.
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którą wyznaje. Nie może wypowiadać z prawdą słów Credo, nie będąc 
tym samym przemienionym, nie włączając się w obejmującą go hi-
storię miłości, która poszerza jego istnienie, czyniąc go częścią wielkiej 
wspólnoty, ostatecznego podmiotu wypowiadającego Credo, którym 
jest Kościół. Wszystkie prawdy, w które wierzymy, mówią o tajemnicy 
nowego życia wiary jako drodze komunii z Bogiem żywym” (podkre-
ślenia – S.S.).

Jednakowoż ta prawda – w którą (wyznając ją) się angażuje, do-
świadczając osobiście owoców swego zaangażowania14 w postaci prze-
miany poszerzającej jego istnienie, może być wyartykułowana słownie 
w języku przedmiotowym jako treść wyznawanej wiary. Jest to wiara 
w sensie wierzenia (wierzę), że: „Życie Chrystusa, Jego sposób poznania 
Ojca, życie całkowicie w relacji z Nim, otwiera przed życiem ludzkim 
nową przestrzeń, i my możemy w nią wejść. Św. Jan wyraził doniosłość 
osobistej relacji z Jezusem dla naszej wiary, posługując się na różne 
sposoby czasownikiem wierzyć. Oprócz »wierzyć, że« prawdą jest to, 
co mówi Jezus (por. J 14,10; 20,31), Jan używa także wyrażeń: »wierzyć« 
Jezusowi oraz »wierzyć w« Jezusa” (Lumen fidei, 18).

Papieżowi Franciszkowi idzie nade wszystko o wiarę Jezusowi, 
o wiarę w Jezusa, o odzyskanie doświadczenia spotkania, czyli – rozgrza-
nie serca, o sprawienie, aby ono zapłonęło. Wróćmy jeszcze na moment 
do ikony Emaus.

W istocie gdy (podczas łamania chleba) „oczy im się otworzyły 
i poznali Go” (pamiętajmy o biblijnym sensie słowa „poznać”!), uświa-
domili sobie nieco retrospektywnie, że już w drodze serce w nich za-
pałało, zareagowało, uczuło („coś się z nimi/w nich działo”), choć nie 
umieli tego w żaden sposób do niczego przyporządkować: „Czy ser-
ce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 
wyjaśniał?” (w. 32). Wiedzieli, że coś ważnego dla nich i z nimi się 
dzieje. Nie bardzo wiedzieli jednak – co. Niejasno rozpoznawali jed-
nak, że dzieje się coś dla nich dobrego, ważnego. Coś, co odbudowuje 
ich nadzieję. Dlatego próbowali przytrzymać, przedłużyć owo bycie 
razem, ową Obecność, zapraszając Nieznajomego/„Znajomego z drogi” 
do domu, do wspólnego stołu (por. w. 29). Znaczący jest także finał: 
„W tej samej godzinie wybrali się i wrócili do Jerozolimy” (w. 33). 
Decyzja o drodze powrotnej. Po co? Aby podzielić się tym, co się im 
przydarzyło! W tym samym kluczu można czytać także historię Marii 
Magdaleny i inne spotkania. 

14 Owoców tego zaangażowania doświadcza także wspólnota.
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Dopowiedź odwołująca się do Buberowskiej dialogiki 
i Wojtyłowskiej analizy czynu15

Wspomniałem wyżej o Buberze. Napisałem, że „epizod na drodze 
do Emaus stanowi egzemplaryczne potwierdzenie tego, co na temat spot-
kania powiedział Martin Buber”.

Buber w trzeciej części swojego dzieła Ich Und Du podąża w kie-
runku wskazania momentu wydarzającego się spotkania jako momentu 
objawienia (Boga). Z takiego momentu spotkania człowiek nie wychodzi 
taki sam, jaki weń wszedł. Człowiek w swojej nieintencjonalnej refleksji 
towarzyszącej stwierdza, że „tutaj dzieje się coś z człowiekiem. Niekiedy 
jest to jak tchnienie, niekiedy jak zapasy, tak czy inaczej – dzieje się”, 
powiada Buber16. To stwierdzenie Bubera pozwala, jak sądzę, uzupełnić 
znane nam konstatacje Karola Wojtyły dotyczące charakterystyki do-
świadczenia osoby17, jej struktury samostanowienia. W szczególny sposób 
chodzi tu o uzupełnienie dwóch dynamizmów podmiotowanych przez 
osobę (które wyróżnił autor Osoby i czynu18) o dynamizm trzeci, o któ-
rym mówi właśnie Buber. W sumie obok upodmiotowienia i sprawstwa 
par excellence czynu („ja działam”) mielibyśmy uczynnienia („coś dzieje 
się we mnie, ze mną”), które „ja” podmiotuje, ale nie jest ich sprawcą 
w sensie takim, o jakim mowa w przypadku czynu, oraz ów trzeci dyna-
mizm, w którym podmiotowanie „ja” przybiera kształt bierności aktyw-
nej – przyzwolenia na działanie Kogoś Innego. Podmiot jest świadomy 
wydarzenia („tutaj dzieje się coś ze mną – człowiekiem”) i zachowuje 
się responsorycznie w sensie pewnej interaktywności, ale tak napraw-
dę tylko „pozwala” działać obecnej „tu i teraz” Tajemnicy, rozpoznając 
i uznając Jej Obecność. Buber pisze: „Człowiek wychodzący z istotowego 
aktu czystej relacji[19] ma w swej istocie pewne więcej, jakiś przyrost, 
o którym wcześniej nie wiedział i którego pochodzenia nie jest w stanie 
prawidłowo określić. […] Rzeczywistością jest to, że otrzymujemy coś, 

15 Por. S. Szczyrba, „Jest tam, gdzie go wpuścimy!”. Kilka uwag o transcendencji i im-
manencji Boga w nawiązaniu do klasycznej metafizyki i Buberowskiej dialogiki, „Łódzkie 
Studia Teologiczne” 2013, nr 22, s. 205–206.

16 M. Buber, Ja i Ty, [w:] tenże, Ja i Ty. Wybór pism filozoficznych, przekł. J. Doktór, 
Warszawa 1992, s. 108 [oryg.: tenże, Werke, I. Bd.: Schriften zur Philosophie, München–
Heidelberg 1962, s. 152].

17 Zob. S. Szczyrba, Problem relacji religijnej. Próba oceny przydatności dialogiki Marti-
na Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekularystycznej, Łódź 2009, s. 200–234.

18 Zob. K. Wojtyła, Osoba i czyn, [w:] tenże, Osoba i czyn oraz inne studia antropolo-
giczne, Lublin 1994, s. 73–76.

19 Znaczy to, że człowiek nie przyjmuje tutaj postawy Ja–To.
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czego przedtem nie mieliśmy, i otrzymujemy w taki sposób, że wiemy: 
to zostało nam dane”20.

Moment rozpoznania, uznania oraz przyzwolenia na działanie 
„tu i teraz” działającej Tajemnicy jest nie tylko momentem ukonsty-
tuowania się współbytowania, wejścia w relację, lecz również otwie-
ra „Ja” na kolejne manifestacje/objawienia się „TY”. Jest to szczegól-
nie ważne, ponieważ uprzywilejowanym „miejscem” wydarzania się 
tego spotkania z Wiecznym TY jest, według Bubera, przestrzeń relacji 
interpersonalnych.

Wydaje się, że to uzupełnienie Wojtyłowskiego stanowiska odkrytym 
przez Bubera dynamizmem, czy też odwrotnie – odczytanie Bubera, od-
krytego przezeń dynamizmu osoby, i wkomponowanie go w dynamizm 
osoby zaprezentowany przez Wojtyłę, pozwala mówić z jednej strony 
o antropologii integralnej, którą miał na uwadze Wojtyła, a także Buber, 
który rozwijał oryginalną ideę człowieka zupełnego, z drugiej zaś strony 
otwiera to możliwość rozważenia i budowania oryginalnej filozofii i teo-
logii spotkania.

 Filozofia i teologia spotkania/mistyka spotkania

W dniu 27 grudnia 1978 roku, podczas spotkania z Janem Pawłem II, 
Johannes B. Lotz SJ usłyszał ze strony papieża ponaglenie: „trzeba two-
rzyć filozofię spotkania”. Rok wcześniej kardynał Karol Wojtyła opowiadał 
swojemu rozmówcy o swojej wakacyjnej (1977) lekturze tekstów Emma-
nuela Lévinasa. Lotz, sam przekonany co do doniosłości filozofii spotkania, 
uczynił owo ponaglenie papieskie mottem prowadzonego w roku akade-
mickim 1979/1980 na Uniwersytecie Gregoriańskim seminarium z proble-
matyki filozofii spotkania i dialogu21.

20 M. Buber; Ja i Ty, dz. cyt., s. 152.
21 Zob. A. Jarnuszkiewicz SJ, Od systemu do etyki. Krytyka rozumu dialektycznego, 

Kraków 2012, s. 7–8. M.in. prace Antoniego Jarnuszkiewicza SJ, zwłaszcza jego rozprawa 
doktorska Separazione e Prossimità. Studio filosofico sulla possibilità di una teoria della 
persona fondata sul metodo e sulle analisi di Emmanuel Lévinas (Roma 1982), której pro-
motorem był prof. Simon Decloux SJ, oraz habilitacja (1991) Miłość i Bycie. Studium z me-
tafizyki (Kraków 1994), a także prace Marka Jędraszewskiego (doktorat [1979] Le relazioni 
intersoggettive nella filosofia di Levinas, Roma 1980 – promotor: prof. Simon Decloux SJ; 
habilitacja [1991] W poszukiwaniu nowego humanizmu. J.-P. Sartre – E. Lévinas, Kraków 
1994) zdawały się wychodzić naprzeciw temu postulatowi. Por. też J. Tischner, Fenomeno-
logia spotkania, „Analecta Cracoviensia” 1978, t. 10, s. 73–98; tenże, Śladami Nieskończonego. 
W kręgu myśli E. Lévinasa, „Analecta Cracoviensia” 1986, t. 18, s. 61–84.
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Mimo postępu badań nad myślą filozofów dialogu, nazywanych 
także filozofami spotkania22, nie sposób uznać, że postulat papieski zo-
stał zrealizowany w pełni. Trudność przedsięwzięcia wynika z subtel-
ności i wieloaspektowej złożoności zagadnienia. Istnieje rzeczywiście 
problem człowieka, problem bycia człowiekiem w pełnym tego słowa 
znaczeniu (zupełnym – w rozumieniu Bubera, w pełni samostanowią-
cym o sobie i spełniającym się jako osoba w darze z siebie drugiemu 
– w rozumieniu Wojtyły/Jana Pawła II), a w konsekwencji – bycia 
kobietą i mężczyzną. Słynne stwierdzenie Simone de Beauvoir „Nikt 
nie rodzi się kobietą, tylko się nią staje” (On ne nait pas femme, on la 
devient), należałoby skorygować: „Rodzimy się ludźmi/osobami, ko-
bietami i mężczyznami, ale też się nimi – ludźmi/osobami, kobietami 
i mężczyznami stajemy”. Człowiek jako osoba jest sobie dany, ale i za-
dany. Ponieważ człowiek nie jest oczywisty sam z siebie, potrzebuje 
pomocy – obecności wychowawczej drugiego. Istnieje problem antro-
pologii filozoficznej23 postrzeganej w perspektywie filozofii i teologii 
spotkania, a nawet i mistyki.

Prawda o osobie ludzkiej jaśnieje pełnym blaskiem w perspektywie 
obecności Drugiego. Pisał o tym Jan Paweł II w encyklice z 1998 roku, 
w dwadzieścia lat po wypowiedzeniu ponaglenia: „trzeba tworzyć filozofię 
spotkania”: „W Piśmie Świętym znaleźć można cały zespół elementów, 
dostępnych bezpośrednio lub pośrednio, które pozwalają zbudować wizję 
człowieka i świata o znacznej wartości filozoficznej. […] Fundamentem tej 
»filozofii« zawartej w Biblii jest przekonanie, że życie ludzkie i świat mają 
sens i zmierzają ku pełni, która urzeczywistnia się w Chrystusie Jezusie. 
Wcielenie pozostanie zawsze centralną tajemnicą, do której należy się od-
woływać, aby zrozumieć zagadkę istnienia człowieka, świata stworzonego 
i samego Boga. Tajemnica ta stawia najtrudniejsze wyzwania przed filo-
zofią, każe bowiem rozumowi przyswoić sobie logikę zdolną obalić mury, 
w których on sam mógłby się uwięzić. Tylko tutaj jednak sens istnienia 
osiąga swój szczyt. Zrozumiała staje się bowiem najgłębsza istota Boga 
i człowieka: w tajemnicy Wcielonego Słowa zostaje zachowana natura 
Boska i natura ludzka oraz autonomia każdej z nich, a zarazem ujawnia 
się relacja miłości, która jednoczy je ze sobą, oraz jedyna w swoim rodzaju 
więź, która unikając wymieszania natur, ujmuje je we wzajemnym odnie-
sieniu” (Fides et ratio, 80).

22 S. Szczyrba, Filozofia religii w ramach filozofii dialogu, [w:] Filozofia religii, seria: 
Dydaktyka filozofii, t. 2, red. S. Janeczek, Lublin 2012, s. 233–266.

23 Por. W. Glinkowski, Człowiek – istota spoza kultury. Dialogika Martina Bubera jako 
podstawa antropologii filozoficznej, Łódź 2011.
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Gdy mówimy o Wcieleniu, musimy mieć na uwadze nie tylko hi-
storyczne wydarzenie w Nazarecie, związane ze Zwiastowaniem Aniel-
skim Dziewicy, którego kulminacyjnym momentem było Jej ludzkie Fiat. 
To wydarzenie w czasie poprzedza jednakowoż wola zbawcza Boga to-
warzysząca Jego woli stwórczej. Nie możemy swojego sposobu istnienia 
w czasie narzucać Bogu, który istnieje w sposób dla nas niepojęty poza 
czasem; którego czas, a nawet realne następstwo aktów nie dotyczy. Z tego 
powodu nie możemy, rozróżniając językowo, rozdzielać od siebie woli 
stwórczej i woli zbawczej Boga, ani tym bardziej przypisywać Bogu brak 
pełnej jedności czy wręcz wewnętrzne rozdwojenie. Bóg jednak w jakiś 
sposób czekał (z powodu człowieka) na odpowiedni moment w ludzkiej 
historii, aby swój odwieczny zamysł przeprowadzić, zrealizować. Nie było 
to bierne czekanie, lecz zamysł/plan konsekwentnie realizowany w histo-
rii, czyniący tę historię historią zbawienia.

Można wręcz powiedzieć, że ze względu na zamysł Wcielenia Syna 
– Odwiecznego Logosu, Bóg wchodził w kontakt z człowiekiem, wy-
chodził na spotkanie swego ludu24. Co więcej, ów kontakt ze względu 
na człowieka wymagał pośrednictwa konkretnego człowieczeństwa, 
konkretnego wybrańca – adresata powołania, którego Bóg posyłał 
do swego ludu. Również po Wcieleniu, a może zwłaszcza po Wcieleniu, 
ta metoda stała się w jakiejś mierze czymś typowym, zaczęła obowiązy-
wać jako reguła. Papież Franciszek napisał do Eugenia Scalfara: „Wiara 
w moim przypadku narodziła się ze spotkania z Jezusem. Było to spot-
kanie osobiste, które poruszyło moje serce oraz nadało kierunek i nowy 
sens mojej egzystencji. Lecz jednocześnie spotkanie to zostało umożli-
wione przez wspólnotę wiary, w której żyłem i dzięki której zyskałem 
dostęp do mądrości Pisma Świętego, do nowego życia, które niczym 
źródło tryskające wypływa z Jezusa poprzez sakramenty, do braterstwa 
ze wszystkimi i do posługi ubogim, będącym prawdziwym wizerunkiem 
Pana. / Bez Kościoła – proszę mi wierzyć – nie mógłbym spotkać Jezusa, 
choć jestem świadomy, że ten ogromny dar, jakim jest wiara, przecho-
wywany jest w kruchych naczyniach glinianych naszego człowieczeń-
stwa. / A zatem to właśnie na podstawie tego osobistego doświadczenia 
wiary, przeżytego w Kościele, mogę swobodnie wysłuchać Pana pytań 
i próbować, razem z Panem, szukać dróg, których przynajmniej pewien 
odcinek moglibyśmy pokonać razem”25.

24 Por. Franciszek, Nie należy ignorować…, s. 28.
25 List do niewierzącego Porozmawiajmy o wierze. Papież odpowiada Eugeniowi Scal-

fariemu na łamach dziennika „La Repubblica”, „L’Osservatore Romano” 2013, nr 11, edycja 
polska, s. 47.
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W podobny sposób myślał Buber i dał temu wyraz w Przedmowie 
do swej książki Zaćmienie Boga, w której przywołał dwie rozmowy26. 
Chodzi mi zwłaszcza o pierwszą z nich, z młodym robotnikiem, uczest-
nikiem prelekcji na temat wiary, który w toku dyskusji „sprowoko-
wał” Bubera stwierdzeniem: „Zyskałem doświadczenie, że nie potrze-
buję hipotezy »Bóg«, aby rozeznawać się w świecie”27. Buber z pasją 
argumentował, obalając jego stanowisko. Gdy skończył swój wywód, 
usłyszał, jak mężczyzna, którego twarz przypominała oblicze pastuszka, 
z oczami opuszczonymi i nabrzmiałymi powiekami, mówi wolno i z na-
ciskiem: „Ma pan rację”. Wtedy Buber się zreflektował. Odnotował: 
„Siedziałem naprzeciw niego zaskoczony. Cóż uczyniłem? Doprowadzi-
łem mężczyznę do progu gmachu, gdzie zasiada na tronie majestatyczny 
byt, którego wielki fizyk, pełen wiary Pascal nazwał Bogiem filozofów. 
Czy tego chciałem? Czy ten, do którego chciałem go doprowadzić, nie 
był innym Bogiem, zwanym przez Pascala Bogiem Abrahama, Izaa-
ka i Jakuba – tym, do którego można powiedzieć »TY«? Zmierzchało, 
było późno. Następnego dnia rano musiałem wyjeżdżać. Nie mogłem 
tu zostać, jak właściwie powinienem był uczynić, nie mogłem pójść 
do fabryki, gdzie pracował ów człowiek, nie mogłem zostać jego ko-
legą, nie mogłem razem z nim wieść życia, nie mogłem zdobyć jego 
życiowego zaufania, nie mogłem mu pomagać i razem z nim podążać 
drogą stworzenia, które przyjmuje dzieło stworzenia. Mogłem jedynie 
odpowiedzieć mu na jego spojrzenie”28.

 Zakończenie

Poczynione uwagi (głównie na temat encykliki Lumen fidei, ale także 
uwzględniające szerszy kontekst wypowiedzi papieża Franciszka oraz jego 
poprzedników), poza tym, że wskazują na potrzebę pogłębionej reflek-
sji antropologicznej, pozwalają przede wszystkim dostrzec ważną, chyba 
szczęśliwą, tendencję w nauczaniu papieskim, a w związku z tym w orien-
towaniu uwagi całego Kościoła, by odzyskać bardziej wyraźną świado-
mość istotnego wymiaru życia chrześcijańskiego i ludzkiego. To w związku 

26 Te rozmowy są częścią, obok innych wydarzeń odnotowanych przez M. Bubera, 
jego Autobiographische Fragmente, [in:] Martin Buber. Philosophen des 20. Jahrhunderts, 
Hrsg. von P.A. Schlipp, Stuttgart 1963, s. 1–34, zwł. s. 23–27.

27 M. Buber, Zaćmienie Boga, przekł. P. Lisicki, oprac. R. Reszke, Warszawa 1994, s. 6; 
tenże, Autobiographische Fragmente, dz. cyt., s. 23–24.

28 Tenże, Zaćmienie Boga, dz. cyt., s. 7–8; tenże, Autobiographische Fragmente, dz. cyt., 
s. 24–25.
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z tym można mówić o kulturze (szczególnej trosce o przeżywanie) spotka-
nia, które w sposób zasadniczy nada życiu nową perspektywę i zadecyduje 
o kierunku, w jakim będzie ono zmierzać. Więcej, wydaje się, iż poczynio-
ne wyżej uwagi pozwalają również pokazać potrzebę pogłębionej refleksji 
antropologicznej. Nie jest to bynajmniej refleksja łatwa ani oczekiwana. 
Jest ona jednak potrzebna.
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Papież Franciszek – wyjątkowy zwrot 
w kulturze chrześcijańskiej 

 naszych czasów  
Wkład obecnego pontyfikatu 

w budowanie nowego oblicza ziemi

W dobie poszukiwań dzisiejszych kształtów chrześcijańskiej kultu-
ry możemy o sobie powiedzieć, że jesteśmy prawdziwymi szczęściarza-
mi z tego powodu, że możemy być naocznymi świadkami wkładu, jaki 
w tę kulturę wnosi obecny papież Franciszek. To wielkie świadectwo życia 
chrześcijańskiego nie tylko budzi zainteresowanie, ale i podziw, i to nie je-
dynie ludzi wierzących, katolików czy chrześcijan. Jego autentyzm połączo-
ny z prostotą życia staje się coraz bardziej wyznacznikiem i drogowskazem 
dla wielu ludzi, w tym także (nawet zbuntowanej) młodzieży.

Wydaje się zatem, że warto przyjrzeć się bliżej tej postaci i jej oddzia-
ływaniu na życie Kościoła i całej rodziny ludzkiej. Dobrą do tego okazją 
może być analiza programowego dla tego pontyfikatu dokumentu, jakim 
jest adhortacja apostolska Evangelii gaudium. Papież Franciszek zawarł 
w niej swoje oczekiwania oraz obraz Kościoła, który wyłania się z kart 
Ewangelii, Kościoła, o którym on sam marzy. Jak wszystkie dokumenty 
programowe, tak i ten zawiera wiele wątków, skoro dotyka spraw, zda-
niem papieża, najważniejszych dla naszych czasów1.

Jak słusznie się zauważa: „Pontyfikat papieża Franciszka – rozpoczęty 
w Roku Wiary ogłoszonym przez Benedykta XVI – jest pontyfikatem głę-
boko duszpasterskim. O ile jego Poprzednik główny akcent wiązał z gło-
szeniem Prawdy wobec otaczającego nas relatywizmu, Franciszek mówi 
o potrzebie »otwarcia szeroko drzwi Kościoła«. Dużą wagę przywiązuje 
do właściwego stylu głoszenia Ewangelii, tak by dotrzeć także do wątpią-
cych i poszukujących”2. Nie oznacza to jednak, że pontyfikat ten nie ma 

1 Por. Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii gaudium, Kraków 2014.
2 Jest to bardzo słuszna uwaga szefa KAI wypowiedziana przy okazji jego analizy 

dotychczasowego pontyfikatu papieża Franciszka.
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swojego solidnego zakorzenieniaa w doktrynie Kościoła i że doktryny tej 
dzisiaj nie buduje. Pomimo wielu bolączek i braków, jakie dają się odkryć 
w kulturze i cywilizacji, papież ten stawia na człowieka, czasami słabego 
i błądzącego, bo to właśnie jego Stwórca umieścił na szczycie drabiny 
swoich stworzeń. Jest w tym niewątpliwie zawarta wiara w ogromne po-
kłady dobra, czasami głęboko ukryte w ludzkich losach. Jest to jednocześ-
nie to dobro, na którym można i trzeba budować naszą przyszłość.

 Wołanie o Kościół ubogi i dla ubogich

Ten rys głębokiego chrześcijańskiego humanizmu zdaje się nadawać 
obecnemu pontyfikatowi charakter zupełnie wyjątkowy i szczególny, 
a jednocześnie nad wyraz ważny dla naszych czasów. Jest też dowodem 
troski papieskiej o człowieka. Franciszek poświęca wiele uwagi ludziom 
ubogim i chodzi tutaj o różnie rozumiane ubóstwo3. Za sprawą jego wcześ-
niejszej posługi kapłańskiej i biskupiej w biednej Ameryce Łacińskiej, 
która nadała mu formację duchową, niewątpliwie można już dzisiaj o nim 
mówić jako o papieżu ubogich.

To doświadczenie uświadomiło mu, że powinien w wyraźny i jedno-
znaczny sposób stawać po stronie tych, o których świat, zwłaszcza świat 
polityki i ekonomii, zapomniał i nie troszczy się o ich los lub troszczy się za 
słabo i za mało skutecznie. Potrzeba zatem gromkiego głosu papieskiego, 
który zostanie łatwiej usłyszany i dotrze do wszelkich gremiów decyzyj-
nych i możnych tego świata. Papież Franciszek od pierwszych dni swoje-
go pontyfikatu tę rolę na siebie przyjął. To nie przypadek, że na miejsce 
swojej pierwszej oficjalnej wizyty poza Rzymem wybrał włoską wyspę 
Lampedusę zaraz po tym, jak wydarzyła się tam tragedia, gdy u jej wy-
brzeży zatonęli uciekinierzy z kontynentu afrykańskiego. Lampedusa jest 
miejscem największego kryzysu humanitarnego w Europie, przypływają 
tam tysiące uciekinierów z całej Afryki. Władze Włoch z trudem radzą 
sobie z masowym napływem uchodźców i od lat bezskutecznie usiłują 
przekonać wszystkich europejskich partnerów, że to, co dzieje się na ich 
wodach, dotyczy całego kontynentu i wymaga podjęcia wspólnych dzia-
łań, gdyż Lampedusa ani nawet Włochy nie są ostatecznym celem Afry-
kanów. Od tamtego czasu papież wielokrotnie zabierał głos w sprawie 
emigrantów, nawołując do stworzenia im ludzkich warunków życia w kra-
jach, do których emigrują.

3 Por. Papież Franciszek, dz. cyt., nr 186–216.
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Na prośbę Franciszka wizyta miała możliwie najskromniejszy prze-
bieg. Zażyczył sobie, by towarzyszyło mu zaledwie kilka osób z grona du-
chowieństwa i miejscowych władz. Żadnych polityków i kościelnych hie-
rarchów, żadnego ceremoniału, żadnego oficjalnego powitania. Papież tak 
wyjaśnił intencję swej podróży: „Imigranci zginęli w morzu, na łodziach, 
które zamiast prowadzić po drodze nadziei, przyniosły śmierć. Kiedy kil-
ka tygodni temu usłyszałem tę wiadomość, która niestety wiele razy się 
powtórzyła, moja myśl powracała stale, jak cierń w sercu przynoszący 
cierpienie. Poczułem, że muszę przyjechać tutaj, by się modlić, by dokonać 
gestu bliskości, lecz również by rozbudzić nasze sumienia, by to, co się 
wydarzyło, już się nie powtórzyło”4. W homilii wygłoszonej w czasie mszy 
świętej na wyspie padły znamienne słowa: „Prosimy o przebaczenie za 
obojętność wobec wielu braci i sióstr, prosimy o przebaczenie za tych, 
którzy się od nich odwrócili, zamknęli się w swoim dobrobycie, wywołu-
jącym znieczulicę. Prosimy o przebaczenie za tych, którzy swymi decyzjami 
podejmowanymi w wymiarze światowym stworzyli sytuacje prowadzące 
do tych dramatów”5.

Tego rodzaju słowa i gesty sprawiają, że mówi się o nim jako o papie-
żu sprzeciwiającym się wszelkiemu wykluczeniu społecznemu. Przypomina 
on z wielką mocą i stanowczością to, co przekaz Chrystusa wnosił w kul-
turę czasów pierwszych chrześcijan – że jako boskie stworzenia jesteśmy 
równi w swojej ludzkiej godności, dopiero później różnicują się nasze 
funkcje i zadania. Ten głos papieża Franciszka w nowym tysiącleciu chrześ-
cijaństwa zdaje się nabierać wyjątkowego znaczenia, a on sam staje się 
coraz bardziej „papieżem wykluczonych”. Niestety pomimo ponad dwóch 
tysięcy lat głoszenia ewangelii pomiędzy ludźmi, wykluczenie wciąż po-
zostaje dotkliwym problemem także współczesnych społeczeństw. 

Jeśli za kulturę uważamy to wszystko, co czyni nasze życie bardziej 
ludzkim, to stawanie w obronie ubogich okazuje się tej kultury o chrześ-
cijańskim obliczu znakiem szczególnym. Pozwala też wypełnić postulaty 
Soboru Watykańskiego, który uczynił z „opcji preferencyjnej na rzecz ubo-
gich” jedno z wielkich zadań Kościoła w przyszłości i wielki znak naszych 
czasów. Potrzeba było papieża aż z Ameryki Łacińskiej, by to zadanie po-
stawić w samym centrum życia i działania Kościoła współczesnego, papie-
ża, który nie tylko o tym wie, ale także całym sercem to czuje i te swoje 
odczucia wyraża z niebywałą odwagą i konsekwencją. Czyż można zrobić 

4 Papież na Lampedusie: prosimy o przebaczenie za obojętność, http://wiadomosci.
onet.pl/swiat/papiez-na-lampedusie-prosimy-o-przebaczenie-za-obojetnosc/l0zt5 [dostęp: 
10.06.2015].

5 Por. tamże.
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więcej dla ukazania wiarygodności ewangelizacyjnej Kościoła w dobie 
wielorakich kryzysów? Tego rodzaju świadectwa życia chrześcijańskiego 
nie da się dzisiaj niczym zastąpić.

 Pontyfikat cierpliwego dialogu

Kolejnym ważnym rysem obecnego pontyfikatu jest podkreślanie przez 
papieża Franciszka konieczności podejmowania dialogu na różnych płaszczy-
znach życia. W adhortacji Evangelii gaudium tak na ten temat mówi: „Ewan-
gelizacja zakłada również drogę dialogu. W naszych czasach dla Kościoła 
istnieją trzy szczególne środowiska dialogu, w których powinien być obecny, 
by spełnić posługę w zakresie pełnego rozwoju człowieka i osiągnąć dobro 
wspólne: dialog z państwami, ze społeczeństwem – obejmujący dialog z kul-
turami i nauką – oraz dialog z innymi wierzącymi nienależącymi do Kościoła 
katolickiego”6. Obecny następca świętego Piotra dostrzega we współczes-
nym świecie wiele podziałów czy wysokich murów utrudniających, a nawet 
wykluczających komunikację społeczną czy chociażby wzajemne poznanie. 
Dialog jest jedyną drogą umożliwiającą dziś wnoszenie we współczesny 
świat wartości, którymi Kościół żyje i którymi chce się dzielić. 

Według antropologii chrześcijańskiej Bóg nie chciał, aby człowiek 
był sam, stworzył więc niewiastę. Sobór Watykański II podkreśli wręcz, 
że Bóg nie chciał, żebyśmy zbawiali się pojedynczo, dlatego uczynił z nas 
lud, to znaczy wspólnotę powiązaną wieloma więzami. Nie sposób jednak 
nie zauważyć, że każdy z nas, pomimo wspólnego człowieczeństwa, jest 
inny, każdy odznacza się jakimś właściwym dla niego bogactwem. Te róż-
nice zaś stanowią wyzwanie i zachętę do komunikacji, a zatem do dialogu. 
Można więc dostrzec w takiej perspektywie, że dialog, z woli Boga, wpisu-
je się w samą istotę człowieczeństwa, nie jest tylko peryferyjną i niewiele 
znaczącą postawą fakultatywną. Człowiek jest istotą dialogiczną. To z kolei 
wskazuje normatywnie na obowiązek prowadzenia i poszukiwania szans 
dialogu między ludźmi. Wolno nawet zapytać: czy możliwy byłby praw-
dziwy dialog z Bogiem bez praktykowania go z drugim człowiekiem? 
A zatem refleksja nad dialogiem wpisuje się w ten sposób w szerokie 
obszary zainteresowań humanistycznych i społecznych, ale także chrześci-
jańskich i teologicznych7.

6 Papież Franciszek, nr 238.
7 Por. S. Skobel, Human as a dialogic being. Moral aspect of dialogue practice, [w:] 

Forein languages in higher education system. Didactic issues, ethical problems and teach-
ing management, red. R. Cynkier, P. Żłobiński, Łódź 2012, s. 156 i nast.
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Konieczność dialogu we współczesnym świecie papież Franciszek bar-
dzo mocno podkreślił w czasie niedawnej pielgrzymki do Bośni i Herce-
gowiny, gdy mówił w Sarajewie: „Potrzebujemy wzajemnej komunika-
cji, odkrywania bogactwa każdego, a także doceniania tego, co nas łączy 
oraz spoglądania na różnice jako na szansę wrastania w poszanowaniu dla 
wszystkich. Konieczny jest cierpliwy i ufny dialog, tak aby osoby, rodziny 
i wspólnoty mogły przekazywać wartości swojej kultury i przyjmować 
dobro pochodzące z doświadczeń innych”8. Papież jest bardzo uwrażliwio-
ny na wszelkie formy dialogu, w tym także dialogu międzyreligijnego. 
Świadczyć może o tym jego wieloletnia przyjaźń, jeszcze w Argentynie, 
z rabinem Buenos Aires Abrahamem Skórką. Owocem ich spotkań i roz-
mów na bardzo wiele tematów, również tych z zakresu podejścia judaizmu 
i chrześcijaństwa do różnych problemów współczesności, jest przetłuma-
czona także na język polski książka W niebie i na ziemi9.

Dlatego nie dziwią jego słowa o potrzebie dialogu z muzułmanami, 
który jego zdaniem jest dziś najskuteczniejszym antidotum na wszelką 
przemoc10. Franciszek stwierdza z zadowoleniem, że mimo nieporozumień 
i trudności, udało się w ostatnich latach poczynić postępy w kontaktach 
z islamem. A są one niezbędne dla procesu wzajemnego zrozumienia i za-
pewnienia wiernym obu religii pokojowej koegzystencji. „Dialog muzuł-
manów i chrześcijan – powiedział papież – wymaga szczególnej cierpliwości 
i pokory, a także pogłębionego studium, ponieważ powierzchowna wiedza 
i improwizacja mogą przynieść odwrotny od spodziewanego skutek”11.

Również w życiu poszczególnych społeczeństw Franciszek widzi 
wyjątkowe i konieczne miejsce dla dialogu. „Nadszedł czas, by – mając 
na uwadze kulturę, która dostrzega wartość dialogu jako formy spotka-
nia – dążyć do zgody i do wspólnych ustaleń, jednak nie w oderwaniu 
od troski o społeczeństwo sprawiedliwe, zdolne do pamięci i nikogo nie-
wykluczające. Głównym autorem, historycznym podmiotem tego procesu 
są ludzie i ich kultura, nie jakaś klasa, grupa czy elita. Nie potrzebujemy 
projektów przygotowanych przez niewielu i adresowanych do niewie-
lu bądź do oświeconej lub głośnej mniejszości, która chce zawłaszczyć 

8 Por. Przemówienie powitalne papieża Franciszka w Sarajewie z dn. 6.06.2015 r.
9 Por. Kardynał Jorge Bergoglio, rabin Abraham Skórka, W niebie i na ziemi, Kraków 

2013. Obydwaj rozmówcy dyskutują także na tematy ważne dla niewierzących, jak glo-
balizacja, edukacja i kwestie polityczne. Dzięki tej rozmowie można także dowiedzieć się 
wielu rzeczy o życiu prywatnym J. Bergoglia.

10 Tak mówił papież Franciszek podczas spotkania z przedstawicielami obchodzącego 
50-lecie działalności Papieskiego Instytutu Studiów Arabskich i Islamistyki w Rzymie.

11 Jw.
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zbiorowe uczucia narodów czy społeczeństw. Chodzi o porozumienie, by 
żyć razem, chodzi o pakt społeczny i kulturowy”12. I właśnie na tym polu 
obecny papież widzi wielką rolę do spełnienia dla chrześcijaństwa i Koś-
cioła. Kościół mający znamiona uniwersalizmu, z woli jego Założyciela, 
ma za zadanie wnosić jedność do dzisiejszych, niejednokrotnie bardzo 
podzielonych ludzkich społeczności. W swojej adhortacji wszakże zaznacza: 
„Prowadząc dialog z państwem i społeczeństwem, Kościół nie dysponuje 
rozwiązaniami dla wszystkich szczegółowych kwestii. Jednakże, wespół 
z różnymi siłami społecznymi, wspiera propozycje bardziej odpowiadające 
godności osoby ludzkiej i dobru wspólnemu. Kościół zawsze jasno pro-
ponuje podstawowe wartości życia ludzkiego, by przekazać przekonania, 
które mogą następnie być zastosowane w życiu politycznym”13.

Wydaje się, że te założenia obecnego pontyfikatu mogą być szczegól-
nie cenne w naszej polskiej, niełatwej przecież sytuacji społecznej. Nie-
trudno dostrzec wielorakie głębokie podziały między ludźmi. Czasami 
są to już nie tylko różnice na tematy polityczne i społeczne. Przechodzą 
one łatwo w niechęć, a nawet wzajemną nienawiść. Tym samym prze-
strzeń do dialogu i cierpliwego poszukiwania zjednoczenia, jaką może 
i powinna stanowić kultura chrześcijańska, wydaje się konieczna i nie 
do zastąpienia. Model tego dialogu, jaki buduje papież Franciszek, może 
posłużyć zarówno chrześcijanom, jak i instytucji Kościoła za cel – owszem, 
dość trudny do osiągnięcia, ale absolutnie konieczny. W adhortacji Evan-
gelii gaudium papież wskazuje na pięć szczególnie mu bliskich płaszczyzn 
takiego szeroko pojętego dialogu chrześcijaństwa ze współczesnym świa-
tem. Zalicza do nich: dialog między wiarą, rozumem i nauką, dialog eku-
meniczny, relacje z judaizmem, dialog międzyreligijny oraz dialog spo-
łeczny w kontekście wolności religijnej. Niewątpliwie można je uznać za 
szczególne ramy pracy Kościoła katolickiego, ale i całego chrześcijaństwa 
w naszej dzisiejszej, także polskiej rzeczywistości14.

Swoje propozycje papież Franciszek kieruje jednak nie tylko do ludzi 
wierzących. Rozumie je jako wartości uniwersalne. Dlatego działania 
na rzecz dobra ludzkiej rodziny składa także na barki poszczególnych or-
ganizmów państwowych. Zaznacza: „Do państwa należy troska i popiera-
nie dobra wspólnego społeczeństwa. Na bazie zasad pomocniczości i soli-
darności, podejmując znaczny wysiłek dialogu politycznego i prowadząc 
do uzgodnień, w dążeniu do integralnego rozwoju wszystkich, państwo 

12 Papież Franciszek, dz. cyt., nr 239.
13 Tamże, nr 241.
14 Płaszczyzny te można odnaleźć w czwartym paragrafie czwartego rozdziału papie-

skiej adhortacji.
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spełnia fundamentalną rolę, która nie może być delegowana. Rola ta, 
w obecnych okolicznościach, wymaga głębokiej pokory społecznej”15. 
Bez ducha dialogu osiąganie tak szeroko zakrojonych celów wydaje 
się niemożliwe. I tutaj trzeba zauważyć wielki wkład papieża nie tylko 
w dostarczanie pogłębionych podstaw teoretycznych i doktrynalnych 
do obudzenia ducha dialogu, ale też przykład praktykowania dialogu 
na co dzień, poczynając od spotkań ze zwykłymi, prostymi ludźmi pod-
czas jego audiencji generalnych, a kończąc na spotkaniach z „wielkimi 
tego świata”16.

 Franciszkowa ekologia – budować pomosty pomiędzy tym, 
 co Boże, a tym, co ludzkie 

Zupełnie nowym, bo dopiero wyłaniającym się rysem obecne-
go pontyfikatu jest podjęcie przez papieża kwestii ekologii. W dniu 16 
czerwca 2015 roku ogłoszona została nowa encyklika Laudato si’, po-
święcona w całości zagadnieniom ochrony środowiska człowieka. Dzisiaj 
te problemy stają w samym centrum szeroko rozumianej kultury, w tym 
także kultury chrześcijańskiej. Już sam tytuł dokumentu nawiązuje 
bezpośrednio do pięknego hymnu – kantyku Pochwała stworzenia au-
torstwa świętego Franciszka z Asyżu, patrona obecnego pontyfikatu. Kan-
tyk ten to najstarszy tekst poetycki literatury włoskiej, uważany za jeden 
z najpiękniejszych hymnów wychwalających piękno natury i Boga.

W czasie jednej ze środowych audiencji ogólnych w kwietniu 2015 
roku Franciszek zaapelował o poszanowanie przyrody i harmonijną relację 
między człowiekiem a środowiskiem. Tego dnia obchodzono Międzyna-
rodowy Dzień Ziemi. Papież powiedział wtedy: „Dziś obchodzimy Dzień 
Ziemi. Zachęcam wszystkich do postrzegania świata oczami Boga Stwórcy: 
Ziemia jest środowiskiem, którego trzeba strzec i ogrodem, który należy 
pielęgnować. Relacja ludzi z przyrodą niech nie kieruje się chciwością, 
manipulacją i wyzyskiem, ale zachowuje boską harmonię między stworze-
niami a stworzeniem w logice szacunku i troski, aby służyło ono braciom, 
a także przyszłym pokoleniom”17.

Dla współczesnego Kościoła kryzys ekologiczny jest jednym z naj-
bardziej wymownych znaków czasu. Chociaż oczywiste jest, że wykrycie 

15 Papież Franciszek, dz. cyt., nr 240.
16 Tutaj warto przywołać ostatnie, obserwowane przez cały świat, spotkanie papieża 

Franciszka z prezydentem Rosji Władimirem Putinem.
17 Por. przemówienie papieża Franciszka w czasie audiencji ogólnej 22.04.2015 r.
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zagrożenia ekologicznego nie było obowiązkiem i nie leżało w kompeten-
cjach Kościoła, to jednak nie może się on uchylić od zajęcia wobec niego 
odpowiedniego stanowiska. Niewątpliwie nowa encyklika papieska nie 
musi stanowić jakiegoś przewrotu teologicznego, tym bardziej że Kościół 
mówi o tej kwestii co najmniej od czasów pontyfikatu Piusa XII. Natomiast 
jest to pierwsza encyklika poświęcona całkowicie ekologii, uznanej za jedno 
z najważniejszych wyzwań naszych czasów. I to stanowi niewątpliwie o jej 
oryginalności18. Łącząc humanizm z żywą i głęboką wiarą, stanowi bardzo 
potrzebne w dzisiejszym świecie, zwłaszcza dla ludzi młodych, świadectwo 
tego, że „Bóg jest ludzki”, szczególnie wobec częstych zarzutów pod adresem 
chrześcijaństwa, że proponuje ono coraz dalsze od prawdziwego człowie-
czeństwa postawy i odczucia. Papież jest też swoistym przykładem tego, jak 
łączyć prawdziwy humanizm z podstawami wiary, nie przeciwstawiając ich 
sobie wzajemnie.

Wydaje się nawet, że w osobie papieża Franciszka ten głęboki huma-
nizm, budujący jego człowieczeństwo, owocuje ukierunkowaniem na naj-
głębsze, a tak potrzebne dzisiejszemu światu prawdy wiary, jak chociażby 
prawda o Bożym miłosierdziu. Przecież zupełnie niedawno ten sam papież 
ogłosił nadzwyczajny rok jubileuszowy, rok Bożego Miłosierdzia. Para-
doksalnie można nie dostrzegać związku pomiędzy tymi ideami. Jednak 
w najgłębszym sensie tego pojęcia to, co prawdziwie ludzkie, nie tylko 
nie sprzeciwia się temu, co Boże, ale je wspiera i do Boga prowadzi. Oso-
ba obecnego papieża zdaje się właśnie tego najjaśniejszym dowodem, 
a tym samym może stanowić swoisty pomost pomiędzy światem wiary 
a światem uczciwego agnostycyzmu czy nawet ateizmu. Papież Franciszek 
stał się przecież w krótkim czasie autorytetem także dla tych, którzy nie 
podzielają naszej wiary. Niewątpliwie obecny pontyfikat można właśnie 
odbierać jako szczególny czas budowania pomostów.

Tutaj także możemy znaleźć analogię z postacią św. Franciszka z Asyżu. 
Tak naprawdę nie był on ekologiem w dzisiejszym rozumieniu, jednak 
można powiedzieć, że relacja do środowiska, którą prezentuje, jest jednym 
z wielu sposobów realizacji postawy, którą teraz nazywamy ekologiczną, 
a która została uformowana w oparciu o chrześcijańską hierarchię war-
tości. Jest to, wbrew temu, co głoszą niektórzy współcześni ekologowie, 
postawa nie tylko chrześcijańska, ale – co należy mocno zaakcentować 
– głęboko eklezjalna, na wskroś chrześcijańska. Jest ona prezentowana 

18 Wydaje się, że tę oryginalność można porównać z przełomowym na owe czasy wy-
daniem przez Jana Pawła II społecznej encykliki Laborem exercens, w całości poświęconej 
kwestii pracy ludzkiej i problemom związanym z wykonywaniem pracy przez człowieka.
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z mocą autentycznego i rzetelnego świadectwa słowem i przykładem 
życia człowieka głębokiej wiary, nadziei i miłości. Właściwa hierarchia 
wartości – Bóg, Człowiek, Świat – przyjęta prostym sercem przez Bieda-
czynę z Asyżu ma szczególną wartość dla współczesnego człowieka. Od-
rzucenie Boga jako sensu ludzkiego istnienia, przesunięcie Go na pozycję 
drugoplanową i dalszą oraz odrzucenie Bożych przykazań narusza, a nawet 
całkowicie niszczy relacje człowieka z innymi ludźmi i z resztą otaczające-
go go środowiska19.

To dlatego już w Orędziu pokojowym na 2014 rok papież z przeko-
naniem podkreślał: „Rodzina ludzka otrzymała od Stwórcy wspólny dar: 
przyrodę. Chrześcijańska wizja stworzenia zawiera pozytywny osąd doty-
czący ingerencji w przyrodę, aby czerpać z niej korzyści, pod warunkiem, 
że będzie to działanie odpowiedzialne, to znaczy szanujące wpisaną w nią 
»gramatykę« i mądrze używające zasobów, z korzyścią dla wszystkich, sza-
nując piękno, celowość i przydatność poszczególnych istot żywych oraz 
ich funkcję w ekosystemie. Krótko mówiąc, przyroda jest do naszej dys-
pozycji, a my jesteśmy powołani do odpowiedzialnego nią zarządzania. 
Natomiast często kieruje nami chciwość, pycha panowania, posiadania, 
manipulowania, eksploatacji. Nie jesteśmy »strażnikami« przyrody, nie 
szanujemy jej, nie traktujemy jako darmowego daru, o który trzeba się 
troszczyć i udostępniać, by służyła braciom, w tym przyszłym pokole-
niom”. By dalej konkludować, że „chociaż »przyroda jest do naszej dyspo-
zycji«, nazbyt często »nie szanujemy jej, nie traktujemy jako darmowego 
daru, o który trzeba się troszczyć i udostępniać, by służyła braciom, w tym 
przyszłym pokoleniom«. Także i w tym przypadku trzeba odwołać się 
do odpowiedzialności każdego, aby w duchu braterskim dążono do polity-
ki szanującej tę naszą ziemię, będącą domem każdego z nas. Przypominam 
powiedzenie ludowe: »Bóg przebacza zawsze, my przebaczamy niekiedy, 
a przyroda – stworzenie – nigdy nie wybacza, gdy doznaje krzywdy«”20. 

Niewątpliwie ten ekologiczny rys obecnego pontyfikatu świadczy 
o tym, że papież Franciszek przywiązuje ogromną wagę do tego, by życie 
Kościoła uwzględniało realia współczesnego świata i by nie było od nich 
w najmniejszy sposób oderwane. Ewangelizacja dzisiaj nie może abstra-
hować od konkretnych warunków, w jakich przebiega głoszenie Chrystu-
sowego orędzia. Motywowany prawdą o stworzeniu świata przez Boga 
i przekazanie go w opiekę i zarząd człowiekowi, papież przypomina, jak 
bardzo nasza wiara ma się realizować w naszej współczesności: „Kiedy 

19 Por. http://www.francesco.katowice.opoka.org.pl/ecology1.htm [dostęp: 14.06. 2015].
20 Por. Papież Franciszek, Orędzie pokojowe na 2014 rok, nr 9 i nast.
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mówimy o środowisku, o stworzeniu, moja myśl biegnie do pierwszych 
kart Biblii, do Księgi Rodzaju, gdzie mowa jest o tym, że Bóg umieścił 
mężczyznę i kobietę na ziemi, aby ją uprawiali i strzegli (por. 2,15). Ro-
dzą się we mnie pytania: co to znaczy uprawiać i strzec ziemię? Czy rze-
czywiście uprawiamy i strzeżemy rzeczywistość stworzoną? Czy też może 
ją wyzyskujemy i zaniedbujemy? Czasownik »uprawiać« przywołuje mi 
na myśl troskę, z jaką rolnik podchodzi do swojej ziemi, aby przyniosła 
owoc i aby był on dzielony z innymi: jak wiele uwagi, pasji i poświęce-
nia! Uprawianie i strzeżenie rzeczywistości stworzonej jest wskazaniem 
danym przez Boga nie tylko u zarania dziejów, ale także każdemu z nas. 
Jest to część Jego planu. Oznacza to odpowiedzialne rozwijanie świata, 
przekształcanie go, aby był ogrodem, miejscem możliwym do zamieszka-
nia dla wszystkich. […] Często kieruje nami pycha panowania, posiadania, 
manipulowania, wyzysku. Nie »strzeżemy« rzeczywistości stworzonej, nie 
uważamy jej za bezinteresowny dar, o który trzeba się troszczyć. Tracimy 
postawę zadziwienia, kontemplacji, wsłuchania się w stworzenie. W ten 
sposób nie udaje się nam odczytać w nim tego, co Benedykt XVI nazywa 
»rytmem historii miłości Boga z człowiekiem«”21. 

Wobec tylu narzekań na kryzys współczesnej kultury w ogóle, a więc 
także kultury chrześcijańskiej, entuzjazm i zaangażowanie niemłodego już 
przecież papieża mogą dla nas stanowić wielką zachętę i dodawać nam sił 
do budowania ciągle nowej, bardziej ludzkiej postaci świata, czego przecież 
kultura chce być jednym ze skutecznych narzędzi.

21 Por. tamże.



41 

Ks. Rafał Leśniczak 
Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

Media i Franciszek 
– refleksja po dwóch latach 

pontyfikatu

 Dwa lata pontyfikatu Franciszka

W dniu 13 marca 2013 roku na urząd biskupa Rzymu został wybrany 
kardynał Jorge Maria Bergoglio1. Papież ten od pierwszych chwil swo-
jego pontyfikatu, jak zauważają media, zaskakuje skromnością w drob-
nych gestach2. Wybiera imię Franciszek, na cześć Biedaczyny z Asyżu, aby 
podkreślić chrześcijańską prostotę i ewangeliczne świadectwo, któremu 
pragnie służyć3. Ukazuje się w loggi papieskiej w zwykłej białej sutan-
nie, bez pelerynki obszytej futrem. Nosi czarne znoszone buty zamiast 
tradycyjnych czerwonych4. Krzyż pektoralny nie jest złoty, ale z metalu. 
W serwisach informacyjnych nie zostało pominięte, że nazajutrz po kon-
klawe papież Bergoglio udał się do bazyliki Matki Bożej Większej (San-
ta Maria Maggiore), by zawierzyć swój pontyfikat Matce Bożej, oraz 
że osobiście uregulował rachunek za swój rzymski pobyt w Domus Sa-
cerdotalis Paulus VI5. 

Dziennikarskie analizy dwóch lat pontyfikatu papieża Francisz-
ka przywołują różne wydarzenia, które wpisują się w posługę bisku-
pa Rzymu, a zarazem ukazują jego ogromną wrażliwość na drugiego 

1 Por. M. Escobar, Francis. Man of prayer, Nashville 2013, s. 112.
2 Por. Prostota i skromność papieża, „Rzeczpospolita” 2013, 13.03, http://www.rp.pl/

artykul/989774.html [dostęp: 8.05.2015]. 
3 Por. Papież przyjął imię na cześć świętego z XIII w. „Prostota i ewangeliczne 

świadectwo”, http://www.tvn24.pl/wiadomosci-ze-swiata,2/papiez-przyjal-imie-na-
-czesc-swietego-z-xiii-w-prostota-i-ewangeliczne-swiadectwo,311795.html [dostęp: 
8.05.2015]. 

4 Por. M. Rodak, Tak zapamiętamy pierwszy rok pontyfikatu papieża Franciszka!, 
http://www.rmf24.pl/ciekawostki/news-tak-zapamietamy-pierwszy-rok-pontyfikatu-
-papieza-franciszka,nId,1357039 [dostęp: 8.05.2015]. 

5 Por. J. Horowitz, Pope Francis hints at impatience for scandal, http://www.washing-
tonpost.com/world/pope-francis-visits-ancient-basilica-in-rome/2013/03/14/f4e6446c-8c85-
11e2-9f54-f3fdd70acad2_story.html [dostęp: 8.05.2015]. 
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człowieka, jak np. decyzja, aby swoją pierwszą podróż apostolską od-
być na Lampedusę6; pobłogosławienie i przytulenie człowieka ze zde-
formowaną twarzą w czasie jednej z audiencji środowych7; decyzja, by 
pochować na watykańskim cmentarzu bezdomnego Belga, który żył 
w okolicach Bazyliki Świętego Piotra8; rozdanie rzymskim bezdomnym 
kilkudziesięciu zestawów zawierających koce czy też przekazanie im 
kilkuset parasoli9; zaproszenie bezdomnych na wspólny posiłek urodzi-
nowy do Domu Świętej Marty10. 

Z punktu widzenia językowego podkreślanie konkretnych faktów 
związanych z apostolstwem Franciszka przynależy do funkcji sygma-
tycznej komunikatu medialnego. W relacji znak–desygnat wskazywa-
ne są elementy rzeczywistości pozajęzykowej, które są desygnatami 
zdania11. Aby przekonać opinię publiczną do Franciszka, należy po pro-
stu pokazać, co czyni dla Kościoła jako papież, a to media skutecz-
nie czynią, o czym świadczą przytoczone przeze mnie wyżej przykłady. 
Mamy tu więc do czynienia z aktami językowymi, które w płaszczyźnie 
desygnatywnej jednocześnie spełniają funkcje perswazyjne.

Papież jako głowa Kościoła katolickiego wypełnia trzy podstawo-
we zadania: nauczania, uświęcania i rządzenia, tradycyjnie nazywane 
triplex munus12. 

6 Por. A. Bianchi, Pope Francis commemorates migrant dead at Lampedusa, http://
www.reuters.com/article/2013/07/08/us-pope-lampedusa-idUSBRE9660KH20130708 [dostęp: 
8.05.2015]. 

7 Por. Papież pocałował i pobłogosławił mężczyznę ze zniekształconą twarzą, „Gazeta 
Wyborcza” 2013, 7.11, http://wyborcza.pl/1,76842,14908965,Papiez_pocalowal_i_poblogoslawil_
mezczyzne_ze_znieksztalcona.html [dostęp: 8.05.2015]. 

8 Por. M. Piscopo, Papa Francesco: „Il clochard non ha una tomba: diamogli una de-
gna sepoltura in Vaticano”, „L’Huffington Post” 2015, 25.02, http://www.huffingtonpost.
it/2015/02/25/papa-clochard-non-ha-tomba-seppelliamolo-vaticano_n_6749754.html [dostęp: 
8.05.2015].

9 Por. Bezdomni goście papieża Franciszka okupują Watykan, http://wiadomosci.
onet .pl/religia/bezdomni-goscie-papieza-franciszka-okupuja-watykan/3c68p [dostęp: 
8.05.2015]. 

10 Por. A colazione con i senzatetto e un cagnolino: così Papa Francesco festeggia il 
compleanno, „Today” 2013, 17.12, http://www.today.it/cronaca/compleanno-papa-francesco.
html [dostęp: 8.05.2015]. 

11 Por. J. Florczak, Środki perswazji i argumentacji w płaszczyźnie inferencji językowych 
na przykładzie spotów informacyjnych o Unii Europejskiej, „Biuletyn Polskiego Towa-
rzystwa Językoznawczego” 2002, z. 58, Kraków 2002, s. 37–38, http://www.mimuw.edu.pl/
polszczyzna/PTJ/b/b58_037-063.pdf [dostęp: 8.05.2015]. 

12 Por. Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja apostolska „Pastores gregis”, p. 9.



Media i Franciszek – refleksja po dwóch latach pontyfikatu 

43 

 Obraz instytucjonalny i medialny posługi Franciszka

Instytucjonalny obraz pontyfikatu

Komunikacja instytucjonalna jest „rodzajem komunikacji realizowanej 
w sposób zorganizowany przez instytucję i przez swoich przedstawicieli, 
i skierowana jest do osób i do grup społecznych, w których prowadzi swo-
ją aktywność. Jako zadanie ma ona ustanawianie relacji o wysokiej jako-
ści pomiędzy instytucją a odbiorcą, z którym pozostaje w relacji, zyskując 
uznanie społeczne i stosowny wizerunek publiczny właściwy dla jej celów 
i działań”13. Ze swej natury komunikacja instytucjonalna będzie odzwiercied-
lać tożsamość instytucji oraz koordynować wysyłane przez nią komunikaty 
zarówno te natury formalnej, jak i nieformalnej. Instytucja będzie reprezen-
towana w mass mediach poprzez stosowny urząd, natomiast osoba wypeł-
niająca zadanie związane z urzędem będzie przedstawiała opinii publicznej 
nie swoje prywatne poglądy, ale instytucji jako takiej14. 

Odnosząc definicję komunikacji instytucjonalnej do postrzegania 
pontyfikatu Franciszka, należy zatem zauważyć, że nadawcą informacji 
„z urzędu – ex officio” będzie w pierwszym rzędzie Biuro Prasowe Stolicy 
Apostolskiej na czele z jej dyrektorem, ks. Federikiem Lombardim. 

Medialny obraz pontyfikatu

Wielu dziennikarzy śledzi z uwagą i obserwuje z bliska życie papieża 
i Stolicy Apostolskiej. Są to tzw. watykaniści, którzy nie tylko przekazują 
informacje „z życia Watykanu”, ale także proponują swoim odbiorcom, 
czytelnikom, widzom, internautom stosowną interpretację. Podjęta ana-
liza dokonywana jest na podstawie wybranych internetowych wydań 
dzienników włoskich: „La Stampa”, „Il Giornale”, „Il Fatto Quotidiano”, 
„Corriere della Sera”, „La Repubblica” (http://www.lastampa.it, http://
www.ilgiornale.it, http://www.ilfattoquotidiano.it, http://www.corriere.
it, http://www.repubblica.it). Portale te w badaniach amerykańskiej spół-
ki Alexa Internet należą do najczęściej odwiedzanych włoskojęzycznych 
portali informacyjnych i opiniotwórczych15.

13 J.M. La Porte, Comunicazione istituzionale, [in:] La comunicazione: il dizionario di 
scienza e tecnica, ed. A. Zanacchi, F. Lever, P.C. Rivoltella, Roma 2002, p. 292–294.

14 Por. J.M. La Porte, La comunicazione istituzionale della Chiesa in tempi di tempesta 
mediatica, http://www.pccs.va/index.php/it/news2/contributi/item/download/11_4f105b8f
d52a71dbc0ce5ef80d015f6e [dostęp: 8.05.2015]. 

15 Por. Top sites in Italy, http://www.alexa.com/topsites/countries;0/IT [dostęp: 8.05.2015]. 
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 Trzy główne przestrzenie zadań biskupa Rzymu 

Zadanie nauczycielskie

Przedmiot analizy będą stanowiły medialne echa papieskich doku-
mentów Lumen fidei oraz Evangelii gaudium, nauczania w Domu Świętej 
Marty, synodu o rodzinie i sposobu, w jaki media postrzegają styl papie-
skiego życia.

1. Lumen fidei – Evangelii gaudium
Encyklika Lumen fidei i adhortacja Evangelii gaudium stanowią wy-

sokiej rangi dokumenty papieskie. Encyklika Światło wiary została zapre-
zentowana po raz pierwszy opinii publicznej 5 lipca 2013 roku, adhortacja 
Radość Ewangelii zaś 26 listopada 2013 roku. 

Analizowane portale dostrzegają istotny kontekst powstania dwóch 
dokumentów. Lumen fidei jest dokumentem wspólnym papieży Benedyk-
ta i Franciszka, kończącym tryptyk zapoczątkowany przez papieża Ratzin-
gera (encyklika Deus caritas est o miłości chrześcijańskiej oraz encyklika 
Spe salvi o nadziei chrześcijańskiej). Okazją zaś do napisania Evangelii 
gaudium był kończący się Rok Wiary.

Echa prasowe Lumen fidei

„La Stampa” (5.07.2013): Luca Rolandi, La Luce della Fede che illumi-
ni le genti (Światło wiary, które oświeci narody)16 – dziennikarz pod-
kreśla głębię treści encykliki, silny wpływ myśli Josepha Ratzingera 
na ostateczny jej kształt oraz ducha nadziei i miłosierdzia, dostrzegal-
ne u papieża Bergoglio. Portal cytuje obszerne fragmenty dokumentu 
papieskiego. 

W podobnym tonie o treści encykliki wyraża się „Il Fatto Quotidiano” 
(5.07.2013): Francesco Antonio Grana, Papa Francesco, enciclica a quattro 
mani sulla fede di Bergoglio e Ratzinger (Papież Franciszek, encyklika [pi-
sana] na cztery ręce o wierze Bergoglio i Ratzingera)17.

16 L . Rolandi, La Luce della Fede che illumini le genti, „La Stampa” 2013, 5.07, http://
vaticaninsider.lastampa.it/documenti/dettaglio-articolo/articolo/lumen-fidei-enciclica-pa-
pa-francesco-ratzinger-26228/ [dostęp: 8.05.2015]. 

17 F. A . Grana, Papa Francesco, enciclica a quattro mani sulla fede di Bergo-
glio e Ratzinger, „Il Fatto Quotidiano” 2013, 1.07, http://www.ilfattoquotidiano.
it/2013/07/01/enciclica-a-quattro-mani-sulla-fede-di-bergoglio-e-ratzinger/643220/ 
[dostęp: 8.05.2015]. 
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„La Stampa” (6.07.2013): Giacomo Galeazzi, Amore e fede, una enciclica per 
due (Miłość i wiara, encyklika na dwóch)18 – artykuł omawia podstawową 
myśl dokumentu: „świat jest w kryzysie, ponieważ brakuje światła wiary”.

„La Stampa” (11.09.2013): Andrea Tornielli, Il Papa dialoga con Scalfari 
sulla fede (Papież podejmuje dialog ze Scalfarim na temat wiary)19 – wa-
tykanista włoskiego dziennika podkreśla odwagę i szerokie horyzonty pa-
pieża, który odpowiada założycielowi dziennika „La Repubblica” na dwa 
listy związane z encykliką Lumen fidei.

„La Repubblica” (5.07.2013): Andrea Gualtieri, Lumen Fidei, enciclica 
a quattro mani. „La luce della Fede illumina la vita” (Lumen Fidei, ency-
klika na cztery ręce. „Światło wiary rozjaśnia życie”)20 – dziennikarz zwięźle 
streszcza treść pierwszej papieskiej encykliki, wskazuje ważne punkty do-
kumentu, w których papież Franciszek odnosi się do zagadnień małżeń-
stwa, rodziny i świata.

Echa prasowe Evangelii gaudium

„La Stampa” (18.11.2013)21: Luca Rolandi, L’Esortazione „Evangelii gau-
dium” chiude l’Anno della Fede (Adhortacja Evangelii gaudium zamyka 
Rok Wiary) – dziennikarz streszcza konferencję prasową, podczas której 
został zaprezentowany program celebracji liturgicznych z udziałem Fran-
ciszka w ostatnim tygodniu Roku Wiary oraz podaje zapowiedź wydania 
specjalnego dokumentu na tę okoliczność.

„La Stampa” (26.11.2013)22: Redazione, Nella chiesa serve conversione 
missionaria (W Kościele potrzebne jest nawrócenie misyjne) – dziennik 
relacjonuje konferencję prasową, podczas której biskup Fisichella, arcy-
biskup Baldisseri oraz ksiądz Lombardi prezentują najważniejsze myśli 
adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium.

18 G. Galeazzi, Amore e fede, una enciclica per due, „La Stampa” 2013, 6.07, http://vatican-
insider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/lumen-fidei-enciclica-bergoglio-ratzing-
er-26256/ [dostęp: 8.05.2015]. 

19 A. Tornielli, Il Papa dialoga con Scalfari sulla fede, „La Stampa” 2015, 11.09, http://
vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/papa-el-papa-
-pope-scalfari-27761/ [dostęp: 8.05.2015]. 

20 A. Gualtieri, Lumen Fidei, enciclica a quattro mani. „La luce della Fede illumina la 
vita”, „La Repubblica” 2013, 5.07, http://www.repubblica.it/esteri/2013/07/05/news/encicli-
ca_papa_francesco-62439053/ [dostęp: 8.05.2015]. 

21 L. Rolandi, L’Esortazione „Evangelii gaudium” chiude l’Anno della Fede, „La Stampa” 
2013, 18.11, http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/anno-del-
la-fede-fisichella-29848/ [dostęp: 8.05.2015]. 

22 Nella chiesa serve conversione missionaria, „La Stampa” 2013, 26.11, http://vaticanin-
sider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/30156 [dostęp: 8.05.2015].
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„Il Fatto Quotidiano” (26.11.2013)23: Francesco Antonio Grana, Papa France-
sco, l’esortazione apostolica: „Chiesa recuperi freschezza del Vangelo” (Papież 
Franciszek, adhortacja apostolska: „Kościół niech odzyska świeżość Ewange-
lii”) – dziennikarz przedstawia wizję Kościoła papieża Franciszka, który szuka 
nowych dróg głoszenia Ewangelii, ale który jednocześnie krytykuje skleryka-
lizowanie Kościoła, niesprawiedliwy system społeczny, nowe formy niewol-
nictwa. Jest to dość obszerne streszczenie istoty dokumentu papieskiego. 

2. Nauczanie w Domu Świętej Marty – papieskie pielgrzymki
Papieskie homilie z okazji wielkich pielgrzymek, jak np. na Filipiny, 

czy też homilie głoszone w Domu Świętej Marty podczas porannych li-
turgii, nie są pomijane przez żaden z analizowanych dzienników w wersji 
elektronicznej i są chętnie przywoływane w mediach, zwłaszcza gdy Ojciec 
Święty dotyka spraw trudnych, dyskusyjnych, dla wielu może delikatnych. 
Podobnie jak w relacjach prasowych na temat Lumen fidei oraz Evangelii 
gaudium tytuły uwidaczniają aspekty semantyczne i pragmatyczne. Nie 
tylko explicite przekazują, co Franciszek powiedział, ale także to, co chciał 
dać do zrozumienia swoim adresatom. Narzucony zostaje więc poniekąd 
pewien modus cogitandi, który prowadzi, zgodnie z zamierzeniem autora 
tekstu, do określonego sposobu patrzenia na nauczanie Franciszka i do przy-
jęcia określonej postawy, czyli do modus operandi24.

Oto niektóre tytuły prasowe nacechowane ładunkiem perswazyjnym:
„La Stampa” (21.01.2015): Giacomo Galeazzi, La paternità responsabile? 

Francesco come Wojtyla e il Vaticano II (Odpowiedzialne ojcostwo? Fran-
ciszek jak Wojtyła i Sobór Watykański II)25.

„Il Giornale” (19.02.2015): Chiara Sarra, Papa Francesco: „Presto 
affronterò il problema dei preti sposati” (Papież Franciszek: „Wkrótce zaj-
mę się problemem żonatych księży”)26.

„Il Fatto Quotidiano” (21.11.2014): Francesco Antonio Grana, Papa Fran-
cesco: „Listino dei prezzi per battesimi e benedizioni è uno scandalo” (Papież 
Franciszek: „Cennik za chrzty i błogosławieństwa to skandal”)27.

23 F.A. Grana, Papa Francesco, l’esortazione apostolica: „Chiesa recuperi freschezza del Van-
gelo”, „Il Fatto Quotidiano” 2013, 26.11, http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/26/papa-frances-
co-lesortazione-apostolica-no-a-chiesa-mondana-piu-spazio-alle-donne/791039/ [dostęp: 8.05.2015]. 

24 Por. J. Florczak, dz. cyt., s. 40.
25 Http://vaticaninsider.lastampa.it/inchieste-ed-interviste/dettaglio-articolo/articolo/

francesco-filippine-38664/ [dostęp: 8.05.2015]. 
26 Http://www.ilgiornale.it/news/cronache/papa-francesco-presto-affronter-problema-

-dei-preti-sposati-1096244.html [dostęp: 8.05.2015]. 
27 Http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/11/21/papa-francesco-listino-dei-prezzi-per-

-battesimi-benedizioni-scandalo/1225963/ [dostęp: 8.05.2015]. 
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„La Repubblica” (21.11.2014): Papa Francesco: „Parrocchie eliminino le 
liste dei prezzi dei sacramenti” (Papież Franciszek: „Parafie niech wyelimi-
nują cenniki za sakramenty”)28.

„Corriere della Sera” (21.11.2014): Gian Guido Vecchi e Redazione On-
line, Francesco: „Basta chiedere soldi per battesimi, benedizioni e messe” 
(Franciszek: „Wystarczy proszenia o pieniądze na chrzty, błogosławieństwa 
i na msze”)29.

Poddane analizie portale internetowe nie pomijają także naucza-
nia Franciszka w ramach audiencji środowych czy niedzielnych spotkań 
z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. 

3. Synod o rodzinie
W dniach 5–19 października 2014 roku obradował w Rzymie III Nad-

zwyczajny Synod Biskupów, który wypracował Orędzie oraz Relatio Sy-
nodi30. Tematem obrad ojców synodalnych była rodzina. 

Jakie najważniejsze treści zostały zawarte w Orędziu oraz w Relatio Sy-
nodi, którego każdy punkt uzyskał poparcie przynajmniej 2/3 głosów? Jakie 
zagadnienia związane ze współczesną rodziną podjęli ojcowie synodalni? 
W Orędziu wiele miejsca zostało poświęcone kondycji rodziny dziś. Doku-
ment podkreśla, że ojcowie synodalni usłyszeli głos bardzo wielu doświad-
czeń rodzinnych oraz wskazują przyczyny kryzysów małżeńskich (m.in. osłab-
nięcie wiary i wartości, indywidualizm, zubożenie relacji). Orędzie porusza 
ponadto sprawę trudności gospodarczych wywołanych przez wypaczone 
systemy, przez „bałwochwalstwo pieniądza i dyktaturę ekonomii bez ludzkiej 
twarzy i bez naprawdę ludzkiego celu” (Evangelii gaudium, 55), które upoka-
rza godność osoby. W dokumencie mowa jest również o problemie bezrobo-
cia dotykającym rodziny oraz młodych, jak i o uchodźcach, konsekwencjach 
biedy materialnej. Nie zostały też pominięte zagadnienia więzi sakramental-
nej małżonków i znaczenia miłości małżeńskiej31.

Rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi, w wywiadzie 
dla Radia Watykańskiego z 22 października 2014 roku przekazuje spojrzenie 

28 Http://www.repubblica.it/esteri/2014/11/21/news/papa_francesco_parrocchie-101083749/ 
[dostęp: 8.05.2015]. 

29 Http://www.corriere.it/cronache/14_novembre_21/francesco-basta-chiedere-soldi-
-battesimi-benedizioni-messe-208f7c92-716c-11e4-b9c7-dbbe3ea603eb.shtml [dostęp: 8.05.2015]. 

30 Por. Relacja i orędzie III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Bi-
skupów, http://episkopat.pl/informacje_kep/6228.1,Relacja_i_oredzie_III_Nadzwyczajne-
go_Zgromadzenia_Ogolnego_Synodu_Biskupow.html [dostęp: 8.05.2015]. 

31 Por. Orędzie synodu o rodzinie, http://episkopat.pl/dokumenty/6231.1,Or_dzie_
Synodu_o_rodzinie.html [dostęp: 8.05.2015]. 
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papieża Franciszka na obrady synodalne32. Jest to komunikat instytucjo-
nalny, poprzez który wyraża się Ojciec Święty. Ksiądz Lombardi wskazuje 
opinii publicznej pewne aspekty, które nie powinny zostać pominięte 
w dyskusji o synodzie: 

1. Synod podejmuje tematy bardzo trudne, wywołujące emocje, te-
maty związane z życiem, z doświadczeniem wspólnoty Kościoła w całej 
swojej szerokości. 

2. Papież zaangażował w sprawę synodu wspólnotę całego Kościoła 
na wszystkich jej poziomach. 

3. Papież przyjął zasadę, by swoje słowo na synodzie wyrazić na po-
czątku i na końcu, dając w ten sposób wolność słowa wszystkim ojcom 
synodalnym. Bergoglio prosił o szczerość w wyrażaniu myśli, będąc jed-
nak pewnym, że Duch Święty poprowadzi synod. 

4. Niektóre tematy poddane dyskusji na synodzie zostały bardzo 
mocno wyeksponowane przez mass media, a niektóre przemilczane przez 
dziennikarzy. 

5. Na synod należy spojrzeć z perspektywy Bożej, z perspektywy 
Ewangelii, dobra Kościoła, a nie tylko z ludzkiej perspektywy. 

Czy portale uwzględnione w analizie w podobny sposób patrzyły 
na obrady synodu?

Obiektywizm przekazu dostrzegalny jest w internetowym wydaniu 
dziennika „La Stampa”. Iacopo Scaramuzzi wskazuje szeroki wachlarz te-
matów dotyczących rodziny, które podjął synod biskupów na swoich 
obradach, wśród nich wymienia m.in.: potrzebę zaprezentowania pozy-
tywnego modelu rodziny chrześcijańskiej, otwartą dyskusję dotyczącą 
przyjmowania Komunii świętej przez osoby żyjące w związkach niesa-
kramentalnych, miłosierne oblicze Kościoła. Przytacza również stwier-
dzenie większości uczestników synodu, że pary homoseksualnej nie 
można porównywać z małżeństwem i tym samym nie do przyjęcia jest 
dyskusja o ich prawach do posiadania dzieci33. Styl przekazu dziennika 
„La Stampa” jest stylem typowo informacyjnym, rzeczowym, wskazują-
cym i definiującym problem, dalekim od patosu czy posługiwania się 

32 Por. Sinodo. P. Lombardi: Francesco sempre sereno, suo merito trasparenza e libertà, 
http://it.radiovaticana.va/news/2014/10/22/sinodo_p_lombardi_francesco_sempre_sereno,_
grande_traspar/1109163 [dostęp: 8.05.2015]. 

33 Por. I. Scaramuzzi, Circoli del sinodo: la relazione finale ricordi il modello famiglia, 
„La Stampa” 2014, 16.10, http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/
sinodo-famiglia-36974/ [dostęp: 8.05.2015]; tenże, Sinodo, dibattito sulla „relatio”: è solo un 
documento preparatorio, „La Stampa” 2014, 14.10, http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/
dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-36934/ [dostęp: 8.05.2015]. 
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środkami perswazyjnymi. Dziennik ten przywołuje także oficjalny głos 
Watykanu w osobie jej rzecznika ks. Lombardiego. Gazeta daje swoim 
czytelnikom „szeroką” wizję spojrzenia na synod, ponieważ oprócz relacji 
z auli synodalnej odniosła się także do wcześniejszego nauczania Kościo-
ła na temat rodziny (synod o rodzinie z 1985 roku i Familiaris consortio 
Jana Pawł II)34 czy zaoferowała przestrzeń słowa dla dyrektora Civiltà 
Cattolica, ks. Antoniego Spadara35. 

Badając zawartość prasową internetowej wersji pozostałych wło-
skich dzienników, można dostrzec tytuły prasowe o wysokim ładunku 
perswazji, np.:

− Apertura su gay e divorziati: tempesta nel Sinodo (Otwarcie na ge-
jów i rozwodników: burza na Synodzie)36;

− Unioni gay, il Sinodo apre: Accogliere gli omosessuali (Związki ge-
jów, Synod otwiera [dyskusję]: Przyjąć homoseksualistów)37;

− Sinodo, il Papa tira dritto (Synod, Papież idzie do przodu)38;
− Nel voto finale al Sinodo frenata sull’apertura ai gay (W głosowaniu 

końcowym Synodu hamulec na otwarcie się dla gejów)39;
− Sinodo straordinario sulla famiglia, Papa Francesco: „No a cupidigia 

dei cattivi pastori” (Nadzwyczajny synod o rodzinie, Papież Franciszek: 
„Nie dla chciwości złych pasterzy”)40;

34 Por. A. Tornielli, Sinodo sulla famiglia con „relatio” finale, come nel 1985, „La Stam-
pa” 2014, 3.10, http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sino-
do-famiglia-36722/ [dostęp: 8.05.2015]; M. Lehnert, Gądecki: „Se non avessi parlato io, il 
Sinodo sarebbe andato peggio”, „La Stampa” 2014, 20.10, http://vaticaninsider.lastampa.it/
vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37039/ [dostęp: 8.05.2015]. 

35 Por. A. Tornielli, Il sinodo visto da Civiltà Cattolica, „La Stampa” 2014, 30.10, http://
vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/sinodo-famiglia-37218/ 
[dostęp: 8.05.2015]. 

36 F. Spinetti, Apertura su gay e divorziati: tempesta nel Sinodo, „Il Giornale” 2014, 15.10, 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/aria-tempesta-nel-sinodo-lapertura-su-gay-e-divor-
ziati-1059728.html [dostęp: 8.05.2015].

37 S. Rame, Unioni gay, il Sinodo apre: Accogliere gli omosessuali, „Il Giornale” 2014, 
13.10, http://www.ilgiornale.it/news/cronache/unioni-gay-sinodo-apre-accogliere-omoses-
suali-1059230.html [dostęp: 8.05.2015]. 

38 G. Masini, Sinodo, il Papa tira dritto, „Il Giornale” 2014, 14.12, http://www.ilgiornale.
it/news/cronache/sinodo-papa-tira-dritto-1075546.html [dostęp: 8.05.2015]. 

39 S. Cottone, Nel voto finale al Sinodo frenata sull’apertura ai gay, „Il Giornale” 2014, 
19.10, http://www.ilgiornale.it/news/politica/nel-voto-finale-sinodo-frenata-sullapertu-
ra-ai-gay-1060787.html [dostęp: 8.05.2015]. 

40 F.A. Grana, Sinodo straordinario sulla famiglia, Papa Francesco: „No a cupidigia dei 
cattivi pastori”, „Il Fatto Quotidiano” 2014, 5.10, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/10/05/
il-papa-apre-il-sinodo-straordinario-sulla-famiglia-no-a-cupidigia-dei-cattivi-pasto-
ri/1144079/ [dostęp: 8.05.2015]. 
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− Al Sinodo sulle famiglie il Papa vuole aprire porte finora chiu-
se (Na Synodzie o rodzinie Papież chce otworzyć bramy do tej pory 
zamknięte)41;

− Il Papa apre il Sinodo: „Non caricate pesi sulle famiglie” (Papież ot-
wiera synod: „Nie nakładajcie ciężaru rodzinom”)42;

− Sinodo, le attese delle famiglie in piazza: „La Chiesa ascolti le nostre 
difficoltà” (Synod, oczekiwania rodzin na placu: „Kościół niech wysłucha 
naszych problemów”)43;

− Sinodo, relazione votata a maggioranza. Divisione su gay e divor-
ziati: non raggiunto il quorum di due terzi (Synod, sprawozdanie w więk-
szości przegło sowane. Rozdźwięk w sprawie gejów i rozwiedzionych: nie 
osiągnięto quorum dwóch trzecich)44.

Powyższe tytuły prasowe odzwierciedlają parcjalną wizję synodu oraz 
postawę papieża wobec obrad synodalnych. Dziennikarze poddanych analizie 
portali ukazują synod jedynie z punktu widzenia tematów wywołujących 
emocje, jak np. pytanie o możliwość przystępowania do Komunii świętej 
osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Nie tylko tytuły prasowe, 
ale również treść tekstów dziennikarskich potwierdzają wnioski o bardzo 
stronniczej relacji obrad synodalnych. W przekazach wymienionych dzien-
ników brakuje odniesienia do Ewangelii, do nauczania Chrystusa o rodzinie, 
do sposobów wyjścia z kryzysu dzisiejszej rodziny. Znajdziemy natomiast 
słowa zachęty, by Kościół „wreszcie wysłuchał” tych, którzy są na „zewnątrz 
Kościoła” (z tego wynika dla czytelnika, że do tej pory Kościół tego nie 
czynił). Z punktu widzenia analizy aktu językowego tego typu sformułowania 
przynależą do aferentnych składników szeroko rozumianej konotacji, bazu-
jącej na ponadindywidualnych i utrwalonych skojarzeniach językowych45. 

41 Al Sinodo sulle famiglie il Papa vuole aprire porte finora chiuse, „La Repubbli-
ca” 2014, 3.10, http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/03/news/la_rivoluzione_del_sino-
do_-97231390/ [dostęp: 8.05.2015]. 

42 A. Gualtieri, Il Papa apre il Sinodo: „Non caricate pesi sulle famiglie”, „La Repub-
blica” 2014, 5.10, http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/05/news/papa_-97370392/ [dostęp: 
8.05.2015]. 

43 A. Gualtieri, Sinodo, le attese delle famiglie in piazza: „La Chiesa ascolti le nostre 
difficoltà”, „La Repubblica” 2014, 5.10, http://www.repubblica.it/esteri/2014/10/04/news/sino-
do_la_piazza-97350919/ [dostęp: 8.05.2015]. 

44 A. Gualtieri, Sinodo, relazione votata a maggioranza. Divisione su gay e divor-
ziati: non raggiunto il quorum di due terzi, „La Repubblica” 2014, 18.10, http://www.
repubblica.it/cronaca/2014/10/18/news/sinodo_oggi_il_documento_finale_-98402481/ 
[dostęp: 8.05.2015]. 

45 Por. K. Wołowska, Czy analiza składnikowa jest metodą przestarzałą? Roz-
wój badań nad strukturą semantyczną jednostek leksykalnych we współczesnym 
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Medialny obraz synodu jest obrazem pełnym podziałów i obrazem braku 
jedności wśród ojców synodalnych.

4. Świadectwo życia
Papież Franciszek naucza przykładem własnego skromnego życia oraz 

radykalizmem ewangelicznym. Idzie „na peryferie”, by tam głosić Dobrą 
Nowinę. O tym zagadnieniu wspomniałem już w punkcie 1. W tym miej-
scu wskażę jedynie kilka wybranych tekstów, w których podjęto temat 
świadectwa życia papieża, poprzez które naucza:

− Laura Muzzi, Papa Francesco ai giornalisti: „Vorrei una Chiesa pove-
ra” (Papież Franciszek do dziennikarzy: „Chciałbym Kościoła biednego”), 
„Il Giornale”, 16.03.201346;

− Francesco Antonio Grana, Papa Francesco, „Come vorrei una Chiesa 
povera per i poveri” (Papież Franciszek, „Jak bardzo chciałbym Kościoła 
biednego dla biednych”), „Il Fatto Quotidiano”, 16.03.201547;

− Domenico Agasso, Il Papa: „Lo stile di Dio? Non è lo spettacolo, ma 
la semplicità” (Papież: „Styl Boga? To nie show, ale prostota”), „La Stam-
pa”, 9.03.201548;

− Domenica Agasso, „Il Papa chiese a san Francesco il dono della 
semplicità”, (Papież prosi świętego Franciszka o dar prosto ty), „La Stam-
pa”, 5.12.201349.

Zadanie uświęcania

Papież Franciszek jest szafarzem sakramentów, dlatego też wy-
pełnia on posługę uświęcania. Czy analizowane portale odnotowują 
to w swoich serwisach? Przeprowadzona analiza pokazuje, że tak. Przy-
wołajmy w ramach przykładu udzielanie chrztu dzieciom przez Ojca 
Świętego w Kaplicy Sykstyńskiej 12 stycznia 2014 roku. Media odnoto-
wały ten fakt, ale skrupulatnie wskazały, że papież udzielił chrztu także 

językoznawstwie francuskim, „Linguistica Copernicana” 2010, nr 1 (3), s. 141–151, http://www.
linguistica.umk.pl/teksty/03_wolowska.pdf [dostęp: 8.05.2015]. 

46 Http://www.ilgiornale.it/news/cronache/papa-francesco-ai-giornalisti-vorrei-chiesa-
-povera-896729.html [dostęp: 8.05.2015]. 

47 Http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/03/16/papa-francesco-come-vorrei-chiesa-
-povera-per-poveri-2/532497/ [dostęp: 8.05.2015]. 

48 Http://www.lastampa.it/2015/03/09/esteri/vatican-insider/it/il-papa-lo-stile-di-
-dio-non-lo-spettacolo-ma-la-semplicit-27jawJPoRFSsr8d4qRQr7M/pagina.html [dostęp: 
8.05.2015]. 

49 Http://vaticaninsider.lastampa.it/news/dettaglio-articolo/articolo/san-francesco-papa-
-el-papa-bergoglio-30422 [dostęp: 8.05.2015].
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dziewczynce o imieniu Giulia, której rodzice nie zawarli sakramentalne-
go związku małżeńskiego, a jedynie cywilny50. Także informacja o pa-
pieżu spowiadającym penitentów oraz spowiadającym się znalazła się 
w analizowanych portalach internetowych51. Papież udzielający świę-
ceń prezbiteratu, wybór miejsca celebracji wielkoczwartkowej Mszy 
świętej Wieczerzy Pańskiej – to inne z przykładów dowodzących, że po-
sługa uświęcania wpisuje się w medialny obraz pontyfikatu papieża 
Bergoglio. 

Głównym źródłem informacji instytucjonalnej dotyczącej posługi 
sakramentalnej papieża jest Papieski Urząd ds. Celebracji Liturgicznych. 
Medialne przekazy zasadniczo nie pomijają ważnych punktów z agendy 
papieskiej, dlatego w kwestii zadania uświęcania, które wypełnia papież, 
można stwierdzić, że media informują, a nie manipulują.

Zadanie rządzenia

W przypadku wypełniania zadań natury administracyjnej uwagę me-
diów w szczególny sposób przykuwa reforma Kurii Rzymskiej. Spójrzmy, 
w jaki sposób ks. Lombardi zapatruje się na posługę administracyjną po-
dejmowaną przez Franciszka. Posłużę się tu analizą wywiadu z rzeczni-
kiem Watykanu z 13 lutego 2015 roku52. Ksiądz Lombardi zwrócił uwagę 
na następujące kwestie: ściślejsza współpraca Watykanu z poszczególnymi 

50 S. Rame, Papa Francesco battezza pure Giulia, figlia di genitori non sposati (Pa-
pież Franciszek chrzci także Giulię, córkę rodziców bez ślubu), „Il Giornale” 2014, 12.01, 
http://www.ilgiornale.it/news/cronache/papa-francesco-battezza-pure-giulia-figlia-ge-
nitori-non-981955.html [dostęp: 8.05.2015]; Papa battezza figlia di coppia sposata solo 
civilmente. A febbraio 16 nuovi cardinali (Papież chrzci córkę ze związku cywilnego), 
„La Repubblica” 2014, 12.01, http://www.repubblica.it/esteri/2014/01/12/news/papa_bat-
tezza_32_bambini_anche_figlia_di_coppia_sposata_solo_civilmente-75719057/ [dostęp: 
8.05.2015]; Papa Francesco battezza 32 bambini. E annuncia: „Nominerò 16 nuovi cardi-
nali” (Papież Franciszek chrzci 32 dzieci. I ogłasza: „Mianuję 16 nowych kardynałów”), 
„Corriere della Sera” 2014, 12.01, http://www.corriere.it/cronache/14_gennaio_12/papa-fran-
cesco-battezza-32-bambini-annuncia-nominero-16-nuovi-cardinali-c2b36418-7b7a-11e3-9133-
-a99f1617dd47.shtml [dostęp: 8.05.2015].

51 Np. G. Galeazzi, Francesco confessa (e si confessa) in San Pietro (Franciszek spo-
wiada [spowiada się] w Bazylice św. Piotra), „La Stampa” 2014, 28.03, http://vaticaninsider.
lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/francesco-francisco-francis-33064/ [dostęp: 
8.05.2015]; San Pietro, anche il Papa si confessa (Bazylika św. Piotra, także papież się spo-
wiada), „La Repubblica” 2014, 28.03, http://www.repubblica.it/esteri/2014/03/28/foto/anche_
il_papa_si_confessa-82181980/1/#1 [dostęp: 8.05.2015]. 

52 Wywiad dostępny jest na stronie: http://it.radiovaticana.va/news/2015/02/13/p_lom-
bardi_cardinali_apprezzano_lavoro_di_riforma_curia/1123275 [dostęp: 8.05.2015]. 
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konferencjami episkopatów (a zatem zwiększenie roli Kościołów lokal-
nych53); reforma Kurii Rzymskiej (uproszczenie struktur, większa repre-
zentatywność Kościoła uniwersalnego, bardziej znacząca obecność i rola 
kobiet oraz świeckich w strukturach Kurii54); modyfikacja konstytucji 
apostolskiej Pastor bonus55; zmiany dokonane w Instytucie ds. Dzieł Re-
ligijnych oraz reorganizacja administracji Stolicy Apostolskiej w sensie 
większej transparentności, odpowiedzialności, wyższych kompetencji 
(co zwiększa wiarygodność Kurii Rzymskiej56).

W tym miejscu spójrzmy, w jaki sposób media postrzegają admini-
stracyjne decyzje papieża Franciszka. Dziennikarze z uwagą śledzą decyzje 
dotyczące zwłaszcza Instytutu IOR. „La Repubblica” obszernie wskazuje 
trzy możliwe decyzje papieża w tej sprawie: IOR pozostanie bankiem, IOR 
przekształci się w dzieło pomocy, IOR zostanie zamknięty, podkreślając de-
terminację Bergoglio, którego celem jest lepsze administrowanie dobrami 
materialnymi Watykanu57. Z kolei „Il Fatto Quotidiano” opisuje również 

53 Il rapporto tra Vaticano e Conferenze episcopali, ha affermato padre Lombardi, 
è uno dei „sensi principali” della riforma e questa aspettativa si congiunge al bisogno, 
sottolineato da più parti, che le responsabilità finora di pertinenza dei dicasteri vaticani 
possano essere decentrate nel senso della „sussidiarietà” […], http://it .radiovaticana.va/
news/2015/02/13/p_lombardi_cardinali_apprezzano_lavoro_di_riforma_curia/1123275 [dostęp: 
8.05.2015]. 

54 Tornava il criterio della semplificazione come criterio condiviso e considerazioni 
sul personale, che sia un personale qualificato dal punto di vista sia della competenza, sia 
anche dello spirito ecclesiale, della spiritualità, della dedizione e che venga dalle diverse 
parti della Chiesa in modo tale che la Curia rispecchi anche la ricchezza e la varietà della 
Chiesa universale, http://it.radiovaticana.va/news/2015/02/13/p_lombardi_cardinali_apprez-
zano_lavoro_di_riforma_curia/1123275 [dostęp: 8.05.2015]. 

55 La riforma in atto è lunga e complessa e non necessariamente – ha invocato qualcu-
no dei presenti al Concistoro – essa deve rappresentare una rottura rispetto alla „Pastor bo-
nus”, che invece – è stato ribadito – contiene „elementi molto positivi e importanti” che „non 
vanno perduti”, http://it.radiovaticana.va/news/2015/02/13/p_lombardi_cardinali_apprezza-
no_lavoro_di_riforma_curia/1123275 [dostęp: 8.05.2015]. 

56 Molte delle domande finali, ha precisato il direttore della Sala Stampa vaticana, 
sono state in realtà degli espliciti apprezzamenti per l’impegno messo in campo nella rior-
ganizzazione dell’amministrazione della Santa Sede nel senso „della trasparenza, della 
responsabilità, della integrità, della competenza” che conferiscono grande „credibilità” 
al cammino di cambiamento intrapreso dalla Curia Romana, http://it.radiovaticana.va/
news/2015/02/13/p_lombardi_cardinali_apprezzano_lavoro_di_riforma_curia/1123275 [dostęp: 
8.05.2015]. 

57 Ior, Papa Francesco ha approvato la riforma: continuerà a esistere, „La Repubblica” 
2014, 7.04, http://www.repubblica.it/esteri/2014/04/07/news/ior_papa_francesco_ha_appro-
vato_la_riforma_continuer_a_esistere-82939469/ [dostęp: 8.05.2015]; Vaticano, Ior sotto la 
lente del „G8” dei cardinali. Lombardi: Papa guarda a nodo finanziario, „La Repubblica” 
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reformę Kurii Rzymskiej, której dokonuje Franciszek, ale ukazuje ją na tle 
rzekomych intryg dworu papieskiego, karierowiczostwa i lobby gejow-
skiego towarzyszących pontyfikatowi Benedykta XVI58. „Il Giornale” nie 
podejmuje wywołującego emocje wśród wielu dziennikarzy domniema-
nego tematu Vatileaks, ale z obiektywizmem relacjonuje decyzję Francisz-
ka w sprawie IOR. Przytacza przy tym uzasadnienie Stolicy Apostolskiej, 
że Instytut będzie kontynuował swoją działalność w służbie Kościoła 
katolickiego, ponieważ wspomaga Ojca Świętego w jego misji pasterskiej 
oraz współpracowników i instytucje, którzy współpracują z papieżem59. 
W podobnym, wyważonym tonie pozbawionym sensacji wypowiada się 
Maria Antonietta Calabrò na łamach „Corriere della Sera”60.

Dziennikarskiej uwadze nie umknęła również decyzja Francisz-
ka o powołaniu grupy ośmiu kardynałów wspomagających papieża 
w sprawnym zarządzaniu Kościołem. „Corriere della Sera” podkreśla, 
że dla Bergoglio ważny jest aspekt kolegialności: konsultacje z inny-
mi, aby najpierw właściwie rozeznać, jakie są potrzeby Kościoła, aby 
administracja Kurii Rzymskiej nie skupiała zbytniej uwagi wspólnoty 
Kościoła i co ważne, by skutecznie działała i nie przesłoniła uniwer-
salności Kościoła61. „La Stampa” oferuje czytelnikowi bardzo rzeczową 
i dość obszerną relację na temat zadań grupy „K-8”, do których nale-
żą: ocena stanu Kościoła, zwłaszcza kwestii kolegialności, relacja mię-
dzy Watykanem a Kościołami lokalnymi, relacja między Kurią Rzymską 
i konferencjami episkopatów, ewentualna reforma synodu biskupów. 
Drugim istotnym zadaniem grupy kardynałów, w opinii dziennika, jest 
reforma Kurii Rzymskiej oraz IOR62. „Il Giornale” przeprowadza rozmowę 

2015, 18.02, http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/18/news/vaticano_ior_sotto_la_len-
te_del_g8_dei_cardinali_padre_lombardi_papa_guarda_a_problema_finanziario-78940265/ 
[dostęp: 8.05.2015].

58 Tutti i fatti di Papa Francesco: dalla riforma dello Ior alla lotta alla pedofilia, „Il 
Fatto Quotidiano” 2014, 13.03, http://www.ilfattoquotidiano.it/2014/03/13/dalla-riforma-del-
lo-ior-alla-lotta-alla-pedofilia-tutti-i-fatti-di-papa-francesco/911918/ [dostęp: 8.05.2015]. 

59 S. Rame, Papa Francesco riforma lo Ior, „Il Giornale” 2014, 7.04, http://www.ilgior-
nale.it/news/cronache/papa-francesco-riforma-ior-1008350.html [dostęp: 8.05.2015].

60 M.A. Calabrò, Il Papa decide di „salvare” lo Ior, „Corriere della Sera” 2014, 7.04, 
http://www.corriere.it/cronache/14_aprile_07/papa-decide-salvare-ior-8206742a-be2b-11e3-
955c-9b992d9cbe5b.shtml [dostęp: 8.05.2015].

61 Por. G.G. Vecchi, Vaticano, nasce il „G8” di Francesco, „Corriere della Sera” 2013, 30.09, 
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_settembre_30/papa-nasce-g8-2223387268829.
shtml [dostęp: 8.05.2015].

62 Por. A. Tornielli, Il G8 dei cardinali, inizia la riforma della Curia, „La Stampa” 2013, 
30.09, http://vaticaninsider.lastampa.it/vaticano/dettaglio-articolo/articolo/vaticano-cu-
ria-28215/ [dostęp: 8.05.2015].
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z kardynałem Oskarem Maradiagą, który przynależąc do grupy „K-8”, 
podkreśla wielki spokój i nadzieję papieża Franciszka w związku z prze-
prowadzaną reformą Kurii Rzymskiej63. 

 Wnioski

Pontyfikat papieża Franciszka cieszy się dużym zainteresowaniem 
mediów. Wszystkie poddane analizie włoskojęzyczne portale interneto-
we odnoszą się do podstawowych zadań związanych z posługą papieską 
(chodzi o posługę nauczania, uświęcania i rządzenia). 

Przekaz medialny nie jest tożsamy z przekazem instytucjonalnym. 
Teksty dziennikarskie opiniotwórczych portali są niejako wypadkową 
wydarzenia, spojrzenia redaktora tekstu na relacjonowany fakt oraz profi-
lu gazety/portalu internetowego, dla których dziennikarz pracuje. Analiza 
triplex munus papieża pokazała, że najbardziej zbliżony do instytucjonal-
nego przekazu we wszystkich analizowanych płaszczyznach papieskiej 
działalności jest dziennik „La Stampa”. 

Medialny obraz dwóch pierwszych lat pontyfikatu Franciszka nace-
chowany jest wysokim kredytem zaufania wobec papieża Bergoglio. Ob-
jawia się to szczególnie relacjonowaniem świadectwa skromnego życia 
papieża, które jest ukazywane jako godne naśladowania. Media obszernie 
komentują reformę Instytutu ds. Dzieł Religijnych, z którym było zwią-
zanych wiele informacji obciążających Stolicę Apostolską za czasów Jana 
Pawła II i Benedykta XVI64. Franciszek w informacjach medialnych jawi 
się jako odważny, zdolny do radykalnych decyzji pasterz. Komunikatom 
medialnym towarzyszy styl perswazyjny, który ma wzmocnić i przekonać 
odbiorców do transmitowanych na portalach informacji. Techniki perswa-
zyjne dostrzegalne są zwłaszcza w tytułach newsów. 

Zrealizowane badania pokazały, że medialny przekaz w porównaniu 
do instytucjonalnego jest zdecydowanie bardziej powierzchowny, wy-
biórczy, koncentruje się głównie na tematach wywołujących dyskusję 

63 Por. F. Marchese Ragona, „Meno cardinali in ufficio e più spazio per i laici”, „Il Gior-
nale” 2014, 9.12, http://www.ilgiornale.it/news/politica/meno-cardinali-ufficio-e-pi-spa-
zio-i-laici-1073820.html [dostęp: 8.05.2015].

64 Por. np. A. Wassermann, P. Wensierski, Transparency vs. Money Laundering: Cath-
olic Church Fears Growing Vatican Bank Scandal, http://www.spiegel.de/international/
europe/a-growing-vatican-bank-scandal-threatens-catholic-church-image-a-842140.html 
[dostęp: 8.05.2015]; D. Willey, The Vatican Bank is rocked by scandal again, http://www.
bbc.com/news/business-23289297 [dostęp: 8.05.2015].
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w przestrzeni publicznej lub na tematach wzbudzających sensację i tym 
samym zwiększających grono czytelników65. W kontekście Relatio Syno-
di III Nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów pod-
dane analizie dzienniki pominęły wiele ważnych kwestii obecnych w ko-
munikatach instytucjonalnych.

Franciszek jest reformatorem, bo wzywa świat do radykalizmu, do ra-
dykalnego przyjęcia Chrystusa i życia przykazaniami Bożymi. Nawet jeśli 
styl życia Franciszka różni się od jego poprzedników, to nie może stanowić 
jedynego kryterium w spojrzeniu na ten pontyfikat. W takim przypad-
ku popełniony zostałby błąd pars pro toto, który w przypadku spojrze-
nia na pontyfikat Bergoglia polegałby na sprowadzeniu całej przestrzeni 
działań papieża do pewnego novum, do pewnej oryginalności gestów 
i sposobu życia66. W rzeczywistości jednak taki obraz papieskiej posługi 
eliminowałby olbrzymi wkład Franciszka w Magisterium Kościoła i móg-
łby zostać odebrany jako oderwany i niepowiązany z nauczaniem swoich 
poprzedników na urzędzie biskupa Rzymu: z Pawłem VI, Janem Pawłem 
II i Benedyktem XVI. Istnieje zatem niebezpieczeństwo, że medialny obraz 
Franciszka może zniekształcić to, co czyni papież dla Kościoła w swojej po-
słudze Piotrowej. Jednocześnie uświadamia to czytelnikom, że aby uzyskać 
obiektywny obraz pontyfikatu, należy konfrontować przekazy medialne 
z przekazem instytucjonalnym.

65 Por. R. Leśniczak, „News values” i „framing” w kształtowaniu obrazu Kościoła kato-
lickiego na podstawie prasy polskojęzycznej w 2012 roku, „Warszawskie Studia Pastoralne” 
2013, nr 18, s. 11–38; M. McCombs, Ustanawianie agendy. Media masowe i opinia publiczna, 
Kraków 2008, s. 99–113.

66 Por. P. Koch, Frame and Contiguity: On the Cognitive Bases of Metonymy 
and Certain Types of Word Formation, [in:] Metonymy in Language and Thought, ed. 
 K.-U. Panther, G. Radden, Hamburg 1999, pp. 153–154.
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Teologia piękna 
na przykładzie 

twórczości Caravaggia

 Czym jest piękno w perspektywie teologii?

Czym jest teologia – zasadniczo wszyscy wiemy. Według etymolo-
gii słownej: θεος, theos, „Bóg”, i λογος, logos, „nauka” jest ona w bar-
dzo upraszczającej definicji nauką o Bogu. Rozszerzając nieco termino-
logię, można powiedzieć, że jest dyscypliną wiedzy posługującą się 
metodami filozoficznymi w wyjaśnianiu świata w jego relacji do Boga. 
Klasycznie uznawana jest za dziedzinę naukową i stanowi metodyczne 
studium prawd religijnych objawionych przez Boga, w myśl maksymy 
fides quaerens intellectum – wiara szukająca zrozumienia. Ze swej stro-
ny dodałbym jeszcze, że teologia w rozszerzonej wersji jest też nauką 
o człowieku (antropologia teologiczna), który Boga poznaje w procesie 
swojego życia, a więc jest to nauka badająca powołanie i przeznaczenie 
człowieka. 

Z kolei termin „piękno” pochodzi od greckiego to kallos, później kalo-
kagathia (oznaczająca związek dobra i piękna). Od starożytnej Grecji pod 
pojęciem tym rozumiano zjawiska zmysłowe (aisthesis), ale też umysłowe 
(noesis) – myśli, uczucia, dążenia, prawa, obyczaje. W historii akcentowano 
poszczególne elementy tworzące piękno: pitagorejczycy widzieli je przede 
wszystkim w rozumianych geometrycznie liczbach; sofiści jako rodzaj przy-
jemności zmysłowych; platończycy jako rodzaj idealnego dobra; Arystote-
les widział w nim to, co będąc dobre, jest także przyjemne; Bazyli Wielki 
rozumiał piękno jako odpowiedniość, czyli dostosowanie rzeczy do jej 
natury i celu życia człowieka; Plotyn pojmował je jako jedność w wielo-
ści; Tomasz z Akwinu jako doskonałość. Z historycznego punktu widzenia 
piękno, a co za tym idzie, wartości estetyczne, różnorako próbowano defi-
niować. Dla mnie punktem wyjścia będzie klasyczne, Arystotelesowskie 
stwierdzenie: „Pięknem jest to, co zasługuje na uznanie dzięki temu, że jest 
samo przez się godne wyboru, lub to, co będąc dobrym, jest przyjemne 
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przez to, że jest dobre” (Rhet., 1366a 33)1. Arystoteles wyróżnia w swojej 
definicji dwa elementy składowe piękna, a mianowicie to, co ma wartość 
samą w sobie, oraz element przydatności i przyjemności. Piękno dla niego 
powiązane jest z dobrem i przyjemnością. Jak wiemy, Arystotelesowska 
koncepcja piękna przyjęła się w chrześcijaństwie i znalazła swoje odbicie 
u Augustyna i Tomasza z Akwinu. Kategorię piękna łączono w chrześcijań-
stwie, co zrozumiałe, ze sferą religijną czy wprost teologiczną. 

Piękno jest również, a może przede wszystkim, objawieniem Boga. 
Bóg jest najwyższym Pięknem (bo jest jego źródłem i ostatecznym ce-
lem), które dotyka człowieka i sprawia, że jest on skłonny do nawróce-
nia. Można więc mówić o pięknie w perspektywie teologii. Rzecz jasna 
chodzić w nim będzie o metafizyczny charakter sztuki, który można też 
nazwać teologią piękna czy teologią sztuki. Piękno jest kluczem tajemni-
cy i wezwaniem do transcendencji, z tego powodu może ono być drogą 
ku Bogu, tzw. via pulchritudinis – drogą piękna jako drogą do Boga. 
Zasadniczo przebiega ona przez obszar sztuki, która we wszystkich swo-
ich przejawach, konfrontując się z wielkimi kwestiami egzystencjalnymi, 
w tym z cierpieniem obecnym na świecie, może też nabrać znaczenia 
religijnego i przekształcić się w drogę głębokiej wewnętrznej refleksji 
i autentycznej duchowości.

Warto jednak w tym miejscu zastanowić się nad koncepcją sztuki. Jest 
ona trudna do jednoznacznego zdefiniowania. Zawsze były w tym wzglę-
dzie problemy i dlatego np. średniowiecze próbowało określać ars jako 
doktrynę ludzkiego działania, zgodnie z intuicją, że „sztuka jest właściwą 
znajomością tego, co należy zrobić”2. Teoria sztuki średniowiecznej opierała 
się na dwóch elementach: poznawczym (ratio, cogitatio) i twórczym (fa-
ciendi, factibilium). Sztukę traktowano jako obiektywną znajomość reguł, 
zdolność do zrobienia czegoś, działanie rozumu praktycznego, dzięki któ-
rym można wytwarzać rzeczy. Twierdzono, że sztuka poniekąd naśladuje 
naturę – nie w sensie czystej imitacji, ale przetwarzając i wykazując się 
inwencją. Sztuka była więc zarówno umiejętnością realizowania rzeczy 
zgodnych z naturą, jak i rodzajem filozofii twórczości, a także ludzką tech-
niką, owocem relacji pomiędzy twórczością człowieka a kreatywnością 
natury3. Tradycyjnie więc za najwyższą formę kultury uznawano sztuki, 
które mogą być sposobem i wyrazem transcendencji człowieka.

1 Arystoteles, Retoryka, Poetyka, przekł., wstęp i komentarz H. Podbielski, Warsza-
wa 1988.

2 Św. Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna w skrócie, wybór F.W. Bednarski OP, War-
szawa 2004, I–II, 57, 4.

3 U. Eco, Sztuka i piękno w średniowieczu, Kraków 1997, s. 143. 
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W historii pojęcie to było rozumiane bardzo różnie. W Egipcie pozo-
stawała ona na usługach państwa dla wyrażenia nieśmiertelności władców 
i opanowania przemijania czasu. Dla Hindusów sztuka była formą modlitwy. 
Dla Platona – poza muzyką i poezją – była niemoralną oznaką rozkładu spo-
łecznego. W misteriach orfickich sztuka oczyszczała dusze. W chrześcijaństwie 
zaś w podejściu do sztuki widoczne były dwa nurty: według pierwszego 
sztuka jest antyreligijna, według drugiego przeciwnie, jest najwyższą formą 
ucieleśnienia chrześcijaństwa w świecie. Począwszy od Augustyna, przez całe 
średniowiecze religia była najwyższą formą dla sztuki. Od renesansu zaczęto 
jednocześnie oddzielać kulturę i sztukę od religii, aż do ich przeciwstawie-
nia. Ten proces nieustannie się pogłębiał, doprowadzając do dramatycznego 
zerwania relacji w obrębie wymienionych rzeczywistości czy też współcześ-
nie obserwowanej wrogości. Swoje widzenie sztuki miały również prądy 
filozoficzne i ideologie. Marksizm na przykład uważał, że sztuka, nawet nie-
religijna, jest rodzajem opium dla inteligencji, jest zatem niebezpieczna, jej 
wykorzystanie uzasadnione jest tylko wtedy, gdy zachęca do pracy, rewolucji 
albo jest nośnikiem ideologii komunizmu.

W obrębie chrześcijańskiego tomizmu przyjmuje się, że sztuka wy-
kracza poza obręb tego, co ludzkie. Jacques Maritain w tym kontekście 
pisał, że sztuka posiada swój cel, swoje prawa, swoje wartości, które nie 
dotyczą człowieka, raczej należą do dzieła, które ma powstać. Owo dzie-
ło jest wszystkim dla sztuki i podlega tylko jednemu prawu – wyma-
ganiom dzieła i jego dobru. Każde dzieło sztuki zanim powstało, czyli 
zamieniło się w materię, musiało być przygotowywane, ukształtowane 
w zamyśle, dojrzewało w treści, zostało przemyślane przed wykonaniem, 
zostało zamierzone. Przy czym dzieło zamierzone jest tylko materiałem 
sztuki (element materialny). Element formalny, który składa się na gatu-
nek dzieła i czyni je tym, czym ono jest, polega na regulowaniu go przez 
inteligencję. Formą dzieła jest zatem poprawny rozum. Sztuka, przynależąc 
do porządku intelektualnego, jest cnotą intelektualną, tj. wartością, która 
przezwyciężając nieokreśloność pierwotną władzy poznawczej, podnosi 
ją do maksimum doskonałości. W rozważaniach nad pięknem Maritain, 
wierny tradycji tomistycznej, zauważa: „pięknem jest to, co daje radość, 
nie całkowitą radość, lecz radość w poznaniu; nie radość właściwą aktu 
poznania, lecz radość, która jest nadmierna i przelewa się z aktu, z przy-
czyny poznania obiektu poznanego. Jeśli pewna rzecz podnosi i zachwyca 
duszę przez to samo, iż jest ona udostępniona jej intuicji – jest ona dobra 
do ujęcia, jest piękna”4. Piękno jest zatem pewnego rodzaju doskonałością, 

4 J. Maritain, Sztuka i mądrość, przekł. K. i K. Górscy, Warszawa 2001, s. 27.
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z tego względu zachwyca. Maritain za świętym Tomaszem wylicza atrybu-
ty piękna: zupełność, proporcję, jasność. W takim ujęciu piękno przynależy 
do porządku transcendentalnego, tj. do pojęć, które przekraczają wszelkie 
granice rodzaju lub kategorii, nie dając się zamknąć w żadnej z nich, gdyż 
odnajdują się one wszędzie. Piękno jest bowiem samym bytem, który 
zachwyca naturę intelektualną przez intuicję. Dąży ono do wzniesienia 
duszy ponad to, co jest stworzone5. 

Polski interpretator myśli Maritaina, Czesław Bartnik, sztukę tłumaczy 
jako niezwykłość relacji między przedmiotem a podmiotem. Osoba ludzka 
wychodzi od siebie, niejako ze swej potencji piękna, i przez kulturę zmierza 
do ideacji piękna, przechodząc przez obszary piękna i antypiękna. W świecie 
przyjmuje ona swój podstawowy język (świat jest językiem piękna i sztuki, 
który „się ciągle mówi”), powraca do siebie ubogacona, by ruchem zwrotnym 
znowu wyjść na zewnątrz z wyższej pozycji piękna i jego rozumienia i zno-
wu do niego powrócić6. Piękno, do którego sztuka prowadzi, znajduje swoje 
spełnienie najpierw w świecie osoby, dopiero później otrzymuje swój wyraz 
w sztuce – swoją „odsłoniętą” postać. W tym rozumieniu osoba ludzka jest 
najwyższą kategorią i celem każdej sztuki. Uzasadnienia dla przedstawionej 
tezy dostarczają istniejące w historii związki formalne i tematyczne pomiędzy: 
filozofią, nauką, teologią, literaturą piękną, muzyką, malarstwem, formami 
mentalności, pojęciami. Wspomniane zależności prowadzą do konstatacji, 
że sztukę można rozwijać jedynie wtedy, kiedy rozwijamy osobę, a do roz-
woju osoby dochodzimy przez „karmienie jej” sztuką. 

Biorąc pod uwagę powyższe refleksje, można skonstatować, że teolo-
gia piękna może być rozumiana przede wszystkim jako teologia mająca za 
przedmiot swoich badań piękno lub lepiej powiedzieć: Piękno Boże. Nie jest 
to teologia, która tworzy piękno, ale piękno dla niej jest źródłowym miej-
scem (locus theologicus) wzbudzania refleksji teologicznej. Piękno jest przed-
miotem teologicznym, który bazuje na misterium istnienia trójosobowego 
Boga, a jednocześnie obejmuje złożoną rzeczywistość człowieka – jego serca, 
uczucia, emocje, intelekt, fantazję, wyobraźnię. Piękno więc w jakimś sensie 
można powiązać z teologalnymi cnotami wiary, miłości i nadziei. Człowiek, 
który wierzy, wkracza w nowy świat, odnajdując w sztuce nowy wymiar 
i nowe środki wyrazu dla swojego doświadczenia duchowego. Wiara jest 
bowiem umiejętnością patrzenia na świat, na życie i historię poprzez piękno 
i harmonię. Sztuka poprzez swój specyficzny język przywołuje tajemnicę tego, 
co niewyrażalne. W jakimś sensie wiara rodzi sztukę sakralną. 

5 Zob. tamże, s. 23–44.
6 C . Bartnik, Kultura i świat osoby, Lublin 1999, s. 33.
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 Sztuka jako inwencja artystyczna i doświadczenie religijne 

Starożytny podział na sztuki służebne (użyteczne) i przyjemne 
(wyzwolone)7 przyjmuje się powszechnie, choć nie oddaje on istoty sztu-
ki. Paradoksalnie bowiem zgodnie z tym podziałem sztuka prawdziwa 
powstaje, gdy umysł zajmie się jakąś działalnością pożyteczną, a nie wte-
dy, gdy zajmuje się wyzwoloną „sztuką dla sztuki”, czyli jak to dziś po-
strzegamy, istotą tego, czym ona być powinna. Powyższy podział sztuk 
uniemożliwiał odróżnienie „sztuk pięknych” od techniki i faktycznie za 
piękne traktowano sztuki naśladowcze, o ile miały charakter dydaktyczny 
i potrafiły przekazać prawdy nauki i wiary. Określenie „sztuki piękne”, 
do których początkowo zaliczano muzykę, malarstwo, rzeźbę i taniec, poja-
wiło się w 1747 roku, użyte przez francuskiego myśliciela Charles’a Batteux 
w książce Les beaux arts reduits a’ un seul principe i dopełniało starożyt-
ny podział sztuk na „sztuki użyteczne” i „sztuki przyjemne”. Umberto Eco 
twierdzi jednak, że z pierwszą istotną wzmianką o „sztukach pięknych” 
możemy się spotkać w tekście Libri Carolini, powstałym w otoczeniu Ka-
rola Wielkiego, a przypisywanym Teodulfowi z Orleanu. Powodem napi-
sania tego dzieła był Sobór w Nicei z 787 roku dopuszczający na przekór 
rygoryzmowi ikonoklastów posługiwanie się świętymi obrazami. Wtedy 
właśnie miano wypracować koncepcję neutralności sztuki – mogła być 
ona zarówno święta, jak i bezbożna, w zależności od tego, kto ją tworzył. 
W samym obrazie nie ma niczego godnego uwielbienia, a piękno lub jego 
brak zależą od talentu artysty8.

Eco, spoglądając na sztukę z punktu widzenia świeckiego, idzie dalej, 
twierdząc, że wyjątkowość dzieła sztuki nie podlega idei otrzymanej w ak-
cie łaski. Jest ono dla niego rezultatem doświadczenia przetworzonego 
przez artystę i ponownie ujętego zgodnie z naturalnymi procesami zacho-
dzącymi w wyobraźni. „Na niepowtarzalność dzieła wpływa jedynie spo-
sób, w jaki owo przetworzenie jest realizowane i przedstawia się percepcji 
w procesie interakcji pomiędzy przeżytym doświadczeniem, wolą sztuki 
i samoistnością kształtowanego materiału”9. Nie można się do końca zgo-
dzić z takim ujęciem, gdyż sztuka dotyka swoimi korzeniami zarówno 
istoty doświadczenia religijnego, jak i twórczości artystycznej10. Twórczość 
artystyczna jest bowiem darem Boga. Artysta uczestniczy w boskiej mocy 

7 Zawdzięczamy go Arystotelesowi (tenże, Polityka VIII, 2).
8 U. Eco, dz. cyt., s. 149.
9 Tamże, s. 161. 
10 Por. Jan Paweł II, List do artystów, Lublin 2006.
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tworzenia, która ma początek w dziele stworzenia, otrzymując „iskrę trans-
cendentnej mądrości”. Twórca, a każdy prawdziwy artysta nim być powi-
nien, nadaje formę i znaczenie czemuś, co już istnieje. Nie stwarza więc, 
to może czynić tylko Bóg, ale tworzy, objawiając się w ten sposób jako 
„obraz Boży” i realizując Boże zadanie: „Czyńcie sobie ziemię poddaną” 
(Rdz 1,28). Powołując człowieka do istnienia, Bóg uzdolnił go do bycia 
twórcą, może przede wszystkim twórcą własnego człowieczeństwa. Każdy 
jest powołany do bycia „artystą życia” w znaczeniu sprawności moralnych, 
kultury życia moralnego realizującego odpowiedzialność i roztropność 
w rozróżnianiu dobra od zła, kształtowania własnej osobowości, choć nie 
wszystkim Bóg dał talent tworzenia w ścisłym tego słowa znaczeniu. Ci, 
którzy go otrzymali, niezależnie od realizowania swojego człowieczeństwa 
na drodze etycznych wyborów, przez tworzoną przez siebie sztukę obja-
wiają osobowość i komunikują się z innymi ludźmi11.

Twórcy, działając, chcą udzielić odpowiedzi na egzystencjalne pytania: 
Kim jest Bóg? Skąd przychodzi i dokąd zmierza człowiek? Jaki jest sens ży-
cia? Jak pogodzić cierpienie z niewinnością i sprawiedliwością? Prawdziwa 
sztuka, wybitna literatura zawsze zawierały te pytania. Sztuka autentyczna 
jest zawsze związana ze światem wiary, do tego stopnia, że kiedy nawet 
kultura oddala się od Kościoła, sztuka stanowi jakby pomost w kierunku 
religijnej nadziei. Każda sztuka powinna być podporządkowana pozna-
waniu człowieka i troszczyć się o „ekologię ducha”, jak to nazywa papież12, 
a prowadząc ku większej świadomości, powinna sprawiać, by człowiek 
zwracał się ku sobie samemu i stawał się bardziej ludzki. Sztuka ma być 
szkołą człowieczeństwa13. 

Powołanie artysty jest powołaniem twórczym. Nadaje ono formę 
i kształt rzeczywistości i materii świata, próbując ująć w słowie, dźwięku, 
obrazie, głębię świata i człowieka. I chociaż, jak zauważa papież, „litera-
tura, teatr, film, sztuki plastyczne uważają się dzisiaj w znacznym stopniu 
za formę krytyki, protestu i opozycji, za oskarżenie tego, co się dzieje. 
Piękno wydaje się być kategorią wypieraną ze sztuki na rzecz ukazywania 
człowieka w jego negatywności, w jego sprzecznościach, w jego zabłąka-
niu bez wyjścia, w braku jakiegokolwiek sensu […]. Tak zwany »zdrowy 

11 Tamże, s. 1–2.
12 Tenże, Świat kultury i sztuki jest powołany do budowania człowieka [przemówienie 

po wysłuchaniu koncertu w teatrze „La Scala” (Mediolan 21 maja 1983)], [w:] tenże, Wiara 
i kultura. Dokumenty, przemówienia, homilie, Rzym 1986, s. 216. 

13 Tenże, L’arte rivelatrice di trascendenza e palestra di piu alla umanita [przemówie-
nie wygłoszone na spotkaniu z artystami w teatrze La Fenice (Wenecja 16 czerwca 1985)], 
[in:] Insegnamenti di Giovanni Paolo II, vol. 8 (1985), cap. 1, p. 1876–1880. 



Teologia piękna na przykładzie twórczości Caravaggia 

63 

świat« staje się przedmiotem pośmiewiska i cynizmu”14, to i tak sztuka nie 
wyzbędzie się swej roli wspomagania, leczenia, wyzwalania i oczyszcza-
nia, zgodnie z grecką koncepcją kultury. Sztuka ma pomagać człowiekowi 
interpretować świat i życie, ukazując głębię istnienia15. Sztuka ma zachę-
cać do nadziei i miłowania, nadając sens, szukając sensu, odpowiadając 
na sens. Z tego względu potrzebujemy sztuki, bo jest ona Ikoną niewi-
dzialnego Boga. Jest nie tylko Kościołem słowa, ale także sakramentów, 
świętych znaków i symboli. Wiara zwraca się nie tylko do słuchu, ale 
i do wzroku. Sztuka także powinna potrzebować Kościoła, jeśli nie chce 
zubożeć albo w ogóle ulec dekadencji. Sztuka oddaje Kościołowi wielką 
przysługę konkretyzacji. Kościół jej potrzebuje, ponieważ prawda jest kon-
kretna. Sztuka współczesna urealnia człowieka, uwalniając go z przysłania-
jącej otoczki romantyczności. Czasem dokonuje się to kosztem ukazywania 
zabłąkania, zamętu, lęku, absurdalności czy bezsensu, karykatury historii, 
odrzucając wszelkie tabu16. 

 Teologiczna estetyka

W kontekście podejmowanego tutaj zagadnienia możemy też mówić 
o teologicznej estetyce, wynikającej z zainteresowania Kościoła proble-
mem piękna i dialogiem ze światem artystycznym. O potrzebie tego typu 
dialogu pisał wiele Jan Paweł II m.in. we wspomnianym wcześniej Liście 
do artystów. Zaznaczyć zarazem trzeba, że dialog ten na przestrzeni mi-
nionych dwóch tysięcy lat nigdy nie zaniknął. Prawdziwą racją dla tego 
rodzaju dialogu, zdaniem Jana Pawła II, nie są tylko motywy historyczne 
czy względy funkcjonalne – jest nim zakorzenienie w istocie doświadcze-
nia religijnego i twórczości artystycznej17. W rozumieniu Ojca Świętego 
dialog Kościoła z artystami zasadza się na naturalnej symbiozie istniejącej 
pomiędzy religią, duchowością i kulturą18. Sztuka chrześcijańska w rzeczy-
wistości posiada walor „teologiczny”, o ile na swój sposób komunikuje 
przesłanie religijne: „Sztuka odznacza się sobie tylko właściwą zdolnością 

14 Tenże, Istota, wielkość i odpowiedzialność sztuki i publicystyki [przemówienie do ar-
tystów i dziennikarzy (Monachium 19 listopada 1980)], [w:] Wiara i kultura…, s. 101–103.

15 Tenże, Natura i sztuka drogami prowadzącymi do Boga [spotkanie z przedstawicie-
lami świata nauki i sztuki (Wiedeń 12 września 1983)], [w:] Wiara i kultura…, s. 222. 

16 Tenże, Istota, wielkość i…, s. 103–105. 
17 Tenże, List do artystów, s. 30. 
18 Tenże, Allocuzione ai membri della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della 

Chiesa in occasione della prima Assemblea Plenaria (12.10.1995), 2. 



Ks. Witold Kawecki CSsR 

 64

ujmowania wybranego aspektu tego orędzia, przekładania go na język 
barw, kształtów i dźwięków, które wspomagają intuicję człowieka patrzą-
cego lub słuchającego. Czyni to, nie odbierając samemu orędziu wymia-
ru transcendentnego ani aury tajemnicy”19. Stąd sztuka i dobra kulturo-
we mogą spełniać szczególną rolę dla Kościoła, o ile podporządkowane 
są ewangelizacji, kultowi, a także chrześcijańskiej caritas.

Dialog „świata artystycznego” z Kościołem jest zawsze możliwy, 
choćby z tego powodu, że sztuka nawet w okresie rozłamu między kul-
turą a Kościołem pozostawała swego rodzaju pomostem prowadzącym 
do wiary i otwarcia się na Tajemnicę20. W tym ujęciu sztuka jest częścią 
traditio ecclesiae, co wyjaśnia fakt, że zajmuje ona dziś w rozważaniach 
filozoficzno-teologicznych szczególnego rodzaju miejsce jako teologia este-
tyczna, poszukując nieustannie swojego locus theologicus w refleksji nad 
wiarą, także na poziomie instytutów teologicznych. Instytuty są miejscem 
trudnego, ale i niezwykle ważnego dialogu ze światem kultury. Warto 
tu przypomnieć, że od jakiegoś czasu w niektórych ośrodkach uniwersyte-
ckich, tak świeckich, jak i kościelnych, otwarto ścieżki nauczania dotyczące 
sztuki chrześcijańskiej, historii sztuki, teologii kultury, a także i estetyki 
teologicznej21. 

Współcześni teologowie – jak na przykład Hans Urs von Balthasar 
– zaczęli postrzegać piękno jako kategorię teologiczną i podjęli wysiłek 
budowania teologii piękna lub teologii estetycznej. Balthasarowi nie cho-
dziło przy tym o proste zastępowanie etyki estetyką, dobra pięknem, ale 
o pokazanie istotnego związku pomiędzy różnymi nazwami tej samej rze-
czywistości. Ujmując rzecz historycznie, Platon określał piękno jako blask 
prawdy (splendor veritatis), a Augustyn jako blask ładu i porządku (splen-
dor ordinis). Fiodor Dostojewski głosił, że świat będzie zbawiony przez 
piękno, bo pięknem jest Chrystus. Simone Weil uważała, że piękno jest 
dla współczesnego człowieka niemal jedyną drogą do uwierzenia w Boga. 
Balthasar podkreślał, że piękno zawsze otacza nieuchwytnym blaskiem ob-
licze tego, co prawdziwe i dobre. Przestrzegał jednak, że gdy piękno staje 

19 Tenże, List do artystów, s. 50. 
20 Tamże, s. 48. 
21 Tak było w przypadku Kursu Wyższego Per i Beni Culturali della Chiesa otwartego 

na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, który w 2006 roku stał się nawet 
niezależnym Wydziałem Historii i Dziedzictwa Kulturowego Kościoła. W podobny sposób 
postąpiono na UKSW, gdzie w 2004 roku powstała specjalizacja z zakresu teologii kultury. 
Pierwsza w Polsce Sekcja Teologii Kultury rozpoczęła swoją naukową aktywność wraz 
z rokiem akademickim 2005/2006. Sekcja ta powstała z potrzeby dialogu między wiarą 
a kulturą. W roku 2008 przekształcona została w Instytut Wiedzy o Kulturze. 
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się formą, która nie jest pojmowana w sposób tożsamy z bytem, duchem, 
wolnością, oznacza to, że powraca wiek estetyzmu22.

Estetyzm objawia się w nadobfitości wytworzonych form pięk-
na wszechobecnych do tego stopnia, że zaciera się granica między tym, 
co piękne, a tym, co niepiękne. Piękno zostaje oderwane od religii i mo-
ralności – od zadziwienia, które daje jedynie transcendentna perspek-
tywa. Balthasar proponuje nie używać zatem pojęć estetycznych w teo-
logii, gdyż jego zdaniem ludzki zwyczaj określania pięknym tego, co się 
nam wydaje, że jest piękne, jest na ziemi nieprzezwyciężalny. Pisze on: 
„Teologia, która posługuje się takimi pojęciami [tj. estetycznymi – W.K.], 
wcześniej czy później przerodzi się z teologicznej estetyki, tzn. z próby 
uprawiania estetyki na płaszczyźnie i przy pomocy metod teologicznych, 
w teologię estetyczną, tzn. zdradzi i wyprzeda teologiczną treść bieżącym 
poglądom świeckiej nauki o pięknie”23. Zdaniem Balthasara słowo „este-
tyczny” w teologii zarówno katolickiej, jak i protestanckiej oznaczało coś, 
co ograniczało się jedynie do patrzenia i smakowania, ponieważ brane 
było w świeckim, ograniczającym, a tym samym pejoratywnym sensie. 
Dla zwolenników koncepcji estetyzacji świata z kolei element etyczno-
-religijny czy wprost chrześcijański był tym, co zafałszowuje lub nawet 
niszczy właściwą postawę24. Zatem można przyjąć teologiczną estetykę 
poszukującą piękna w świecie za pomocą metody teologicznej, ale należy 
unikać teologii estetycznej, która jest w jakimś sensie estetyzacją całej 
przestrzeni teologicznej. W opinii Balthasara teologia jest jedyną nauką, 
której przedmiotem może być piękno transcendentalne. Rozumiała to już 
starożytna teologia Ojców Kościoła i scholastyki, sprowadzając wartość 
piękna do zasady stwórczej oraz do teologii zbawienia. Ojcowie postrzega-
li piękno jako transcendentalne i w tym duchu uprawiali teologię, w tym 
także teologię piękna25. Samo Pismo Święte jest przecież w przeważającej 
mierze księgą poetycką.

Z kolei Bartnik jest zwolennikiem estetyki personalistycznej, gdyż 
jego zdaniem człowiek nie może być zrozumiały tylko przez existens, bo-
num czy verum – człowieka rozumiemy przez pulchrum – piękno. Estetyka 
jest nieodłączna od personologii. Trudno byłoby zrozumieć świat osoby 

22 H. Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna, t . 1: Kontemplacja postaci, przekł. 
E. Marszał, J. Zakrzewski, Kraków 2008, s. 19.

23 Tamże, s. 32. 
24 Tamże, s. 43.
25 Wystarczy przywołać na pamięć: Ireneusza, Bazylego, Grzegorza z Nyssy, Ambroże-

go, Anastazego Synaitę, Klemensa, Orygenesa, Hieronima, Ignacego, Hermasa, Tertuliana, 
Grzegorza z Nazjanzu, Kasjana i Benedykta.
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bez piękna, w konsekwencji bez wartości estetycznych. Człowiek otoczony 
jest bowiem bezmiarem piękna w sobie i wokół siebie (duchowość, przy-
roda, sztuka, świat smaków, zapachów, blask myśli, kontemplacja dosko-
nałości). Człowiek odkrywa siebie w pięknie i kreuje jednocześnie piękno 
ze świata swojej osoby. Ponieważ człowiek przemienia siebie w piękno, 
możemy mówić o antropologii i personalizacji piękna26. W takim rozumie-
niu piękno może zaistnieć i być poznane tylko w relacji do osoby. 

 Obecność teologii piękna w twórczości Caravaggia

Doznania estetyczne pod wpływem sztuki sprawiają, że człowiek choć 
na chwilę może się wyrwać z prozy życia i dotknąć jakiejś innej, transcen-
dentnej wobec niego rzeczywistości. Pojęcia „transcendencja”, „metafizyka” 
nie należy jednak nadużywać. Każde obrazowanie jest zawsze przekracza-
niem, czyli transcendencją przedmiotu w kierunku jego ideału. Twórczość 
transcenduje realność obiektu w kierunku tajemnicy. Nie można jednak 
tego rodzaju doświadczenia absolutyzować i równać z doświadczeniem 
religijnym27. W przypadku Michelangela Caravaggia można jednak mó-
wić o teologii piękna, gdyż jest to zamierzenie w historii sztuki nowator-
skie i odważne, które zmieniło obowiązujące kanony. Obrazy Caravaggia 
są bardzo plastyczne. Przykuwają wzrok, wciągają, intrygują, nie pozo-
stawiają obojętnym, nie są nudne. Wprost przeciwnie – wielu fascynują 
i inspirują, przekazują ludzkie emocje. Jest na nich zdumienie, lęk. Jest 
piękno, intelekt, wyobraźnia. Badacze jednak sądzą, że nie ma w nich mi-
łości, są chłodne, choć nie można stosować uogólnień, gdyż na przykład 
obraz Święta rodzina odpoczywająca podczas ucieczki do Egiptu jest pełen 
uczucia. Prawdą natomiast jest, że w twórczości Merisiego nie znajdziemy 
scen przedstawiających serdecznych ludzi, którzy się kochają. Na jego re-
ligijnych płótnach nie wyczuwa się namacalnej obecności Boga, nie ma 
Jezusa promieniującego miłością – jest natomiast Światło jako alegoria, 
ale ono wydaje się jeszcze mocniej przemawiać niźli figuratywna postać. 

Caravaggio stosuje starochrześcijańską symbolikę: naczynie z wodą 
i chleb na stole w oberży to symbole Eucharystii; owoce w koszu – owoc 
granatu to zapowiedź męki Chrystusa; jabłko – symbol grzechu popeł-
nionego przez prarodziców; szeroko rozwarte ramiona apostoła – to aluzja 
do krzyża; Madonna depcząca głowę węża – to symbol zwycięstwa nad 

26 C . Bartnik, dz. cyt., s. 259. 
27 T. Boruta, O malowaniu duszy i ciała, Kielce 2006, s. 99. 
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szatanem. Na obrazach Caravaggia zawsze się coś dzieje. Widać w nich 
i dramaturgię akcji, i psychologię postaci – spojrzenie, gest, wymowę oczu, 
mimikę. Dramaturgia jego obrazów to jakby zatrzymany kadr w filmie. Je-
den moment, który decyduje o całym życiu. W Powołaniu Świętego Ma-
teusza jest to chwila, w której Mateusz po raz pierwszy w życiu spojrzał 
w oczy Jezusowi. W centrum zainteresowań artysty jest człowiek i jego 
los, niekiedy bardzo dramatyczny, jego uczucia, emocje, napięcia życio-
we – prawdziwe studium człowieczeństwa. Może dlatego jego twórczość 
jest ponadczasowa, a on sam – nieustannie podziwiany. W jego obrazach 
widać wnikliwą analizę życia ludzkiego, ale i wymagania wypływające 
z Ewangelii, które pragnął umieścić nie w jakiejś odległej historii, ale 
uczynić je wydarzeniami dziejącymi się współcześnie.

Caravaggio malował obrazy religijne w sposób niezwykle nowatorski. 
Widać w nich ekstazę, głęboką refleksję, wielkie nawrócenia i epizody 
biblijne opowiadające o Bożej obecności w człowieczym losie. Pragnął od-
dać stan duszy ludzkiej, tworząc wprost psychologiczne studia. Gra świa-
teł podkreślała religijny charakter i dramatyzm bardzo ludzkich postaci. 
Caravaggio posiadł umiejętność nie tylko opisywania prawdy, ale także 
jej odkrywania28. Postaci z jego obrazów są osobowościami niezwykle sil-
nymi, a z drugiej strony znają smak słabości. Teologia obrazów Caravaggia 
widoczna jest szczególnie w prezentacjach postaci Jezusa. Jest to zawsze 
Bóg wcielony w ludzką postać. Człowiek jak każdy inny, a jednocześnie 
Mesjasz zdolny znieść każdy ciężar ze względu na misję, z jaką przyszedł 
na ten świat. Wyjątkowo mocne wrażenie robią u Caravaggia twarze 
Chrystusa. Są one po prostu piękne, choć jednocześnie bardzo realistyczne. 
Nie widać w nich żadnej idealizacji, jak to ma miejsce u Rafaela czy Micha-
ła Anioła. Te twarze są bardzo ludzkie – z jednej strony pełne zmęczenia, 
gniewu, cierpienia, wydawać by się mogło – nawet rozpaczy, „krzyku du-
szy”, a z drugiej pełne spokoju, stanowczości, duchowego piękna.

Teologia obrazów Caravaggia znajduje swoje odzwierciedlenie tak-
że w teofanii Boga czyniącej z ciała prasakrament. „Bóg jest źródłem 
integralnego piękna ciała” – powie Jan Paweł II na odsłonięciu odno-
wionych fresków Sądu Ostatecznego Michała Anioła w kaplicy Syks-
tyńskiej29. Sztuczne, mocne punktowe oświetlenia u Caravaggia jakby 
przeobrażają ciała, stwarzają ostre kontrasty, które zmieniają pierwotne 
proporcje, prowokują widzenie, myśl, wyobraźnię. Jest to swego rodzaju 

28 M. dal Bello, La Biblia di Caravaggio. Immagini dell’Antico e del Nuovo Testamento, 
Ratisbona 2010, s. 18.

29 Jan Paweł II, Homilia na odsłonięcie „Sądu Ostatecznego” Michała Anioła, 
„L’Osservatore Romano” 1994. 
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optyczno-psychologiczna gra wzmagająca doświadczenie metafizyczne. 
Dosadnie, naturalistycznie malowane ciało ludzkie w obrazach Merisiego, 
pisze Tadeusz Boruta, „staje się naczyniem na pragnącego przemiany 
ducha”30. Każda historia ludzka zawiera w sobie coś ze świętości, dlatego 
święte i ludzkie historie wzajemnie się przenikają. Caravaggio świetnie 
to ukazuje i jest to być może najcenniejszy element jego teologii obrazu. 

 Chrystocentryzm Caravaggia

Przyjmuje się, że dzieła sztuki są niejako spowiedzią autora, ujawnia-
ją jego osobowość i duchowość. Gdy analizujemy twórczość Caravaggia, 
oczywiste się staje, że centralną postacią jego obrazów i zarazem głównym 
bohaterem – nawet wtedy, gdy Go na obrazie nie ma – jest Chrystus. 
Można zatem powiedzieć, że Caravaggio ukazuje osobowość i duchowość 
chrystocentryczną – osoba Chrystusa jest najważniejsza i to w niej wy-
darza się konfrontacja dobra i zła, których smak Caravaggio znał tak do-
brze. Artysta często maluje Chrystusa wprost, figuratywnie (Powołanie 
Mateusza, Pojmanie Jezusa w Getsemani, Biczowanie, Cierniem korono-
wanie, Ecce Homo, Zdjęcie z krzyża, Wieczerza w Emaus, Niedowiarstwo 
Tomasza), ale także nie wprost w postaci Światła (Nawrócenie Świętego 
Pawła, Ekstaza Świętego Franciszka, Hieronim i Anioł). Artysta wyraża 
ewangeliczną prawdę: „Chrystus jest Światłem świata” (J 8,12), Światłem, 
które świeci w ciemnościach także ludzkiej duszy, jak w przypadku nie-
go samego. Oryginalnością chrystologii Caravaggia jest to, że Chrystus 
staje się jednym z nas – człowiekiem cierpienia odczuwającym ból swej 
cielesności, podobnym do nas we wszystkim – cały człowiek. Chrystus 
pozostaje dla niego miejscem, w którym dusza skorodowana grzechem 
doznaje oczyszczenia, uczestnicząc w łasce Odkupienia. Malarz odsłania 
w obrazach religijny dramat swojej duszy, przemieszania się „ziarna z ple-
wami”, nieustannej walki dobra ze złem, w której uosobieniem zła jest 
ciemność, a dobra – światło31.

Światłocień to ważny element budowy nastroju u Caravaggia. Artysta 
traktuje go dosłownie i w przenośni jako obecność Bożą. Źródło świat-
ła znajduje się poza obrazem i czasem pada jakby z reflektora. Cień jest 
tak głęboki, że niekiedy nic nie widać i trzeba specjalnej ekspozycji jego 

30 T. Boruta, dz. cyt., s. 62. 
31 Na temat chrystologii obrazów Caravaggia zob. R. Tremblay, Saggio sulla fisiono-

mia spirituale di Michelangelo Merisi da Caravaggio, [in:] Michelangelo Merisi da Cara-
vaggio. La vita e le opere attraverso i documenti, ed. S. Macioce, Roma 1995, pp. 309–315. 
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obrazów, odpowiednio podświetlanych, aby wydobyć z nich treść. Merisi 
był prekursorem w zastosowaniu technik światła w malarstwie. Do cza-
sów Caravaggia światło było symbolem boskości, piękna, dobra, porząd-
ku, prawości, a ciemność przeciwieństwem tego wszystkiego – miejscem 
panowania zła, występku itp. Dlatego postać Jezusa i świętych przedsta-
wiano jako świetlistą jasność. Od Caravaggia światło zaczyna mieć inne 
zadanie. Forma obrazów Caravaggia pokazuje proces permanentnej prze-
miany świata, wysiłek wydobywania się z niebytu ku istnieniu. „W Nim 
było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci 
i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,4–5). Mrok u Caravaggia ma podwójną 
rolę – jest nicością zagrażającą naszemu istnieniu, a jednocześnie w głę-
bokości jego czerni świeci jakaś fundamentalna prawda o naszym życiu. 
U niego światło jest zawsze zewnętrzne. Jego źródła nigdy nie widzimy. 
Zobaczyć możemy natomiast jego działanie, jak wydobywa z mroków tra-
gizm ludzkiego życia.

Caravaggio wychodził z założenia, że naturalnym obszarem życia czło-
wieka jest ciemność otaczająca go zewsząd, w którą wdziera się chwilowy 
prześwit, jakby prześwit prawdy. Można powiedzieć, że jest to pozytywna 
mistyka ciemności, jakby w nawiązaniu do mistrzów duchowości Jana 
od Krzyża (1542–1591) czy Teresy Wielkiej (1515–1582), współczesnych Ca-
ravaggiemu mistyków piszących o „nocy ciemnej zmysłów”, z których 
zakwita jednak mistyczna duchowość. Niektórzy twierdzą32, że tylko 
na gorącym południu Europy mogła powstać pozytywna mistyka ciem-
ności. Tutaj bowiem ciemność, cień, odgrodzenie się od żaru południo-
wego słońca przynosi odrobinę ukojenia. U Caravaggia światło niekiedy 
tylko muska twarz, a często spoczywa na karku, plecach czy fragmencie po-
liczka. Nic dziwnego, że malarstwo tzw. tenebrystów w Hiszpanii i Wło-
szech święciło wtedy swoje największe sukcesy. Ciemność zatem może 
być wartością pozytywną na równi ze światłem, a jednocześnie atrybu-
tem Pana Boga. U caravaggionistów naturalistyczne postaci wydobywane 
są światłem z ciemności, jakby były zagrożone niebytem. 

Caravaggio w swoich obrazach odkrywa mroki duszy ludzkiej. Świat-
ło u niego jest nie tylko czynnikiem sprawczym wydobywającym świat 
z mroków niebytu ku istnieniu, ale i siłą przemieniającą. Ma znaczenie 
nie tylko fizyczne, ale i moralne. W nim ukrywa się łaska Boża dosięga-
jąca Mateusza w jego powołaniu, w nim zawierają się dyskrecja i ciepło 
Bożego Narodzenia, w nim odnajdujemy siłę cierpienia ubiczowanego 
ciała Chrystusa. Z kolei cień nie jest u niego tylko mrokiem fizycznym, lecz 

32 Na przykład malarz i intelektualista Tadeusz Boruta, zob. tenże, s. 164. 
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także nocą duchową, rozgrywającym się dramatem, jak w obrazie Dawid 
i Goliat, gdzie światło wydobywa się z czerni mroku. Rzecz ciekawa, mrok 
u Caravaggia zawsze stwarza życie, które z kolei uwidacznia swoją moc 
w ciałach „mówiących”. To nie są jakieś nadzwyczaj piękne ciała. Są reali-
styczne, nie wyidealizowane. Caravaggio – co widać w jego obrazach – ko-
cha życie, jakiekolwiek by ono było. W wielu z nich przedstawia same-
go siebie, czasem nawet dwukrotnie, jak w przypadku Dawida i Goliata 
z Galerii Borghese w Rzymie, gdzie jego twarz widzimy najpierw w mło-
dzieńczym Dawidzie, a później także w wytrzeszczającym oczy Goliacie. 
Oznacza to, że jako artysta nie zachowuje dystansu do swoich obrazów. 
Wchodzi niejako do wewnątrz opowiadanej historii ze swoim osobistym 
zaangażowaniem. Podejmuje via crucis – drogę krzyża, która ma go jednak 
doprowadzić do via lucis – drogi światła.

Historie święte opisane w obrazach Caravaggia są drogą człowie-
ka, któremu towarzyszy Bóg-Człowiek i przemierza wraz z nim życiowe 
przestrzenie od ciemności ku światłu, od cierpienia ku nadziei. Głównym 
obiektem, powtórzmy, zawsze pozostaje człowiek i jego los. Dramatur-
gia życia ujawniająca się w jego przedstawieniach miesza się z wielkim 
zaufaniem do życia i wolą jego kontynuacji. Jego sztuka jest dogłębnie 
ludzka, dlatego też dogłębnie duchowa. Może w tym tkwi tajemnica 
niezwykłej aktualności artysty. Patrząc na obrazy Caravaggia, ludzie od-
najdują swoją wiarę, umacniają swoje związki z Chrystusem, tak więc 
w Caravaggiu odnajdujemy „teologa”, który sam przeżywa niepokój 
o zbawienie, ale jednocześnie potrafi poprowadzić ludzi poprzez swoje 
arcydzieła w tajniki duchowości, w zwycięstwo dobra nad złem. Jeśli 
prawdą jest, że sztuka jest po to, aby niepokoić, malarstwo Caravag-
gia w jego absolutnym geniuszu niepokoi sumienia ludzkie. W jego 
obrazach widać pobożność ludową, wiarę przeżywaną, doświadczenie 
duchowe. Historie, które opowiada na swoich obrazach, są i naszymi 
historiami. Nic dziwnego – sztuka i wiara nie mają granic czasowych czy 
przestrzennych. Są ciągle aktualne. 
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Luteranizm w Polsce

 Początki Reformacji

W nicejsko-konstantynopolitańskim wyznaniu wiary mówimy: „Wie-
rzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół”, który założony zo-
stał przez Jezusa Chrystusa i zrodzony z Ducha Świętego w dniu Jego 
wylania na apostołów. Ludzki grzech, pycha, błędy i niedomówienia spo-
wodowały liczne podziały w łonie chrześcijaństwa i to od samego począt-
ku istnienia Kościoła.

Dlatego Ojcowie Kościoła wzywali: Ecclesia semper reformanda 
– Kościół zawsze musi się reformować. Tej starej zasady trzymali się za-
równo prekursorzy reformacji: Piotr Waldus (1170), John Wiklef (1360), 
Jan Hus (1415), Hieronim Savonarola (1475), jak i reformatorzy XVI wieku: 
Ulrich Zwingli, Jan Kalwin i niewątpliwie ten, który jest mi najbliższy, 
czyli ks. dr Marcin Luter (1483–1546), augustiański mnich i profesor teologii 
w Wittenberdze. 

Nic chcę teraz szczegółowo zajmować się Lutrem, bo to temat na osob-
ne rozważania. Z pewnością droga dojścia augustiańskiego mnicha do prze-
myśleń na temat reformy Kościoła jest bardzo ciekawa i pozwala nam 
lepiej poznać jego motywację do ogłoszenia swoich postulatów. Jedno 
wszak trzeba z całą mocą podkreślić – Luter nie zamierzał tworzyć nowego 
Kościoła. Jego symboliczne wystąpienie 31 października 1517 roku w Wit-
tenberdze było zachętą do dyskusji, do zastanowienia się nad stanem 
Kościoła, nie miało zaś doprowadzić do rozłamu w łonie zachodniego 
chrześcijaństwa1. Luter jako wykładowca biblistyki, wczytując się w księ-
gi Pisma Świętego, odnalazł nowy obraz Boga, Boga, który jest miłością. 
To było decydujące odkrycie.

Nauka ks. dr. Marcina Lutra i innych reformatorów luterańskich zawar-
ta została w księgach symbolicznych ujętych w Księdze Zgody z roku 1580 

1 R.M. Leszczyński, Ojcowie Reformacji, Warszawa 2010, s. 28–29.
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(Liber Concordiae), które są wiernym (norma normata) wykładem Pisma 
Świętego – jedynego źródła wiary i nauki chrześcijańskiej w duchu lute-
rańskim. Najważniejsze zasady luteranizmu stały się pryncypiami całego 
protestantyzmu. Są to:

− sola Scriptura – jedynie Pismo Święte;
− solus Christus – jedynie Chrystus;
− sola gratia – jedynie łaska;
− sola fide – jedynie wiara2.
Zgodnie z nauką Pisma Świętego nauczamy więc, że:
− Pismo Święte, Słowo Boże, Biblia jest jedynym źródłem i normą 

wiary chrześcijańskiej i życia chrześcijańskiego (norma normans);
− nie ma w nikim innym zbawienia jak tylko w Jezusie Chrystusie, 

naszym jedynym Zbawicielu, Odkupicielu i Pośredniku, ukrzyżowa-
nym i zmartwychwstałym Panu. Jego krzyż jest drogą do odkupienia 
i zbawienia. Luterańska „teologia krzyża” (theologia crucis) stawia krzyż 
Jezusa Chrystusa (podobnie jak czyni to apostoł św. Paweł) w centrum 
nauki i życia Kościoła („My zwiastujemy Chrystusa ukrzyżowanego” 
– 1 Kor 1,23);

− wierzący zostaje usprawiedliwiony jedynie z łaski Bożej, bez zasług 
(meritum). Zbawienia nie można zyskać przez zasługi;

− wiara w Jezusa Chrystusa daje zbawienie. „Bez wiary nie można 
podobać się Bogu” (Hbr 13,6). Wiara jest zupełnym zaufaniem (fidutia) 
Bogu. Dobre uczynki nie są zasługami, lecz owocami żywej wiary. Wiara 
musi być czynna w miłości;

− chrześcijanin czyni dobrze nie po to, aby być zbawionym, ale dlate-
go, że jest zbawiony.

Słowo Boże i Sakramenty Święte są kanałami łaski Bożej i środkami 
zbawienia. Przez Słowo i Sakrament darowana jest nam łaska Boża. Sa-
kramenty są widzialnym Słowem Bożym. Uznajemy dwa sakramenty: 
Sakrament Chrztu Świętego i Sakrament Ołtarza. 

Szesnastowieczny ruch reformacyjny zapoczątkował proces rozpa-
du corpus christianum, jakim w średniowieczu była Europa. Reforma-
cja odkryła na nowo biblijne rozumienie wiary, która czyni człowieka 
wolnym i pobożnym. Ewangelicyzm zaproponował nowe podejście 
do fundamentalnych zagadnień teologicznych. Reformacja oferowała 
model alternatywny wobec scentralizowanego Kościoła średniowiecza: 
Kościół to społeczność świętych i szczerze wierzących, nie zaś instytucja 
zbawcza. Kościół nie powinien być siłą polityczną, siłą współrządzącą. 

2 Tamże, s. 31–60.
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Według Konfesji Augsburskiej Kościół to zgromadzenie świętych, w któ-
rym wiernie naucza się ewangelii i należycie udziela sakramentów. 

Kościół przestał być tym samym instytucją nieomylną, żądającą bez-
względnego posłuszeństwa od wiernych, lecz w o wiele większej mie-
rze rzeczywistością, za którą odpowiedzialni są wszyscy wierzący. Było 
to konsekwencją nowego rozumienia wolności ludzkiej.

 Reformacja w Polsce

Hasła reformacji Lutra przedostały się do Polski w pierwszych latach 
po jego wystąpieniu. Szerzyły się najpierw wśród mieszczan i uczonych, 
później wśród szlachty. Ruch reformacyjny początkowo rozszerzał się po-
tajemnie, gdyż król Zygmunt Stary (1506–1548) nie był mu przychylny. 
Wydał edykty zakazujące sprowadzania do Polski pism Lutra. Jednak po-
tajemnie były one czytane i dyskutowane. Z chwilą śmierci Zygmunta 
Starego idee Reformacji zostały mocniej i odważniej nagłośnione. Nowo 
obrany król, Zygmunt August (1548–1572), nie zajął wobec niej wrogiego 
stanowiska. Zwolennikami reformacji były coraz szersze zastępy szlachty 
i mieszczaństwa, sprzyjały jej rody magnatów i książąt. Budowano koś-
cioły, szkoły, pojawiła się idea zorganizowania własnego niezależnego 
Kościoła narodowego w Polsce opartego na zasadach reformacyjnych3. 

Ewangelicy tamtych czasów nie stanowili jednolitego, zwartego 
obozu. Najpierw szerzył się luteranizm (głównie w miastach), następnie 
kalwinizm, a trzecim kierunkiem reformacyjnym było wyznanie Braci 
Czeskich, którzy w 1548 roku schronili się tu przed prześladowaniami 
w Czechach4. 

Reformacja dała początek piśmiennictwu polskiemu. Jednym z naj-
wybitniejszych pisarzy ewangelickich tamtego okresu był Mikołaj Rej 
z Nagłowic5. Autorem pierwszego tłumaczenia Nowego Testamentu na ję-
zyk polski był luteranin Stanisław Murzynowski. Jego dzieło ukazało się 
w 1551 roku i wydane było w królewieckiej drukarni Jana Seklucjana, 
a dedykowano je królowi polskiemu Zygmuntowi Augustowi6. Murzy-
nowski napisał również prekursorską pracę poświęconą zasadom orto-
grafii polskiej. Jednym z największych dzieł tamtego okresu dla polskich 

3 J. Bieniarzówna, ks. K. Kubisz, 400 lat Reformacji pod Wawelem, Warszawa 1958.
4 Ks. J. Motyka, Abym był Jego własnością, Warszawa 1978.
5 J.T. Maciuszko, Mikołaj Rej, Warszawa 2002.
6 S. Murzynowski, Evangelia Święta Pana Jezusa Chrystusa wedle Mateusza Świę-

tego, Płock 2003.



Ks. Michał Makula

 74

protestantów było wydanie w roku 1563 pełnej Biblii nakładem Mikołaja 
Radziwiłła, stąd zwanej Radziwiłłowską bądź Brzeską.

Słabością ewangelików XVI wieku w Polsce były bardzo wyraź-
ne wewnętrzne podziały na poszczególne wyznania. Z tego powodu 
poczęto czynić starania o zjednoczenie ewangelików w jednym obozie 
i usunięcie różnic. W 1570 roku doszło do zawarcia ugody sandomier-
skiej. Postanowiono, że na zewnątrz wszystkie trzy nurty będą wystę-
pować razem, nie będą się zwalczać i będą zachowywać między sobą 
pokój. Jednak do całkowitego zjednoczenia nie doszło. Ten wspólny 
front ewangelicyzmu polskiego doprowadził do zawarcia tzw. konfe-
deracji warszawskiej (1573), która miała zapewnić ewangelikom trzech 
głównych wyznań wolność religijną. Uchwały konfederacji warszaw-
skiej miały być przedkładane królom do zaprzysiężenia. Niestety nie 
uchroniło to ewangelików przed – często gwałtownymi – wystąpienia-
mi ludności przeciwko nim.

Nadejście kontrreformacji wyraźnie osłabiło polski protestantyzm. 
Co prawda Konstytucja 3 maja (1791) zapewniła na nowo wolność religijną, 
jednak w następstwie rozbiorów Polska utraciła niepodległość i nastała nie-
wola7. Nie będę teraz wchodził w szczegóły, jakie były koleje luteranizmu 
w poszczególnych zaborach, gdyż to też temat bardzo obszerny. W każdym 
zaborze wyglądało to inaczej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości 
na terenach II Rzeczpospolitej istniało kilka Kościołów luterańskich o różnej 
tradycji i zróżnicowanych narodowo. Niełatwego zadania scalenia wszystkich 
Kościołów w jeden organizm – Kościół Ewangelicko-Augsburski – podjął się 
ks. bp Juliusz Bursche. Za swoją działalność i patriotyczną postawę został 
zamordowany przez hitlerowców w 1942 roku w Sachsenhausen. 

Z drugiej wojny światowej Kościół Ewangelicko-Augsburski wyszedł 
mocno osłabiony. Wielu ewangelików pochodzenia niemieckiego wyje-
chało z Polski, inni, nie chcąc, by przypinano im łatkę Niemca-ewange-
lika, nie przyznawała się do swojego wyznania. 

 Organizacja Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego  
 w Rzeczypospolitej Polskiej

Jak dzisiaj wygląda Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP? Na pew-
no nie jest tak scentralizowany jak Kościół rzymskokatolicki. Kościoły 
ewangelickie są autonomiczne – mogą się różnić między sobą w wielu 

7 Ks. J. Motyka, dz. cyt., s. 201.
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kwestiach, takich jak stroje liturgiczne, liturgia, ordynacja (święcenia) ko-
biet. Według danych GUS z 2013 roku w Polsce żyje siedemdziesiąt jeden 
tysięcy luteran. Wszystkie urzędy w Kościele (proboszcz, biskup, rada pa-
rafialna, synod) są wybieralne i kadencyjne. 

Synod jest najwyższą władzą Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
(Luterańskiego) i wyrazicielem wszystkich praw przysługujących Kościoło-
wi. Jest powołany do uchwalania praw kościelnych. Do jego prerogatyw 
należy m.in. wybór Biskupa Kościoła, sprawowanie pieczy nad zachowa-
niem czystości nauki w Kościele, stanie na straży praw, dobra i jedności 
Kościoła, wybór Konsystorza i Rady Synodalnej, która stanowi prezydium 
Synodu i reprezentuje go pomiędzy sesjami.

Biskup Kościoła jest duchownym zwierzchnikiem Kościoła. Kieruje 
pracami Kościoła jako Prezes Konsystorza, a także sprawuje duchową opie-
kę nad wszystkimi duchownymi i katechetami Kościoła. Ordynuje du-
chownych oraz wyświęca biskupów. Wybierany jest przez Synod na okres 
dziesięciu lat z możliwością powtórnej elekcji.

Konsystorz Kościoła jest naczelną władzą administracyjną Kościoła 
i organem wykonawczym Synodu. W jego skład wchodzą Biskupa Koś-
cioła oraz siedmiu wybieralnych członków: wiceprezes oraz trzej radcy 
duchowni i trzej radcy świeccy. Do zadań Konsystorza należy m.in. nad-
zór nad diecezjami i parafiami, przyjmowanie kandydatów do stanu du-
chownego, powoływanie wikariuszy, proboszczów-administratorów oraz 
duszpasterzy środowiskowych, zarząd i rozporządzanie majątkiem Kościo-
ła, orzekanie w sprawach dyscyplinarnych, uchwalanie projektu budżetu 
ogólnokościelnego.

W Polsce mamy sześć diecezji, na czele których stoją biskupi diecezjal-
ni, wybierani przez Synody Diecezjalne.

 Dialog luterańsko-katolicki

Tak naprawdę dialog luterańsko-katolicki rozpoczął się niedługo 
po zakończeniu Soboru Watykańskiego II. Ewangelicy wiązali z nim 
duże nadzieje na lepsze porozumienie z katolikami. Te nadzieje bra-
ły się przede wszystkim stąd, że w życiu Kościoła rzymskokatolickie-
go nowe miejsce zajęło Pismo Święte. Sobór nie tylko zaapelował 
do wiernych, by czytali Biblię, ale stwierdził, że od tej pory więk-
szą rolę ma w ich życiu odgrywać biblijnie uformowana pobożność. 
Duchowni zobowiązani zostali do głoszenia kazań opartych na teks-
tach biblijnych. Spowodowało to większe zainteresowanie badaniami 
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biblistycznymi oraz intensywniejszą współpracę między biblistami ka-
tolickimi i ewangelickimi8.

Dialog rozpoczęty w następstwie ustaleń Soboru Watykańskiego II, 
prowadzony na różnych szczeblach, sprawił, że każda ze stron uświado-
miła sobie braki we własnym życiu religijno-kościelnym. I tak ewan-
gelicy zauważyli, że co prawda starali się właściwie zwiastować Słowo 
Boże, ale została przez nich zaniedbana praktyka częstego przystępowania 
do Stołu Pańskiego. Do dzisiaj zresztą w wielu parafiach ewangelickich 
istnieje ten problem. Przez lata utarło się, że „porządny” ewangelik musi 
co najmniej dwa razy w roku przystąpić do tego sakramentu – w czasie 
adwentu i w czasie pasyjnym. Doprowadziło to do tego, że nabożeństwa 
z sakramentem eucharystii odbywały się bardzo rzadko, a czasami liturgia 
eucharystyczna była wyprowadzana poza ramy nabożeństwa. Od kilku 
już lat Kościół ewangelicki apeluje, by wierni przystępowali jak najczęściej 
do Stołu Pańskiego, a na szczęście normą się stało, że liturgia eucharystycz-
na jest częścią nabożeństwa niedzielnego.

Bliższe kontakty z Kościołem rzymskokatolickim, obejmującym swymi 
strukturami cały glob, spowodowały, że ewangelicy zaczęli postrzegać własny 
Kościół nie tylko w perspektywie lokalnego zboru lub Kościoła krajowego, 
lecz jako wspólnotę wykraczającą poza granice państw. Za takim nowym 
spojrzeniem na Kościół przyszła też nobilitacja urzędu kościelnego9.

Sobór Watykański II spowodował ogromne uaktywnienie katolików 
w dziedzinie współpracy ekumenicznej. Światowa Federacja Luterańska i wa-
tykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan na zebraniu w Zurichu w 1967 
roku powołały do życia Międzynarodową Komisję Studiów, której zalecono 
opracowanie tematu „Ewangelia a Kościół”. Oprócz stałych członków komisja 
powołała ekspertów z zakresu teologii. Na początek zaproponowano, by 
głównym tematem pracy komisji była teologia biblijna. Jest to tzw. pierwsza 
faza dialogu10. W efekcie wspólnych prac opublikowanych w 1971 roku osiąg-
nięto zgodność stanowisk przede wszystkim co do tego, że Ewangelia powin-
na stanowić normę i kryterium dalszego działania. Doszło do zbliżenia po-
glądów na takie tematy, jak Pismo i Tradycja, rozumienie usprawiedliwienia 
oraz zadanie Kościoła we współczesnym świecie. 

Druga faza dialogu między Kościołami trwała do roku 1985, a naj-
ważniejszymi dokumentami tego etapu były prace studyjne: Wieczerza 

8 K. Karski, Protestanci i ekumenizm, Warszawa 2001, s. 266.
9 Tamże, s. 266–267.
10 H. Meyer, Luthertum und Katholizismus im Gespräch. Ergebnisse und Stand der 

katholisch/lutherischen Dialoge in den USA und auf Weltebene, (Ökumenische perspekti-
ven 3), Frankfurt 1973, S. 144, 145.
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Pańska z 1978 roku i Urząd duchowny w Kościele z 1981 roku, a także dwie 
deklaracje z okazji jubileuszów reformacyjnych: Wszyscy pod jednym 
Chrystusem z roku 1980 oraz Marcin Luter – świadek Jezusa Chrystusa, 
wydana w rocznicę urodzin wielkiego reformatora w roku 1983. W czasie 
drugiej fazy dialogu sformułowano również dwa dokumenty o charakte-
rze roboczym: Drogi do wspólnoty w roku 1980 oraz Jedność przed nami: 
modele, formy i fazy katolicko-luterańskiej wspólnoty kościelnej, który 
to dokument niejako zamyka ten etap11. 

Dokument zatytułowany Wszyscy pod jednym Chrystusem został 
opublikowany w związku z 450. rocznicą ogłoszenia Konfesji Augsburskiej. 
Zawiera ona podstawowe zasady doktrynalne i należy do zbioru „Ksiąg 
wyznaniowych” luteranizmu. Co bardzo ważne dla ewangelików, w doku-
mencie z roku 1980 podkreślono, że Konfesja zmierzała do odnowy ówczes-
nego Kościoła, a nie do tworzenia nowego. Dalej stwierdzono, że księga 
słusznie wskazuje na Jezusa Chrystusa jako na żywe centrum naszej wiary. 
Odnowa współczesnego katolicyzmu spowodowała, że zarzuty Konfesji 
Augsburskiej przeciw praktykom szesnastowiecznego Kościoła stały się 
bezprzedmiotowe12.

Siódme Zgromadzenie Ogólne Światowej Federacji Luterańskiej, któ-
re obradowało w Budapeszcie w 1984 roku, ustaliło zadania na kolejny 
etap współpracy: „Podczas trwania trzeciej fazy dialogu teologicznego 
tematy trzeba sformułować w taki sposób, aby z wyrażonego konsensu 
lub opracowanych konwergencji wynikały konsekwencje dla wspólnoty 
kościelnej”13.

Trzecia faza dialogu luterańsko-katolickiego rozpoczęła się w 1986 roku 
i trwała do września roku 1993. W tej części szczególną uwagę zwrócono 
na dyskusję na temat istoty Kościoła w świetle nauki o usprawiedliwie-
niu i nauki o sakramentach14, rozpoczęto też na szerszą skalę rozmowy 
na poziomie Kościołów lokalnych. W roku 1985 ukazał się dokument rela-
cjonujący przebieg dyskusji w USA pod tytułem Usprawiedliwieni przez 
wiarę, a w Niemczech opublikowano studium Czy potępienia doktrynalne 

11 Ks. M. Hintz, Możliwość dialogu ekumenicznego luterańsko-katolickiego na płasz-
czyźnie etycznej, „Rocznik Teologiczny” 2004, z. 7.

12 K. Karski, Zbliżenie luterańsko-katolickie w świetle Wspólnej deklaracji w sprawie 
nauki o usprawiedliwieniu, [w:] „A nadzieja zawieść nie może…” (Rz 5,5), red. nauk. S. Sko-
bel, Łódź 2006.

13 Za: Kościół i Usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawied-
liwieniu. Raport z trzeciej fazy Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-Rzymskokatolickie-
go (1993). Przedmowa, „SiDE” 1995, nr 2 (36), s. 46.

14 A.A. Napiórkowski OSPPE, Usprawiedliwienie grzesznika. Czy potępienia doktry-
nalne z XVI w. zachowują nadal swoją ważność, Kraków 1998, s. 38.
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z okresu Reformacji są w dalszym ciągu czynnikiem podtrzymującym po-
dział kościelny?

Podsumowaniem prac było studium z 1993 roku zatytułowane Kościół 
i Usprawiedliwienie. Rozumienie Kościoła w świetle nauki o usprawied-
liwieniu. Raport z trzeciej fazy Międzynarodowego Dialogu Luterańsko-
-Rzymskokatolickiego. Jest to najobszerniejszy ze wszystkich dokumentów 
opublikowanych przez wspólną komisję. W dokumencie przepracowano 
najważniejsze kwestie związane z parą pojęć: Kościół i usprawiedliwienie. 
Wskazano w nim na wspólne elementy w rozumieniu Kościoła, jak też 
uwypuklono kwestie sporne. W dokumencie zostało wyrażone wspólne 
fundamentalne przekonanie co do kryteriologicznej funkcji nauki o uspra-
wiedliwieniu. Dokument Usprawiedliwienie i Kościół w swym założeniu 
był raportem, a więc nie mógł być wspólnym dokumentem teologicznym 
dwóch tradycji kościelnych15.

Komisja podejmująca temat „Kościół i usprawiedliwienie” posta-
nowiła niezwłocznie wypracować wspólny dokument na temat nauki 
o usprawiedliwieniu. W tym dokumencie miało być dobitnie powiedzia-
ne, że Kościoły akcentują inaczej pewne tematy, ale wyznają taką samą 
naukę o usprawiedliwieniu. Tekst roboczy został rozesłany do wszystkich 
zainteresowanych w celu jego przedyskutowania. Kościoły członkowskie 
Światowej Federacji Luterańskiej miały się wypowiedzieć na temat treści 
tego dokumentu.

Po wypracowaniu ostatecznej wersji przez cały czas istotną sprawą 
było to, kto parafuje ów dokument. Część gremiów ewangelickich miała 
nadzieję, że uczyni to papież jako zwierzchnik Kościoła rzymskokatoli-
ckiego. Tak się nie stało, jednak dokument został uroczyście podpisany 
przez przewodniczącego i sekretarza Papieskiej Rady do spraw Jedności 
Chrześcijan, a ze strony ewangelickiej podpisał go Sekretarz General-
ny oraz Prezydent Światowej Federacji Luterańskiej. Miało to miejsce 
w Augsburgu 31 października 1999 roku. Sprawa podpisania deklaracji 
w sprawie nauki o usprawiedliwieniu była nagłośniona i dobrze przyjęta 
na gruncie polskiego ewangelicyzmu. 

W tym miejscu należy również wspomnieć bardzo dobrze przyjętą przez 
ewangelików, a wydaną w połowie 1995 roku encyklikę papieża Jana Pawła 
II Ut unum sint. Jest ona w pewnym sensie podsumowaniem posoborowych 
dążeń na rzecz jedności chrześcijan. W encyklice czytamy: „Kościół katolicki 
wszedł nieodwołalnie na drogę ekumenicznych poszukiwań”16, jest w niej też 

15 Ks. M. Hintz, dz. cyt.
16 K. Karski, Protestanci i ekumenizm, s. 271–272.
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mowa o licznych spotkaniach ekumenicznych, w których papież brał udział. 
Z tych spotkań wywodzi się pragnienie jedności, raz obrany kurs ma być 
kontynuowany, a biskup Rzymu jest przekonany co do nieodwołalności za-
angażowania Kościoła rzymskokatolickiego na obszarze ekumenii17.

Na gruncie ekumenizmu krajowego ważnym wydarzeniem było pod-
pisanie 23 stycznia 2000 roku dokumentu pod nazwą Sakrament Chrztu 
znakiem jedności. Został on podpisany przez Kościół rzymskokatolicki 
i Kościoły zrzeszone w Polskiej Radzie Ekumenicznej (z wyjątkiem Kościo-
ła Chrześcijan Baptystów, który uznaje chrzest dorosłych). W dokumencie 
stwierdzono, że Sakrament Chrztu Świętego jest zarazem sakramentem 
jedności, ponieważ wszyscy jesteśmy w imię tego samego Boga w Trójcy 
Świętej ochrzczeni i to nas łączy18.

Ten obraz ogólnej zgody i zmierzania w tym samym kierunku za-
chwiała opublikowana 5 września 2000 roku deklaracja Dominus Jesus. 
Dokument autorstwa Kongregacji Nauki i Wiary Kościoła rzymskoka-
tolickiego wywołał wiele dyskusji, a także negatywnych opinii. Za-
uważono, że entuzjazm z okresu trzeciej fazy dialogu był przedwczesny, 
a na polu wzajemnych relacji zostało jeszcze wiele do zrobienia. W sta-
nowisku Konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 
w RP z 7 września 2000 roku czytamy: „Biskupi Kościoła Ewangelicko-
-Augsburskiego w RP […] wyrazili zdziwienie faktem ukazania się de-
klaracji w roku wielkich ekumenicznych nadziei, jakimi jest rok jubile-
uszu 2000-lecia wcielenia się Syna Bożego, Jezusa Chrystusa, i wyrazili 
opinię, iż dokument godzi w dość dobry klimat obchodów oraz każe 
postawić pełne niepokoju pytanie o przyszłość dialogu ekumenicznego. 
Roszczenie sobie prawa jednego z podmiotów dialogu do wyłączności 
w kwestiach tak zasadniczych, jak zbawienie, staje się przedmiotem na-
szej głębokiej troski i modlitwy przyczynnej”19. Takich i podobnych gło-
sów po ogłoszeniu deklaracji Dominus Jesus w świecie ekumenicznym 
było wiele. Na tym przykładzie widać, jak długa droga przed nami, by 
modlitwa Jezusa Aby byli jedno stała się rzeczywistością. Nie zmienia 
to faktu, że dialog ekumeniczny jest kontynuowany. Już w roku 1995 
rozpoczęły się prace czwartej fazy dialogu luterańsko-katolickiego. Trud-
nymi tematami, z którymi przedstawiciele tych Kościołów będą się mu-
sieli zmierzyć, są zagadnienia apostolskości Kościoła, urzędu kościelnego 

17 Tamże, s. 272.
18 Zob. Sakrament chrztu znakiem jedności. Deklaracja Kościołów w Polsce na progu 

trzeciego tysiąclecia, „Zwiastun Ewangelicki” 2000, nr 3, s. 24.
19 Zob. Stanowisko Konferencji Biskupów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego 

w sprawie Deklaracji „Dominus Iesus”, „Zwiastun Ewangelicki” 2000, nr 18, s. 25.
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i rozumienia Sakramentu Wieczerzy Pańskiej20. I choć osiągnięcie poro-
zumienia właśnie w tych kwestiach będzie niezwykle trudne i zajmie 
z pewnością wiele czasu, to jednak zejść z drogi dialogu już nie moż-
na. Dlatego dalej z modlitwą trzeba podejmować nawet trudne tematy, 
by lepiej się wzajemnie poznawać i by wspólnie składać świadectwo 
wiary w Jezusa Chrystusa wobec świata, który coraz bardziej odchodzi 
od ewangelicznych wartości.

20 K. Karski, Protestanci i ekumenizm, s. 302.
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O ideach i wartościach 
chrześcijańskich w świetle 

Pobudek do zakonnego życia 
Teresy Petrycówny

Teresa Petrycówna, norbertanka z klasztoru na Zwierzyńcu pod Kra-
kowem, urodziła się około 1629, a zmarła w 1700 roku. Była córką Jana 
Innocentego Petrycego (1592–1641), profesora i oficjalnego historiogra-
fa Akademii Krakowskiej, lekarza i rajcy1, oraz Barbary Nonhartówny 
(zm. 1638), wnuczką Sebastiana Petrycego (zm. 1626), również profeso-
ra Akademii, lekarza królewskiego, a także pionierskiego tłumacza oraz 
komentatora dzieł Arystotelesa i Horacego2. Obłóczyny w klasztorze 
zwierzynieckim przyjęła w roku 1645 od Wojciecha Lipnickiego, komi-
sarza biskupiego, profesję złożyła trzy lata później. W zakonie pełniła 
funkcje kronikarki, bibliotekarki, chórowej, kustoszki oraz dyskretki3.

Życie norbertanek zwierzynieckich oparte było na regule 
św. Augustyna, uzupełnionej o ustawy św. Norberta i rozporządzenia 
kapituł generalnych zakonu4. Zgodnie z tą regułą zakonnice składały 

1 Zob. L. Hajdukiewicz, Petrycy Jan Innocenty, [w:] Polski słownik biograficzny, red. 
nacz. E. Rostworowski, t. 25, z. 4, Wrocław 1980, s. 701–703. Zob. także S. Starowolski, Setnik 
pisarzów polskich albo pochwały i żywoty stu najznakomitszych pisarzów polskich, przekł. 
i komentarz J. Starnawski, wstęp F. Bielak, J. Starnawski, Kraków 1970, s. 199, 324.

2 Zob. H. Barycz, Petrycy Sebastian z Pilzna, [w:] Polski słownik…, s. 703–707. Zob. 
także F. Bentkowski, Historia literatury polskiej, t. 1, Warszawa–Wilno 1814, s. 322–325, 657; 
t. 2, s. 39–41; S. Starowolski, dz. cyt., s. 197–200, 219, 322–324; K. Estreicher, Bibliografia polska, 
cz. 3, t. 24 (35), Kraków 1912, s. 208–211.

3 Zob. A. Dygat, A. Rybak, Odrodzenie klasztoru zwierzynieckiego za ksieni Doroty 
Kątskiej (1591–1643), „Nasza Przeszłość” 1977, t. 47, s. 207; M. Borkowska, Leksykon zakonnic 
polskich epoki przedrozbiorowej, t. 2: Polska Centralna i Południowa, Warszawa 2005, s. 475.

4 Ustawy prześwietnego zakonu premonstrateńskiego odnowione i w roku 1630 
od Kapituły Generalnej dostatecznie sporządzone, przyjęte i wszytkim tego zakonu pod-
danym do ścisłego zachowania podane, Archiwum Norbertanek Zwierzynieckich (dalej: 
ANZ), rkps 5. Reguła przedstawiona została w dwunastu rozdziałach Ustaw prześwietnego 
zakonu premonstrateńskiego… (s. 85–99). Zob. Statuty z roku 1340, ANZ, rkps 1. Współczes-
na edycja: Statuty kapituły norbertańskiej z r. 1340 w tłumaczeniu polskim z r. 1541, wyd. 
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śluby czystości, posłuszeństwa, ubóstwa i stałości miejsca. Do głów-
nych elementów ich duchowości należały: chwała i uwielbienie Boga, 
miłość do Chrystusa w Eucharystii jako Ofiary, miłość do Matki Bożej 
Niepokalanej i Kościoła, a także gorliwość w staraniach o zbawienie 
dusz przez praktykowanie modlitwy oraz pokuty5. Fundamentem życia 
religijnego norbertanek, podobnie jak innych zakonów, był udział w li-
turgii brewiarzowej w określonych godzinach dnia i nocy oraz lectio 
divina6. Ich wewnętrzne życie kształtowały modlitwa wspólnotowa 
oraz liturgiczna z Mszą św. w centrum, a także modlitwa osobista, opar-
ta na lekturze Pisma Świętego, medytowaniu i rozważaniu tajemnic 
Bożych.

Na życie duchowe norbertanek zwierzynieckich duży wpływ mia-
ły siostry przełożone, ale taki wpływ wywierali także spowiednicy oraz 
rekolekcjoniści, zazwyczaj zakonnego pochodzenia, głównie norbertanie, 
bernardyni i dominikanie, z którymi konwent ten miał kontakt od czasów 
Jacka Odrowąża7. Innym czynnikiem odgrywającym istotną rolę w forma-
cji duchowej zakonnic była lektura religijna. Służyła ona osiąganiu postę-
pów w doskonałości, stanowiła pomoc w modlitwie oraz w pokrzepieniu 
ducha i serca.

i oprac. M. Karaś, Z . Perzanowski, Kraków 1970. Zob. także M. Borkowska, Konstytucje 
norbertanek na tle prawodawstwa polskich zakonów żeńskich w epoce potrydenckiej, [w:] 
Sanctimoniales. Zakony żeńskie w Polsce i Europie Środkowej (do przełomu XVIII i XIX wie-
ku), red. A. Radzimiński, D. Karczewski, Z. Zyglewski, Bydgoszcz–Toruń 2010, s. 21; J. Gwioź-
dzik, Księga żywotów świętych norbertańskich ksieni Doroty Kąckiej w zbiorach Biblioteki 
Uniwersyteckiej we Lwowie, „Вісник Львівського Yніверситету. Серія Книгознавство, 
Бібліотекознавство та Інформаційні Технології” 2007, Вип. 2, s. 55.

5 M. Konieczny, Norbertanki, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., t. 13, 
Lublin 2009, szp. 1391. Zob. także: K. Górski, Fr. Petit, La Spiritualité des prêmontrés aux XII 
et XIII s. etudes de thèologie et d’histoire de la spiritualité, directeurs E. Gilson et A. Combes 
Paris, Vrin, 1947, str. 298. Rec. [w:] tenże, Studia i materiały z dziejów duchowości, Warszawa 
1980, s. 437; D.B. Goldstrom, Duchowość norbertańska duchowością eucharystyczną, Kra-
ków 1991; J. Rajman, Przyczynki do zagadnienia duchowości zakonu św. Norberta w Polsce, 
„Nasza Przeszłość” 2002, t. 97, s. 5–23.

6 Na temat monastycznej szkoły modlitwy oraz lectio divina zob. A. Jankowski, Życie 
mnisze, t. 2, Kraków 1994, s. 72–82, 90–104. Por. B.M. Młynarz, „Lectio divina” – czytanie Biblii 
w świetle i mocy Ducha Świętego, [w:] Misterium et Verbum. Duchowość chrześcijańska 
w literaturze polskiego baroku, red. J. Machniak, M. Godawa, Kraków 2008, s. 29–42. O tym, 
jak ważną rolę w życiu duchowym norbertanek zwierzynieckich odgrywały ćwiczenia 
duchowe oraz modlitwa, świadczą liczne rękopiśmienne modlitewniki i medytacje prze-
chowywane w ANZ.

7 Por. E. Janicka-Olczakowa, Zakony żeńskie w Polsce, [w:] Kościół w Polsce, t. 2: Wieki 
XVI–XVIII, red. J. Kłoczowski, Kraków 1970, s. 772–773; K. Górski, Kierownictwo duchowe 
w klasztorach żeńskich w Polsce XVI–XVIII wieku. Teksty i komentarze, Warszawa 1980.
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Wpływ na wewnętrzny rozwój zakonnic miała ponadto ich własna 
twórczość. Na co dzień obcowały one z książką, która miała im ułatwić 
modlitwę, a także pomóc w kształtowaniu postawy religijnej. Dzięki lek-
turze wyrabiały w sobie „nawyk korzystania ze słowa pisanego”, a i same 
niekiedy sięgały po pióro8. Wprawdzie często zaczynały pisać z nakazu 
przełożonej bądź spowiednika, ale później, po osiągnięciu pewnej spraw-
ności w tym względzie, nie był to już dla nich jedynie obowiązek. Mogły 
pozwolić sobie wówczas na pewną swobodę w tworzeniu9. Zajmowały się 
pisaniem kronik, autobiografii, modlitw przeznaczonych do wygłoszenia 
i myślnych, a także konferencji, pieśni oraz innych utworów religijnych. 

O działalności literackiej w zakonie norbertanek świadczą zachowane 
w archiwum zwierzynieckim kodeksy rękopiśmienne. Spośród norbertanek 
obdarzonych talentem pisarskim wskazać należy przede wszystkim właś-
nie Teresę Petrycównę. Te uzdolnienia odziedziczyła ona, jak można sądzić, 
po ojcu i innych krewnych. Spod jej pióra wyszła Kronika zakonu, którą za-
częła pisać w roku 1669, prawdopodobnie na zlecenie ówczesnej ksieni Anny 
Zapolskiej10. Ponadto przełożyła z łaciny żywot Józefa Hermana, zakonni-
ka klasztoru premonstrateńskiego, mistyka nadreńskiego XII wieku11. Jest 
również autorką medytacji o incipicie Pobudki do zakonnego życia12, które 
zaświadczają o jej rozwoju duchowym. W świetle dotychczasowych badań 
nad dziejami zwierzynieckiego klasztoru Petrycówna w okresie pełnienia 
funkcji bibliotekarki „czytała siostrom punkty do medytacji, które układała 
sama”13. Owe teksty „zdradzają jej żarliwość o chwałę Bożą i postęp sióstr 
oraz wysokie zaawansowanie w modlitwie myślnej”14.

Medytacje Petrycówny ujawniają także nawiązania autorki do tra-
dycji biblijnej, pism Ojców i Doktorów Kościoła, teologów i moralistów 

8 J. Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, War-
szawa 2004, s. 173.

9 Tamże, s. 179.
10 T. Petrycówna, Kronika, ANZ, rkps 42.
11 K. Kramarska-Anyszek, Dzieje Klasztoru PP. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu 

do roku 1840, „Nasza Przeszłość” 1977, t. 47, s. 91.
12 T. Petrycówna, Pobudki do zakonnego życia (medytacje z XVII w.), ANZ, rkps 595, 

ss. 292. Pomieszczony w kodeksie zbiór wypowiedzi odpowiadających gatunkowym ce-
chom medytacji nie został poprzedzony odrębną formułą tytułową, tę funkcje umownie 
przyznano współcześnie incipitowi pierwszego tekstu. Rękopis ten jest podstawą cytowa-
nia dzieła. Pierwotnie kodeks obejmował 146 nieliczbowanych kart, natomiast paginacja 
podawana przy lokalizacji cytatów została naniesiona piórem inną ręką (później, podczas 
opracowywania zasobów archiwum).

13 A. Dygat, A. Rybak, dz. cyt., s. 207.
14 Tamże.
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oraz dzieł hagiograficznych. Język rozmyślań z jednej strony otwierał czło-
wieka na świat nadprzyrodzonych wartości, popartych autorytetem Biblii 
i tradycji patrystycznej, z drugiej zaś bliski był słownictwu codziennemu, 
za pomocą którego formułowane były problemy egzystencjalne ludzi. 
Autorka zatem z użyciem różnych środków językowych oraz zróżnicowa-
nego stylu usiłowała mówić o tym, co transcendentne. Jej wypowiedzi 
wielokrotnie musiały „transcendować”15 nią samą, stąd wykorzystywane 
przez zakonnicę alegorie, symbole, metafory, analogie, porównania świad-
czące o potrzebie wyrażenia trudnych do zwerbalizowania myśli. 

Pismo Święte dostarczało Petrycównie nie tylko tematów i inspira-
cji, ale kształtowało także jej świadomość twórczą i sposób postrzegania 
rzeczywistości. Czerpanie z niego natchnienia stwarzało sposobność do li-
terackiego i moralizatorskiego wykorzystania jego fragmentów, odzwier-
ciedlało także religijny światopogląd epoki baroku16 oraz sposób myślenia 
pisarki-zakonnicy, uznającej księgi biblijne za skarbnicę mądrości i źródło 
znamienitych przykładów.

Zakonnica w księgach biblijnych szukała wskazówek i nauk moral-
nych, pomagających człowiekowi zwalczyć w sobie grzech i dokonać trans-
formacji swej duszy. Sięgała nie tylko po nauki zawarte w tekstach przy-
padającej perykopy17, ale przede wszystkim przejmowała z Pisma Świętego 
luźne, oderwane od kontekstu zdania. Często stosowała je jedynie jako 
motto, które służyło do rozwinięcia ciekawych kwestii18. Powoływa-
ła się zarówno na Stary, jak i Nowy Testament19. Spośród ksiąg Starego 

15 Zob. L. Kołakowski, O wypowiadaniu niewypowiadalnego: język i sacrum, [w:] 
Język a kultura, t. 4, red. J. Bartmiński, R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991, s. 53–63; J.A. Kło-
czowski, Język, którym mówi człowiek religijny…, „Znak” 1995, R. 47, nr 12, s. 5–17; M. Maku-
chowska, Język religijny względem pozostałych odmian polszczyzny, [w:] Od Biblii Wujka 
do współczesnego języka religijnego. Z okazji 400-lecia wydania Biblii ks. Jakuba Wujka, 
red. Z. Adamek, S. Koziara, Tarnów 1999, s. 176–189. 

16 Por. T. Bieńkowski, Antyk – Biblia – literatura, [w:] Problemy literatury staropol-
skiej, seria I, red. J. Pelc, Wrocław 1972, s. 340; zob. S. Sawicki, Sacrum w literaturze, [w:] 
Sacrum w literaturze, red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki, Lublin 1983, s. 19.

17 Na zagadnienie to w kontekście problemu występującego w siedemnastowiecznym 
kaznodziejstwie zwrócili uwagę m.in.: A. Jougan, Homilie polskie, Lwów 1902, s. 304 i nast.; 
K. Kolbuszewski, Postyllografia polska XVI i XVII w., Poznań 1921, s. 273; zob. M. Brzozow-
ski, Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI–XVIII), [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, cz. I: 
Teologia humanistyczna, t. 2: Od odrodzenia do oświecenia, Lublin 1975, s. 403. 

18 Por. K. Mecherzyński, Historia wymowy w Polsce, t . 2, Kraków 1858, s. 34 i nast.; 
zob. M. Brzozowski, dz. cyt., s. 403. 

19 Zob. K. Kaczor-Scheitler, Proza medytacyjna Teresy Petrycówny wobec tradycji bi-
blijnej, [w:] Proza staropolska, red. K. Płachcińska M. Bauer, seria: Analecta Literackie 
i Językowe, t. 2, Łódź 2011, s. 405–419.
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Testamentu najczęściej odnosiła się do Księgi Psalmów, Pieśni nad Pieśnia-
mi, doraźnie do Księgi Hioba, Izajasza, Micheasza, Pierwszej Księgi Samu-
ela, Księgi Sofoniasza i Daniela. Inspiracje etyczno-moralne czerpała także 
z Nowego Testamentu, m.in. z Ewangelii, 1 Listu do Koryntian, Apokalipsy 
św. Jana. Swe myśli opierała na wywodach św. Pawła czy Jana Ewange-
listy, uwydatniając rolę i moc modlitwy, uświadamiając znaczenie ślu-
bów zakonnych oraz doniosłość cnoty ubóstwa, pokory i czystości serca. 
Odnosząc się do konkretnych postaci nowotestamentowych (Zacheusza, 
św. Piotra, św. Tomasza), wydobywała sytuacje związane z nawróceniem 
bohaterów i akcentowała potrzebę naśladowania ich postaw. Przywołując 
nowotestamentowe autorytety, usiłowała przestrzec odbiorców jej rozmy-
ślań przed Boskimi nakazami i nakłonić do duchowej transformacji. 

Ważnym źródłem odniesień dla Teresy Petrycówny były pisma Oj-
ców Kościoła i pisarzy starożytności chrześcijańskiej. Nawiązania norber-
tanki do prezentowanych przez nich idei podnosiły wartość rozmyślań, 
świadczyły także o słuszności podjętych w rozważaniach argumentów. Ak-
centowały z jednej strony związki z Tradycją, z drugiej zaś pozaczasowość 
i aktualność omawianych zagadnień. Zakonnica w przekazie rękopiśmien-
nym powoływała się na myśli zarówno łacińskich (Anzelma z Canterbury, 
Augustyna, Bernarda z Clairvaux, Bonawentury, Jana Kasjana, papieża 
Grzegorza Wielkiego), jak i greckich (Agatona, Atanazego, Jana Klimaka 
czy Jana Chryzostoma) Doktorów i Ojców Kościoła. Trudno rozstrzygnąć, 
czy autorka korzystała z oryginalnych dzieł Ojców Kościoła, czy z nie-
ujawnionych kompendiów, zbiorów egzemplów, katen czy florilegiów20, 
które zawierały cytaty z Ojców i pisarzy starożytności chrześcijańskiej, 
czy też opierała się na pismach Mikołaja z Mościsk, teologa i moralisty, 
kaznodziei w zakonie norbertanek zwierzynieckich, który czerpał z pism 
patrystycznych.

Wpływ spuścizny ascetyczno-mistycznej Mikołaja z Mościsk (Infirma-
rii chrześcijańskiej, Kraków 1624; Elementarzyka ćwiczenia duchownego, 
Kraków 1626 i Akademii pobożności, Kraków 1628) na medytacje Petryców-
ny dowiódł, że jej teksty są w pewnym sensie rekonstrukcją kazań i nauk 
Mościckiego. Zakonnica zapewne wczytywała się w nauki krakowskiego 
teologa, rozmyślała nad nimi, a następnie w oparciu o nie budowała swo-
je rozważania. Odwołując się do stylistyki i obrazowania dominikanina, 
przejmowała za nim słownictwo, posługiwała się podobnymi metaforami 

20 Zob. T. Kostkiewiczowa, Florilegium, [w:] M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Oko-
pień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, wyd. 4, Wroc-
ław 2007, s. 161; hasło: Florilegia, [w:] J. Rajman, Encyklopedia średniowiecza, Kraków 2006, 
s. 291.
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i alegoriami. Teolog, pisząc na przykład o kwestiach grzechu, nawrócenia 
czy o etapach wewnętrznego doskonalenia się, wykazał się umiejętnoś-
ciami artystycznymi21. Korzystał m.in. z metafory, analogii, porównania 
w celu unaocznienia opisywanego przedmiotu, wizualizowania rzeczy, któ-
rych fizycznie zobaczyć nie można. Taki sam zamysł przyświecał Petryców-
nie, która by stworzyć iluzję naoczności (evidentia)22, stosowała descriptio, 
metaforę oraz sensualne obrazowanie z zamiarem przybliżenia myśli nie-
wyrażalnych i naświetlenia niewidocznych. Znamienny jest jednak fakt, 
że autorka w żadnym miejscu medytacji nie zaznaczyła, że powoływała 
się na pisma dominikanina, który bez wątpienia był dla niej wzorem. Być 
może nieujawnianie wpływów dzieł Mikołaja z Mościsk, którego nauki 
Petrycówna znała, stanowiło rezultat charakterystycznego dla polskiej 
mentalności braku uznania dla rodzimych autorytetów23. 

Norbertanka poruszała w medytacjach m.in. zagadnienia grzechu i na-
wrócenia. Omawiała sposoby walki z występkami oraz zachęcała do ducho-
wej przemiany. Czyniła to za pośrednictwem alegoryczno-symbolicznych 
obrazów (droga, przemieszczanie się, zamknięte drzwi serca, wejście przez 
drzwi, wąska droga, dom, ogień miłości Bożej) oraz narzędzi retorycznych, 
służących nakłonieniu do transformacji wewnętrznej. Odnosiła się także 
do powszechnych w teologii moralnej środków umożliwiających duchowe 
nawrócenie, takich jak: rachunek sumienia, żal doskonały, pokuta, głęboka 
pokora, czyli zadośćuczynienie, modlitwa, z uwzględnieniem medytacji jako 
modlitwy myślnej, rozpamiętywanie Męki Pańskiej24. 

21 Zob. na ten temat: K. Kaczor-Scheitler, „Kto skosztuje, wie, co to za smaki duchowne 
są”. Obrazowanie o charakterze sensualnym w podręczniku medytacji na przykładzie „Ele-
mentarzyka ćwiczenia duchownego” Mikołaja z Mościsk, „Acta Universitatis Lodziensis. 
Folia Litteraria Polonica” 2014, nr 3, s. 99–115.

22 Określenie za: H. Dziechcińska, Parawizualność literatury staropolskiej jako element 
ówczesnej kultury, [w:] Słowo i obraz. Materiały Sympozjum Komitetu Nauk o Sztuce Pol-
skiej Akademii Nauk, Nieborów, 29 września–1 października 1977 r., red. A. Morawińska, 
Warszawa 1982, s. 103; zob. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o literaturze, 
przekł., oprac. i wstęp A. Gorzkowski, Bydgoszcz 2002, § 810. 

23 Por. J. Kowalski, Nauka Mikołaja z Mościsk o modlitwie wewnętrznej, „Roczniki 
Teologiczno-Kanoniczne” 1969, t. 16, z. 3, s. 31.

24 Zgodnie z nauką Kościoła rzymskiego w obrębie sakramentu pokuty, za aprobatą 
soboru trydenckiego, wyróżniano materię konieczną i dowolną (grzechy ciężkie i lekkie) 
oraz kapłańską formułę absolucyjną i quasi-materię, na którą składały się: serdeczny żal, 
wyznanie grzechów oraz głęboka pokora, czyli zadośćuczynienie – zob. Catechismus ex 
decreto concilii tridentini ad parochos…, Rzym 1566, s. 300. Polski przekład (anonimowy): 
Katechizm rzymski, to jest nauka chrześcijańska za rozkazaniem Concilium Trydenckiego…, 
Kalisz 1603; T. Reroń, Sakrament pokuty w dobie Soboru Trydenckiego, Wrocław 2002, 
s. 308–380.



87 

O ideach i wartościach chrześcijańskich w świetle Pobudek…

Zakonnica świadoma ludzkich ułomności i ograniczeń zachęcała czło-
wieka do realizowania czynów dobrych, których rezultatem może stać się 
osiągnięcie zbawienia. Znając biblijną alegorię drogi, wprowadziła ten 
motyw w celu umoralnienia adepta. W rozmyślaniu Droga do nieba idą-
cych, poświęconym duchowej przemianie człowieka, nakłaniała współsio-
stry do właściwego wyboru drogi życia, czynienia pokuty i przygotowania 
się do życia wiecznego. 

Podjęty przez autorkę motyw miał nie tylko konotacje przestrzenne, 
ale dotyczył także ludzkiego wnętrza, ukierunkowany był na zmiany du-
chowe25. Według antropologii chrześcijańskiej człowiek, „odwracając się 
od świata i ciała ku wartościom duchowym […] jest w stanie nadać kie-
runek swojej drodze”26. Peregrinatio vitae implikuje tymczasowość życia 
doczesnego, w którym człowiek jako homo viator jest przekonany o nie-
trwałości swego statusu ontologicznego. W momencie śmierci, która jest 
całkowitym kresem życia ziemskiego, dobiega końca „istnienie człowieka 
w czasie, a tym samym okres jego próby i droga do ostatecznego celu 
[…]”27. O zapłacie za uczynki w dniu śmierci oraz o tym, że czas na ich wy-
pełnianie dany jest człowiekowi za żywota ziemskiego, mowa w Piśmie 
Świętym w wielu miejscach, w szczególności w Księdze Syracha: „Bo łac-
no jest przed Bogiem w dzień śmierci zapłacić każdemu według dróg jego” 
(Syr 11,28)28. 

Drogę do nieba idących zaczęła Petrycówna od stwierdzenia, że wie-
dza zakonnika powinna dotyczyć przede wszystkim tego, w jaki sposób 
żyć w doczesnym żywocie i jakich obowiązków przestrzegać (p. 1, s. 23). 
W kontekście Psalmu 1 o dwóch drogach, prawego i bezbożnego, autorka 
nakłaniała człowieka do wykorzenienia ogarniających go złości oraz 
do wszczepienia cnót, realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego. 
Przeciwstawne kategorie – cnota i występek – były, według norbertanki, 
skutecznym sposobem w walce z grzechem. Ich obecność podczas przepro-
wadzanych ćwiczeń uzasadniała za pomocą figury aitiologia/subiectio29: 

25 A. Wieczorkiewicz, Drogi życia i drogi poznania. Alegoryczne wizje wędrówki w li-
teraturze dawnej, „Pamiętnik Literacki” 1993, R. 84, z. 2, s. 21. Zagadnienie „wędrowania” 
i „pielgrzymowania” przedstawiła w studium A. Nowicka-Jeżowa, Homo viator – mundus 
– mors. Studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej, cz. 1: Medytacja eschatolo-
giczna w literaturze XVI–XVIII wieku, Warszawa 1988.

26 J. Abramowska, Peregrynacja, [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, 
A. Okopień-Sławińska, „Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 51, Wroc-
ław 1978, s. 133.

27 M. Ziółkowski, Eschatologia, Sandomierz 1958, s. 29.
28 Zob. też. Syr 4,33; 17,26.
29 H. Lausberg, dz. cyt., § 771.
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„Dlaczego te dwie rzeczy złączone i spojone są? Bo występki nie mogą być 
wykorzenione bez pomocy i ratunku cnót świętych” (p. 1, s. 23). By rozwi-
nąć w sobie cnoty, należy usunąć wszelkie przeszkody uniemożliwiające 
duchowy rozwój człowieka. 

Z motywem drogi wiąże się perspektywa przemieszczania się, łączą-
cego się z doskonaleniem wewnętrznym i dążeniem do osiągnięcia świę-
tości. Autorka odwołała się do zakorzenionego w kulturze średniowiecza 
przekonania o topograficznym przemieszczaniu się (odejście od „świata”, 
szukanie schronienia na pustyni bądź w klasztorze, pielgrzymki do miejsc 
świętych), które było wyrazem szukania doskonałości duchowej30. Święty 
Jan od Krzyża, mistyk hiszpański, w Drodze na Górę Karmel przedstawił 
metaforyczny obraz dróg, dwóch przestronnych i wygodnych oraz jednej 
wąskiej ścieżki, prowadzącej do doskonałości31. Zawarł też pouczenia, jak 
osiągnąć szczyt góry, a tym samym dojść do zjednoczenia z Bogiem, oraz 
w jaki sposób do tego zjednoczenia się przygotować.

Istotą nawrócenia jest wewnętrzna przemiana i doskonalenie się 
w cnocie, które w obrazowy sposób oddaje wyobrażenie duchowego 
„przemieszczania się”. Zagadnienie to podjęła Petrycówna w rozmyślaniu 
Na dzień przeniesienia ojca świętego Norberta, zawierającym symbolikę 
„przenosin” związanych ze św. Norbertem z Xanten (ok. 1082–1134)32, za-
łożycielem zakonu premonstrateńskiego. Relikwie świętego znajdują się 
w dawnym klasztorze norbertanów na Strahowie, dzielnicy Pragi, dokąd 
sprowadzone zostały dopiero w okresie kontrreformacji. 

Norbertanka, budując obraz „przenosin” św. Norberta, odwołała się 
do jego żywotu, ukazującego przeniesienie jego ciała (translatio) z Mag-
deburga do Pragi, które od czasu śmierci zakonnika aż do 1626 roku spo-
czywało w kościele kolegiackim Panny Maryi w Magdeburgu, „pod 
strażą synów swoich, póki magdeburscy heretycy klasztoru owego nie 
odebrali”33. Przełożeni zakonu premonstrateńskiego przez trzydzieści lat 

30 Zagadnienie omówili m.in. A. Guriewicz, Kategorie kultury średniowiecznej, przekł. 
J. Dancygier, Warszawa 1976; przedr. w: Zrozumieć średniowiecze, oprac. R. Mazurkiewicz, 
Tarnów 1994; T. Michałowska, Topika pielgrzyma i pielgrzymki w literaturze polskiego śred-
niowiecza, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikow-
ska, H. Zaremska, Warszawa 1995, s. 72–85; A. Witkowska OSU, „Peregrinatio ad loca sacra”. 
Refleksja antropologiczno-socjologiczna, [w:] taż, Sancti Miracula Peregrintiones. Wybór 
tekstów z lat 1974–2008, Lublin 2009, s. 265–275. 

31 F. Ruiz Salvador OCD, Święty Jan od Krzyża. Pisarz – Pisma – Nauka, przekł. J. Efrem 
Bielecki OCD, Kraków 1998, s. 264–265, 270.

32 I. Werbiński, Norbert św., [w:] Encyklopedia katolicka, t. 13, szp. 1382–1383.
33 A.J.D. Kraszewski, Życie świętych i w nadziei świątobliwości zeszłych sług boskich 

Zakonu Premonstrateńskiego, Warszawa 1752, s. 203.
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usilnie starali się o przeniesienie ciała św. Norberta z owego miejsca, 
„tam, gdzie wiara święta katolicka nienaruszona została”34. Alegorycz-
ny charakter owych przenosin zilustrowały słowa autorki: „Obchodzą 
dziś z Kościołem świętym bracia i siostry zakonu naszego przeniesienie 
z premonstratu do Pragi ciała świętego ojca, przy których przenosinach 
[w]spominamy przenosiny [z] ziemie do nieba na wieczne gody. Uważać 
mogę jego przeniesienie. Żyjąc na świecie, przenosieł się ze świeckie-
go stanu na duchowny, […] z dostatków, wygód, gdzie mu wszyscy 
faworowali, czcili, świat służył, na ręku szczęście nosieło, przeniósł się 
do ubóstwa, nędze, wzgardy zakonu świętego” (s. 159; podkreśl. – K.K.S.). 
Fragment ten odsyłał do dnia, podczas którego obchodzono w zako-
nie premonstrateńskim wspomnienie przeniesienia ciała św. Norberta 
do Pragi. To rzeczywiste wydarzenie unaoczniało symboliczne znaczenie 
„przenosin” osoby zakonnej z żywota doczesnego do wiecznego i nakła-
niało ją do rozważania jej „duchowych godów” z Boskim Oblubieńcem. 
Postawa św. Norberta, który zrezygnował z dóbr doczesnych, zaszczy-
tów, bogactw na rzecz życia w zakonie, służyła za wzór godny naślado-
wania. Przeniesienie jego ciała z Magdeburga do Pragi stanowić miało 
bodziec do refleksji nad wymową wszelkiego przemieszczania się: „Jako 
też w tym naśladować masz ojca świętego, duszo ma, przenosząc serce 
swe, które jest uwikłane marnością świecką, niestatecznością w zaczętych 
cnotach. Przenoś, duszo ma, serce swe do Boga, który jest początkiem 
i końcem twoim. […] Dlaczegoś jest powołana do zakonu? Przeniosłaś 
się z Babilonu do Raju szczęśliwości zakonnéj tylko dla naśladowania 
Chrystusa. Przeniosłaś się z marności do Boga prawego. […] Teraz, póki 
czas masz, duszo ma, przenoś się każdodziennie z cnoty w cnotę, przenieś 
serce twe do Tego, dla którego stworzone jest, Boga samego. […] Przenoś 
się co dzień duchem, sercem, zmysłami wnętrznemi, póki cię nie zawo-
łają na ostanie przenosiny wiecznéj zapłaty abo karania. O, Zbawicielu 
w Przenaświętszym Sakramencie zawarty, który się do nas przenosisz, 
przenieś serce me do Ciebie” (s. 159–160; podkreśl. – K.K.S.).

Wprowadzone za pomocą poliptotonu przykłady „przenosin” (przenie-
sienie z marnego świata do zakonu, przeniesienie serca do Boga, przenie-
sienie z tego świata do wieczności, „przenoszenie się” z cnoty w cnotę) za-
wsze miały wymiar duchowy. Zastosowana figura repetitio to dowód nie 
tylko inwencji zakonnicy, ale także świadomego wykorzystywania powtó-
rzeń, mających na celu utrwalenie i zapamiętanie poruszanych aspektów. 
Rozważania uwieńczone zostały apelem skierowanym do praktykantek, 

34 Tamże.
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by nieustannie pracowały nad swoją duchowością, czyli ciągle „przenosi-
ły się” do Boga „duchem, sercem, zmysłami wnętrznemi”, zanim zostaną 
wezwane na spotkanie z Bogiem – „ostanie przenosiny wiecznéj zapła-
ty abo karania”. Dydaktyczna wymowa słów, które implikują lęk przed 
śmiercią oraz Sądem Ostatecznym, skłaniała do przemiany wewnętrznej. 
W zamykającym medytację akcie strzelistym do Boga, który ukazuje się 
człowiekowi w Najświętszym Sakramencie („przenosi się” do nas), zawar-
ta została prośba do Zbawiciela o łaskę („przenieś serce me do Ciebie”). 
Potrzeba „przeniesienia” swego serca do Boga stanowiła wyraz metafizycz-
nego przekroczenia samej siebie i doznania obecności Absolutu. To prag-
nienie spotkania z Bogiem, dokonującego się w przestrzeni wertykalnej. 
W medytacji mowa zatem o wniknięciu w siebie, o zejściu w głębię, 
do wewnątrz i o potrzebie „przeniesienia się” do Boga, czyli o ponownym 
odrodzeniu się. 

Petrycówna zachęcała do właściwego postępowania, którego 
przejawem miały być pokuta i nawrócenie. Podkreślała, że w dro-
dze do osiągnięcia tego celu ważne jest rozpoznanie swojej słabości 
i uświadomienie sobie grzechu. Aspekt „wniknięcia w siebie” (nosce 
te ipsum) i samopoznania zobrazowała autorka za pomocą alegorii 
domu, czyli duszy35 gotowej na przyjęcie Boga, czego przykładem są trzy 
rozmyślania: Na dzień poświęcenia kościoła, Na drugi dzień poświęce-
nia kościoła, Na dzień trzeci. 

Przez dom rozumie się mocną, trwałą budowlę, w Biblii zaś w sen-
sie metaforycznym domem określa się m.in. ciało jako mieszkanie duszy 
(por. 2 Kor 5,1), także niebo, będące wiecznym domem świętych (J, 14,2), 
wreszcie domem jest cała gmina chrześcijańska, czyli Kościół, o czym pisze 
św. Piotr: „[i] wy jako żywe kamienie na nim się budujcie, dom duchow-
ny, kapłaństwo święte, ku ofiarowaniu duchownych ofiar, przyjemnych 
Bogu przez Jezusa Chrystusa” (1 P 2,5). W symbolice chrześcijańskiej dom 
Boży oznacza miejsce bezpieczeństwa i trwałości oraz szczególnej obecno-
ści Stwórcy36. W sensie dosłownym dom jest portem, do którego wraca się 

35 Na temat symboliki domu zob. T. Michałowska, Wizja przestrzeni w liryce staro-
polskiej (rekonesans), [w:] Przestrzeń i literatura, red. M. Głowiński, A. Okopień-Sławińska, 
„Z Dziejów Form Artystycznych w Literaturze Polskiej”, t. 51, Wrocław 1978, s. 113–118; J. Ko-
tarska, „Kościół wysoki ani dościgniony okiem…” Przywołania przestrzeni sakralnej w poezji 
barokowej, [w:] Rzeczpospolita domów. Domy Boże, red. K. Krawiec-Złotkowska, t. 3, Słupsk 
2012, s. 175–186; I. Szczukowski, „Chodzą ludzie na kazania, aby tylko słuchali…” Dom Boży 
w pouczeniach Tomasza Młodzianowskiego, [w:] Rzeczpospolita domów…, s. 214–224. 

36 Zob. Dom [hasło], [w:] M. Lurker, Słownik obrazów i symboli biblijnych, przekł. 
bp K. Romaniuk, Poznań 1989, s. 42–43; D. Forstner OSB, Świat symboliki chrześcijańskiej, 
przekł. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 367–368.
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po przebytej podróży, „stanowi oazę spokoju i bezpieczeństwa”37. W ujęciu 
alegorycznym odsyła do dwu przeciwstawnych znaczeń – z jednej strony 
symbolizuje siedlisko zła, jakim jest ciało ludzkie, z drugiej jest synoni-
mem dobra i piękna duszy ludzkiej. Ta zaś z kolei, będąc przeciwieństwem 
słabej natury ciała, uważana jest za siedzibę wewnętrznego życia czło-
wieka (np. Mk 2,8; Rz 8,16), którą Bóg pragnie odwiedzić; identyfikowana 
z nieśmiertelnością, przeznaczona jest do wiecznego żywota (Jk 1,21; 5,20; 
1 P 1,9; 4,19)38.

W medytacji Na dzień poświęcenia kościoła, rozpoczynającej się 
od słów zawartych w Ewangelii św. Łukasza (19,5), Petrycówna, za pomocą 
figury subiectio, uzmysławiała adeptkom potrzebę oczyszczenia duszy, go-
towej na przyjęcie Boga do swego wnętrza („Słowa są Ewangeliej świętej: 
»Potrzeba mi dziś być w domu twoim«, który to dom jest Boży […]. Co by 
to za dom był? Nic inszego, tylko dusza ludzka rozumna”, s. 253). 

Impulsem do transformacji ludzkiego wnętrza był wprowadzony 
przez autorkę biblijny wizerunek Zacheusza, przełożonego celników w Je-
rychu, który pragnie zobaczyć przechodzącego przez miasto Jezusa, dlate-
go wspina się na drzewo. Zauważony przez Niego, usłyszał słowa: „dziś 
potrzeba mi mieszkać w domu twoim” (Łk 19,5). Norbertanka zwróciła 
uwagę na postawę Zacheusza – jego pragnienie ujrzenia Chrystusa, które 
stanowiło wyraz nawrócenia. Bogaty Żyd, choć sam nie potrafił zmienić 
swojego życia, umiał jednak rozpoznać w nim taki moment, „godzinę 
łaski”39, wyrażającą się w geście Boskich odwiedzin. Historia ta pokazuje, 
że Chrystus nie potępia ludzkiej słabości, wręcz przeciwnie – do słabych 
przychodzi. Trzeba tylko, za przykładem Zacheusza, w odpowiednim mo-
mencie zareagować na Jego przyjście. Centralnym punktem „aktywności” 
duszy jest serce, które powinno być gotowe na działanie Stwórcy: „Sam 
się wprasza Pan do nas w osobie tego Zacheusza, do nas wszystkich 
mówi: »[Z]stąp rychło duszo z tej płonki figowéj, która marności znaczy, 
[z]stąp, potrzeba mi dziś być w domu twoim, dziś, o duszo moja«, woła 
na cię Zbawiciel twój: »Dziś potrzeba mi być w domu sumnienia twego, 
dziś chcę zrewidować wszystkie kąty serca twego, dziś chcę warsztat 
roboty twojej obaczyć, na czym dzisiejszy dzień wieku twego trawisz, 
bo wszystek wiek człowieka jakoby dzień wczorajszy, co minął« (s. 253–
254; podkreśl. – K.K.S.).

37 T. Michałowska, Wizja przestrzeni…, s. 114.
38 K. Romaniuk, Dusza ludzka, [w:] Encyklopedia katolicka, red. R. Łukaszyk, L. Bień-

kowski, F. Gryglewicz, t. 4, Lublin 1985, s. 381.
39 Zacheusz [hasło], [w:] P.Cz. Bosak OP, Postacie Nowego Testamentu. Słownik-kon-

kordancja, Poznań–Pelplin 1996, s. 696–697. 
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Autorka nakłaniała człowieka do tego, by przygotował swe sumienie 
na spotkanie z Bogiem, który niespodziewanie przyjdzie go odwiedzić, by 
„zrewidować wszystkie kąty serca”, zobaczyć jego „warsztat roboty”, przyj-
rzeć się jego postępowaniu. Podkreślając, że pielęgnowanie cnót umożli-
wić może osiągnięcie żywota wiecznego, zachęcała adeptki do nawrócenia, 
gdyż: „Szczęśliwa dusza, do któréj Chrystus wchodzi” (s. 260). Refleksja nad 
postawą Zacheusza stać się miała dla praktykantek bodźcem do podjęcia 
właściwych działań w obronie swej duszy, a także przypomnieniem, że czas, 
w którym człowiek może przygotować się na dobrą śmierć, ma swe ogra-
niczenia: „dziś potrzeba koniecznie zamyślić o poprawie domu tego dusze 
mojej, bo jutro nie moje, może klamka śmierci zapaść […]” (s. 257). Wyeks-
ponowana kategoria czasu: „dziś” (teraz), jako przeciwieństwa „jutra”, służyła 
zaakcentowaniu znaczenia teraźniejszości i nieustannej gotowości na mo-
ment nadejścia śmierci, także zwróceniu uwagi na traktowanie życia jako 
„szkoły niebieskiej”, w której codziennie należy doskonalić się duchowo40. 
Wprowadzone „dziś” jako „teraz” określa to, co się kończy, a jednocześnie 
zawiera punkt dający początek trwaniu w wieczności.

Wykorzystana przez Petrycównę metafora domu jako „pojemnika” 
(„dom dusze mojej”), przestrzeni zamkniętej, odnoszącej się do ludzkiego 
serca, stanowiła nawiązanie do Zamku wnętrznego św. Teresy z Ávila, któ-
ra w siódmym jego mieszkaniu w alegoryczny sposób pisała o potrzebie 
zespolenia z Bogiem41. Podobny punkt widzenia zaprezentował Tomasz 
á Kempis, który w księdze pierwszej traktatu O naśladowaniu Chrystusa 
i o wzgardzie dla wszelakiej próżności świata tego… zalecał introspekcję 
i samopoznanie w tym celu, aby poznać swoją ułomność i podjąć trud 
nawrócenia się do Boga42. 

Dusza, by osiągnąć bliskie relacje z Bogiem, musi „prawdziwie” 
wejść w siebie. O potrzebie samopoznania wielokrotnie wypowiadała 
się Petrycówna, zachęcając do podjęcia trudu rozmyślania, dzięki które-
mu możliwe są samoocena i autorefleksja, a w rezultacie działanie, czyli 
rozpoznanie swojej grzeszności oraz potrzeba pracy nad wewnętrznym 
doskonaleniem się („należy poznać samą siebie, gdyż poznanie saméj 
siebie otwiera oczy na poznanie Pana Boga”; Ogniem jest Duch Przenas-
więtszy, s. 189).

40 B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 
1991, s. 49.

41 Św. Teresa od Jezusa, Zamek wnętrzny, abo gmachy dusze ludzkiej, Kraków, druk. 
F. Cezarego, 1633 (1, 1, s. 6). 

42 Zob. św. Tomasz á Kempis, O naśladowaniu Chrystusa i o wzgardzie dla wszelakiej 
próżności świata tego, Kraków, druk. J. Siebenejchera, 1586. 
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Norbertanka w celu zachęcenia adeptów do duchowej transformacji 
posłużyła się toposem ognia. W tradycji biblijnej ogień odsyłał do posta-
ci Boga i symbolizował Jego miłość do człowieka; był też przedmiotem 
ludzkiej tęsknoty za Stwórcą43. Topos ognia miłości Bożej znalazł swój 
odpowiednik już w Pieśni nad Pieśniami (Pnp 8,6–7), a później wyko-
rzystywany był przez mistyków, m.in. przez św. Teresę z Ávila i św. Jana 
od Krzyża, którzy miłość ogarniającą duszę przedstawiali „jako palący 
ogień lub postrzał strzałą płomienistą”44. 

Do miłości, która powinna mieć moc ognia, nakłaniała Petrycówna 
w medytacji Ogniem jest Duch Przenaświętszy. Uwydatniała jego fizycz-
ne cechy oraz sakralizujące funkcje45, jakie pełni, m.in. przy obróbce metali 
czy wypieku żywności. O skuteczności jego mocy świadczy to, że potrafi 
zniszczyć minerały i metale: wodę w stanie stałym (lód), kamień i żelazo: 
„Cokolwiek włożysz na ogień, pożera, pali, w siebie obraca, wilgotności, 
mokrości wysusza. […] Żadnej rzeczy nie masz, która by się obyć mogła bez 
ognia” (s. 185). Autorka, by zaakcentować moc ognia duchowego, odnosiła 
się do wyobrażeń kulinarnych. Poprzez „metaforę pokarmową”46 oraz simili-
tudo zamierzała unaocznić duchową rzeczywistość: „Jako każda potrawa nie 
jest pożywana i nie jest przyniesiona na stół, która by wprzód w ogniu nie 
była, tak właśnie dusza, która Boga miełuje i serce jej ogniem gore ku Panu 
Bogu, żadnej rzeczy nie zamyśla ani czyni, aże wprzód się reformuje i obraca 
do miełości i dla miełości Bożéj” (s. 185). Wszak wszelkie działanie wymaga 
wysiłku i przygotowania. Potrawa, by mogła być spożyta, potrzebuje przy-
rządzenia z użyciem ognia, tak też i człowiek, chcąc zjednoczyć się Bogiem, 
do którego pała ogniem miłości, musi na to uczucie zasłużyć, przygotowując 
się do niego. „Spożywanie” czegoś z użyciem ognia Bożej miłości oznacza 
przyjęcie słowa Bożego oraz przyswojenie sobie duchowych treści47.

Siłą ognia jest jego rozprzestrzenianie się. Autorka podkreśliła, że dzię-
ki ważnym dla aktu medytacyjnego władzom człowieka – rozumowi, 

43 Zob. G. Bachelard, Psychoanaliza ognia (Wybór), przekł. H. Chudak, [w:] tenże, 
Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wybór H. Chudak, przekł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, 
przedm. J. Błoński, Warszawa 1975, s. 25–59; A. Blusiewicz, Ogień miłości. Z przemyśleń nad 
recepcją „Pieśni nad pieśniami” w polskiej poezji barokowej, „Przegląd Powszechny” 1985, 
nr 7–8, s. 129–135; H. Arts SJ, Głód i pragnienie Boga, przekł. L. Balter SAC, „Communio. 
Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 1990, R. 10, nr 5, s. 18–29. 

44 A. Blusiewicz, dz. cyt., s. 129.
45 K. Stola, Ogień. I. W religiach, [w:] Encyklopedia katolicka, red. E. Gigilewicz i in., 

t. 14, Lublin 2010, szp. 412.
46 E.R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, przekł. i oprac. A. Bo-

rowski, Kraków 1997, s. 143–145. 
47 Jedzenie [hasło], [w:] M. Lurker, dz. cyt., s. 76.
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pamięci i woli – rozpalić można w sobie ogień miłości ku Bogu: „Tak właś-
nie rozumem, pamięcią przekładać w rozmyślaniu boskie dobrodziejstwa, 
dzieła cudowne, tym się więcéj ogień szerzy i zapala wolą naszą do do-
brego ku Panu Bogu” (s. 186; podkreśl. – K.K.S.). Rozmyślanie to proces 
mentalny, uruchamiający trzy władze umysłu: pamięć, intelekt oraz wolę, 
obok których w rozważaniach mają brać udział wyobraźnia i uczucie48. 
Ważą rolę w akcie medytacyjnym odgrywa memoria, która dostarcza wie-
dzy w procesie myślowym, służy umiejscowieniu przedmiotu w szerszym 
kontekście. Istotną funkcję pełni także rozum, podtrzymujący intelektu-
alną konstrukcję, będący oparciem dla toku myśli oraz jej zwieńczenia. 
Od woli z kolei zależy trwanie w koncentracji i w podjętym wysiłku 
zagłębiania myśli, wnikania w podjęty przedmiot. Zaangażowanie przypi-
suje się również emocjom oraz wyobraźni, pomagającej w „poszukiwaniu 
punktów odniesień i w zakreślaniu perspektyw aktu medytacyjnego”49. 
Zadaniem wszystkich władz jest współdziałanie, dzięki któremu medyta-
cja nabiera swoistego charakteru aktu, różniącego ją od innych intelektu-
alnych czynności człowieka. 

Wola człowieka, dzięki rozmyślaniu o Bożych dobrodziejstwach za 
pomocą rozumu i pamięci, rozpalona jest jeszcze większą gorliwością i za-
pałem do czynienia dobra względem Boga. Wszystko, co znajduje się we 
wnętrzu człowieka, obraca się ku ogniowi Boskiej miłości, który swą mocą 
„poleruje” wszelkie niedoskonałości ludzkie i sprawia, że człowiek staje 
się czysty na duszy. Ogień jest więc w stanie „wypolerować, wychędożyć” 
zaprzątnięte czymś „nieprzystojnym” serce człowieka. 

Norbertanka, by uwydatnić moc ognia duchowego („Toż się wszystko 
dzieje w każdéj duszy, którą Duch Święty nawiedzi i pomieszka w sercu 
jej”, s. 185), odwołała się do wiedzy teologicznej, w której ogień symbo-
lizuje osobę i działanie Ducha Świętego, oraz do chrześcijańskiej mistyki, 
pokazującej, że ogień „wyraża działanie darów Ducha Świętego w procesie 

48 S. Dąbrowski, Medytacja (Studium genologiczne). Cz. II, [w:] tenże, Tajemnica 
a metody. Ze stanowiska wiedzy o literaturze, Gdańsk 2008, s. 89. Na temat roli rozumu 
w medytacji zob. też W. Słomka, Rola medytacji w chrześcijańskim życiu wewnętrznym, 
[w:] Medytacja, red. W. Słomka, „Rozprawy Wydziału Teologiczno-Kanonicznego”, t. 61, 
Lublin 1984, s. 46; M. Bednarz, Wprowadzenie do „Ćwiczeń duchownych”, [w:] św. I. Loyola, 
Pisma wybrane. Komentarze, oprac. M. Bednarz SJ, przy współpr. A. Bobera SJ, R. Skórki 
SJ, t. 2, Kraków 1968, s. 24. O strukturze medytacji zob. we wcześniejszej publikacji: W. Kna-
piński, Rozmyślanie, [w:] Encyklopedia kościelna podług teologicznej encyklopedii Wetze-
ra i Weltego, wyd. ks. M. Nowodworski, t. 23, Warszawa 1899, s. 526–536.

49 T. Kostkiewiczowa, Medytacja – wstępne spostrzeżenia i uwagi, [w:] Medytacja 
– postawa intelektualna, sposób poznania, gatunek dyskursu, red. T. Kostkiewiczowa, 
M. Saganiak, Warszawa 2010, s. 13.
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wewnętrznego zjednoczenia duszy z Bogiem i przemiany w Niego”50. We-
dług św. Jana od Krzyża ogniem duchowym jest miłość, której płomień 
ustanawia Duch Święty, dusza zaś, płonąc miłością, kontempluje oświeca-
jące z góry „lampy ogniste”, czyli Bożą doskonałość. Ogień miłości umoż-
liwia oczyszczenie duszy, która gotowa jest do przemiany wewnętrznej 
i do zjednoczenia z Boskim Oblubieńcem51. 

Skutecznym orężem w walce z grzechem oraz drogą do pokuty i na-
wrócenia jest modlitwa, która ma istotny wpływ na „życie duchowe, 
gdyż je podtrzymuje i przyczynia się do jego wzrostu”52. Do jej odmawia-
nia i ćwiczenia się w niej nawoływała norbertanka w medytacji Droga 
do nieba idących: „Potrzebna bardzo jest modlitwa i ćwiczenie się w niej, 
bo ta wszystkie cnoty uprasza i ten, który zażywa częstéj modlitwy, nie 
podobna mu w kale grzechu leżeć. Bo ona jest krynicą, która wytryskuje 
ku wiecznemu ochłodzeniu. Z modlitwy wnętrznej wszelako uspokojenie 
płynie” (p. 10, s. 34). Dzięki modlitwie człowiek oczyszcza się z grzechów 
i doskonali w cnocie, a w rezultacie toruje sobie drogę ku żywotowi wiecz-
nemu. Metaforyczny sposób mówienia o tej czynności („jest krynicą, która 
wytryskuje ku wiecznemu ochłodzeniu”) świadczył o literackich predys-
pozycjach autorki. Dosadne słownictwo („kał grzechu”) służyło wywo-
łaniu reakcji u odbiorców, którzy powinni zdać sobie sprawę z ciężaru 
przewinień. Przywołany epitet stanowił analogię do „sprosnej kałuży 
grzechów”, błota czy „kału nieczystości”, o których pisali nie tylko autorzy 
będący w „orbicie teologii”, ale także dalecy od niej, jak Jan Andrzej 
Morsztyn czy Stanisław Herakliusz Lubomirski53. 

Zakonnica, aby wyraziście zilustrować moc modlitwy, powołała się 
na autorytet Jana Klimaka, greckiego pisarza ascetycznego. Za pomocą 
personifikacji unaoczniła potęgę modlitwy i korzyści z niej wypływające: 
„módl się, bo modlitwa pocieszy i wybawi cię z frasunku. Gdzież się 
masz uciec w przygodach twoich, tylko do Boga. On jest ucieczką i wy-
bawicielem naszym. Nie opuszczajmy modlitwy, nie opuści nas też Pan, 
bo modlitwa zbawia wszelakie winy i karanie. […] Żaden nie weźmie 
korony w niebie, tylko ten, który się jej mężnie dobijać będzie, żyjąc 
na ziemi. […] Przez modlitwę dostajemy skarbów niebieskich. Modli-
twa od wszystkiego klucze ma […]” (p. 10, s. 35–36; podkreśl. – K.K.S.). 

50 J. Misiurek, Ogień. III. W teologii, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, szp. 416–417.
51 Tamże, szp. 417.
52 Tenże, Modlitwa. III. W chrześcijaństwie – C. Nowożytność, [w:] Encyklopedia ka-

tolicka, red. A. Bednarek i in., t. 12, Lublin 2008, szp. 1535. 
53 A. Nowicka-Jeżowa, Barok polski między Europą i sarmacją, cz. I: Profile i zarysy 

całości, Warszawa 2009–2011, s. 189.
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Poprzez antropomorfizację usiłowała autorka osadzić modlitwę w codzien-
ności, a dzięki temu oswoić człowieka z myślą o konieczności jej prakty-
kowania. Zalecenie dotyczące odprawiania częstych modlitw odnajduje-
my w przechowywanych w archiwum zwierzynieckim Rozmyślaniach 
o drogiej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa (Kraków 1611) Szymona 
Wysockiego: „Używać często modlitewek krótkich jako postrzałów jakich, 
które się do serca Bożego rzucają jako strzały miłości, a te są, które ciepło 
nabożeństwa zachowują”54. 

Norbertanka uwydatniła mistyczny aspekt modlitwy wewnętrznej, 
podkreślając, że za jej sprawą można ćwiczyć się w cnocie potrzebnej 
do zbawienia, w końcu zjednoczyć się z Bogiem: „O, jako szczęśliwa dusza, 
która dostanie tego ognia miełości Bożéj, na zawsze już niem żyć będzie” 
(Ogniem jest Duch Przenajświętszy, s. 188). Autorka niewątpliwie pisała 
o możliwości zjednoczenia z Bogiem, podczas którego dusza zasmakuje 
całą obfitość nieocenionych bogactw. „A żywię już nie ja, ale żywie we 
mnie Chrystus” (Ga 2,20) – by posłużyć się słowami św. Pawła. 

Zakonnica zwróciła uwagę na pożytki wypływające z medytacji, które 
mogą zapewnić nawrócenie oraz przyczynić się do osiągnięcia zbawienia. 
Dzięki tym praktykom człowiek na nowo odkrywa Boga, który staje się 
„rzeczywistością przeżywaną”, doświadcza on także wewnętrznej przemia-
ny, jaka dokonuje się w procesie medytacyjnego obcowania ze Stwórcą55. 
Podczas tej modlitwy aktywne stają się trzy władze duchowe człowieka, 
które Petrycówna przyporządkowała trzem osobom Boskim („Dał nam 
Bóg Ojciec rozum na wyrozumienie wszelkich rzeczy, które od niego po-
chodzą, Syn Boży wolą, Duch Przenaświętszy pamięć”, s. 189). 

Autorka uwydatniła rolę ustanowionej przez Chrystusa Euchary-
stii, której uobecnienie oczekiwane jest w anamnezie56, akcentując przy 
tym rys duchowości zakonu premonstrateńskiego, otaczającego szcze-
gólnym kultem Jezusa w Eucharystii57. Zachęcała do adoracji Najświęt-
szego Sakramentu, podkreślała, że uobecniony w Eucharystii Chrystus 

54 Sz. Wysocki, Rozmyślania o drogiej Męce Pana naszego Jezusa Chrystusa, Kraków, 
druk. J. Szarffenbergera, 1611, s. 25. Zob. K. Estreicher, Bibliografia polska, t. 12, Kraków 1891, 
s. 148. Istnieje prawdopodobieństwo, że T. Petrycówna znała starodruk przechowywany 
w ANZ.

55 W. Słomka, dz. cyt., s. 49, 51; zob. E. Walewander, Zjawisko medytacji w dzisiejszym 
świecie, [w:] W. Słomka, dz. cyt., s. 21.

56 Zob. hasło: Anamneza, [w:] K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, 
przekł. T. Mieszkowski, P. Pachciarek, słowo wstępne A. Skowronek, Warszawa 1996, s. 12–13.

57 Zob. D.B. Goldstrom, Duchowość norbertańska duchowością eucharystyczną, Kra-
ków 1991; J. Rajman, Przyczynki do zagadnienia duchowości zakonu św. Norberta w Polsce, 
„Nasza Przeszłość” 2002, nr 97, s. 5–23.
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„wchodzi do wnętrzności człowieka”, napełnia go sobą i „kontentuje”. 
Dzięki niej „stajemy się mocnymi do sprzeciwiania się złym nałogom” 
(s. 191). Za jej przyczyną dokonuje się w człowieku duchowa przemiana. 
Mowa tutaj o procesie oczyszczenia, ale na znacznie wyższym już poziomie 
– o interakcji Eucharystii z Łaską. Podczas duchowej przemiany człowieka 
powinna zostać osiągnięta jedność z Trójcą Świętą. 

Ważnym tematem medytacji, według Petrycówny, było rozpamię-
tywanie Męki Chrystusa. Ten typ ćwiczenia wewnętrznego, dopełniany 
wyszukanymi ćwiczeniami pokutnymi, spośród których najbardziej rozpo-
wszechnione było biczowanie, charakteryzował religijność potrydencką58. 
Zewnętrzne naśladowanie Męki Chrystusa pomagało adeptom głębiej 
przeżyć „identyfikowanie się” z cierpiącym Jezusem, także nakłonić ich 
do przemiany oraz refleksji o zbawieniu i odkupieniu. 

Norbertanka, wskazując na potrzebę rozważania Męki Pańskiej oraz 
na wypływające z tego duchowe korzyści, zachęca praktykantki do „za-
baw wnętrznych”59 z użyciem rozumu, pamięci i woli. Ćwiczenie to jest 
formą doskonalenia duszy, która dotknięta skazą grzechu pierworodnego, 
skłonna jest do przewin. Za sprawą rozmyślania o Męce Pańskiej wy-
korzenić można tkwiące w człowieku pokusy. Do zobaczenia „oczyma 
duszy” umęczonego na krzyżu ciała Chrystusa nakłaniała norbertanka 
w rozmyślaniu Ukazał im ręce i bok, odsyłającym do Ewangelii św. Jana 
(J 20,20): „»Oglądajcie ręce i nogi moje«, słowa są Ewangeliej św., któ-
re Chrystus Pan rzekł po Zmartwychwstaniu swoim do uczniów. I teraz 
też słowa powtarza do nas, mówiąc: »Oglądajcie ręce i nogi moje«, jako-
by chciał rzec: »Nie nadaremnom ja zostawieł na ręku i nogach blizny, 
abyście jako we zwierciadłach przeglądali i wiecznemi czasy [w]spomi-
nali, jakom ja was zakochał temi rękami piastując […]. Oglądajcie ręce 
moje, jeśli wam to z pamięci wyszło, com dla was i od was cierpiał. […] 
Oglądajcie ręce moje, uznajcie szczodrobliwość moję, że temi rękami roz-
daję każdemu wszelkie dobra doczesne i wieczne. […] Oglądajcie i bok 
mój, który nad tysiąc słońca jaśnieje, przez który do serca mego wejrzy-
cie, jakom was zamiłował i za żywota, i po śmierci, dając wam przystęp 
do téj fortece serca mego Boskiego«” (s. 152–154; podkreśl. – K.K.S.). Wi-
zualizacja rąk, nóg i boku Chrystusa, w których należy „przeglądać się” 
jak w zwierciadle, umożliwiała wniknięcie w głąb siebie oraz duchową 

58 H.D. Wojtyska CP, Męka Chrystusa w religijności polskiej XVI–XVIII w., [w:] Męka 
Chrystusa wczoraj i dziś, red. H.D. Wojtyska CP, J.J. Kopeć CP, Lublin 1981, s. 65. Zob. K. Gór-
ski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 89–207.

59 Zob. A. Czyż, Zabawa barokowa. Okruchy genologiczne, „Pamiętnik Literacki” 1984, 
R. 75, z. 4, s. 69–83.
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transformację. Interpretację duszy jako zwierciadła znajdujemy w Pierw-
szym Liście św. Pawła do Koryntian (1 Kor 13,12): „Teraz widzimy przez 
źwierciadło przez podobieństwo: lecz w on czas – twarzą w twarz. Teraz 
znam po części: lecz w on czas poznam, jakom i poznany jest”60. Metaforą 
zwierciadła posługiwali się Ojcowie i Doktorzy Kościoła, uwydatniając 
zdolność człowieka do wewnętrznego widzenia. Obecna jest ona także 
w literaturze religijnej, odsyłającej do Boskiej obecności, Majestatu Boga, 
prawdy, Boskiej łaskawości, kontemplacji, świata oraz śmierci61. 

Wykorzystana przez autorkę metafora zwierciadła wraz z użytym im-
peratywem („oglądajcie”) nawiązywała do ignacjańskiego wzorca me-
dytacyjnego, który zgodnie z postulatem applicatio sensuum nakłaniał 
do zaangażowania i umartwieniu zmysłów zewnętrznych przez wewnętrz-
ne. Zastosowane anafory („Oglądajcie ręce i nogi moje”) miały na celu 
utrwalenie oraz podkreślenie wymowy śmierci Chrystusa za grzechy ludz-
kości. Założeniem autorki była potrzeba wzbudzenia w zakonnicach żalu za 
grzechy, identyfikowania się z cierpiącym Chrystusem, współprzeżywania 
Jego Męki i naśladowania Go.

„Oglądanie” rąk, nóg i boku Chrystusa umęczonego na krzyżu za po-
mocą „oka wnętrznego”, czyli wyobraźni, i rozważanie Jego Męki, to droga 
do uczestnictwa w wiecznej szczęśliwości. Norbertanka uwidoczniła to za 
pomocą metaforyki architektonicznej: „dając wam przystęp do téj forte-
ce serca mego Boskiego”. Warto zaznaczyć, że „twierdza” oraz „forteca” 
to symbole nawiązujące do Zamku wnętrznego św. Teresy z Ávila bądź 
też do wcześniejszych pism ascetyczno-mistycznych62. Znane były także 
filozofii stoickiej, która chętnie interpretowała je jako znak „męstwa du-
chowego, cnoty, ascezy i znoszenia przeciwności losu”63. 

Do „przeglądania się” w cierpieniu Chrystusa, zobaczenia Jego miłości 
do człowieka oraz poznania samego siebie zachęcała autorka za pomocą 

60 Biblia w przekładzie ks. J. Wujka z 1599 r. (Transkrypcja typu „B” oryginalnego 
tekstu z XVI w. i wstępy ks. J. Frankowski), wyd. 5, Warszawa 2000. Wszystkie cytaty 
według tej edycji.

61 Zob. A. Kapuścińska, Symbolika lustra w pismach łacińskich Ojców Kościoła, [w:] 
Lustro (zwierciadło) w literaturze i kulturze. Rozprawy – szkice – eseje, red. A. Borkowski, 
E. Borkowska, M. Burta, Siedlce 2000, s. 11–19; K. Kaczor-Scheitler, Oglądanie Boga „przez 
zwierciadło” a pragnienie zobaczenia Go „twarzą w twarz”. Mistyczne doświadczenia pol-
skich karmelitanek XVII i XVIII wieku, [w:] Lustro (zwierciadło)…, s. 21–30. 

62 Na temat rodowodu przedstawień osoby ludzkiej jako domu albo zamku zob. J. So-
kolski, „Certamen spirituale”. Staropolskie poematy alegoryczne o wojnie duchownej, „Acta 
Universitatis Wratislaviensis” 1983, nr 710, Prace Literackie 24, s. 45–84.

63 A. Nowicka-Struska, Ex fumo in lucem. Barokowe kaznodziejstwo Andrzeja Kocha-
nowskiego, Lublin 2008, s. 158.



99 

O ideach i wartościach chrześcijańskich w świetle Pobudek…

figury aitiologia/subiectio: „Na co pokazuje Chrystus Pan ręce i bok swój 
Przenaświętszy? Jako więc we zwierciadle każdy obaczyć może twarz i sa-
mego siebie. Ze zwierciadła poznaje sam siebie człowiek” (s. 151). Dusza 
staje się zatem „zwierciadłem rzeczywistości wiecznej”, zwierciadło zaś 
jako narzędzie „budzi pragnienie tej rzeczywistości”64. 

Medytacje Petrycówny były wezwaniem do naśladowania Chrystu-
sa (imitatio), kształtowania duchowej przestrzeni w oparciu o Jego żywot. 
Stanowiły również zachętę do naśladowania świętych, którzy są dla chrześ-
cijanina wzorem osobowym i wcieleniem cnót. Przekaz rękopiśmienny, 
zawierający przykłady pobudzające do dobrych czynów, pouczenia, naka-
zy w odniesieniu do dobrego życia na ziemi (ars bene vivendi), nakłaniał 
do „wniknięcia w siebie” i transformacji wnętrza. Starania te służyły przeko-
naniu człowieka do wzgardy dla dóbr doczesnych oraz do uprawiania mod-
litwy i praktyk pokutnych w celu osiągnięcia żywota wiecznego. Medytacje 
zakonnicy, w których szczególnie wyeksponowaną rzeczą ostateczną były 
idea vanitas, „dobre umieranie” (ars bene moriendi) oraz troska o zbawie-
nie, miały charakter dydaktyczny. Wzbudzały one w człowieku potrzebę 
przygotowania się do śmierci (praeparatio ad mortem).

Skonstruowany przez Petrycównę tok narracyjny świadczył o jej li-
terackich predyspozycjach, dzięki którym mogła w oryginalny sposób 
pisać o sprawach ostatecznych, a za pomocą języka i użytych technik 
perswazyjnych oddziaływać na adepta medytacji. Autorka, posługując 
się literackimi środkami stylistycznymi, wykazała się talentem w za-
kresie obrazowania. Przytoczone egzempla oraz analogie tworzyła za-
zwyczaj w oparciu o własną wyobraźnię oraz rzeczywistość klasztorną. 
Zbudowane obrazy odsyłały także do przykładów z Biblii, pism Ojców 
Kościoła, dzieł ascetyczno-mistycznych Mikołaja z Mościsk i innych teo-
logów. Wyszczególnione źródła wskazywały na obszar Tradycji, do któ-
rej autorka się odwoływała, ujawniały także potrzebę posługiwania 
się autorytetami w celach perswazyjnych. Pomagały one norbertance 
w osiągnięciu zamierzonego celu – miały bowiem efektywniej oddzia-
ływać na praktykanta. Odniesienia te były także wyrazem oczytania 
Petrycówny, wskazywały na jej umiejętności, z pewnością wyniesione 
z domu, ale także wymagane przez program kształcenia doby potryden-
ckiej. Przede wszystkim jednak Pobudki do zakonnego życia odzwier-
ciedlały głębię duchową autorki-zakonnicy – jej osobiste doświadczenia 
wewnętrzne i postawę medytacyjną.

64 J. Durandeaux, Wieczność w życiu codziennym. Szkice na temat źródeł i struktury 
pojęcia wieczności, przekł. L. Rutowska, Warszawa 1968, s. 180.
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Stanisław Lem a kwestie wiary

[A] ja chciałbym widzieć twarzą w twarz.

Stanisław Bereś, Rozmowy ze Stanisławem Lemem, 1987. 

Samo postawienie problemu zakrawa na dubeltowe głupstwo, bo-
wiem i sam pisarz wielokrotnie zarzekał się, że żadnej wiary przypisać 
sobie nie da (nawet wiary w naukę, acz jej pozostał wierny), i do żadnej 
wiary przypisać go nie sposób. Czy może zatem był pisarz człowiekiem 
religijnym? I tu też spotyka nas rozczarowanie. A zatem piszę, aby „wyro-
bić” wierszówkę? Wmówić czytelnikowi coś, czego nie ma i być nie może? 
A jednak – zacytowane jako motto słowa samego pisarza uprawniają mnie 
mimo wszystko do postawienia tytułowego pytania.

Zarazem – nie broni mnie swoista dyskusja pomiędzy Stanisławem 
Lemem i Stanisławem Obirkiem1, która ujawniła, że kwestia niewiary 
pisarza nie wygląda tak prosto, jakby się wydawało. Trzeba w tym miej-
scu zacytować obszerne fragmenty wywiadów z pisarzem, które ukazały 
się na łamach takich pism, jak „Polityka”, „Przegląd” czy „Odra” w 2000 
i 2001 roku2:

Mówi pan, że jednego jest pewien, że po śmierci niczego nie ma. Skąd ta pewność?

Zupełnie niczego. Dobrze znam życie, jestem lekarzem z wykształcenia, znam bio-
logię. Ks. Stanisław Obirek zaprosił mnie kiedyś do udziału w ankiecie. Pytanie 
brzmiało: „W co wierzy ten, co w nic nie wierzy?”. Odpisałem, że jak widzimy, 
wszystko ma początek i koniec. Każde życie przebiega według tego schematu. 
To samo prawo dotyczy gwiazd, słońca. Z tego wynika, że po mojej śmierci będzie 
ze mną dokładnie to samo, co przed moim narodzeniem, czyli: nic nie będzie. Skoro 
nie mam żadnych osobistych wspomnień z wyprawy Napoleona pod Moskwę, 
bo mnie po prostu wówczas nie było, to jak mogę przypuszczać, że nie daj Bóg 

1 W co wierzy ten, kto nie wierzy (II), „Życie Duchowe” 2001, nr 26, s. 28.
2 Zamieszczone na stronie http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1560 [dostęp: 21.05.2015].
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będę coś wiedział po tym, kiedy mnie znowu nie będzie. Nie wierzę w opowieści, 
że najbliżsi oglądają nas z zaświatów. To jest dobre dla dzieci. Pociechą może być 
to, że jak wiadomo, zawsze umierają inni.

Trudno się żyje z taką niewiarą?

To nie jest kwestia: czy trudno, czy łatwo. Teoretycznie, gdyby człowiek był czwo-
ronogiem, to może by się lepiej utrzymywał na ziemi, nawet gdyby się napił. Ale 
nie ma co się zastanawiać nad tym, bo mamy dwie nogi i koniec. Mam teraz bardzo 
dużo pism i książek z zakresu astrobiologii. Poza tym, gdzie jest ten raj? I jaki on jest, 
chrześcijański? W Koranie jest powiedziane, że na umarłych czekają hurysy, które ich 
będą wachlować. Można więc sądzić, że wszyscy uciekaliby z raju chrześcijańskiego 
do raju muzułmańskiego, żeby przez całą wieczność czuć muśnięcia wachlarzy. Poza 
tym, co byśmy robili w raju z rękami, nogami, zębami, bo podobno ciała mają zmar-
twychwstać? Czy tam dają lody?

Długo pan wierzył?

Owszem. Rodzice to zręcznie robili. Nocą podkładali zabawki pod choinkę. Wszyst-
kie dzieci wierzyły, więc i ja wierzyłem. Ktoś obliczył, że gdyby św. Mikołaj chciał 
wszystkim dzieciom naraz przynieść prezenty, to musiałby przybrać milionowo-
-miliardową postać. Nie jest to łatwe do uwierzenia. Ale chcę powiedzieć, że nie 
palę się do dyskusji, w których neguje się istnienie transcendencji. Nikogo nie 
zamierzam namawiać do moich przekonań. Przed chwilą przyszła mi myśl, aby zjeść 
trochę lodów Manhattan z wiśniami, ale nikogo absolutnie do tego nie namawiam. 
Pani też nie.

Jerzy Jarzębski, analizując pańską twórczość, doszedł do wniosku, że najbliższa jest 
panu religijność w stylu ojców destrukcjanów, bohaterów pana powieści. Wierzą 
bezinteresownie, nie mają żadnych wyobrażeń ani oczekiwań.

To jest zupełnie coś innego. Nie neguję, że tu i teraz czuwa nad nami jakaś Opatrz-
ność. Moja żona uważa, że niezliczoną ilość razy wystawiałem się na śmiertelne 
niebezpieczeństwo i musiała chronić mnie jakaś siła. Twierdzę tylko, że po śmierci nic 
nie będzie. Natomiast świat być może został ulepiony przez jakieś moce. Nie jestem 
kaznodzieją nicości (podkreśl. – J.Z.L.)3.

Jaki jest pana światopogląd? Z pana esejów można wywnioskować, że mate-
rialistyczny…

Nie wierzę w sprawy pozadoczesne, w życie pozagrobowe itd. Ale też nie zależy mi, 
żeby wojować z Panem Bogiem. Uznaję to, że w rozumieniu społecznym religia jest 
ludziom potrzebna, tak jak potrzebna jest nadzieja na życie wieczne, na spotkanie 
drogich zmarłych, wiekuiste szczęście itd.

3 Tamże.
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Pan również potrzebuje takiej nadziei?

Nie, jestem niewierzący. Słyszałem, że Leszek Kołakowski, który kiedyś był zagorzałym 
ateistą, wypowiadał się niedawno o mnie z ubolewaniem, że „ciężka sytuacja tego Lema, 
bo jest niewierzący”. Z tego wynika, że on się nawrócił. No, ale ja nie mogę powiedzieć, 
że się nawróciłem pod wpływem zmian otoczenia. To jest sprawa sądu, do którego czło-
wiek sam dochodzi. Uważam, że każdemu powinno się pozostawić wolność wyboru4.

A może zamiast nas wolałby pan mieć takiego interlokutora jak na przykład Leszek 
Kołakowski, który ma za sobą bataliony argumentów?

Ale z którym Kołakowskim? Bo jest ich przecież dwóch: ten sprzed i ten po konwersji 
na katolicyzm. Nie interesuje mnie rozmowa z żadnym z nich. On przecież lekceważy 
wszystko, co pachnie naturalizmem, czyli nauką. Przebywa w świecie Spinozy, roz-
maitych mistyków i ma własną wykładnię chrześcijaństwa, która mnie nie interesuje 
ani w jego, ani w niczyim innym wydaniu.

Woli pan świat nauki od religii?

Nauka nad religią ma tę przewagę, że się myli, ale potrafi jednak swoje błędy skory-
gować, mimo że fizycy wodzą się za łby. Wyznań jest wiele, ale każde chce udowod-
nić, że jest jedynym. Nie potrafię dostrzec wyjątkowości, która powoduje, że powinna 
nastąpić konwersja z jednej wiary na inną. Nie mam potrzeby bronienia buddyzmu 
ani innych religii, których jest strasznie dużo. Wizje nieba są tak liczne, że można by 
napisać książkę5 Porównawcza encyklopedia zaświatów.

A zatem wszystko jest jasne i szkoda zajmować czytelnikowi czas. Otóż 
– nie sądzę. Wypowiedzi oraz oficjalnie sformułowane poglądy pisarza 
to jedno, a to, co wynika z jego twórczości – to już zupełnie inny problem. 
I temu zagadnieniu chcę poświęcić uwagę.

*

Zacznę od Głosu Pana6. Z bogatej problematyki, jaką zawiera ta po-
wieść-esej, wybieram jeden wątek: możliwość istnienia w kosmosie cy-
wilizacji, która sprzyja życiu. Ale także, z której daru nie można wykuć 
broni ultymatywnej. Ów dar służy życiu i tylko życiu (to w powieści tzw. 
efekt życiosprawczy Romneya-Moellera). Czy ma to cokolwiek wspólnego 
z wiarą w Boga? Na pozór nic – w istocie jest tęsknotą za Bogiem, który 
daje nam najwspanialszy z darów: życie. Oraz – nie pozwala nam, aby ten 
dar przerobić na broń ultymatywną!

4 Tamże.
5 Tamże.
6 S. Lem, Głos Pana, Warszawa 1970 (i inne).
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Zarazem ta właśnie powieść podsuwa jedną z możliwych odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego Stanisław Lem prezentował taką, a nie inną 
postawę w kwestiach wiary. Zwrócił bowiem uwagę na to, że to my 
swoimi działaniami bądź ich zaniechaniem tworzymy zło zamiast dobra, 
uzurpujemy sobie wiele praw, które nam się nie należą (choćby do de-
cydowania o losie innych – wstrząsająca scena, zresztą oparta na faktach, 
z zagłady Żydów bodaj we Lwowie) itp. Bóg w świecie, który ukazuje 
w Głosie Pana pisarz, nie ma racji bytu nie dlatego, że Go nie ma, ale 
dlatego, że jest nam zbędny. 

To in summa dość ponura książka. Autor Cyberiady ukazuje świat, 
w którym nie ma miejsca na wyższe wartości, a już na pewno na trans-
cendencję. Ona jest zbędna – dla wszystkich bohaterów tej opowieści. 
I to nie dlatego, że „ta hipoteza nie jest potrzebna”, ale dlatego, że zdaniem 
głównego bohatera „jest zbyt piękna”. Swoista niezgoda Lema na istnienie 
czegoś więcej wynika stąd, że z taką łatwością czynimy zło i nie spotyka 
nas za to – przynajmniej natychmiast – jakakolwiek kara. 

To pierwszy z poważnych problemów, jakie podnosi pisarz: swoisty 
brak sankcji i pełna swoboda w zakresie przeciwstawiania się choćby De-
kalogowi. Gdyby zresztą tak było, to nasza wolna wola byłaby czystą 
fikcją; innymi słowy – brak aksjologicznego determinizmu jest dla pisa-
rza argumentem przeciw wierze. Rzec można na to tylko, że sam przecież 
w jednym z opowiadań pisał, że „swoboda działań jest tylko do czasu”, 
a potem przychodzi czas zapłaty.

* *

Solaris7 przynosi niepokojącą odpowiedź na pytanie o możliwość ist-
nienia Boga. Jak wiadomo, zostaje w powieści sformułowana koncepcja 
„ułomnego Boga”. Takiego, który zaczął coś czynić, ale „mu nie wyszło”. 
Jednak teorie te wygłasza człowiek, który przeszedł załamanie; trochę 
przypomina to żale Jonasza. Tymczasem tematem książki – nie tej tylko! 
– jest daleko poważniejszy problem, który dręczył pisarza i filozofa. Jest 
to silentium Universi, które zresztą rozszerzone zostaje także – prawda, 
że nie expressis verbis – i na nasze relacje z Bogiem. 

Treści Solaris nie będę przypominał, podkreślę jednak, że pod koniec 
powieści pojawia się właśnie owa hipoteza (w dyskusji pomiędzy Snau-
tem a Kevinem). Istotny jest również końcowy obraz, gdy Kevin obser-
wuje ocean i prowadzi z nim swoistą rozmowę. Uwaga, iż „uznał on, 
że czas okrutnych cudów jeszcze się nie skończył”, sugeruje możliwość 

7 Tenże, Solaris, Kraków 1976 (i inne).
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dalszego ciągu opowieści. Nie ma jej wszakże i nam pozostaje tylko do-
mysł – czy coś się jeszcze wydarzyło? 

Problem milczenia Wszechświata, które jest figurą milczenia Boga, 
to faktycznie zagadka. Lem zdaje się sugerować, że dialog pomiędzy nami 
a przerastającą nas w każdej mierze Mądrością jest niemożliwy, a do tego 
byłby wręcz śmieszny. Jednak, zupełnie nieświadomie, powołując do ist-
nienia fantomy, które prześladują bohaterów stacji Solaris, zwraca uwagę 
na jakże istotny element bardzo wielu wyznań: oto Bóg spełnia nasze 
ukryte marzenia bądź też daje nam możliwość „rozliczenia się” z naszymi 
winami z przeszłości. 

Pojawia się zatem kwestia nie tyle grzechu, pokuty i rozgrzeszenia, 
co raczej – postawienia nas twarzą w twarz z naszymi winami. I poka-
zanie, co my z tym zrobimy. Z reguły – odrzucamy, staramy się znisz-
czyć, wypchnąć z pamięci itd. W powieści mamy zatem – poza innymi 
zagadnieniami filozoficznymi – także kategorie winy i kary, grzechu 
i pokuty. Jednak bohaterowie postrzegają je w perspektywie wyklu-
czającej osądy moralne i sprowadzają wyłącznie do problemów stricte 
fizycznych. 

Można powiedzieć, że – odwołam się tu do klasycznego przykładu 
– gdyby Jazon tak podchodził do tych kwestii, to zanim by się zdecydo-
wał przenieść Atenę (pod postacią staruszki) na drugi brzeg rzeki, wpierw 
zbadałby samą rzekę, wypytał boginię, ile waży, czy nie ma jakichś fobii 
itd. Innymi słowy – nie zrobiłby zapewne nic. Bohaterowie Solaris nie 
w sobie szukają odpowiedzi na pytania, jakie postawił im ocean, lecz 
wszędzie dookoła. Rzec można, iż pisarz wskazuje, że nie dostrzeglibyśmy 
Boga, nawet gdybyśmy Go spotkali, bo lepiej byśmy wiedzieli, jak ma 
wyglądać i co robić.

* * *

I wreszcie najśmieszniejsza, bo z Kobyszczęścia zaczerpnięta uwaga 
na temat istnienia Wyższej Inteligencji8. Twórca Kobyszczęścia wdaje 
się w dyskusję z nim, a tyczy ona – bagatela! – problemu, czy faktycz-
nie Trurl ową maszynę zbudował. Z dyskusji wynika, że… nie, i że był 
on tylko narzędziem w rękach Wielkiego Rzemieślnika, który to wszyst-
ko zaplanował. W ten sposób powracamy do kwestii Boga jako Ze-
garmistrza, którą sformułowało kilku myślicieli, a wśród nich Marek 
Tulliusz Cyceron (106–43 p.n.e.), William Paley (1743–1805) czy wreszcie 
Richard Dawkins. 

8 Tenże, Kobyszczę, [w:] tenże, Cyberiada, Kraków 1972, s. 422–488 (i inne).
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To, co dotąd powiedzieliśmy, potwierdza sam pisarz w wywiadzie dla 
„Polityki”9: „Nie neguję, że tu i teraz czuwa nad nami jakaś Opatrzność. […] 
Natomiast świat być może został ulepiony przez jakieś moce. Nie jestem 
kaznodzieją nicości” (podkreśl. – J.Z.L.). A zatem – pisarz nie neguje możli-
wości istnienia jakiejś Opatrzności. Zarazem neguje przecież istnienie życia 
po śmierci. Zwracam uwagę, że nie ma tu sprzeczności: ewentualne istnienie 
Jakichś Mocy nie implikuje istnienia życia pozagrobowego. Zbliżałby się 
zatem Lem do formy nie wiary, ale akceptacji istnienia Sił Wyższych, Stwór-
czych; co wcale nie miałoby „przełożenia” na akceptację koncepcji, że śmierć 
osobnicza jest zarazem przejściem do innej formy życia. 

W gruncie rzeczy pisarz ma rację, bowiem nawet w rytuale pogrze-
bowym celebrans przytacza słowa modlitwy, w której padają znamienne 
słowa: „życie ludzkie zmienia się, ale się nie kończy”. Pisarz, co prawda, 
oponowałby zapewne, lecz w tych słowach rytuału nie ma nic, co byłoby 
sprzeczne z jego wiedzą. Po śmierci życie nasze się zmienia – co jest raczej 
oczywiste; jednak nic nie wiemy o tym, czy ono się kończy, czy nie. Chry-
stus zapewnia nas, że się nie kończy – chyba że sami tak zdecydowaliśmy, 
odrzucając Jego nadzieję. 

Czy zatem pisarz odrzucił tę nadzieję?

* * * *

Taka opinia byłaby zbyt pochopna. Co prawda faktycznie powiedział 
w przytaczanym parokrotnie wywiadzie dla „Polityki”: „Twierdzę tylko, 
że po śmierci nic nie będzie”10. Zatem – hic verba Magistri i żadne moje 
sztuczki tego nie zmienią. Lecz powątpiewanie w życie pozagrobowe nie 
jest jednoznaczne z odrzucaniem możliwości istnienia Boga! 

Z tego, co do tej pory powiedzieliśmy, nie wynika, że pisarz wierzy; 
sam temu energicznie przeczył. Jednakże nie negował możliwości istnienia 
czegoś, co nazwał mocą bądź nawet Opatrznością. Kategorycznie tylko od-
rzucał możliwość dyskutowania o tejże mocy czy Opatrzności. I co do tej 
ostatniej kwestii zapewne należałoby się z nim zgodzić; dyskusja na temat 
atrybutów Pana Boga itd. wygląda nieco niepoważnie, bowiem co stwo-
rzenie może bowiem powiedzieć o Stwórcy? Jeśli Lem zgodziłby się z ja-
kąkolwiek teologią, to zapewne z teologią apofatyczną, jako że mówienie 
o naturze Boga przekracza granice naszego rozumu. 

Natomiast w wymiarze praktycznym był Lem wręcz rygorystą mo-
ralnym. I nie przeczy temu, że walczył na przykład z poglądami Kościoła 

9 Http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,1560 [dostęp: 21.05.2015].
10 Tamże.
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w kwestii prezerwatyw itd. Uważał, że reguły etyczne zakotwiczone 
są w przesłankach racjonalnych (taki pogląd odnajdziemy i u o. Jacka 
M. Bocheńskiego!). Stanowczo natomiast bronił dość tradycyjnych po-
glądów w zakresie moralności i nie kłóciło się to z jego „racjonalizmem”. 
Piszę w cudzysłowie, bowiem postawę Lema wiązałbym raczej z postawą 
Immanuela Kanta, który przecież – acz nie odrzucał wiary w Boga – w po-
stawie praktyczno-życiowej narzucał kierowanie się przesłankami racjo-
nalnymi, którym podporządkowywał nie tylko nasze działania poznawcze, 
ale i te o charakterze społecznym („człowiek nie może być dla drugiego 
człowiekiem narzędziem” – i kwestię tę stawiał niezwykle ostro).

Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na pytania o wiarę Lema; nie był 
wyznawcą jakiejś religii i to było dość oczywiste. Stawiał natomiast waż-
kie pytania odnoszące się do kwestii nie tylko moralnych czy etycznych, 
ale także pytania o charakterze ontologicznym bądź epistemologicznym. 
W takich dziełach, jak Dialogi czy Summa technologiae, a do pewnego 
stopnia i w Golemie XIV, zostawił nas z otwartymi kwestiami w tej ma-
terii. I raczej nie zauważyłem, aby wielu na te pytania próbowało zna-
leźć zadowalające odpowiedzi. Po części biję się we własne piersi, bo nie 
w pełni to zadanie zostawione przez pisarza wypełniłem. 

Pisarz należał do tych, którzy stawiają pytania, a nie udzielają łatwych 
odpowiedzi (które zresztą najczęściej okazują się nadal bardzo skomplikowa-
nymi problemami – vide C.S. Lewis). On raczej chciał nas zmusić do myśle-
nia, do samodzielności, a nie do przeżuwania papki dla niemowląt. Zresztą, 
jak sam powiedział – „chcę widzieć twarzą w twarz” i nas chciał też do tego 
zmusić. Mam nadzieję, że to marzenie pisarza się spełniło.
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Jak byśmy żyli bez świętych 
Teresek?  

Święta Teresa z Lisieux w poezji 
księdza Jerzego Szymika

W publikowanym w 2003 roku, ósmym w dorobku poetyckim księdza 
Jerzego Szymika1, tomie poetyckim Błękit znajdujemy wiersz zatytułowa-
ny Jasność: 

Spotkałem w życiu wiele kobiet: 
jak to w Kościele. 

Niektóre z nich otaczała poświata: 
podejrzewałem, że mieszka w nich światło.

Nie należy się więc dziwić, 
że obserwowałem je znacznie uważniej
niż moich zarośniętych współbraci,
o których ciemności wiedziałem sporo,
żyjąc samemu od lat w 
mroku męskiego siebie.

Poza tym dorastałem w pobliżu kościoła,
w którym Madonna ma usta, oczy i policzki jasne
jak czerwcowe popołudnie albo zorze przedwieczorne
w wietrzny dzień. Dlatego od dzieciństwa 
rozumiałem w tej sprawie 
niemało. 

Niektóre z nich miały urodę Juliette Binoche 
i strukturę kryształu. Wiedziałem, że jest w nich

1 Tomiki poetyckie J. Szymika: Uczę się chodzić (Katowice 1988), Gwiazdy w filiżance 
(Chorzów 1989), Zupełnie inaczej (Katowice 1991), Wstęp wolny (Lublin 1992), Ziemia niebieska 
(Lublin 1994), Dotyk źrenicy (Lublin 1997), Śmiech i płacz (Katowice 2000), Błękit. 50 wierszy 
z lat 2000–2002 (Katowice 2003), Cierpliwość Boga. 66 wierszy z lat 2003–2006 (Katowice 
2006), Czułość, siła i drżenie. 50 wierszy z lat 2006–2009, Missa de spe i Litania do Matki Bo-
skiej Pszowskiej (Katowice 2009). Pomijam wydania będące wyborami wierszy. 
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mała Tereska z Lisieux. Tak mała, że jeszcze zostaje
im nieskończenie wiele miejsca na cud samej siebie. 

Mogłyby grać na wiolonczeli w filmach Kieślowskiego 
i na cytrze w psalmach Dawida. Jednocześnie.
Tym samym ruchem dłoni sprowadzając deszcz muzyki
I pewność nieba na ziemię.

Idealizuję? Bez wątpienia. 
Ale one były naprawdę.

I były od Boga2. 

Kilkadziesiąt lat wcześniej3 zadziwienie polskiego czytelnika budził ksiądz 
Jan Twardowski: świeżością uwolnionego od patosu i gotowych formuł ję-
zyka, lirycznym humorem, wprowadzeniem w ramy tematyki sakralnej ulot-
nego detalu, wreszcie – odsłonieniem twarzy kapłana, „intymności, której nie 
znała dotąd poezja religijna”4. Minione dziesięciolecia przyzwyczaiły odbior-
ców do fenomenu poezji księży oraz poezji kapłańskiej (czyli takiej, której 
podmiot liryczny ujawnia wprost kapłańską tożsamość). Tych, dla których 
kojarzy się ona przede wszystkim z autorem Znaków ufności, wiersz Szymika 
zaskakiwać może, paradoksalnie, powrotem do stylu wysokiego, powagą, 
która nie wstydzi się być jawna. Zarazem jednak jest to utwór nieporówna-
nie mocniej niż większość wierszy Twardowskiego osadzony w kulturowym 
„tu i teraz”, w wymiarze polskim i europejskim; zakładający czytelnika, któ-
remu nieobce jest współczesne kino, stawiające wyzwania artystyczne i inte-
lektualne. Pojawia się aluzja do debiutanckiego filmu Krzysztofa Zanussiego, 
a także do znacznie bliższych czasowo wierszowi Jasność5 filmów Kieślow-
skiego, takich jak Podwójne życie Weroniki (1991) i Trzy kolory. Niebieski (1993), 
w którym główną rolę grała Juliette Binoche. 

W całościowym kontekście dzieła śląskiego teologa i poety nie budzi 
to zdziwienia; zarówno refleksja teologiczna podejmowana przez Szymi-
ka, jak i jego twórczość literacka obfitują w odniesienia do sztuki, także 
współczesnej – przede wszystkim do literatury6, ale i sztuk wizualnych 

2 J. Szymik, Jasność, [w:] tenże, Błękit…, s. 51.
3 Niezwykłą popularność poezji J. Twardowskiego zapoczątkował tom Znaki ufności 

(Kraków 1970), trzeci w jego dorobku.
4 M. Karwala, Metafizyka oczywistości. (O poezji ks. Jana Twardowskiego), Kraków 

1996, s. 67.
5 Wiersz datowany jest na 29 stycznia–16 lutego 2002 roku. 
6 Badacz twórczości pszowskiego poety, Piotr Skowronek, pisze o klasycyzmie autora 

i zarazem jego udziale w literackiej współczesności; także o afirmacji życia, która odbywa 
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czy muzyki. Natomiast w samym wierszu Jasność zaskakiwać może bez-
pośrednie sąsiedztwo tak odległych, wydawać by się mogło, postaci 
kobiecych. Ikonie współczesnego kina francuskiego Binoche towarzyszy 
„mała Tereska” – Teresa Martin, karmelitanka zmarła w 1897 roku w wieku 
dwudziestu czterech lat. 

Tym, co powierzchownie łączy współczesną aktorkę z dziewiętnasto-
wieczną świętą, jest z pewnością znaczna rozpoznawalność wizerunków. 
W Polsce obraz świętej Teresy od Dzieciątka Jezus7 był – i jest nadal – obok 
świętego Antoniego z Padwy jednym z najczęściej obecnych w przestrze-
ni kościelnej; także najłatwiej identyfikowanych ze względu na schemat 
ikonograficzny.

Świat chrześcijański poznał tę zakonnicę, zamkniętą w klauzurze 
w prowincjonalnym normandzkim miasteczku, dzięki autobiografii 
opublikowanej w pierwszą rocznicę śmierci w niewielkim nakładzie. Dzie-
je duszy (tytuł nadany redakcyjnie, nie przez samą Teresę) nieoczekiwanie 
zyskały niezwykły odzew; wydawane odtąd w rosnących nakładach, sta-
ły się jedną z najchętniej czytywanych książek religijnych XX wieku. Na-
kreślona przez autorkę tzw. mała droga duchowego dziecięctwa stanowiła 
wezwanie do świętości, ukazanej jako dostępna dla ludzi reprezentujących 
wszystkie stany Kościoła (także świeckich). Jeszcze przed oficjalną kanoni-
zacją, dokonaną przez papieża Piusa XI w 1925 roku, Teresę otoczył żywy 
kult. Ta popularność przyczyniła się jednak do pewnego strywializowania 
duchowego wizerunku świętej. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku nowe edycje pism Teresy 
– oczyszczone z redaktorskich ingerencji – stały się impulsem do ponow-
nej, głębszej recepcji. Wagę duchowego przesłania młodziutkiej karme-
litanki potwierdził Jan Paweł II, nadając jej w setną rocznicę śmierci 
(30 września 1997 roku) tytuł Doktor Kościoła powszechnego. W wyda-
nym z tej okazji liście apostolskim Divini amoris scientia papież pisał 
m.in.: „Nade wszystko Teresa jest kobietą, która w Ewangelii potrafi-
ła odnaleźć ukryte bogactwa, okazując przy tym typową dla geniuszu 

się „w nieustannym dialogu poprzez cytaty, motta, epigrafy, dedykacje i inne sposoby 
przywołań tekstów spoza tekstu z innymi twórcami literatury i sztuki” (P. Skowronek, 
Spotkać się w słowach… o twórczości literackiej ks. Jerzego Szymika, przedmowa K. Heska-
-Kwaśniewicz, Kraków 2008, s. 142). Istotnie, zarówno w refleksji teologicznej podejmo-
wanej przez Szymika, jak i w jego twórczości literackiej pojawiają się liczne odniesienia 
do twórców różnych epok i nacji; charakterystyczne są przy tym nie tylko wielość oraz 
wysoka częstotliwość przywoływanych lektur, ale też ich różnorodność.

7 Określenie „mała Teresa” wywodzi się od niej samej; zarazem służy do odróżnienia 
od św. Teresy z Ávila, zwanej Wielką. 
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kobiecego konkretność oraz odpowiedzenia na nie językiem życia i mą-
drości. Wyróżnia się uniwersalnością wśród rzesz świętych kobiet, które 
promieniują mądrością Ewangelii”8. 

Wiersz Jasność także jest wypowiedzią odnoszącą się do „geniuszu ko-
biecości”. Temat kobiecej duchowości pojawił się u pszowskiego poety znacz-
nie wcześniej, z imiennym przywołaniem Teresy spotykamy się natomiast 
od tomiku Błękit. W wierszu z tego tomiku, zatytułowanym Widok z okna 
na ulicę, poeta odchodzi już od uogólnienia na rzecz jednostkowej epifanii:

Ujrzałem ją nagle. 
W świetle neonu, zgiętą ku ziemi, smukłą, ze wzrokiem w lusterkach kałuż, 
wyraźnie z głową pełną myśli, które zaprzątały jej siostrę, Tereskę z Lisieux9.

Oto dziewczyna (dziewczynka? kobieta?), o której powiedzieć by moż-
na, że realizuje wskazanie zamykające Świat. Poema naiwne Czesława 
Miłosza: „patrzy w promień od ziemi odbity”10. Myślenie w kategoriach 
„geniuszu kobiecości” ujawnia się także w innych wierszach tomiku Błę-
kit, w których autor kreśli portrety: Dziewczynka w żółtych rajstopach, 
w śląskim kościele, Moja Babcia, Matylda. Także – w formie znacznie 
dyskretniejszej, mniej deklaratywnej – w wierszu Wczesna jesień, późny 
wieczór. Bóg. Przywołana tu sytuacja to skąpo relacjonowana, osłonięta 
metaforyką rozmowa z kobietą udręczoną życiem, a jednak zachowującą 
fundamentalną ufność. 

Zarówno w Jasności, jak i w Widoku z okna na ulicę owocem do-
świadczonych spotkań jest uczucie wdzięczności, bycia obdarowanym: 
„one były naprawdę./I były od Boga”11; „On ciągle wysyła tu swoich./
Są wśród nas, błękitni, jak list miłosny z tamtej strony”12. 

Warto zwrócić uwagę na ustanowioną przez poetę relację między bez-
imiennymi kobietami (wieloma w wierszu Jasność, jedną w Widoku…) 
a Teresą. Postać świętej nie jest tu dominująca, nie ma też najmniejszej 
sugestii rozziewu pomiędzy nimi. Teresa niejako „stoi obok”, asystuje 

8 Jan Paweł II, Divini amoris scientia, [w:] Teresa od Dzieciątka Jezus św., Dzieje 
duszy, przekł. w oprac. O. Filka OCD, Kraków 2012, s. 25.

9 J. Szymik, Widok z okna na ulicę, [w:] tenże, Błękit…, s. 73.
10 Cz. Miłosz, Świat. Poema naiwne, [w:] tenże, Wiersze wszystkie, Kraków 2011, s. 205. 

Szymik jest zresztą wnikliwym czytelnikiem noblisty. Jego twórczość uczynił przedmio-
tem rozprawy habilitacyjnej Problem teologicznego wymiaru dzieła literackiego Czesława 
Miłosza (Katowice 1996); powraca do niej nieustannie zarówno w pracach o charakterze 
naukowym, jak i w eseistyce.

11 J. Szymik, Jasność, dz. cyt., s. 51.
12 Tenże, Widok z okna na ulicę, dz. cyt., s. 73.
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tajemnicy, która kryje się w bohaterkach obu wierszy. Dla zgłębiające-
go ową tajemnicę mężczyzny, kapłana, jest tą „bardziej znaną” (zapew-
ne dzięki znajomości pism, może też dzięki modlitewnej zażyłości), dzię-
ki której poznaje on „mniej znane”. Odgadując podobieństwo, wspólną 
cząstkę duchowości („Wiedziałem, że jest w nich/mała Tereska z Lisieux”), 
dodaje natychmiast: „Tak mała, że jeszcze zostaje/im nieskończenie wie-
le miejsca na cud samej siebie”13. To ważne dopowiedzenie, świadczące 
o istotnych przewartościowaniach także w kwestii bardziej uogólnionej 
– pojmowania świętości. Pełnia indywidualnego człowieczeństwa, w kate-
goriach chrześcijańskich, nie polega zatem na dostosowaniu do gotowego 
wzorca, na byciu kopią kogokolwiek, choćby „największej świętej czasów 
nowożytnych”14. 

W tomiku Błękit jest jeszcze jedno przywołanie Teresy, odmienne 
od dwóch wymienionych tak pod względem strukturalnym, jak znacze-
niowym. To motto do prozy poetyckiej Fiolet i popiół. Adwent: „Pan Bóg 
połknie cię jak kropelkę rosy”15, sygnowane przez Szymika jako pochodzą-
ce z Ostatnich Rozmów św. Teresy z Lisieux. 

W aspekcie filologicznym sprawa jest nieco bardziej skomplikowana: 
Ostatnie Rozmowy, znane też jako Novissima Verba albo (najczęściej) 
Żółty zeszyt, to obok pism autobiograficznych najbardziej znany tekst 
terezjański. Jest to zapis rozmów Teresy z matką Agnieszką od Jezusa 
(jej rodzoną siostrą Pauliną), z ostatnich miesięcy życia świętej. Matka 
Agnieszka długo broniła prywatności tego tekstu, ujawniając tylko wy-
brane fragmenty. Publikacja całości nastąpiła we Francji w 1971 roku, pol-
ski przekład ukazał się cztery lata później. Ponadto tekst (podobnie jak 
Dzieje duszy) był skażony ingerencjami matki Agnieszki, „poprawiają-
cej” wypowiedzi Teresy. Z tego powodu rozmaite jego edycje, opatrzone 
także różnymi tytułami, znacznie się różnią. Cytat, którym posłużył się 
Szymik, „Pan Bóg połknie cię jak kropelkę rosy”, w przekładzie doko-
nanym przez Ewę Szwarcenberg-Czerny i Jana Dobraczyńskiego brzmi: 
„Bóg wchłonie cię jak kropelkę rosy”16. Można domniemywać, że poeta 
skorzystał z innego przekładu (np. z dołączonego do któregoś z wydań 
Dziejów duszy wyboru świadectw) lub, co nawet bardziej prawdopo-
dobne, cytował z pamięci. 

13 Tenże, Jasność, dz. cyt.
14 Tak nazwał Teresę (jeszcze przed jej beatyfikacją, a nawet uznaniem heroiczności 

cnót) papież Pius X, o czym przypomniał Jan Paweł II (Divini amoris scientia, s. 22).
15 J. Szymik, Błękit…, s. 70.
16 Żółty zeszyt, przekł. E. Szwarcenberg-Czerny, J. Dobraczyński, przedmowa J. Dobra-

czyński, wyd. 2, Warszawa 1977, s. 16.
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Ważny jest tu przede wszystkim kontekst – macierzysty kontekst 
zdania i nowy, w którym zostało umieszczone. Wedle matki Agnieszki 
zwierzyła się ona Teresie z własnych obaw przed umieraniem; słowa 
młodszej siostry były zatem skierowaną ku niej pociechą. Fiolet i po-
piół. Adwent Szymika także wprowadza myśl o umieraniu i to w kon-
tekście egzystencjalnym – realnego doświadczenia autora oczekującego 
na operację. Szymik odsłania siebie samego, swój naturalny lęk i re-
ligijnie pojętą ufność zarazem. Wprowadzenie cytatu z pism Teresy 
w to życiowe doświadczenie oznacza wprowadzenie jej samej jako po-
wierniczki, duchowej podpory. 

I mniej istotna staje się kwestia, o której filologiczna skrupu-
latność nakazuje wspomnieć: motto utworu Szymika być może nie 
jest autentyczną wypowiedzią Teresy. Owego nacechowanego poe-
tycko zdania, figurującego jako jeden z pierwszych zapisków matki 
Agnieszki (z datą 7 kwietnia 1897 roku), we współczesnym wydaniu 
krytycznym nie znajdziemy. Poprzedzająca Ostatnie słowa nota re-
dakcyjna podkreśla natomiast , że edycja zawiera tylko autentyczne 
słowa i że niektóre fragmenty, „choć bardzo znane”17, nie są tu po-
mieszczone. Ostatnie słowa w tym wydaniu zaczynają się dopiero 
od notki z 1 maja 1897 roku. 

Powracając do tomiku Błękit, pozwolę sobie na prywatne zwie-
rzenie dotyczące pierwszej lektury: czytałam go wkrótce po wydaniu, 
poza trybem naukowego oglądu. Właśnie od Błękitu poezję Szymika 
– zauważoną jakiś czas wcześniej – odbierałam w rozwoju. I szczególnie 
czytając wiersz Jasność, przeczuwałam, że imienne przywołanie Teresy 
znajdzie wkrótce kontynuację, że ta sfera inspiracji dojdzie do głosu 
w sposób dobitniejszy. 

Potwierdzeniem tej intuicji był wydany rok później Dziennik pszow-
ski, niewielka, bardzo osobista książka, odsłaniająca sfery duchowego za-
korzenienia poety. Pośród zamieszczonych w niej fotografii – w większo-
ści rodzinnych lub związanych z pszowską bazyliką – pojawiają się dwie 
dziecięce fotografie Teresy. Towarzyszą one relacji o pobycie Szymika 
w szpitalu, przed operacją; korespondują ze słowami „Jedyne, co warto 
robić, to kochać. Wszystkie małe święte Tereski módlcie się za mną”18. 
Potwierdza się zatem rozpoznanie dotyczące sensu motta do tekstu Fiolet 
i popiół. Adwent. 

17 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Ostatnie słowa, [w:] taż, 
Pisma mniejsze, przekł. Karmelitanki Bose, Kraków 2004, s. 465.

18 J. Szymik, Dziennik pszowski. 44 kartki o ludziach, miejscach, Śląsku i tęsknocie, 
Pszów–Katowice 2004, s. 30. 
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„Jedyne, co warto robić, to kochać” – to rozpoznawalne echo jedne-
go z najbardziej znanych zdań Teresy; francuski pisarz nurtu katolickiego 
Gilbert Cesbron przywołał je z takim oto komentarzem: „»Tylko miłość 
się liczy«. To już nie pytanie, ale z całych sił, jakie jej pozostawiła męka 
przedśmiertna, wypowiedziana afirmacja: ostatnie słowa Teresy Martin 
z Lisieux niesłusznie zwanej Małą Tereską”19. W opowiadaniu Cesbrona 
wspomnienie Teresy pojawia się podczas czuwania bohatera – pełniące-
go zarazem funkcję narratora – nad zwłokami młodziutkiej samobójczyni. 
Modlitwa Szymika formułowana jest w chwili, gdy – jak wyznaje autor 
– „zaczyna się noc i bardzo się boję ciemności i bólu”20. W obu przypad-
kach obecność świętej towarzyszy mrokom ludzkiej egzystencji, odsłania 
perspektywę nadziei. 

W wydanym w 2006 roku następnym po Błękicie tomie poetyckim 
Szymika, zatytułowanym Cierpliwość Boga, Teresa z Lisieux – obok 
Proboszcza z Ars – przywołana zostaje w podobnym egzystencjalnym 
kontekście: 

Nie umiem szczerze powtórzyć za Vianneyem: 
„zdjąłeś ze mnie krzyż. Czyżbyś był ze mnie niezadowolony, 
skoro nie uznałeś mnie godnym, abym go dalej dźwigał?”.
Nie umiem, jak umiała Tereska, zmilczeć skargi 
po to, żeby mój ból nie bolał Ciebie.
Ale przeczuwam związki między zaufaniem a cierpieniem, 
bliskością a mrokiem, krwią i szczęściem21.

Proboszcz z Ars i karmelitanka z Lisieux niemal jednocześnie (na prze-
strzeni dwóch tygodni) dostąpili oficjalnej kanonizacji, nie jest to jednak 
najistotniejsze łączące ich podobieństwo. Oboje są świętymi „środków 
ubogich”, patrząc po ludzku – bardzo ograniczonymi przez okoliczności 
życiowe (zarówno zewnętrzne, środowiskowe, jak i osobowościowe). Tym 
bardziej wiarygodnie zaświadczają o prymacie łaski Bożej. I o tym, że peł-
na odpowiedź na nią jest dostępna każdemu człowiekowi i nie wyraża 
się wielkimi czynami, lecz zaufaniem i miłością. Znamienne dla Teresy 
– do czego nawiązuje Szymik – było wyrażanie miłości w subtelny i za-
razem paradoksalny sposób, poniekąd „unieważniający” Bożą wszech-
wiedzę: „Pan Bóg, który nas tak kocha – mówiła – ma dość zmartwienia 
z tego powodu, że musi zostawiać nas na ziemi dla wypełnienia się czasu 

19 G. Cesbron, List otwarty do zmarłej dziewczyny, przekł. H. Olędzka, Warszawa 1970, 
s. 19. Pierwodruk francuski Lettre ouverte à une jeune fille morte (1968).

20 J. Szymik, Dziennik pszowski…
21 Tenże, Pocztówka, [w:] tenże, Cierpliwość Boga…, s. 20.
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próby, byśmy Mu go dodawali jeszcze ciągłym powtarzaniem, że jest nam 
źle; przeciwnie, trzeba mieć zawsze taki wygląd, by On nie spostrzegł, 
że cierpimy!”22.

W tomiku Cierpliwość Boga znajduje się wiersz, który skłania do po-
głębionej interpretacji. To pierwszy z dwóch utworów poetyckich Szymi-
ka, samym tytułem przywołujących postać normandzkiej karmelitanki: 

Jak byśmy żyli bez świętych Teresek?

„Mogłabym sprzedawać w sklepie »Herbaty świata«”.
W gęstym aromacie jak w faktorii cejlońskiej? 

Owszem, mogłaby. Skromna, niezamożna. 
Zresztą mogłaby robić cokolwiek, byle ze światłem stamtąd:
sprzedawać tulipany, długopisy, polisy na życie,
haftować chustki, redagować książki. 

Ze stygmatem, po którym poznaje się ich dzieła, z przesłaniem: 
wyłącznie miłość mnie niesie 
i ufność, że tam, gdzie idziemy – idzie z nami Bóg
i że opowiem wam o Bogu, potem Bogu o was

i że godzę się nosić ból między ustami a sercem
jak naszyjnik23.

W wierszach pszowskiego poety często punktem wyjścia sytuacji li-
rycznej jest impuls „z zewnątrz”, zdarzenie, spotkanie, niekiedy relacjo-
nowane na sposób bliski dokumentalizmowi. W tym przypadku zostało 
wszakże jedynie zasygnalizowane, trwa w niedopowiedzeniu. „Mogłabym 
sprzedawać w sklepie »Herbaty świata«”. Cudzysłów w pierwszym wersie 
sugeruje przytoczenie cudzego głosu, dziewczyny, kobiety; mamy zatem 
strzęp rozmowy. Drugi rozmówca nie jest w wierszu dookreślony; można 
przyjąć, że jest to ten sam podmiot, który przemawia w innych wierszach 
i któremu poeta nadaje rysy siebie samego – jeśli nie biograficzne, naj-
bardziej wyraziste, to przynajmniej osobowościowe. W tym przypadku 
takim rysem, znamiennym dla poezji Szymika, byłby sam gest cytowania 
cudzego słowa, poświadczający postawę człowieka wolnego od egocen-
tryzmu, uważnie wsłuchującego się w dookolny świat. Drugi wers może 

22 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Rady i Wspomnienia I, [w:] 
taż, Pisma mniejsze, dz. cyt., s. 278.

23 J. Szymik, Jak byśmy żyli bez świętych Teresek?, [w:] tenże, Cierpliwość Boga…, 
s. 16. 
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być zatem interpretowany jako podtrzymanie dialogu; może też być po-
czątkiem refleksji, snutej pod nieobecność pytającej (skoro w następnych 
wersach podmiot mówi o niej w trzeciej osobie „mogłaby”). 

Pierwszym w kolejności pojawiania się tematem wiersza jest praca 
zawodowa, w jej wymiarze najbardziej prozaicznym, zarobkowym, sko-
ro osoba, której kwestia dotyczy, jest „niezamożna”. Ale też w wymiarze 
przydatności dla społeczności. Rozmówca czy też słuchacz, świadek, przy-
klaskuje potencjalnemu wyborowi miejsca pracy jako jednemu z wielu 
aprobowanych. „Zresztą mogłaby robić cokolwiek” – słowa te pozwalają 
przypuszczać, że w jego ocenie wybór takiej czy innej pracy nie jest kwe-
stią szczególnie istotną. 

I rzeczywiście pojawiające się w refleksji odmienne warianty sprawiają 
wrażenie dość przypadkowych i rozrzuconych. Nie kryje się w nich podpo-
wiedź, jakie pragnienia, uzdolnienia lub pasje cechują bohaterkę liryczną; 
jej postać jest bowiem, zapewne celowo, ukryta w półcieniu. Jednak wy-
mienione prace, które kobieta mogłaby podjąć, sugerują pewne cechy jej 
osobowości, a także system wartości. Są to prace skromne i pośredniczące: 
choćby redagowanie książek, a nie ich pisanie, odbywające się w ciszy 
(haftowanie chustek) lub w takim kontakcie z drugim człowiekiem (pra-
ca sprzedawcy), który wymaga pewnych umiejętności interpersonalnych, 
lecz bez eksponowania własnej osobowości. Ponadto są to zajęcia, poprzez 
które przejawia się skromna radość życia; to, co nie będąc luksusem, jest 
ponad niezbędnym bytowym minimum: dobra herbata, tulipany, drobne 
rękodzieło. Sugerowaną wartością egzystencjalną jest zatem łagodność, 
którą poeta tak opisywał w jednym z wcześniejszych tomików: 

Radość łagodna. Radość na wskroś. 
Bez palpitacji i wysokich temperatur. 
W słońcu, w zieleni, w niebieskości
rzeczywistej i metaforycznej.
[…]
Szykuję się do skoku.
[…]
Łagodnieję, radosny.
Skaczę, nie sięgam, przegrywam szczęśliwy24.

Kobieta z wiersza Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? zapewne mo-
głaby podobnie powiedzieć o sobie; być może nieraz już zdarzyło się jej 
„nie sięgać” i być szczęśliwą, nie upierając się przy jakkolwiek pojmowa-
nej wizji sukcesu. 

24 Tenże, Łagodność sierpnia, [w:] tenże, Dotyk źrenicy, dz. cyt., s. 84.
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W tym kontekście jedynie polisy są zgrzytem, wprowadzają kom-
plikację, ich temat jest w odbiorze społecznym nacechowany nierzadko 
negatywnymi emocjami25. Jednak sam temat wielości możliwych warian-
tów łączy się u Szymika z przekonaniem o trudności, nieoczywistości ich 
wartościowania. W wierszu zatytułowanym Świadectwo, którego ramy 
sytuacyjne wyznacza „wigilia mojej dwudziestej drugiej rocznicy kapłań-
skich świeceń” („mojej”, tj. w tym przypadku zarazem podmiotu wiersza 
i autora) czytamy:

Oczywiście, 
ten wieczór mógł wyglądać inaczej, 
wiem. 

Mogłem 
właśnie prasować koszulę na jutrzejszy chrzest wnuka.
Albo liczyć pod mostem blizny i butelki.
Albo słuchać w bezruchu szelestu kroplówki. 

Jest się na wiele sposobów, wiem, 
i nie mnie wyrokować, który lepszy26.

Być może polisy w wierszu Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? nio-
są podobny sens kwestionowania złudnej oczywistości; ponadto przydają 
wiarygodności zapewnieniu: „mogłaby robić cokolwiek, byle ze światłem 
stamtąd”.

„Światło stamtąd” to pierwszy element obecny bezpośrednio w tek-
ście, kierujący uwagę czytelnika ku sferze religijnej. Naturalnie wstępną 
informację o podobnym charakterze stanowi tytuł utworu (jakkolwiek 
„święte Tereski” w liczbie mnogiej mogą wprawić w konfuzję).

Dla czytelników znających wcześniejszą twórczość poety ów zwrot 
w przebiegu myśli nie stanowi zaskoczenia; wyłanianie się refleksji re-
ligijnej (często nieoczywistej i podanej niebezpośrednio, wymagającej 
znacznego udziału interpretacji) z opisu prozaicznej tkanki codzienności 
jest stałą strategią poetycką Szymika. To strategia ściśle sprzężona z du-
chowością autora, dla której samo centrum orędzia chrześcijańskiego 
stanowi dogmat Wcielenia. Szymik niestrudzenie podkreśla, że właśnie 

25 Szczególnie wyrazistą ilustracją tej kwestii – w ujęciu humorystycznie przerysowa-
nym – jest powracający motyw popularnej także w Polsce komedii romantycznej Dzień 
świstaka (Groundhog Day, USA 1993, reż. Harold Ramis): ucieczki głównego bohatera 
przed przypadkowo spotkanym po latach kolegą szkolnym, chorobliwie entuzjastycznym 
sprzedawcą ubezpieczeń. 

26 J. Szymik, Świadectwo, [w:] tenże, Błękit…, s. 47.
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w jego świetle należy odczytywać Boską i ludzką rzeczywistość; że sta-
nowi on fundament zarówno teologii, jak i antropologii chrześcijańskiej. 
Stwierdza dobitnie: „Uważam, że jest coś głęboko tragicznego w sposobie, 
w jaki chrześcijaństwo jest nieraz prezentowane, przeżywane czy »my-
ślane«. Chodzi mi o sposób, wedle którego chrześcijaństwo jawi się jako 
religia przespirytualizowana, ciągnąca człowieka za uszy w jakieś anielskie 
sfery. Tymczasem chrześcijaństwo jest religią, która uświęca i przemienia 
szarą doczesność”27.

Następne w porządku linearnym słowa wiersza o dużym ciężarze ga-
tunkowym: „stygmat”, „dzieła”, „przesłanie” – wskazują na pytanie o nad-
rzędny sens życia, o jego wymowę, rachunek, owoc, spełnienie. W takim 
kontekście otwierające wiersz zdanie dotyczące miejsca pracy oraz wyła-
niająca się w refleksji perspektywa licznych potencjalnych dróg i koniecz-
ności wyboru uzyskują nową rangę: pytania o powołanie. 

Problem religijnego powołania rozumiany bywa często jako wymóg 
odnalezienia konkretnej drogi życia, dokonania (w sensie zewnętrznym, 
w sferze faktów) kluczowego wyboru; fortunność lub niefortunność 
owego wyboru byłaby decydująca dla jakości życia, dla osiągnięcia in-
dywidualnej pełni chrześcijańskiego rozwoju, a nawet dla zbawienia. 
Doświadczenie życiowe św. Teresy z Lisieux – której przywołanie jest 
uprawnione przez sam tytuł wiersza – ukazało inny wymiar myślenia 
o powołaniu. Wprawdzie perspektywa życia zakonnego pojawiła się 
w jej przypadku wyjątkowo wcześnie, pod wpływem najbliższego oto-
czenia, jednak wybór Karmelu nie był już oczywistością. Wymagał wy-
rzeczenia się innych, równie wielkich pragnień, związanych z czynnym 
apostolatem, z działalnością misyjną. Innym pragnieniem młodziutkiej 
Teresy, niewątpliwie znacznie odleglejszym od wyobrażeń jej środo-
wiska i niemającym szans na urzeczywistnienie, było dzielenie życia 
z pokutnicami, byłymi prostytutkami28. Znalazłszy się w karmelitańskiej 
klauzurze, Teresa nie wyrzekła się swoich – mimo iż w jej mniemaniu 

27 Tenże, Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, [w:] tenże, Zapachy, obrazy, 
dźwięki. Wybór esejów i rozmów, Katowice 1999, s. 158.

28 O dawnych planach Teresa opowiadała jednej z nowicjuszek: „Gdybym nie została 
przyjęta do Karmelu, wstąpiłabym do schroniska, by tam żyć nieznana i wzgardzona wśród 
biednych »pokutnic«. Byłabym szczęśliwa, że wobec wszystkich mogę uchodzić za jedną 
z nich; byłabym apostołem moich towarzyszek, mówiąc im o Bożym Miłosierdziu…”. Wy-
obrażała sobie, z niewątpliwą naiwnością, że uda jej się ukryć fakt, że nie ma podobnej 
im przeszłości. Miała nawet pomysł, jak nie zdradzić się wobec spowiednika: „Powiedzia-
łabym mu, że jeszcze w świecie odprawiłam spowiedź z całego życia i zabroniono mi ją 
powtarzać” (Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Rady i Wspomnienia 
III, [w:] taż, Pisma mniejsze, dz. cyt., s. 418–419). 
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szalonych – marzeń. Nie zrezygnowała także z próby odnalezienia dla 
nich miejsca w życiu, którego zewnętrzne okoliczności wyznaczała prze-
cież ściśle reguła Karmelu: „Te trzy przywileje: Karmelitanka, Oblubie-
nica i Matka [dusz, zgodnie z duchowością karmelitańską – A.M.M.], 
są z pewnością moim powołaniem, a jednak odkrywam w sobie także 
powołanie Wojownika, Kapłana, Apostoła, Doktora, Męczennika; odczu-
wam też potrzebę, pragnienie, by dokonać dla Ciebie, Jezu, wszystkich 
najbardziej bohaterskich czynów…”29.

Kontrapunktem dla tego ogromu zadań i ról jest zdiagnozowana 
przez młodą karmelitankę jej niezdolność do wielkich czynów, słabość. 
Jakkolwiek sama natura pragnień czyni je niemożliwymi do urzeczywist-
nienia – z czego Teresa zdawała sobie jasno sprawę – i dodatkowe umo-
tywowanie tej niemożności wydaje się drugorzędne i logicznie zbędne, 
dla Teresy jest istotnym rozpoznaniem i dopełnieniem całościowego 
obrazu jej sytuacji. 

Celem obszernego opisu jest bowiem obwieszczenie, że Teresa znala-
zła rozwiązanie dręczącej ją kwestii. Dwunasty rozdział Pierwszego Listu 
do Koryntian i początek rozdziału następnego (tj. słynny Hymn o mi-
łości), rozważane na modlitwie, objawiły jej odpowiedź na miarę prag-
nień: „Wreszcie odnalazłam spokój… Wpatrując się w mistyczne ciało 
Kościoła, nie rozpoznałam się w żadnym z jego członków, opisywanych 
przez św. Pawła, lub raczej chciałam rozpoznać się we wszystkich… Klucz 
do mojego powołania dała mi Miłość. Zrozumiałam, że jeśli Kościół ma 
ciało zbudowane z różnych członków, to nie brakuje w nim z pewnością 
tego najbardziej koniecznego i szlachetnego… zrozumiałam, że Kościół ma 
Serce i że to serce płonie Miłością. Zrozumiałam, że tylko Miłość wpra-
wia w ruch członki Kościoła, że gdyby Miłość wygasła, to Apostołowie 
nie głosiliby już więcej Ewangelii, Męczennicy odmawialiby przelania 
krwi… Zrozumiałam, że Miłość zawiera wszystkie powołania, że Miłość 
jest wszystkim, że ogarnia wszystkie czasy i wszystkie miejsca… Słowem, 
że jest Wieczna!”30.

W ten sposób Teresa odkrywa i precyzuje swoje powołanie, stwier-
dzając w uniesieniu: „W Sercu Kościoła, mej matki, będę Miłością…”.

W wierszu Szymika wielkie aspiracje, szalone pragnienia, upor-
czywość poszukiwań – są nieobecne. Gdyby w dwóch pierwszych 
wyodrębnionych graficznie partiach wiersza doszukiwać się jakiegoś 

29 Taż, Rękopis B, [w:] Rękopisy autobiograficzne, przekł. A. Bartosz, wyd. 2 popr., 
Kraków 2013, s. 217.

30 Tamże, s. 219–220.
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problemu związanego z określeniem drogi życiowej, byłby to ra-
czej problem wszechobecnej błahości, nieważności zawodowych za-
trudnień. Jak odnaleźć życiową misję, pełnię, „w gęstym aromacie 
jak w faktorii cejlońskiej” albo przy sprzedaży długopisów? Życzli-
wie aprobujące słowa „mogłaby robić cokolwiek” w innym kontek-
ście mogłyby mimowolnie poświadczać nieistotność… zarówno tego 
konkretnego wyboru, jak i całego życia. A wszak pokusa błahości, 
przyzwolenie na tandetę stanowi, jak zauważa Szymik, jedno z głów-
nych współczesnych zagrożeń mentalnych. Ukazując uwodzącą wielu 
przedstawicieli cywilizacji zachodniej ideę reinkarnacji jako wcielenie 
owej pokusy i polemizując z nią, stwierdza: „Chrześcijaństwo powiada 
tak: człowiek nie jest bublem, nie jest czymś, co się Panu Bogu nie 
udało. Człowiek jest kimś jednorazowym. Każdy człowiek jest arcy-
dziełem, które wyszło z rąk Boga i które Bóg stworzył z miłości. Życia 
nie przeżywamy »na brudno« – »na brudno« możemy pisać wypraco-
wanie w szkole. Życie cały czas przeżywa się »na czysto«. Tak silnie 
obecna w kulturze chrześcijańskiej prawda o przemijaniu, o jednorazo-
wości tego wszystkiego, co się z nami dzieje, o wadze naszych wybo-
rów, o tym, że człowiek swoją wolnością jest w stanie zniszczyć bądź 
uświęcić każdą sekundę”31. 

Jednak w wierszu Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? to nie lekce-
ważenie wagi życia decyduje o aprobacie dla wielości życiowych dróg. 
Podmiot wiersza znów oddaje głos drugiej osobie i jakkolwiek tonacja 
przesłania, język wypowiedzi są odmienne niż w pierwszym wersie, 
to traktowanie utworu jako spójnej całości znaczeniowej nakazuje się do-
myślać, że znów wybrzmiewa głos nieznanej nam z imienia, szukającej 
zatrudnienia kobiety:

wyłącznie miłość mnie niesie 
i ufność, że tam, gdzie idziemy – idzie z nami Bóg.

Gwarancję, że życie, niezależnie od zewnętrznych okoliczności, nie 
musi stanowić ciągu pomyłek i próżnych starań, że może ono osiągnąć 
pełnię sensu, daje miłość. Użyty tu czasownik „niesie” może być rozu-
miany jako bardzo emocjonalne określenie życiowej dynamiki, ale też 
(zapewne z większą słusznością) jako zalążek metafory; tytuł wiersza znów 
uprawnia do poszukiwania jej pierwowzoru w pismach św. Teresy. Istot-
nie znaleźć w nich można obraz dziecka, które nie umiejąc jeszcze samo 

31 J. Szymik, Zmartwychwstanie zmienia wszystko, [w:] tenże, Zapachy, obrazy, 
dźwięki…, s. 147.
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chodzić, jest niesione. Natomiast o spowiedniku, który rozproszył jej oba-
wy w początkach życia zakonnego, Teresa pisze: „Podniósł moje żagle, rzu-
cił mnie na fale zaufania i miłości, które tak mnie pociągały, lecz na które 
nie śmiałam wypłynąć”32. 

Zarówno obraz relacji rodziców wobec dziecka, jak i morza wobec 
łódki, wskazują na prymat miłości, którą obdarza Bóg; wszelkie ludzkie 
starania są dopiero odpowiedzią na tę miłość, uwarunkowane są jej 
przyjęciem. Na ów nieodwracalny porządek, na absolutne pierwszeń-
stwo daru wskazuje także Szymik. „Sens należy przyjąć i to jest podsta-
wowa lekcja, jaką memu życiu udziela chrześcijaństwo”33 – stwierdza. 
Jednocześnie, podobnie jak Teresie, całkowicie obca mu jest postawa 
kwietyzmu. „Oto błogosławiona bezsilność obdarowanego, absolutnie 
zależnego od Łaski – z jednej strony. Z drugiej zaś, konieczność absolut-
nego zaangażowania, odpowiedzialność niemożliwa do zrzucenia na ko-
gokolwiek i cokolwiek”34.

Postulat zaangażowania dotyczy nie tylko tych obszarów ludzkiej 
aktywności, które pozostają w bezpośrednio uchwytnym związku 
z wiarą religijną. Szymik w rozmaitych formach wypowiedzi – litera-
ckich i pozaliterackich – sporo uwagi poświęca takim wartościom, które 
w pewnym uproszczeniu określilibyśmy jako świeckie. Owa świeckość 
może być wartościowana całkowicie pozytywnie. „Ulubionym spo-
sobem i miejscem działania Boga jest zwyczajność”35 – twierdzi wszak 
autor. Nie na to jednak chciałam zwrócić uwagę, natomiast dla pełnego 
odczytania sensów wiersza istotna jest konstatacja, że właśnie w auten-
tycznej, wolnej od wypaczeń religijności Szymik upatruje najsilniejszej 
motywacji dla zaangażowania w doczesność: „Z wiary w niebo bierze 
się siła do przemiany ziemi. Dlatego wszystko jest ważne: lepienie 
gniazda, wychowanie dziecka, cierpliwość i wybaczanie urazów, umy-
cie samochodu, wypicie herbaty. Bóg nie zapomni żadnej łzy, kropli 

32 Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza św., Rękopis A, [w:] taż, Rękopisy 
autobiograficzne, dz. cyt., s. 194.

33 J. Szymik, Patchwork, Szmaragd, synek z Pszowa. Rozmowa z Katarzyną Najman 
i Moniką Sztajner, [w:] tenże, Akropol z hołdy czyli teologia Śląska. 25 rozmów z księdzem 
Jerzym Szymikiem o Śląsku i teologii, o poezji i kapłaństwie, o Pszowie i podróżach, o życiu 
i naszym świecie, wstęp J. Miodek, Katowice 2002, s. 253.

34 Tenże, Teologia w krainie pepsi-coli. Od teologii-nauki do teologii-mądrości, przed-
mowa bp A. Nossol, Warszawa 1999, s. 74–75.

35 Tenże, Żaba zawsze kałużę znajdzie. O różnicach miedzy Afrykanami a Ślązakami, 
o farorzach, o słabości gwary i o miasteczku Pszów. Rozmowa w rodzinnym domu w Pszo-
wie z Aleksandrą Matuszczyk-Kotulską, Gabrielą Pindur, Franciszkiem i Przemysławem 
Kucharczakami, [w]: Akropol z hołdy…, s. 27.
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potu, ani machnięcia piórem czy śrubokrętem. I to daje oddech życiu, 
jego prozie”36.

Również w wierszu Szymika zachowana jest kolejność mająca walor 
aksjologiczny: dopiero po stwierdzeniu o miłości i stałej obecności Boga 
towarzyszącego wszelkim ludzkim wyborom (idącego „tam, gdzie idzie-
my”) wskazana zostaje aktywność człowieka, w tym przypadku bohaterki 
lirycznej: „opowiem wam o Bogu, potem Bogu o was”.

W tym zdaniu także zresztą pojawia się kwestia kolejności, wyekspo-
nowana przez odnoszące się do niej słowo „potem”. I tu akurat kolejność 
wydaje się odwrotna od oczekiwanej. Praca ewangelizacyjna zakłada naj-
pierw umocnienie samego misjonarza w Bogu i powierzenie mu tych, 
którym zamierza on głosić Ewangelię. Tytułowe odwołanie do Teresy, 
karmelitanki, dodatkowo wskazywałoby na zdecydowany prymat „opo-
wiadania Bogu o ludziach”, czyli modlitwy.

Jednak porządek linearny niekoniecznie musi wyznaczać hierarchię 
ważności. Być może analogią pozwalającą zrozumieć przedstawioną 
w wierszu kolejność działań jest wzajemne prezentowanie nieznają-
cych się osób przez osobę trzecią, która zna je obie; jedną z zasad jest 
wtedy, że przedstawia się najpierw osobę bliższą osobie mniej bliskiej. 
Być może dla kobiety z wiersza relacja z Bogiem jest najbliższa, naj-
bardziej naturalna, dopiero za pośrednictwem tej relacji nawiązuje ona 
więź z ludźmi.

Przede wszystkim jednak słowa „opowiem wam o Bogu, potem Bogu 
o was” doskonale wpisują się w ideę „dwujęzyczności”, ujętą w słowach 
kardynała Paula Pouparda, które Szymik cytuje jako wyrażające jego włas-
ne najgłębsze przekonanie: „Potrzeba mężczyzn i kobiet mocnych, dokład-
nych, wspaniałomyślnych, doskonale dwujęzycznych, to znaczy zdolnych 
mówić językiem Boga w języku ludzkim, podwójnie biegłych, to zna-
czy kontemplujących Boga i biegłych w ludzkości, zakochanych w Bogu 
i w ludziach, aby z wiarą dzielić z nimi tajemnicę Jego miłości, źródło 
naszej nadziei”37. 

Wyłania się również drugie pytanie: jaka jest relacja pomiędzy owym 
„opowiadaniem o Bogu” a wcześniej wymienionymi opcjonalnymi za-
trudnieniami kobiety? Nie mają one nic wspólnego z tradycyjnie pojmo-
wanym, czynnym apostolatem.

36 Tenże, Bóg stanął za największym grzesznikiem. Rozmowa z Anną Jarmusiewicz, 
[w:] Akropol z hołdy…, s. 219.

37 Kardynał Paul Poupard, przewodniczący papieskiej Rady Kultury, wygłosił te sło-
wa 15 września 2000 r. w Auli im. Prymasa S. Wyszyńskiego Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego. Cyt. za: J. Szymik, Wstęp, [w:] tenże, Eseje o nadziei, Wrocław 2001, s. 6–7.
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Z podobnym problemem zmagała się jednak sama Teresa, jej życie 
toczyło się wszak w klauzurze Karmelu. Odpowiadając na to pytanie, 
wskazała na moc przyciągającą samej miłości: „Podobnie jak potok, który 
wpadając z impetem do oceanu pociąga za sobą wszystko, co napotkał, 
tak samo i dusza, która się zanurza w bezbrzeżnym oceanie Twojej miłości, 
Jezu, pociąga za sobą wszystkie swoje skarby”38. Zatem nie takie czy inne 
konkretne działania człowieka, ale miłość, której jest on w pełni oddany, 
stanowi moc przyciągającą także innych ludzi ku Bogu. W takim ujęciu 
zanika różnica między życiem oddanym kontemplacji a życiem poświęco-
nym zewnętrznej aktywności. 

Miłość , ufność, odsunięcie niepokoju towarzyszącego drobnym 
i większym życiowym wyborom, wygaszenie gorączkowej aktywno-
ści… Oznacza to drogę prostą, której pozorna łatwość ma jednak swoją 
cenę. Miłość niesie bohaterkę liryczną, ona sama zaś niesie ból: „godzę 
się nosić ból między ustami a sercem/jak naszyjnik”. Semantyka słów 
dookreślających ów ból odsyła do biblijnej Pieśni nad Pieśniami. Mo-
tywika drogich klejnotów i cennych wonności służy w niej opisowi 
miłości Oblubieńca i Oblubienicy. „Wisiorki zrobimy ci złote/z kulecz-
kami ze srebra” (Pnp 1,11) – obiecuje Oblubieniec. Oblubienica wyznaje 
„Mój miły jest mi woreczkiem mirry/wśród piersi mych położonym” 
(Pnp 1,13). 

Świadectwo modlitewnego rozważania tych właśnie oraz innych frag-
mentów Pieśni nad Pieśniami można znaleźć w pismach Teresy, niewąt-
pliwie idącej także za inspiracją św. Jana od Krzyża. Natomiast dla samej 
Teresy znamienne jest bezpośrednie sąsiedztwo motywów Pieśni nad 
Pieśniami z tymi, które wyrażają głębię cierpienia: z czwartą pieśnią Sługi 
Pańskiego z Księgi Izajasza (Iz, 52,13–53,12), Psalmem 137, opisem modlitwy 
Jezusa w Ogrójcu. Kontekstem tych przywołań, powracających w listach 
do rodzonej siostry Celiny, są doświadczenia związane z chorobą ich ojca. 
Teresa dzieli z rodzoną siostrą „męczeństwo tajemne, znane tylko samemu 
Bogu, którego żadne oko ludzkie nie dojrzy, męczeństwo bez chwały, bez 
triumfu!…”39, wskazując zarazem na cierpienie jako na uprzywilejowany 
wymiar więzi, jaka łączy je obie z Jezusem.

Myśl religijna wobec problemu cierpienia łatwo przechyla się w kie-
runku niebezpiecznego nadużycia: wizji Boga, który pragnie cierpienia 
jako takiego. Jean Guitton jako przykład tej tendencji podaje pogląd 

38 Teresa od Dzieciątka Jezus i Świętego Oblicza św., Rękopis C, [w:] taż, Rękopisy 
autobiograficzne, dz. cyt., s. 302.

39 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., list z 14 lipca 1889 r. do Ce-
liny, [w:] taż, Listy, przekł. I. Koperka, Kraków 2004, s. 159.
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Pascala o chorobie jako stanie naturalnym chrześcijanina40. Można sądzić, 
że Teresa jako dziecko uległa nadmiernej fascynacji cierpieniem. Pod ko-
niec życia przyznawała: „Zawsze uważałam, że nie mam żadnej zdolności 
do cieszenia się; lecz mam ją bardzo wielką do cierpienia”41. Mógł w tym 
być aspekt predyspozycji osobowościowych, wzmocnionych bolesnymi 
doświadczeniami dzieciństwa. Jednak, jak zauważa Guitton, właśnie umie-
rając na gruźlicę, zdołała ona „przezwyciężyć swoiste upodobanie, które 
przejawiała względem ciężkich prób, jakie niesie ze sobą życie […] zdołała 
wznieść się ponad jakikolwiek wybór”42. 

Istotnie – zapisane przez Matkę Agnieszkę wypowiedzi Teresy po-
świadczają jej pogłębiony stosunek do cierpienia: „Cierpię wiele, lecz czy 
cierpię dobrze? Oto, co jest ważne!”43. Teresa broni się także przed próbą 
zamknięcia własnego doświadczenia w bezpiecznej, stereotypowej for-
mule, dlatego nazwana przez nowicjuszkę „aniołem słodyczy i cierpliwo-
ści” ripostuje: „nie jestem aniołem… Aniołowie nie mogą cierpieć; nie 
są tak szczęśliwi jak ja!”44. Niespełna tydzień przed śmiercią nie deklaruje 
już, jak zdarzało się niegdyś, że mogłaby – czy wręcz chciała – cierpieć 
więcej. Daleko za sobą zostawia także przekonanie, że tylko cierpienie 
duchowe może być przygniatające, że fizyczne jest w porównaniu z nim 
nieznaczne. W dzień swej agonii, w czwartek 30 września, wyznaje: „Ni-
gdy nie przypuszczałam, że można tyle cierpieć! Nigdy! Nigdy! Nie mogę 
tego wytłumaczyć inaczej jak tylko moim gorącym pragnieniem zbawia-
nia dusz…”45.

Jak się wydaje, cierpienie pozostaje zatem w nierozerwalnym związku 
z motywacją, jaką jest miłość. Podobnie w wierszu Szymika – pojawiające 

40 Zob. J. Guitton, Geniusz Teresy z Lisieux. Świadectwo fascynacji, przekł. D. Adamski, 
Warszawa 2002, s. 42.

41 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Ostatnie słowa, dz. cyt., 
s. 515.

42 J. Guitton, dz. cyt., s. 44–45.
43 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Ostatnie słowa, dz. cyt., 

s. 539.
44 Tamże, s. 563. Rok wcześniej na temat zdolności do cierpienia podobnie pisał Char-

les de Foucauld: „To nasza przewaga nad aniołami! Gdyby nie były owładnięte wieczną 
radością, na pewno zazdrościłyby nam naszego szczęścia: jesteśmy zdolni cierpieć z naszym 
Panem Jezusem i dla Niego. To najwspanialsza rzecz na świecie. Mamy łzy, mamy smutki, 
mamy krew i jeśli Bóg zechce, możemy Mu to wszystko ofiarować, by stało się jednością 
z Jego łzami, smutkami i krwią”. List do ojca Hieronima z 29 grudnia 1896 r., [w:] J. Cum-
ming, Listy świętych do grzeszników, przekł. Z. Jakubowska, Warszawa 2003, s. 49.

45 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Ostatnie słowa, dz. cyt., 
s. 567.
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się w nim słowo „stygmat”, odsyłające zarówno do miłości, jak i cierpie-
nia, ma szczególny ciężar gatunkowy. „Stygmatyzacja jest w katolicyzmie 
interpretowana jako miłosne utożsamieniem z cierpiącym Chrystusem: 
zdarza się, kiedy utożsamienie staje się doskonałe”46. W wierszu nie ma 
jednak mowy o stygmatyzacji w sensie ścisłym (również święta Teresa 
z Lisieux nie była wszak stygmatyczką). Brak też jakichkolwiek dookreśleń 
bólu. Istotne jest ustanowienie relacji: między powierzchnią rzeczywistości 
a ukrytym sensem, między głęboką tożsamością osoby a przypadłościami 
jej życia, między zaangażowaniem w stosunku do ludzi a więzią z Bogiem, 
wreszcie między miłością a cierpieniem: „i że godzę się nosić ból między 
ustami a sercem/jak naszyjnik”.

Zamykające wiersz zdanie, wypowiadane przez bohaterkę liryczną, do-
pełnia całościowej wizji, otwartej również jej słowami przywołującymi 
piękno najdosłowniej ulotne: aromat herbaty. Obraz naszyjnika, symbolu 
mistycznego obdarowania, nie przyczynia się do zakwestionowania wagi 
tego, co zwykłe, dostępne, czysto ludzkie. Nie jest też odejściem w krainę 
niebezpiecznych iluzji, eskapizmem wobec powszedniości, szorstkiej, kiedy 
indziej urokliwej. Bohaterka liryczna godzi się na ból; nie wybiera go ani 
nie poszukuje. Miłości zresztą też nie musi szukać – obdarowana „świat-
łem stamtąd”, po prostu w niej trwa. 

I jeszcze kilka uwag o tytule wiersza: zaskakująca formuła słowna 
„święte Tereski” syntetyzuje myśl powracającą wielokrotnie, dotąd głów-
nie w rozproszeniu: świadomość cichej obecności świętych. Cichej i nie-
mal przezroczystej, gdyż wzorzec, ku któremu skłania się Szymik, zakłada 
brak ostentacji: „Osobiście najbliższe są mi te wzorce, które bazują na tzw. 
świętości zwyczajnej. Myślę, że najwięksi mistrzowie, jakich spotkałem 
w swoim życiu, byli ludźmi, którzy dobrze sobie radzili z codziennością. 
[…] Wydaje mi się, że wykuwanie świętości musi iść jakoś w kierunku 
prostoty i zwykłości. Nie należy jej szukać gdzieś daleko od siebie, ale 
w tym, co się składa na miąższ mojej codzienności. Trzeba po prostu robić 
rzeczy zwykłe. […] Trzeba spać, jeść, modlić się, pomóc komuś i być głębo-
ko przekonany, że blask życia nie zależy od tego, jak dziwnie i doznanio-
wo żyjemy, ale od tego, że Bóg jest »wplątany« wielorako w nasze życie 
i dzięki temu jest ono soczyste”47. 

„Jak byśmy żyli bez świętych Teresek” – pytanie to, w kontekście 
całościowej wizji świata kreślonej przez Szymika, wydaje się retoryczne. 

46 J. Guitton, J.J. Antier, Tajemne moce wiary. Znaki i cuda, przekł. I. Burchacka, War-
szawa 1997, s. 119. 

47 J. Szymik, O naszym świecie, teologii i pokorze. Rozmowa z Szymonem Kierą, [w:] 
tenże, Akropol z hołdy…, s. 201.
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Szymik na wiele sposobów wyraża przekonanie, że osoby „ze światłem 
stamtąd” były i są obecne, i że jest ich – wbrew krzykliwym mani-
festacjom zła i bezsensu – niemało. W bardzo osobistym Dzienniku 
pszowskim, przywołując sylwetki zmarłych, których życie upłynęło 
w bliskości pszowskiej bazyliki (księży, zakrystianek, członków własnej 
rodziny), autor zamyka wspomnienie refleksją: „Oni wszyscy mieli 
przecież ten sam, jakże charakterystyczny, łagodny uśmiech na twarzach 
– pod wąsem, pod koloratką, na twarzach pooranych zmarszczkami. 
Nawet w późnej starości, kiedy były to już twarze chude, wyniszczo-
ne, schorowane. Pszowska świętość – myślę. / Akceptująca, wzorem 
Uśmiechniętej, Boską wolę, trudny kształt życia, niełatwy los. Łagodny 
uśmiech jako modlitwa życia”48.

Tak rozumiana świętość, odnosząca do transcendencji, jest zarazem 
dla człowieka immanentna. Zgodnie z myślą wyrażoną przez księdza 
Józefa Tischnera: „Chrześcijańska reforma sacrum polega na głębokim 
zakorzenieniu go w doświadczeniu dobra, które już jest w człowieku. 
Prawdziwym sacrum chrześcijaństwa jest człowiek. Stąd płynie przy-
kazanie: »Miłuj bliźniego…« Aby wydobyć na jaw ów ludzki, a nawet 
osobowy wymiar świętości, język chrześcijaństwa wolał używać słowa 
sanctum. Sacrum ma wciąż wydźwięk pogański – ono jest »poza do-
brem i złem«; ono może ożywiać, ale może też kamienować, krzyżować, 
zabijać. Sacrum pogańskie jest nie tyle najwyższą dobrocią, co najwyż-
szą pięknością49. 

Przekonanie, że dobroć jest możliwa, że stanowi naturalny sposób by-
cia dla ludzi wzrastających w klimacie miłości i poddanych działaniu łaski, 
wyraża wiersz Szymika, którego sytuacja liryczna to fragment najzwyklej-
szej codzienności: gra w piłkę nożną z ośmioletnią Marysią (siostrzenicą 
poety). Opis banalnych szczegółów (jak ten, że dziewczynka ma na so-
bie „podrabianą koszulkę reprezentacji Brazylii”) przechodzi w refleksję 
o przyszłości:

Widzę, jak pewnego dnia 
dotykasz jedwabistej miękkości białej sukni
albo szorstkiego brzegu habitu.
Jak On zechce, bądź wolna.

48 Tenże, Dziennik pszowski, dz. cyt., s. 45. 
49 J. Tischner, Drogi i bezdroża sekularyzacji, [w:] tenże, Ksiądz na manowcach, Kra-

ków 2000, s. 188. Znamienny jest tytuł książki Zofii Zarębianki poświęconej trojgu poetom, 
których twórczość ma jednoznacznie chrześcijańską inspirację: Poezja wymiaru sanctum. 
Kamieńska, Jankowski, Twardowski (Lublin 1992). 
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Widzę też, jak 
dotykasz tych, których Ci powierzy.
Jak dobrą będziesz kobietą50. 

Podmiot wierszy odnajduje dobro także w sobie samym; czyni to bez 
fałszywego wstydu, gdyż, podobnie jak Teresa, nie upatruje w nim włas-
nej zasługi, lecz obdarowanie: 

I będę dobry dla ludzi, 
zapamiętam, jak to się robi,
podpatrywałem wasze dłonie,
predylekcję do przebywania w półcieniu,
pogardę dla sceny i reflektorów51.

W wierszu Jak byśmy żyli bez świętych Teresek? postać normandzkiej 
karmelitanki dyskretnie asystuje opisowi „świętości powszedniej”. Taka 
też była znamienna cecha wskazanej przez młodziutką zakonnicę drogi ku 
świętości: „W mojej małej drodze są tylko rzeczy bardzo zwyczajne; trzeba, 
by małe dusze mogły czynić wszystko, co ja czynię”52. 

Odmienny charakter ma terezjańska inspiracja w drugim wierszu Szy-
mika przywołującym w tytule świętą z Lisieux – w pochodzącej z najnow-
szego tomiku Modlitwie do Małej Tereski:

Święta Tereso, Siostro, Przyjaciółko,
Pomóż nam pisać żółty zeszyt mały.
I tak jak jesteś Jemu wierną córką,
Tak przy nas czuwaj: wróć nas Bogu całych.

Tak się podoba Panu twa nadzieja,
Wszystko, co proste, czyste i pokorne.
I do Jezusa oczy twe się śmieją.
Niech nas prowadzi twoje serce hojne.

Święta Tereso, Patronko miłości,
Usiądź za stołem, dobra Siostro – z nami.
Spełń swe marzenia: wyrwij nas z ciemności
I mknij ku niebu windą z grzesznikami53. 

50 J. Szymik, Gra w piłkę. Wczesny wieczór, latem, [w:] tenże, Cierpliwość Boga, 
dz. cyt., s. 40.

51 Tenże, Elegia na odejście, [w:] tenże, Cierpliwość Boga, dz. cyt., s. 39.
52 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., Rady i Wspomnienia IV, 

[w:] taż, Pisma mniejsze, dz. cyt., s. 459.
53 J. Szymik, Modlitwa do Małej Tereski, [w:] tenże, Czułość, siła i drżenie…, s. 42.
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Zarówno tytuł wiersza, jak i jego wersyfikacja, ukształtowanie seman-
tyczne i stylistyczne – wielość próśb, użycie licznych formuł określających 
adresatkę wezwania, powaga składni łacińskiej (sytuowanie przymiotnika 
i zaimka przymiotnego po rzeczowniku) – odsyłają do wzorca modlitwy 
zbiorowej, pieśni lub litanii, w którym „ja” indywidualne zanika na rzecz 
modlitewnego „my”. Mamy zatem do czynienia ze świadomym, celowym 
zrzeczeniem się większości cech twórczej indywidualności poety. Z podob-
ną sytuację spotykamy się w opublikowanych we wcześniejszym tomiku 
Błękit wierszach maryjnych: Pieśni do Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiech-
niętej z okazji koronacji 8 września 2002 roku i Pieśni do Matki Boskiej 
Rudzkiej Pokornej oraz we włączonych do tomu Czułość, siła i drżenie 
utworach: Missa de spe. Msza o nadziei. Psałterz śląski, grudniowy i Lita-
nia do Matki Boskiej Pszowskiej.

Owe cztery teksty mają charakter jednoznacznie modlitewny, poprzez 
tytuły odnoszą się do konkretnych form paraliturgicznych, sygnalizując 
jednocześnie ramy geografii kulturowej. Podmiotem, któremu Szymik uży-
cza głosu, jest tu zbiorowość chrześcijańska ziemi śląskiej: 

Królową jesteś nad doliną Odry.
I złotym kluczem do Morawskiej Bramy.
Dla ziemi śląskiej Boskim darem szczodrym.
Twój uśmiech leczy wszystkie serca rany54.

Modlitwie do Małej Tereski brak tego znamiennego dla twórczości Szy-
mika rysu, jakim jest śląskość. Trudno się zresztą dziwić – o ile tworzenie 
parafraz tekstów biblijnych z licznymi, przedmiotowymi i leksykalnymi, 
odniesieniami do lokalności (Missa in spe) ma mocne oparcie w tradycji 
chrześcijańskiej, o tyle sytuowanie dziewiętnastowiecznej francuskiej świę-
tej w zmienionym kontekście geograficzno-kulturowym byłoby co najmniej 
ryzykowne. Modlitwa do Małej Tereski jest zatem wyzbyta zawężających 
jej zakres ram: polskich, śląskich czy nawet europejskich. 

Wskazując na analogię z czterema innymi tekstami poetyckimi Szy-
mika, od razu trzeba bowiem zastrzec, że jest to analogia niepełna. Obok 
kwestii śląskości innym aspektem różnicującym jest pozycja w obrębie to-
mików poetyckich – wymienione przeze mnie teksty maryjne oraz Missa 
in spe usytuowane są w partiach końcowych, stanowią zamknięcie całości. 
Inaczej, w sposób skłaniający do zastanowienia, umieścił poeta Modlitwy 
do Małej Tereski.

54 Tenże, Pieśń do Matki Boskiej Pszowskiej Uśmiechniętej z okazji koronacji 8 wrześ-
nia 2002 roku, [w:] tenże, Błękit…, s. 81.
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Kwestia kompozycji jest o tyle warta uwagi, że Szymik, dla którego 
istotne są okoliczności towarzyszące narodzinom wiersza (ujawnia je, opa-
trując teksty datowaniem, niekiedy podwójnym, oraz określeniem miejsca 
powstania), układu tomików nie podporządkowuje zasadzie chronologicz-
nej. Konstrukcja książek autorskich (nie tylko poetyckich zresztą) Szymika 
bywa wielopiętrowa, chętnie korzysta on z podtytułów, grupując teksty 
w nowe całości znaczeniowe. 

W tomiku Czułość, siła i drżenie dwa pierwsze podtytuły: Wiersze 
 Ratzingerowe oraz Rozmowy przywołują ideę dialogu, spotkania. Zapo-
wiedź realizuje się wielorako, poprzez dedykacje, cytaty, motta, parafrazy 
cudzych tekstów. Pojawia się kreacja podmiotu lirycznego jako uczestnika 
spotkania, odbywającego się bezpośrednio twarzą w twarz lub w słowie 
pisanym. Pozostałe podtytuły: Wiersze podróżne, Wiersze śląskie, Wiersze 
włoskie, Wiersze afrykańskie. Dolina rzeki Luangwa, Wiersze z Ziemi Świętej 
odnoszą się do idei związanych z przestrzenią – zakorzenienia i peregrynacji. 

Natomiast podtytuł części usytuowanej bezpośrednio po Rozmowach, 
a przed Wierszami podróżnymi: Wiersze z tęsknoty, wskazuje na jednost-
kowe „ja”, będące zarazem „ja” twórczym – tym, który tęsknotę przekuwa 
w poezję. Wiersze tu zamieszczone nie oferują jednak łatwej pociechy i ła-
twego piękna; nie bez powodu poprzedza je motto z Josepha Ratzingera 
o smutku, którego „nie potrzebujemy się wypierać” i teraźniejszości, której 
„nie da się przeskoczyć. Tylko przyjmując smutek, możemy się nauczyć, 
jak w ciemnościach odkrywać nadzieję”55. Podmiot tych wierszy – o rysach 
wyraziście biograficznych – przyjmuje ową naukę w pełni:

Widziałem dzisiaj na ekranie jak Popiełuszko, już zaszczuty,
przeczuwający śmierć, szlochał samotnie przytulony do Frani,
pralki-symbolu PRL-u.
Płakałem razem z nim56. 

Smutek i teraźniejszość są tu wyraziście skonkretyzowane, umiejsco-
wione w przestrzeni (zwłaszcza lubelskiej), osadzone w jednostkowym do-
świadczeniu; czytamy o spuchniętym kolanie, o znużeniu wszechobecnym 
klimatem ironii i kpiny, o kupowaniu cebularza i biomaślanki, o wspomnie-
niu spowiedzi u ojca kapucyna… Wzniosłe łączy się z trywialnym, zapach 
spalin miesza się z zapachem trawy, poczuciu samotności i wyostrzonemu 

55 J. Ratzinger, Obrazy nadziei, przekł. K. Wójtowicz, Poznań 1998, s. 88–89, [w:] J. Szy-
mik, Czułość, siła i drżenie…, s. 35.

56 J. Szymik, Smuga błękitu 2. Po siedmiu latach, [w:] tenże, Czułość, siła i drżenie…, 
s. 40.
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doświadczaniu własnego „ja” towarzyszy świadomość, że „wszyscy jedziemy 
na jednym wózku”57, oczekiwanie na otwarcie sklepu spożywczego „Banan” 
współistnieje z innym oczekiwaniem, którego przedmiot wymyka się nazwa-
niu. Modlitwa do Małej Tereski zamyka tę właśnie część tomiku; wydaje się 
ona w tym kontekście zaskoczeniem. Wiersz, zdawałoby się, mniej naznaczo-
ny indywidualnym poetyckim „ja” (mniej o ową śląskość właśnie) niż zamy-
kająca tomik Litania do Matki Boskiej Pszowskiej58, znalazł się w sąsiedztwie 
utworów utrzymanych w tonacji kameralnej, intymnej. Dlaczego?

Analizę wiersza rozpoczęłam od wskazania na rysy upodabniające go 
do tekstów, dla których intencja modlitewna jest wartością prymarną i dla 
których recepcji naturalne jest przemilczenie osoby autora, gdyż tekst staje 
się własnością posługującej się nim wspólnoty. Modlitwa do Małej Tere-
ski jest jednak – w wymiarach mniej uchwytnych – bardzo „szymikowa”. 
Owa przynależność realizuje się nie tyle poprzez same jakości bezpośred-
nio obecne w wierszu, co poprzez wybór, dokonany spośród możliwości, 
jakie oferuje postać Teresy.

By wyraziście uświadomić sobie, z czego Szymik zrezygnował, warto 
przytoczyć jedną z wielu funkcjonujących w polskiej kulturze religijnej 
pieśni ku czci świętej: 

Chwało Aniołów, lilijo biała.
Kwiecie przecudny Tereniu mała,
Wstaw się do Boga swymi prośbami,
Dzieweczko Święta módl się za nami.

Fijołku skryty w murach Karmelu
W godzinach ciszy wśród modłów wielu.
Najświętsza Panna swój uśmiech zsyła,
Módl się za nami, Tereniu miła.

W ogrodzie Bożym cudowna różo,
Tereso święta, chroń nas przed burzą.
Pomóż w cierpieniu, gdy ból przygniata,
Dzieweczko święta, nie z tego świata.

Wybrana, dobra, tyle łask czyniąca,
Dzieciątko Jezus do duszy tuląca.
Przytul nas także do serca swojego,
Tereniu święta u tronu Bożego.

57 Tenże, Lublin. Mandragora, [w:] tenże, Czułość, siła i drżenie…, s. 37.
58 Po tekście Litanii… zamieszczone jest objaśnienie dotyczące jej źródeł, obejmują-

cych teologię, liturgię i odwołania do tradycji lokalnej. 
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Tam za nim w niebie, blisko idąca,
Pieśń dusz wybranych Jemu śpiewająca.
Zakonu chwało, Kościoła ozdobo,
Spraw, byśmy w niebie byli wraz z Tobą59. 

W sferze motywiki w wierszu śląskiego teologa najłatwiej dostrzec 
całkowitą rezygnację z motywu kwiatów, bez którego niemalże nie spo-
sób sobie wyobrazić typowej pieśni poświęconej świętej. Brak też (poza 
tytułem) słownictwa ewokującego małość, które w pismach Teresy sta-
nowiło stylistyczny ślad, reprezentację duchowości Bożego dziecięctwa, 
jednak w sposób niezamierzony, a z dużym prawdopodobieństwem, 
może odbiorcy sugerować aurę infantylizmu. 

Czy rezygnacja z obu tych elementów wynika z obawy przed religij-
nym banałem? Niekoniecznie. Dla autora, afirmującego związek własnej 
myśli i twórczości z zewnętrzną inspiracją oraz deklarującego prymat 
dobra nad pięknem, nie istnieje wymóg oryginalności. Wszak stwier-
dza: „Nie jesteśmy ani wyłącznie oryginalni, ani wyłącznie odtwórczy. 
Uczestniczymy w strumieniu życia i poznania wespół z innymi, ucząc 
się od nich i dokładając swoje”60. Przypuszczalnie decyzja autorska wy-
nika z troski o jasność przekazu, o czytelne wyeksponowanie aspektów 
związanych z postacią świętej z Lisieux, dla Szymika pierwszorzędnych, 
które mogłyby zostać przytłumione, gdyby towarzyszyła im najbardziej 
znana motywika. 

W Modlitwie do Małej Tereski nie znajdziemy określeń ewo-
kujących aurę cudowności, niezwykłości. Nie ma także odniesień 
do Karmelu: zamkniętej, świętej przestrzeni. Nie podkreśla się rozziewu 
pomiędzy Teresą a tymi, którzy się ku niej zwracają61. Pochwała cnót 
świętej wyraża się w słowach najprostszych, kluczowych dla chrześci-
jańskiej etyki: mowa o wierności, prostocie, czystości, pokorze, hojności. 
Status Teresy wobec rzeczywistości nadprzyrodzonej, jej relacja do Boga 
określone zostają na sposób biblijny poprzez formuły „podobać się 
Panu” i „wierna córka”. Fundamentalna dla Biblii prawda o Bożym Oj-
costwie odzwierciedla się także pośrednio w nazwaniu Teresy „dobrą 
Siostrą”. Mamy do czynienia z biblijnym realizmem spojrzenia na Teresę 
– i nie tylko na nią. 

59 Ks. J. Szyca, Pan mój i Bóg mój, Warszawa 1956, s. 513–514. Zachowuję oryginalną 
pisownię i interpunkcję. 

60 J. Szymik, Na wzór Melchizedeka, [w:] tenże, Zapachy, obrazy, dźwięki…, s. 115.
61 Rozziewu, którego rezultatem jest odrzucenie Teresy, w imię solidarności z niedola-

mi świata, w wierszu Józefa Czechowicza do tereski z lisieux, z tomu dzień jak codzień (1930). 
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Modlitwa do Małej Tereski zawiera odniesienia do konkretnych prze-
słań zawartych w pismach normandzkiej karmelitanki. Odczytanie zakłada 
u odbiorcy ich znajomość, całkowicie zbędną w przypadku tradycyjnych 
pieśni religijnych ku czci świętej, czytelnych „same przez się”, poprzez kli-
sze języka religijnego. 

Wyrażona w wierszu prośba „Pomóż nam pisać żółty zeszyt mały” 
może budzić pewną konfuzję. W jaki sposób proszący, w imieniu wspól-
noty, odnosi do niej czynność „pisania żółtego zeszytu”? I drugie pytanie 
– pisać jak kto? Jak matka Agnieszka czy jak Teresa (która faktycznie go 
przecież nie pisała)? Zrozumienie wiersza wymaga tu konkretnej wiedzy 
pozatekstowej, lecz zarazem niezbędne jest jej uproszczenie. Istotne okazu-
je się uchwycenie całościowego sensu Żółtego zeszytu, którego świadoma 
była czyniąca zapiski matka Agnieszka. Dążyła ona do zachowania słów 
swej siostry, słowa te zaś – wypowiadane w bliskości śmierci – stanowiły 
poświadczenie całego życia Teresy, potwierdzenie obranej drogi. Zarazem 
– co ważne dla przyszłych odbiorców pism terezjańskich – poświadczenie 
dane przez Teresę jej wcześniejszym rękopisom. Zapiski ukazują wielo-
krotnie Teresę przywołującą spontanicznie swoje poezje, także czytającą 
– na polecenie matki Agnieszki – fragment autobiograficznego rękopisu. 
Realizuje się zgodność słowa i życia; dana jest gwarancja odnalezienia 
osobowej prawdy w tekście, który już wkrótce ukaże się drukiem jako 
Dzieje duszy. 

Prośbę „Pomóż nam pisać żółty zeszyt mały” można zatem odczytać 
jako wyraz tęsknoty za podobnym scaleniem, spójnością wewnętrzną, za 
życiem, któremu można w pełni przytaknąć, gdy przychodzi czas rozra-
chunku. Takie odczytanie potwierdza zresztą druga prośba w tej samej 
strofie wiersza: „wróć nas Bogu całych”. Pragnienie pełni, ujawnione bar-
dzo wcześnie, w zapamiętanym z lat dziecięcych geście „wybrania wszyst-
kiego”, młoda karmelitanka odnosiła także do tych, którzy byli jej bliscy. 
„Nie możesz być połowicznym świętym, musisz nim być w pełni albo 
– wcale”62 – pisała w liście do powierzonego jej modlitewnej opiece „bra-
ta”, kleryka Maurycego Bellièrego. 

Poza odniesieniem do konkretnego tekstu – Żółtego zeszytu – w wier-
szu Szymika znajdujemy przywołanie dwóch obrazów pochodzących 
z pism autobiograficznych Teresy. Jeden z nich – zamykający wiersz 
– to słynna metafora windy, obrazująca małą drogę świętości: „Chcę […] 
szukać sposobu, by dotrzeć do nieba małą drogą, prostą, krótką, małą 

62 Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza św., list z 21 czerwca 1897 r. 
do księdza Bellière, [w:] taż, Listy, dz. cyt., s. 455. 
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drogą zupełnie nową. A żyjemy w dobie wynalazków; obecnie, żeby 
wejść na piętro, nie trzeba już używać schodów, u ludzi bogatych zastę-
puje je świetnie winda. Chciałabym więc znaleźć taką windę, która unio-
słaby mnie aż do Jezusa, jestem bowiem zbyt mała, aby piąć się do góry 
po stromych schodach doskonałości”63. 

Wynalazek Teresy polegał na tym, że to, co wydawało się przeszkodą 
(własna słabość), w istocie upraszcza drogę ku świętości, pozwalając ra-
dykalnie odrzucić iluzję samowystarczalności: „Windą, która mnie wznie-
sie aż do nieba, są Twoje ramiona, Jezu! A w tym celu nie potrzebuję 
wcale wzrastać, przeciwnie, trzeba bym pozostała małą i stawała się co-
raz mniejszą”64. Metafora windy bywa często przypominana, gdy mowa 
o świętej z Lisieux; popularność tego przesłania wynika z jego obrazowej 
wyrazistości oraz radosnej aury, którą ewokuje. Szymik wprowadza jednak 
znamienną modyfikację znaczeniową, łącząc ten obraz z drugim, o zdecy-
dowanie odmiennej tonacji. „Usiądź za stołem, dobra Siostro – z nami” 
to prośba, przywołująca opis „stołu grzeszników”, rzeczywistości ducho-
wej, o której Teresa pisze następująco: „Twoje dziecko pojęło Twe boskie 
światło, przeprasza Cię za swoich braci i zgadza się spożywać chleb boleści 
tak długo, jak zechcesz. I wcale nie pragnie wstawać od stołu napełnio-
nego goryczą, przy którym siedzą biedni grzesznicy, aż po dzień, który 
sam wyznaczyłeś. Lecz czy nie może równocześnie zawołać, w imieniu 
swoim i swoich braci: »Miej litość, Panie, nad nami, bo jesteśmy biedni 
i grzeszni!«…”65. Słowa te odnoszą się do bolesnej próby wiary, którą Te-
resa przeżywała przez ostatnie kilkanaście miesięcy życia, od Wielkanocy 
1896 roku, gdy, jak pisze, jej duszę „osaczyły nieprzeniknione ciemności”, 
myśl o życiu wiecznym zaś, dotąd pełna radości, „zmieniła się w źródło 
zmagań i udręki”66. Samo to doświadczenie nie jest czymś wyjątkowym 
– nasuwa skojarzenia z opisaną przez św. Jana od Krzyża „nocą ciemną”, 
etapem duchowego wzrostu koniecznym dla oczyszczenia wiary. Jednak, 
jak stwierdza Tomaš Halík, doświadczenie Teresy zawiera aspekt, w któ-
rym była ona „naprawdę oryginalna, nowa i wyjątkowa” wobec swych 
duchowych mistrzów, Wielkiej Teresy i Jana od Krzyża: „Najbardziej nie-
zwykły u Teresy jest jej sposób, w jaki przyjęła i potraktowała swoje 
zmagania z Bogiem, z ciemnością i wewnętrznym opuszczeniem, swoje 
doświadczenie Bożej nieobecności, zaćmienie swojej wiary. Przyjęła je 
jako przejaw solidarności z niewierzącymi. […] traktuje ateizm jako kielich 

63 Taż, Rękopis C, dz. cyt., s. 240.
64 Tamże, s. 241.
65 Tamże, s. 247.
66 Tamże, s. 246.
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boleści, z którego teraz pełnymi haustami pije w noc swojego Getsemani. 
[…] Tereska […] stała się wahadłem między niewierzącym światem a głu-
chym niebem – i to jest jej misja, to jest lekcja tej nauczycielki Kościoła dla 
Kościoła naszych czasów”67.

Postawa Teresy jako odpowiedź wiary na doświadczane przez współ-
czesną zachodnią cywilizację „zaćmienie Boga”, jako wyraz solidarności 
z tymi, których ono dotyka; czy ta sfera znaczeń odnosi się także do wier-
sza Szymika? 

Odpowiadając na to pytanie, warto zauważyć, że śląski teolog jest 
autorem wstępu do jednej z książek Halíka: Noc spowiednika. Paradoksy 
małej wiary w epoce postoptymistycznej, książki ukazującej Teresę jako 
prekursorkę opisywanej przez autora „małej wiary”: wiary ukrzyżowanej, 
cierpiącej68. Owa „mała wiara” nie jest przeżywana w bezpiecznym dy-
stansie wobec przesłań współczesności: „Jej krzyżem jest głęboka ambiwa-
lencja rzeczywistości, paradoksy, które przynosi życie, a które wymykają 
się systemom uproszczonych formułek, zakazów i nakazów – to jest owa 
skała, o która się często rozbija”69.

Również Szymik jest uważnym obserwatorem współczesnego świa-
ta. Jego diagnozy wydają się niekiedy bardzo ostre i pesymistyczne: jak 
wtedy, gdy kreśli zarys „krainy pepsicoli”, która w jego interpretacji: 
„[j]est przecież aktualną, młodszą o dwadzieścia pięć lat wersją Miło-
szowej Ziemi Ulro, ziemi wykorzenienia, a jej programowa wodnistość 
(wszak dzieje się w Erze Wodnika) budzi szczególne połączenie śmiechu 
i grozy, gdy przybiera jedną ze swoich ulubionych form: bezwstydną 
miłość konsumpcji”70.

Trzeba podkreślić, że krytycyzm nie stanowi przesłanki – ani nawet 
usprawiedliwienia – dla eskapizmu; przeciwnie, Szymik uważa za konieczną 
postawę pełnej obecności w świecie, uważnego wsłuchiwania się w głosy 
współczesnych, współuczestnictwa w ich zmaganiach. W tym kontekście 
lokuje się kwestia stosunku do ludzi „z obrzeża” Kościoła, takiej postawy 
wobec nich, której patronką – w ujęciu Halíka – jest Teresa z Lisieux. 

67 T. Halík, Cierpliwość wobec Boga. Spotkanie wiary z niewiarą, przekł. A. Babu-
chowski, Kraków 2009, s. 41–44.

68 T. Halík pisze m.in.: „Dopiero wtedy, gdy zrozumiemy, że znaleźliśmy się w ślepej 
uliczce, rodzi się prawdziwa wiara, nadzieja i miłość, aż po »małą drogę« Teresy z Lisieux, 
dojrzewającą w ciemnych godzinach jej umierania” (T. Halík, Noc spowiednika. Paradoksy 
małej wiary w epoce postoptymistycznej, przekł. A. Babuchowski, wstęp J. Szymik, Kato-
wice 2007, s. 36). 

69 Tamże.
70 J. Szymik, Teologia w krainie…, s. 10.
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Sformułowanie prośby: „wyrwij nas z ciemności” – włączające także 
osobę proszącego – podkreśla ową solidarność, mającą zresztą jeszcze inną 
przesłankę. Bo wprawdzie, jak pisze Szymik, „granica między wiarą i nie-
wiarą biegnie ostrą granią”, jednak „owa grań biegnie nie tyle między 
ludźmi, ile w każdym bez wyjątku człowieku”71.

Można się zastanawiać, czy zestawienie obrazu „zasiadania ze stołem” 
z obrazem „windy” nie osłabia wymowy pierwszego z nich, czy nie jest 
zbyt szybkim porzuceniem „stołu grzeszników”, zbyt łatwym oddaleniem 
ciemności czy też w ogóle doczesności. Jednak inne wiersze Szymika, 
a także felietony i eseje, podtrzymują postawę cierpliwego trwania 
w świecie. Wynika to z kluczowej dla śląskiego teologa przesłanki, jaką 
jest dogmat Wcielenia, wyznaczający model myślowy nazwany optyką 
inkarnacyjną. Szymik podkreśla, że „chrześcijaństwo jest w wielkim sporze 
ze skrajnie spirytualistycznymi wersjami religii, tzn. jest w konflikcie 
z taką wizją religii, która nie przywiązuje wagi do ziemi, upatrując zbawie-
nia jedynie w sferach czysto duchowych”72. Wcielenie zaś postrzega jako 
„miejsce, gdzie stykają się antropologia, teologia, drżenie bytu, wszystko. 
Jako miejsce, gdzie to wszystko się krzyżuje”73.

Przywołane wiersze Szymika potwierdzają prawdę jego wyznania 
o Teresie z Lisieux jako „jednej z najjaśniejszych świateł mojego losu 
i życia”74. Warto zauważyć, że nie jest on pierwszym polskim poetą, któ-
ry głęboko uwewnętrznił terezjańskie przesłanie. Jego poprzednikiem 
jest Jan Twardowski75. Warto przy tym dopowiedzieć, że Szymik, poeta 
doctus, wyraża pewien dystans i krytycyzm wobec „Jana od biedronki”. 
Za swego osobistego przewodnika ukazującego, jak łączyć kapłaństwo 
z uprawianiem poezji, bezdyskusyjnie uważa drugiego z wybitnych 
twórców „w koloratce”, Janusza St . Pasierba. Jednak rozziew między 
śląskim poetą-teologiem a Twardowskim nie jest tak wielki, jak mogło-
by się wydawać. I zapewne nieprzypadkowo obu łączy przywoływanie 

71 Tenże, W stronę miłości. Drżąc, wieloma tropami, [w:] Zapachy, obrazy, dźwięki…, s. 251. 
72 Tenże, Bogu i człowiekowi cudownie jest być razem, [w:] Zapachy, obrazy, dźwię-

ki…, s. 155. W innej książce Szymik przywołuje paradoks chrześcijaństwa w ujęciu Hansa 
Ursa von Balthasara: „Chrześcijanin musi podjąć misję człowieka wobec świata, nie ule-
gając prometejskiej pokusie; jeszcze więcej: musi on współpracować w dziele zbawienia 
świata i człowieka ze świadomością, że jest ono niespełnialne wewnątrzświatowo” (tenże, 
Teologia w krainie…, s. 74). 

73 J. Szymik, W stronę miłości, dz. cyt., s. 242.
74 Tenże, „Kochając Boga do utraty tchu”, [w:] Poezja i teologia, Katowice 2009, s. 163.
75 Obecności Teresy oraz jej duchowego przesłania w dziele autora Znaków ufności 

poświęcona jest monografia: A. Mazan-Mazurkiewicz, Liryka ks. Jana Twardowskiego. 
Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux, Łódź 2014.
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Teresy – paradoksalnej jako Doktor Kościoła – za życia znanej tak niewie-
lu osobom, żyjącej w zaciszu rodzinnego kręgu, później ukrytej za ścisłą 
klauzurą; wyposażonej w skromną domową edukację, dopełnioną nie-
licznymi (lecz za to czytanymi wielokrotnie i z żarliwą uwagą) pozycjami 
z zakresu literatury religijnej. (Wszak nawet Biblia nie była dostępna 
Teresie w całości). Mimo to młodziutka Normandka, jak pisze Guitton, 
„za sprawą […] idei prawdy zdołała wyprzedzić […] całą teologię, mi-
stykę i egzegezę swojej epoki”76. A przede wszystkim zjednać sobie wiele 
serc – także poetów.

76 J. Guitton, Geniusz Teresy z Lisieux, dz. cyt., s. 39.
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Pluralizm wartości  
jako wyzwanie dla wychowania

W niniejszym rozdziale autor podejmuje zagadnienie zjawiska 
pluralizmu wartości. Zwraca uwagę na odniesienie zjawiska plurali-
zmu wartości do wychowania religijnego. Wskazuje na coraz częś-
ciej widoczne we współczesnej pedagogice przeciwstawne tendencje: 
z jednej strony chęć relatywizowania podstaw wychowania, z dru-
giej zaś – silną tendencję do budowania pedagogiki na fundamentach 
aksjologicznych.

 Pojęcie wychowania

Jeśli idzie o wychowanie, to jest ono jednym z najistotniejszych 
pojęć edukacji. Ze względu na swą wieloznaczność nie doczekało 
się wszakże jednolitej definicji. Istniejące definicje można podzielić 
na cztery grupy: prakseologiczną, czyli oddziaływania wychowawców; 
ewolucyjną – dotyczącą procesu rozwojowego jednostki; adaptacyjną 
– dotyczącą skutków i wytworów wychowania oraz sytuacyjną, która 
obejmuje bodźce środowiska wychowawczego1. W praktyce jednak 
żadna z wymienionych grup teorii nie ma racji bytu w czystej po-
staci, gdyż wychowanie nieraz wymaga złożonych działań i decyzji, 
zależących od społecznego kontekstu i uwarunkowań psychicznych 
wychowanka. Zdaniem Mariana Nowaka „najczęściej dokonuje się 
typologii definicji ze względu na zakres, dyscypliny podstawowe, 
charakter, znaczenie i funkcję w życiu człowieka, sposób interpreto-
wania i ujęcia (klasyczne i alternatywne). Oprócz aspektów: pedago-
gicznego, psychologicznego w procesie wychowania daje się wyróżnić 
perspektywę ontyczną, którą można następnie rozpatrywać od strony 

1 S. Kunowski, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa 1993, s. 167–170; M. Mu-
sioł, Media w procesie wychowania, Toruń 2008, s. 89.
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antropologii biologicznej i społecznej, antropologii kulturowej i antro-
pologii filozoficznej, a także od strony aksjologii i teologii (problem 
sensu i celu ostatecznego)”2.

Wincenty Okoń definiuje wychowanie jako świadomie organi-
zowaną działalność społeczną, opartą na stosunku wychowawczym 
między wychowankiem a wychowawcą, której celem jest wywoływanie 
zamierzonych zmian w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują, 
według niego, stronę poznawczo-instrumentalną oraz emocjonalno-mo-
tywacyjną. Pierwsza związana jest z poznaniem rzeczywistości i umiejęt-
nością oddziaływania na nią, druga polega na kształtowaniu stosunku 
człowieka do świata i ludzi, jego przekonań, postaw, układu wartości 
i celu życia3.

Ksiądz Roman Murawski za najlepszą uznaje definicję sformuło-
waną przez Janusza Tarnowskiego: „Wychowanie to całokształt spo-
sobów i procesów pomagających istocie ludzkiej […] urzeczywistniać 
i rozwijać swoje człowieczeństwo”4. Z kolei Marcin Musioł zauważa, 
że „[d]la określenia wychowania w działaniach praktycznych pomoc-
na może być definicja zaproponowana przez Stefana Kunowskiego 
w brzmieniu: wychowanie to zawsze społecznie uznany system działa-
nia pokoleń starszych na dorastające celem pokierowania ich wszech-
stronnym rozwojem dla przygotowania według określonego ideału 
nowego człowieka do przyszłego życia”5. Natomiast Nowak kładzie 
nacisk na integralne pojęcie wychowania, które powinno uznawać 
transcendentny wymiar człowieka i jego związek z Bogiem i prze-
kraczać ujęcia cząstkowe i jednowymiarowe. Powinno ono zwracać 
uwagę na całość relacji, w jakie uwikłana jest ludzka egzystencja. 
Jego zdaniem „Działanie prawdziwie wychowawcze będzie więc dą-
żyło do wspierania nas we wzrastaniu w człowieczeństwie (humani-
tas) i w działaniu na rzecz pobudzenia do osobowego sposobu życia, 
a więc wzbudzenia osoby (maieutyki osoby). Będzie więc działalnością 
na rzecz inicjacji, wprowadzenia w życie oraz postępowanie wolne 
i odpowiedzialne”6. 

2 M. Nowak, Teorie i koncepcje wychowania, Warszawa 2008, s. 189.
3 W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, wyd. 10 uzup. i popr., Warszawa 2007, s. 466.
4 Por. R. Murawski, Wychowanie w wierze. Co to jest?, [w:] Wychowanie w wierze 

w kontekście przemian współczesności, red. R. Buchta, S. Dziekoński, Katowice 2011, 
s. 20.

5 M. Musioł, dz. cyt., s. 91.
6 M. Nowak, Teorie i…, s. 202–203.
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 Środowiska wychowawcze

Warto zwrócić uwagę, że wszelkie wychowanie nie może dokonywać 
się w społecznej próżni. Występuje ono zwykle w określonym środowisku 
wychowawczym, rozumianym jako część środowiska społecznego i kultu-
rowego, która wywiera jakiś wpływ na wychowanka w sensie wytwa-
rzania u niego trwałych postaw, poglądów, wiedzy, sposobu postępowa-
nia7. Na proces wychowania mają wpływ odpowiedzialne za to osoby 
i instytucje (rodzice, nauczyciele, szkoła, organizacje społeczne, religijne 
itd.), system wychowania równoległego (a zwłaszcza środki społecznego 
przekazu) oraz wysiłki samego wychowanka zmierzające do kształtowania 
własnej osobowości8.

Pierwszym i podstawowym środowiskiem wychowawczym jest ro-
dzina9. Jest ona też pierwszą i fundamentalną grupą w życiu dziecka, które 
staje się jej członkiem w momencie poczęcia i narodzenia i pozostaje nim 
do późnej starości; może też stać się jej członkiem na mocy adopcji albo 
zwykłej przynależności rodzinnej. Najczęściej rodzina oparta jest na związ-
kach krwi, małżeństwa lub adopcji. Funkcja wychowawcza rodziny prze-
jawia się m.in. we wprowadzaniu dziecka w szeroko rozumiane życie 
społeczne, łącznie z językiem ojczystym, obyczajami, wzorami zachowań 
i wzorcami kulturowymi10. Wychowanie rodzinne jest kluczowe dla na-
bywania kompetencji aksjologicznych. Rodzinę traktuje się jako szkołę 
serca, podobnie jak uniwersytet nazywa się szkołą intelektu. Życie rodzin-
ne stawia ponadto dziecko przed różnorodnymi sytuacjami zadaniowymi 
(porządki domowe, zakupy, pomoc, opieka nad młodszym rodzeństwem), 

7 Por. M. Łobocki, Teoria wychowania w zarysie, Kraków 2003, s. 309. Rozumienie 
kategorii „środowisko wychowawcze” kształtował F. Znaniecki. Pojmował je jako odręb-
ne środowisko społeczne, tworzone przez grupę dla osobnika, który – po odpowiednim 
przygotowaniu – ma zostać jej członkiem. Jednak środowisko wychowawcze tworzą nie 
tylko instytucje wychowawcze, edukacyjne, opiekuńcze czy kulturowo-oświatowe i małe 
wspólnoty. Przede wszystkim tworzy je kultura stosunków międzyludzkich i świat symboli 
kulturowych, w których człowiek żyje. Por. M. Nowak, Małżeństwo i rodzina jako środowi-
sko i sytuacja wychowawcza, [w:] Małżeństwo i rodzina w nowoczesnym społeczeństwie, 
red. L. Dyczewski, Lublin 2007, s. 120.

8 Por. W. Okoń, dz. cyt., s. 467.
9 M. Nowak zwraca uwagę na współczesne próby zastąpienia pojęcia „środowisko 

wychowawcze” pojęciem „sytuacja wychowawcza”, zwracając uwagę, że lepiej oddaje ono 
rolę rodziny w wychowaniu. Jego zdaniem „Małżeństwo i rodzina ujęte także jako sy-
tuacja wychowawcza zdają się lepiej odsłaniać ogromny potencjał wychowawczy”. Por. 
M. Nowak, Małżeństwo i rodzina…, s. 119.

10 Por. M. Łobocki, dz. cyt., s. 310.
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które są okazją do nabywania sprawności moralnych i nie powinny być 
w imię rzekomego dobra dziecka redukowane. Przy czym wystrzegać się 
należy zarówno nadmiernego rygoryzmu, jak i pobłażliwości11. Dom ro-
dzinny – jak zauważa Jadwiga Izdebska – „jest nie tylko przestrzenią ma-
terialno-architektoniczną, ale przede wszystkim duchową, symboliczną, 
staje się prawzorem najlepszych uczuć, ważnych dla całości wychowania 
i dla całego życia człowieka”12. 

Znaczenie instytucji rodziny dla wychowania jest niekwestionowane 
we współczesnej pedagogice. Rodzina jako środowisko wychowawcze cie-
szy się także wielką przychylnością ze strony Kościoła rzymskokatolickiego 
i innych organizacji religijnych. Stosunek Kościoła do rodziny najlepiej 
streszczają słowa deklaracji Soboru Watykańskiego II o wychowaniu 
chrześcijańskim Gravissimum educationis, gdzie czytamy, że „[r] odzice, po-
nieważ dali życie dzieciom, w najwyższym stopniu są obowiązani do wy-
chowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głów-
nych jego wychowawców. To zadanie wychowawcze jest tak wielkiej 
wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić. Do rodzi-
ców bowiem należy stworzyć taką atmosferę rodzinną, przepojoną miłoś-
cią i szacunkiem dla Boga i ludzi, aby sprzyjała całemu osobistemu i spo-
łecznemu wychowaniu dzieci. Dlatego rodzina jest pierwszą szkołą cnót 
społecznych, potrzebnych wszelkim społecznościom”13. Z kolei Katechizm 
Kościoła Katolickiego podkreśla, że „[r]odzina jest wspólnotą, w której 
od dzieciństwa można nauczyć się wartości moralnych, zacząć czcić Boga 
i dobrze używać wolności. Życie rodzinne jest wprowadzeniem do życia 
społecznego”14.

W szczególności prawidłowe wypełnianie funkcji wychowawczych 
przez rodzinę polega na zaspokajaniu podstawowych potrzeb biologicz-
nych i psychospołecznych dzieci (zwłaszcza potrzeby bezpieczeństwa, mi-
łości i afiliacji), dostarczaniu pożądanych społecznie wzorców zachowań, 
wyzwalających procesy identyfikacji z rodzicami oraz przekazywaniu 
i przyswajaniu wartości, norm, zasad współżycia społecznego i współpra-
cy. Ponadto rodzina wypełnia swe wychowawcze funkcje przez umoż-
liwianie dzieciom aktywnego udziału w czynnościach i obowiązkach 

11 Por. C . Wiśniewski, Wychowanie – studia teoriopoznawcze i aksjologiczne, Łódź 
2009, s. 172–174.

12 J. Izdebska, Dom rodzinny – miejscem wychowania obywatelskiego i patriotycz-
nego dziecka. Współczesne dylematy, zagrożenia, [w:] Patriotyzm a wychowanie, red. 
E.J. Kryńska i in., Białystok 2009, s. 303–304.

13 DWCH 3.
14 KKK 2207.
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domowych, rozwijanie i rozszerzanie kontaktów międzyludzkich, zabez-
pieczenie pełnego rozwoju fizycznego i umysłowego dzieci oraz wpro-
wadzenie ich w świat kultury i przygotowanie do samodzielnego życia 
w społeczeństwie15.

Oprócz rodziny niewątpliwie funkcje wychowawcze spełnia także 
szkoła16. Jest ona kontynuatorką wychowania rodzinnego, które ma pod 
wieloma względami wymiar inicjacyjny. Szkoła dysponuje bogatszym 
zestawem środków, jako środowisko zorganizowane ma większe możli-
wości17. Wzmiankowana już deklaracja soborowa przypisuje jej szczególne 
znaczenie między wszystkimi ośrodkami oddziaływania wychowawczego. 
Stwierdza, że szkoła „mocą swego posłannictwa kształtuje z wytrwałą 
troskliwością władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawid-
łowych sądów, wprowadza w dziedzictwo kultury wytworzonej przez 
przeszłe pokolenia, kształci zmysł wartości, przygotowuje do życia zawo-
dowego, sprzyja dyspozycjom do wzajemnego zrozumienia się, stwarzając 
przyjazne współżycie wśród wychowanków różniących się charakterem 
i pochodzeniem, ponadto stanowi jakby pewne centrum, w którego wy-
siłkach i osiągnięciach powinny uczestniczyć równocześnie rodziny, na-
uczyciele, różnego rodzaju organizacje rozwijające życie kulturalne, oby-
watelskie, religijne, państwowe i cała społeczność ludzka”18.

Szkoła, w odróżnieniu od rodziny, funkcjonuje w warunkach wyraźnie 
zinstytucjonalizowanych. Jest powoływana i kontrolowana przez władze 
państwowe. Za realizację zadań szkoły w pierwszej kolejności odpowia-
da dyrektor szkoły, dalej rada pedagogiczna oraz poniekąd samorządy 
uczniowskie. Na funkcjonowanie szkoły powinni mieć wpływ także ro-
dzice lub prawni opiekunowie uczniów. Jako główne zagrożenia w reali-
zacji funkcji szkoły wymienia się przede wszystkim preferowanie funkcji 
kształcącej kosztem wychowawczej, przeładowane programy nauczania, 
przestarzałą organizację i metody nauczania oraz braki w należytym przy-
gotowaniu kadry nauczycielskiej19. 

15 Por. M. Łobocki, dz. cyt., s. 311.
16 W. Okoń definiuje ją jako instytucję oświatowo-wychowawczą, zajmującą się 

kształceniem i wychowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych, stosownie do przyjętych 
w danym społeczeństwie celów i zadań oraz koncepcji oświatowo-wychowawczych i pro-
gramów. Zwraca też uwagę, że osiąganiu tych celów służą odpowiednio wykształcona 
kadra pedagogiczna, nadzór oświatowy, baza lokalowa i wyposażenie oraz zabezpieczenie 
budżetowe ze strony podmiotów finansujących (budżet państwa, samorządów itd.). Por. 
W. Okoń, dz. cyt., s. 402.

17 Por. J. Wilk, Pedagogika rodziny. Zagadnienia wybrane, Lublin 2002, s. 189.
18 DWCH 5.
19 Por. M. Łobocki, dz. cyt., s. 317–320.
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Oprócz rodziny i szkoły środowiskami wychowawczymi są również 
Kościoły i organizacje religijne, środowisko lokalne, grupa rówieśnicza. 
Nie można pominąć również wychowawczego oddziaływania środków 
przekazu.

 Pluralizm wartości a wychowanie

Proces wychowawczy uwarunkowany jest wieloma czynnikami. 
Po pierwsze, wiąże się on ze zrozumieniem przez wychowanka określo-
nych norm społeczno-moralnych i nadaniem im znaczenia osobistego. 
Na jakość i głębokość zmiany osobowości wychowanka mają wpływ 
m.in. jakość wspomnianych norm, klarowność ich przekazu, stopień do-
kładności odbioru, zgodność lub niezgodność z dotychczasowymi przeko-
naniami jednostki, siła i trwałość osobistego przeżycia norm, jak również 
ich osobiste zastosowanie20. Współcześnie proces wychowania dokonuje 
się w sytuacji pluralizmu wartości, co nie pozostaje bez znaczenia dla kwe-
stii oddziaływania wychowawczego. 

Przez całe wieki jedyną instytucją dostarczającą sensu życia była 
religia. To ona wskazywała na sens istnienia i wypracowywała pod-
stawy systemów wartości. Do niej należało zadanie odpowiadania 
na graniczne pytania ludzkie, dotyczące szczęścia, sposobu życia, 
śmierci oraz przeznaczenia. To właśnie religia przez wartości wpływała 
na artykułowanie postaw, ukierunkowywała sumienia, pomagała 
w interpretacji różnorakich wydarzeń, organizowała nacisk społeczny, in-
spirowała sztukę i kulturę, sakralizowała i przenikała wszystkie dziedzi-
ny ludzkiego życia21. W społeczeństwie przesiąkniętym chrześcijaństwem 
wszelkie instytucje i całe społeczeństwo spełniały funkcję socjalizacji reli-
gijnej. Kultura stanowiła jednolitą całość, a wartości religijne zajmowały 
w niej centralne miejsce. Instytucje religijne odgrywały w społeczeństwie 
rolę wiodącą i mogły pełnić funkcję kontrolną wobec innych instytucji. 
W rezultacie między oficjalnym modelem religijności, głoszonym przez 
Kościół, a zachowaniami religijnymi jednostek panowała pełna zgodność. 
Często była to jednak – trzeba zauważyć – religijność powierzchowna, op-
arta na przynależności instytucjonalnej, a nie na osobowej wierze22. 

20 Por. W. Okoń, dz. cyt., s. 466–467.
21 Por. K. Ryczan, Wychowanie ku wartościom, [w:] Na przełomie stuleci. Naród – Koś-

ciół – Państwo w XIX i XX wieku, red. M. Piotrowski, Lublin 1997, s. 551–552.
22 Por. J. Słomińska, Wychowanie religijne w rodzinie. Typy postaw rodziców w za-

kresie wychowania religijnego, Warszawa 1984, s. 14.
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Natomiast pluralizm wartości, który wynikał z procesów sekularyzacji 
i prowadził do konkurencji między wartościami, przez długi czas był uznawa-
ny za rzecz złą. Z biegiem czasu jednak pojawiali się inni dostarczyciele sensu 
życia – kierunki filozoficzne, społeczne i ideologiczne, które dawały odpowiedzi 
na egzystencjalne pytania człowieka na zasadach innych niż religijne23. Tak 
zrodził się pluralizm wartości, który polega nie tylko na tym, że wartości jest 
wiele – ale również na konkurencji24. Beata Parysiewicz definiuje pluralizm 
kulturowy jako sytuację, w której „jednocześnie istnieją grupy społeczne od-
miennie definiujące cele wychowania, reprezentujące odmienne koncepcje 
światopoglądowe, czasem wzajemnie się wykluczające. Pluralizm kulturowy 
jest powodem indywidualizmu społecznego, który w skrajnej formie przyznaje 
każdej jednostce prawo do całkowicie indywidualnego stylu życia, zależnego 
jedynie od subiektywnego wyboru i przypadku. Przekonania religijne, normy 
moralne stają się prywatną sprawą, mogą być w sposób dowolny kontynuo-
wane lub odrzucone, bez wywoływania negatywnych sankcji społecznych”25. 

23 Por. K. Ryczan, dz. cyt., s. 466–467. Panoramę owych zróżnicowanych propozycji 
światopoglądowych prezentuje: S. Kowalczyk, Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, 
Wrocław 1995, s. 9–10.

24 Por. K. Ryczan, dz. cyt., s. 552. Hans-Georg Ziebertz przywołuje dwie teorie opi-
sujące współczesną sytuację religii w świecie. Pierwsza to „antyteza religii i moderni-
zmu”. Zakłada ona, że modernizacja będzie prowadziła do zaniku religii. Kontynuacja 
modernizacji oznacza nieuchronną sekularyzację. Druga teoria uznaje klasyczną teorię 
sekularyzacji za niewystarczająco zróżnicowaną i wskazuje, że nawet w sensie empirycz-
nym nie można mówić o ścisłej zależności między modernizacją i upadkiem religii. Por. 
H.-G. Ziebertz, Religijność i wychowanie w świecie pluralistycznym, przekł. A. Białek, 
P. Łacny, Kraków 2001, s. 35–37.

25 B. Parysiewicz, Wpływ mediów a autorytet wychowawczy rodziców, [w:] Rodzina 
wobec współczesnych wyzwań społeczno-kulturowych, red. J. Gorbaniuk, B. Parysiewicz, 
Lublin 2009, s. 85. Z kolei H.-G. Ziebertz zauważa, iż o pluralizmie mówi się, że forsuje 
on neutralność i podmiotową reprezentację nad nami i determinuje wychowanie religijne 
pod każdym względem. Autor ten przywołuje trzy różne koncepcje pluralizmu: „różno-
rodności i jednakowości” J.F. Lyotarda, „różnorodności i jednomyślności” J. Habermasa 
oraz „równości i/lub uznania” Ch. Taylora. Zauważa przy tym, że nie można udzielić jasnej 
odpowiedzi na pytanie, która z tych teorii opisuje rzeczywistość prawdziwie („wszystkie 
i żadna z nich!”). Stawia przy tym trzy postulaty odnośnie do wychowania religijnego 
w sytuacji pluralizmu kulturowego: „Po pierwsze, przyjąć nową teologię dialogu szerzej 
niż dotychczas i także przyjąć formę tradycji chrześcijańskiej jako proces badań; po drugie, 
przyjąć pozycję dialogu z uczniami i przez odpowiednie przedstawienie sprawy podwyższać 
poziom ich akceptacji; po trzecie, włączyć względną samoocenę w sposobie traktowania 
religii chrześcijańskiej (rozróżnić między dążeniem do prawdy a dążeniem do ważności)”; 
jego zdaniem „wychowanie religijne powinno dawać dzieciom jakąś wiedzę na temat 
religii chrześcijańskiej, jednakże (pomimo że jest to chrześcijańska szkoła), nie powinno 
jej łączyć z wyłącznością, bowiem wychowanie religijne powinno zmierzać do osobistej 
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A przecież są to wartości niezbędne do wychowania w wierze i do współdzia-
łania z Bogiem26. 

Jak zauważa Hans-Georg Ziebertz, nie tylko religia, ale i współczesny 
Kościół są narażone na wpływ współczesnego pluralizmu. Pośród wier-
nych istnieje wiele postaw, nieznacznie tylko różnych od pluralizmu, który 
można zaobserwować w społeczeństwie. Jednak pluralizm jest pewnym 
faktem społecznym, nie można go uniknąć. Oddziałuje on na praktykę 
edukacji i edukacja musi ten fakt uwzględnić. Otwiera pewne możliwości 
pozytywne (jak choćby doświadczenie indywidualności i wolności), nie-
sie jednak też zagrożenia. Może być źródłem niepewności i problemów 
z orientacją. Może rodzić pytania, dlaczego akurat te, a nie inne wartości 
są przekazywane27. Konsekwencją pluralizmu jest przyjmowanie pewnych 
poglądów i wartości. Podejmuje się przy tym decyzję, które wartości na-
leży przekazać, a które wykluczyć. Należy się jednak liczyć z postawą wy-
chowanków, którzy – mając przegląd wartości uznawanych przez różne 
grupy społeczne – mogą domagać się uzasadnienia takiego, a nie innego 
wyboru (zwłaszcza w okresie dojrzewania)28. Treści, które są przekazywane 
przez różne środowiska: rodzinę, szkołę, media mogą być albo chętnie ak-
ceptowane i interioryzowane, albo też negowane i odrzucane. Nie sposób 
zatem uciec przed pytaniem: Jaką rudymentarną klasą wartości, pozwala-
jącą na przyjmowanie jednych wzorów, a odrzucanie innych, dysponuje 
młody człowiek?29

Współczesna, pokantowska filozofia wartości odeszła od badania on-
tologicznych podstaw wartości, zajmując się tym, co „być powinno”30, 
a radykalni przedstawiciele niektórych kierunków (np. egzystencjalizm, 

decyzji” (por. H.-G. Ziebertz, dz. cyt., s. 112–133). Trzeba przy tym zauważyć, że takie podej-
ście niesie niebezpieczeństwo wpadnięcia w pułapkę tzw. neutralności światopoglądowej, 
która w istocie jest aksjologiczną i pedagogiczną pustką, która szybko zostaje wypełniona 
ideologiami liberalistycznymi, relatywizmem i prowadzi w efekcie do antypedagogiki. Por. 
B. Kiereś, Kultura chrześcijańska wobec postmodernistycznej ideologii, [w:] Wychowanie 
chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, red. A. Rynio, Lublin 2007, s. 96. 

26 Por. M. Pułczyńska, Religijne wychowanie dziecka, „Wychowawca” 2006, nr 12, 
http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2006/12-2006/07.htm [dostep: 31.05.2015].

27 Por. H.-G. Ziebertz, dz. cyt., s. 137–138.
28 Por. tamże, s. 138–139.
29 Por. J. Szymkowska-Ruszała, O wzorach edukacyjnych w kulturze dla dzieci i mło-

dzieży, [w:] Wartości w świecie dziecka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa, B. Żurakow-
ski, Warszawa–Poznań 1984, s. 269.

30 Przykładowo J. Kmita definiuje wartość jako „1. każdy stan rzeczy wyrażany przez 
sąd normatywny (typu: Należy…, Powinno się…, Celem najwyższym jest…, itp.), należą-
cy do społecznie respektowanego systemu światopoglądowego, a przy tym o charakterze 
bezwzględnie nadrzędnym […], bądź 2. każdy taki stan rzeczy, który wedle odnośnego 
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pozytywizm) zaklasyfikowali problematykę wartości i norm jako „prob-
lem pozorny”31. Ta niepewność i dezorientacja wzrastają jeszcze bardziej 
w konfrontacji z postmodernizmem, głoszącym subiektywizm, relatywizm, 
a oparcie znajdują w liberalnym socjalizmie i anarchizmie. Postmodernizm 
oparty jest na ontologicznym mobilizmie, irracjonalizmie i w konsekwen-
cji na relatywizmie w sferze prawdy i dobra. Postmodernistyczna pedago-
gika głosi dowolność jako receptę wychowawczą. Jest zatem poglądem 
wewnętrznie sprzecznym (samonegującym się), naiwnym i niezgodnym 
z codzienną praktyką życia32. Charakterystyczne cechy kultury postmoder-
nistycznej to przede wszystkim skrajny relatywizm w sferze norm, zasad 
i wartości, gwałtowne przemiany społeczne, ucieczka od rzeczywistości, 
dominacja ideologii nad postępowaniem, promocja egoistycznego indy-
widualizmu, hedonizm, skrajny liberalizm we wszystkich sferach życia, se-
kularyzacja, indyferentyzm religijny, zawężenie i zniekształcenie ludzkich 
pragnień. Jest to kultura zawężona do wymiaru emocjonalnego i cieles-
nego człowieka, promująca relatywizm i ucieczkę od tradycji i w efekcie 
prowadząca do pustki aksjologicznej33. Fałszywe, redukcjonistyczne teorie 
człowieka prowadzą do błędów w ujęciu celów wychowania i budowa-
nia fałszywych teorii wychowawczych, co często prowadzi wprost do za-
kwestionowania chrześcijaństwa, a co za tym idzie – odrzucenia norm 
etycznych opartych na Ewangelii. W zamian proponuje się wychowanie 
bez odwoływania się do wartości wyższych i trwałych podstaw życia 
moralnego, gdzie zadaniem wychowawcy jest jedynie doradztwo wy-
chowawcze i wspomaganie takich cech wychowanka, jak samodzielność, 
niezależność, krytycyzm, „siła przebicia”, spontaniczność…, czyli cechy, 
które są nie wartościami samymi w sobie, a jedynie sprawnościami, które 
można skierować na służbę wartościom, ale i przeciwko nim34.

Na przełomie XIX i XX wieku kształtowała się aksjologia – nauka 
o wartościach, prowadząca badania nad naturą wartości, ich podstawa-
mi i kryteriami wartościowania. Łączyła się z tym problematyka celów 

systemu światopoglądowego jest służebny bądź opozycyjny względem jakiejś wartości 
bezwzględnie nadrzędnej” (tenże, Sztuka i świat wartości, [w:] Wartości w świecie…, s. 144).

31 Por. M. Nowak, Teorie i…, s. 339.
32 Por. B. Kiereś, dz. cyt., s. 92–95.
33 Por. W. Janiga, Patriotyzm w katechezie, [w:] Wychowanie patriotyczne, red. W. Ja-

niga, M. Grendus, Przemyśl 2005, s. 47; M. Dziewiecki, Ponowoczesność jako kontekst 
wychowania patriotycznego dzisiaj, [w:] Wychowanie do patriotyzmu, red. W. Janiga, 
Przemyśl–Rzeszów 2006, s. 255–263.

34 Por. J. Bagrowicz, Środowiska wychowania religijnego, [w:] Wychowanie religijne 
u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, red. R. Chałupniak, J. Kostorz, Opole 2001, 
s. 159–160.
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wychowania. W teorii wychowania mówi się o aksjologii wychowania 
i teleologii wychowania. Przez aksjologię wychowania rozumie się dział 
filozofii ukierunkowany na wartości, ale także zajmujący się analizą źró-
deł wartości w wychowaniu, ustalaniem ich hierarchii, analizą treściową 
i uzasadnianiem35. Albowiem „wszędzie tam, gdzie dokonują się procesy 
wychowawcze, stykamy się w mniejszym lub większym stopniu z zagad-
nieniami aksjologicznymi. Ważne jest więc, aby ukazywany w teorii wy-
chowania porządek wartości wynikał z nich samych, nie był zaś podykto-
wany innymi, pozaaksjologicznymi kryteriami”36.

Z kolei teleologia wychowania określa zasady stanowienia idea-
łów i celów wychowania, bada ich współzależności i warunki wcielania 
w praktykę37. Tradycyjna filozofia wyróżnia teleologię istotową (wyka-
zanie, że każdy byt działa w sposób, który prowadzi do pełni rozwoju 
jego istoty) oraz dążeniową (opisywanie właściwości władz i działań by-
tów, które zmierzają do określonych celów). Współczesne opracowania 
leksykalne uwzględniają także teleologię kreacjonistyczną, immanentną 
i witalistyczną38. Natomiast „przenosząc teleologię w obszar świadomych 
działań ludzkich, nie wyłączamy z niej procesów formowania osobowości 
i czynności wychowawczych. W tym ostatnim przypadku mamy do czy-
nienia z teleologią wychowania. Jej sferą zainteresowań i badań są cele 
wychowania. Jest ona wyodrębnionym działem refleksji, dotyczącej wy-
prowadzania, uzasadniania oraz określania owych celów”39.

Marian Nowak zauważa, że współcześnie często mówi się o kryzysie 
problematyki wartości i kryzysie aksjologii w pedagogice, a wraz z nim 
– o kryzysie pedagogiki naukowej. Do tego należy dorzucić widoczną nie-
chęć do zajmowania się wartościami w życiu naukowym, społecznym, kul-
turalnym i politycznym. Z pozycji nauk przyrodniczych aksjologia wycho-
wania zagrożona jest pozytywistycznymi koncepcjami nauki i naukowości, 
które mogłyby zredukować kwestię wychowania wyłącznie do jego sku-
teczności. Z pozycji nauk humanistycznych poważne zagrożenie stanowi 
natomiast relatywizm wartości. Pochodną kryzysu samego człowieka jest 
natomiast indyferentyzm, stanowiący jedno z najpoważniejszych zagrożeń 
dla współczesnego człowieka i współczesnej edukacji. Pod tym pojęciem 
cytowany autor rozumie postawę odrzucającą autorytet wartości. Często 

35 Por. M. Nowak, Teorie i…, s. 327.
36 W. Cichoń, Wartości, człowiek, wychowanie. Zarys problematyki aksjologiczno-

-wychowawczej, Kraków 1996, s. 15.
37 Por. M. Nowak, Teorie i…, s. 346.
38 Por. C. Wiśniewski, dz. cyt., s. 10.
39 Tamże.
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przybiera on formę źle pojętej tolerancji wobec różnorodności; może być 
spowodowany zbytnią uległością wobec innych lub lękiem przed usłysze-
niem zarzutu uprawiania indoktrynacji. Jednak kapitulacja wychowawcy 
w sprawach wartościowania i przyjmowania jakiegoś autorytetu wartości 
stanowiłaby ogromne zagrożenie dla wychowania jako takiego40. Wartości 
są bowiem centralnym punktem każdej cywilizacji i ważnym elementem 
funkcjonowania jednostki i społeczeństwa. Są determinantami wszystkich 
rodzajów zachowań, takich jak działania społeczne, oceny, sądy moralne, 
usprawiedliwienia siebie i innych. Mają duże znaczenie w procesie in-
tegracji. Nadają one sens, a także dostarczają motywacji i legitymizacji 
podejmowanym przez człowieka decyzjom i działaniom41.

Wymienia się kilka podstawowych funkcji wartości:
– orientacyjna – odniesienie sytuacji do zespołu norm, by w oparciu 

o nie można było odnaleźć wskazania dla własnych zachowań;
– motywacyjna – współtworzenie pobudek i innych czynników, uru-

chamiających moralnie słusznie działania celowe;
– decyzyjna – pomoc w dokonaniu świadomych rozstrzygnięć w sy-

tuacji konfliktu wartości;
– postawotwórcza – wpływ na kształtowanie postaw;
– regulacyjna – normowanie i porządkowanie życia jednostki w oto-

czeniu społecznym;
– enkulturacyjna – uczenie się i nabywanie nastawień prokulturo-

wych, pozwalających stać się integralnym członkiem społeczeństwa42.
Jak zauważa Zofia Frączek, współcześnie przedstawiciele pedagogiki 

uzasadniają, że zarówno modernizm, który jednoczy edukację wokół war-
tości centralnych, a przy tym ustanawia odgórnie cele edukacyjne, jak 
i postmodernizm, stojący na stanowisku relatywizmu prawd i wartości, 
stawiają człowieka i świat w ciągłej opozycji, dlatego też nie są w stanie 
dać recepty na poprawę kondycji współczesnej oświaty. Z tego powodu 

40 Por. M. Nowak, Teorie i…, s. 334–339. Współcześnie często spotykamy się z postawą 
negacji wartości chrześcijańskich, a także przemilczania chrześcijańskich korzeni kultury 
europejskiej. Tendencja ta widoczna jest także w opracowaniach z zakresu pedagogiki. 
Zob. np. C. Wiśniewski, dz. cyt., s. 110–111, gdzie autor pisze o kulturze europejskiej: „Źródła 
tej kultury są asyryjskie. Wchłaniała niegdyś impulsy pochodzące z Azji Mniejszej, z Azji 
Środkowej, ze Wschodu, ze świata arabskiego”.

41 Por. K. Ryczan, dz. cyt., s. 551. Warto również zauważyć, że współczesne badania 
pozwalają na postawienie tezy, że podstaw wartościowania szukać można nie tylko w hi-
storii człowieka i czynnikach społecznych i kulturowych, ale i w jego naturze (biologii) 
– w mózgu są bowiem zlokalizowane niezależne ośrodki wartościowania negatywnego 
i pozytywnego. Por. C. Wiśniewski, dz. cyt., s. 170.

42 Por. C. Wiśniewski, dz. cyt., s. 170–171.
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współcześni pedagodzy coraz mocniej zwracają się ku wartościom, ak-
sjologia zaś staje się źródłem celów edukacyjnych43. Coraz częściej można 
spotkać się z tezą, że „ideał wychowawczy wyrastać powinien […] bez-
pośrednio z analizy aksjologicznego charakteru natury ludzkiej oraz tych 
wartości, które są niezbędne dla osiągnięcia doskonalszego bytu ludzkiego 
i optymalnego rozwoju człowieka we wszystkich istotnych warstwach 
i aspektach jego budowy”44. Te koncepcje, oparte na założeniach aksjolo-
gicznych, określa się mianem pedagogiki humanistycznej lub pedagogiki 
wartości, przy czym widać dążenie do poszukiwania i eksponowania war-
tości uniwersalnych, podkreślających kwestie godności człowieka, jego 
wolności, praw, podmiotowości. Wartości te ogniskują się wokół trans-
cendentnej triady: prawdy, dobra i piękna45.

Z kolei Barbara Kiereś krytykuje już samo pojęcie „wychowania 
do wartości”. „Każde działanie wychowawcze suponuje jakieś rozumie-
nie świata i człowieka oraz celu jego życia, nie ma więc – jak sugeruje 
wychowanie do wartości – wychowania neutralnego światopoglądowo” 
– stwierdza Kiereś, nazywając koncepcję wychowania do wartości „prze-
róbką postmodernistycznej antypedagogiki”46. 

Kolejna trudność, zdaniem tejże autorki, dotyczy samego pojęcia 
„wartości”47. Kiereś zwraca uwagę, że pojęcie to, podobnie jak aksjologicz-
ne ujmowanie działania ludzkiego, ma swe źródło w myśli idealistycznej 
Immanuela Kanta. Nie rozstrzygnięto jednak (i nie da się tego uczynić) 
tak podstawowych kwestii, jak: Czym jest wartość? Jakie są rodzaje war-
tości? Jaka panuje między nimi hierarchia? W tradycji idealizmu myślo-
wego rozerwano związek między bytem a dobrem, a dobro zamieniono 
na wartości. I choć mówi się o takich wartościach, jak: miłość, wolność, 
tolerancja czy sprawiedliwość, to jednak nikt nie potrafi uzasadnić takiego, 
a nie innego zestawu wartości. Będzie to możliwe dopiero, gdy odwołamy 
się do rozumienia człowieka będącego celem wszystkich działań. Według 
cytowanej autorki „wychowanie do wartości nie ma nic wspólnego z re-
alistycznym nurtem pedagogicznym, który stawia tezę, że wychowawca 

43 Por. Z. Frączek, Ojczyzna jako wartość edukacyjna w obliczu integracji europejskiej, 
[w:] Wychowanie do patriotyzmu, dz. cyt., s. 457.

44 W. Cichoń, dz. cyt., s. 93.
45 Por. Z. Frączek, dz. cyt., s. 457–458.
46 Por. B. Kiereś, dz. cyt., s. 102.
47 Podobnie W. Cichoń zauważa, że dotychczasowe teorie aksjologiczne nie dają jesz-

cze całkowitego rozstrzygnięcia zagadnienia wartości, wskutek trudności związanych z bu-
dowaniem teorii wartości zaś rodzi się niekiedy epistemologiczny sceptycyzm, a wraz 
z nim poglądy, jakoby zagadnienia wartości nie dało się w ogóle rozwiązać, a nawet 
znaleźć odpowiedzi na pytanie, co to jest wartość. Por. W. Cichoń, dz. cyt., s. 15–16.
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prowadzi wychowanka i pomaga mu realizować konkretne dobro celem 
doskonalenia siebie. Spotencjalizowana natura ludzka domaga się dosko-
nalenia, a więc realizowania dobra. Dlatego też wychowawca powinien 
ukazać wychowankowi dobro, jego różne rodzaje i hierarchię i pomóc 
w ich realizacji”48. Zauważa przy tym, że neutralną i uniwersalną teorią 
człowieka jest personalizm filozoficzny. Personalizm chrześcijański ma cha-
rakter konfesyjny i dotyczy chrześcijan, czyli osób dobrowolnie przyjmują-
cych zasady moralne zawarte w dekalogu i Ewangelii. Dlatego też, jej zda-
niem, zaznacza się pilna potrzeba odbudowania tradycji personalistycznej 
w pedagogice, przy jednoczesnym wyraźnym wskazaniu na uniwersalizm 
personalizmu filozoficznego49.

Jak widać, poglądy na zjawisko pluralizmu wartości i jego odniesienia 
do wychowania i pedagogiki są różne. Faktem jest jednak, że to zjawisko 
istnieje. Nie ma większego sensu zaprzeczać temu ani obrażać się na rzeczy-
wistość. Należy raczej potraktować je jako wyzwanie dla współczesnych 
wychowawców, aby wychowanie w XXI wieku oparte było na mocnych 
fundamentach aksjologicznych, a nie na lotnych piaskach postmoderni-
stycznych antywartości.

48 Por. B. Kiereś, dz. cyt., s. 101–102.
49 Tamże. W podobnym duchu wypowiada się M. Nowak, który postuluje, by „przy-

znać słuszność twierdzeniu, że lepiej będziemy mogli zrozumieć specyficzne znaczenie wy-
chowania jedynie przez pogłębione badania nad problematyką etyczności osoby, zwłaszcza 
w sytuacji obecnego pluralizmu stylów życia, modeli zachowań itp.”. M. Nowak, Teorie 
i…, s. 202.
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Współczesne 
modlitewniki na tle 

przeobrażeń dyskursu 
religijnego

Modlitewniki, zwane potocznie książeczkami do nabożeństwa, są fa-
scynującym obiektem analiz genologicznych1. Bardzo bogata empiria teks-
towa z trudem daje się pomieścić w ramach modeli gatunkowych, choć 
mają one kształt wzorców elastycznych. Obiecująca okazuje się w odnie-
sieniu do tych, zdawałoby się zwyczajnych, przekazów formuła gatunku 
w formie kolekcji2. Modlitewniki bowiem odznaczają się zwieńczeniem 
strukturalnym. Zawierają względnie trwały zbiór gatunków tworzących 
kolekcję tekstów ułożonych w sylwę. Uporządkowanie takie oznacza, 
że na linii tekstu mają się pojawiać reprezentacje konkretnego gatunku 

1 Doczekały się już wieloaspektowej charakterystyki filologicznej. Zob. M. Maku-
chowska, Język religijny dawniej i dziś – na przykładzie XX-wiecznych modlitewników, 
[w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 1, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2004, 
s. 288–297; M. Wojtak, Genologiczne aspekty analizy modlitewnika – zarys problematyki, 
[w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 2, red. S. Mikołajczak, ks. T. Węcławski, Poznań 2005, 
s. 111–119; taż, Wyspecjalizowany modlitewnik w analizie genologicznej, [w:] Literatura 
i język wczoraj i dziś, red. E. Błachowicz, J. Lizak, Rzeszów 2007, s. 134–145; taż, Czasowe złoża 
stylowe we współczesnym modlitewniku, „Stylistyka” 2007, t. 16, s. 361–374; taż, Moderniza-
cja konwencji gatunkowych we współczesnym modlitewniku, „Prace Językoznawcze” 2007, 
t. 9, s. 129–142; taż, Między tradycją a nowoczesnością – współczesne modlitewniki w anali-
zie genologicznej, [w:] Tradycja a nowoczesność, red. E. Woźniak, Łódź 2008, s. 127–140; taż, 
Młodzieżowo, lakonicznie, po żołniersku, ekologicznie – o nowych formach modlitewników, 
[w:] Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji, t. 2, red. M. Rutkowski, K. Zawilska, 
Olsztyn 2008, s. 129–147; taż, Współczesne modlitewnik w oczach językoznawcy. Studium 
genologiczne, Tarnów 2011. 

2 Pojęcie to jest zadomowione w lingwistyce przede wszystkim w tekstologii, gdzie 
oznacza „zespół elementów […] występujących w jednym miejscu i jednym czasie i peł-
niących podobną funkcję” i pozwala opisywać prawidłowości w budowie tekstów (J. Bart-
miński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Tekstologia, Warszawa 2009, s. 180). W swoich docie-
kaniach odnoszę je do kategorii genologicznych. Zob. M. Wojtak, Gatunek w formie kolekcji 
a kolekcja gatunków, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, t. 15, red. Z. Krążyńska, Z. Za-
górski, Poznań 2006, s. 145 i nast.; taż, Współczesne modlitewniki…, s. 21–25.
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(porządek formalny) lub zbiory różnogatunkowych wypowiedzi podpo-
rządkowanych jednej nadrzędnej funkcji. Mogą to być gatunki formalnie 
monologowe (niektóre modlitwy codzienne lub okolicznościowe czy pieś-
ni) bądź gatunki udramatyzowane (ryty sakramentów, sakramentaliów 
lub scenariusze nabożeństw). 

Elastyczność reguł gatunkowych sprawia jednak, że modlitewnik 
może poszerzać swą gatunkową formułę, występując jako gatunek w for-
mie kolekcji lub (jeśli przekracza ramy dyskursu religijnego) kolekcja ga-
tunkowa. W każdym przypadku jest to tekstowa sylwa. Modlitewniki 
– zarówno te monodyskursywne, jak i polidyskursywne – uczestniczą 
w przeobrażeniach współczesnych praktyk komunikacyjnych w sferze 
religijnej i same podlegają wpływom reguł dyskursu. Są znakiem czasu. 
Zachowują i konserwują liczne tradycyjne składniki dyskursu religijnego 
i odzwierciedlają jego przemiany – nawet te najbardziej innowacyjne. 

Dlaczego tak się dzieje? Przeobrażenia modlitewników mają dwie 
zasadnicze motywacje: immanentną (wynikającą z prawidłowości ga-
tunkowych) i zewnętrzną (odnoszącą się do praw dyskursu religijnego, 
a zwłaszcza jego najnowszych przeobrażeń)3. 

Reguły gatunkowe trzeba postrzegać jako zbiór konwencji o zasięgu 
przekraczającym funkcjonowanie pojedynczego gatunku. Mają one charak-
ter prawidłowości uniwersalnych. Modlitewnik sytuuje się w grupie ga-
tunków z pełną gamą wariantów wzorca, co sprawia, że jego wielokształ-
tność nie wychodzi poza ramy określone w danym etapie dziejów tego 
gatunku. Na jednym biegunie pola gatunkowych odniesień funkcjonują 
zrytualizowane (szablonowe i po części kliszowane) modlitewniki klasycz-
ne, czyli realizacje wzorca kanonicznego4. Zasada powielania dotyczy przy 

3 Pojęcie dyskursu jest obecnie szeroko dyskutowane i rozwijane w różnych kierun-
kach. W moich dociekaniach oznacza ono całokształt praktyk komunikacyjnych charakte-
rystycznych dla określonej wspólnoty. Jego konkretne aspekty i parametry w odniesieniu 
do dyskursu religijnego będą jeszcze w tym opracowaniu prezentowane. Ujęcie bardziej 
szczegółowe, a także stosowne wskazówki bibliograficzne znajdzie czytelnik w rozprawie: 
M. Wojtak, Dyskurs religijny w mediach. Próba rekonesansu, [w:] Dyskurs religijny w me-
diach, red. D. Zdunkiewicz-Jedynak, Tarnów 2010, s. 7–30.

4 Starając się wypracować w miarę spójny zbiór pojęć umożliwiających lingwistyczny 
opis gatunków wypowiedzi, choć nie nawiązuje on jedynie do koncepcji językoznawczych, 
zaproponowałam charakterystykę genologiczną tekstów obejmującą cztery aspekty wzorca 
gatunkowego (ujmowanego jako model organizacji tekstu): strukturalny, pragmatyczny, 
poznawczy i stylistyczny, a także trzy warianty wzorca (zaznaczając, że nie każdy gatunek 
wykształca pełną gamę wariantów): wariant kanoniczny, warianty alternacyjne, warian-
ty adaptacyjne. Po raz pierwszy koncepcję tę przedstawiłam w artykule poświęconym 
modlitwie. Zob. M. Wojtak, Wyznaczniki gatunku wypowiedzi na przykładzie tekstów 
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tym nie tylko samych schematów gatunkowych, lecz obejmuje konkretne 
tekstowe realizacje (por. funkcjonowanie wielokrotnych wydań tej samej 
książeczki do nabożeństwa w zróżnicowanym stopniu modyfikowanej, 
przy czym reedycji podlegają nie tylko modlitewniki klasyczne). 

Wśród wyznaczników strukturalnych genologicznej formy, jaką jest 
modlitewnik w formie kolekcji, trzeba sytuować: 

− wyrazistą i komunikacyjnie nośną ramę tekstową, a więc tytuł (lub 
podtytuł), dookreślający charakter tekstu, a także zamykający całość spis 
treści (inne składniki paratekstu, czyli otoczenia tekstu właściwego, są nieco 
mniej istotne, ale godzi się je wymienić: dane dotyczące autora lub redak-
tora, formuła imprimatur, dane odnoszące się do wydawnictwa, wstęp)5; 

− kompozycję sylwiczną, która obejmuje następujące zbiory (mi-
krokolekcje) wypowiedzi: modlitwy codzienne i przygodne (zwane też 
okolicznościowymi), fragmenty o charakterze katechetycznym (najczęściej 
skrócony katechizm), mszalik, ryty sakramentów i sakramentaliów, nabo-
żeństwa i pieśni6. 

Tradycyjny modlitewnik charakteryzuje się też zwieńczeniem funkcjo-
nalnym, choć jego funkcja globalna nie jest prostą sumą funkcji poszcze-
gólnych składników. Wszelkim modlitewnikom (takie jest stanowisko te-
ologów) przypada w udziale funkcja profetyczna, a więc rola przewodnika 
w życiu wiodącym ku Bogu, życiu zgodnym z Bożymi przykazaniami. 
Są one ponadto pomyślane jako pomoc w nawiązywaniu stosownych 
kontaktów z Bogiem. Formacyjna funkcja modlitewników zaś sprawia, 
że pojawiają się w nich, zróżnicowane pod względem genologicznym, wy-
powiedzi katechetyczne7. Na poziomie komunikacyjnym można wyróżnić 

modlitewnych, „Stylistyka” 1999, t. 8, s. 139–146. Okazało się jednak, nie tylko dzięki moim 
badaniom, że zbiór pojęć (znacznie bogatszy od tu wskazanego), a także opracowane prze-
ze mnie metody analizy genologicznej da się zastosować do gatunków reprezentujących 
różne obszary praktyk komunikacyjnych. O stopniu akceptacji wspomnianych założeń 
teoretycznych świadczy też refleksja metodologiczna przedstawiona w rozprawie: I. Pa-
łucka-Czerniak, W kręgu problematyki pojęciowej i terminologicznej pragmalingwistyki. 
System Marii Wojtak, [w:] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, red. S. Borawski, 
M. Hawrysz, Zielona Góra 2006, s. 211–225.

5 Pojęcie paratekstu jest zapożyczone w polskiej tekstologii i genologii z tekstologii 
francuskiej. Por. m.in. G. Genette, Palimpsesty, [w:] Współczesna teoria badań literackich 
za granicą, t. 4, cz. 2, red. H. Markiewicz, Kraków 1992, s. 319–320; I. Loewe, Gatunki para-
tekstowe w komunikacji medialnej, Katowice 2007, s. 22–30.

6 Zob. M. Wojtak, Genologiczne aspekty…, s. 112.
7 M. Makuchowska, Język religijny dawniej i dziś…, s. 288; M. Wojtak, Gatunek w for-

mie kolekcji…, s. 146; taż, Genologiczne aspekty…, s. 112. Zob. ponadto: Z. Chlewiński, For-
macja [hasło], [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski i in., Lublin 1989, s. 390.
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przekaz katechetyczny o eksplicytnym charakterze (por. tzw. wstawki ka-
techetyczne) i przekaz katechetyczny wtopiony w przekaz kultowy (impli-
cytny). Zarówno proporcje, jak i sposób prezentacji tego przekazu zależą 
od wariantu wzorca realizowanego przez modlitewnik. W modlitewniku 
klasycznym da się zauważyć pewną równowagę w kształtowaniu zakre-
su eksplicytnego przekazu formacyjnego. Wstawki katechetyczne stano-
wią tu z reguły wstępy do kolejnych segmentów (zbioru tekstów two-
rzących modlitewnikową sylwę). W ramach scenariuszy sakramentów 
lub nabożeństw następuje poszerzenie o uwagi instruktażowe wplecione 
w ryt. W modlitewnikach, które da się uznać za reprezentacje wzorców 
alternacyjnych, mamy do czynienia z redukcją eksplicytnego przekazu lub 
jego rozbudowaniem o segmenty nietypowe, spokrewnione z katechezą 
(nie zawsze chodzi tu jednak o styl katechezy szkolnej). Wprowadzenie 
adaptacji oznacza z reguły kontaminację przekazu formacyjnego i jego 
powiązanie z komunikatami regulującymi – typowymi dla komunikacji 
świeckiej. 

Wizja świata sprofilowana doktrynalnie (tworząca aspekt poznawczy 
wzorca) i dominacja różnorodnych składników tradycyjnego stylu religij-
nego dopełniają charakterystyki klasycznej formy modlitewników (nie-
które kwestie związane z ich opisem jeszcze powrócą).

Sferę centralną pola gatunkowych odniesień wypełniają alternacje, 
bogate i urozmaicone, tuszujące kontrasty między klasyką i innowacyj-
nością lub je uwypuklające8. Reprezentacje alternacyjnych wariantów 
wzorca, który sam ma formę kolekcji, mogą się układać w tak bogatą 
mozaikę, że trudno wyczerpać w praktyce jej możliwości9. Wszak zbiór 
alternacyjnych przekształceń powstaje w wyniku działania aż czterech uni-
wersalnych procesów (reprodukcji, selekcji, kompozycji i transformacji). 
Procesom tym mogą zaś być poddawane dwie zasadnicze formy prze-
kazu w ramach modlitewnikowej sylwy: przekaz kultowy (różnorodne 

8 Zob. M. Wojtak, Między tradycją a nowoczesnością…, s. 127–131.
9 W tym miejscu należy wyjaśnić pojęcia, za pomocą których przedstawiam relacje 

między gatunkiem a tekstem. Zob. M. Wojtak, Wzorce gatunkowe wypowiedzi a realizacje 
tekstowe, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 2, Tekst a gatunek, red. D. Ostaszewska, Ka-
towice 2004, s. 33–34, gdzie stwierdzam: „Aktualizacja tekstowa wzorca gatunkowego może 
mieć kształt jego realizacj i, gdy określony tekst pozostaje w ścisłym, wielopłaszczyzno-
wym związku z normatywnym wzorcem, gdy można się w nim dopatrywać respektowania 
większości (lub wszystkich) reguł wzorca. Jeśli indywiduum tekstowe wskazuje jedynie 
selektywnie pole swych gatunkowych odniesień, nawiązując przy tym do alternacyjnych 
lub adaptacyjnych wariantów wzorca, to jest tego wzorca tekstową reprezentacją. Istnie-
ją jednak także możliwości kreacji, czyli twórczego naruszania reguł wzorca […]. Powstają 
wtedy prawdziwe indywidua tekstowe – okazy”.
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odmiany modlitwy) oraz przekaz formacyjny (zbiór gatunków parateks-
towych zarówno takich, które spotyka się w innych komunikatach, jak 
i typowych dla modlitewnika). Stwarza to redaktorom lub autorom modli-
tewników możliwość twórczego gospodarowania składem obu form prze-
kazu, a także ich układem na linii tekstu. Z samych prawidłowości gatunku 
i kształtu pola gatunkowego, które nie ma koncentrycznego charakteru, 
wynikają możliwości tworzenia konkretnych książeczek do nabożeństwa. 
Modlitewniki z kręgu klasycznych są nadal w obiegu, lecz nie dominują 
liczebnie i nie cieszą się dawną estymą. Rolę formy najbardziej popular-
nej i cenionej odgrywają obecnie modlitewniki z kręgu alternacyjnych 
reprezentacji wzorca. Stanowią one przejaw poszanowania tradycji, ale 
też wyraz otwarcia na nowe tendencje dyskursywne, na zmieniające się 
potrzeby wiernych.

W praktyce komunikacyjnej wyróżniają się jednak także ze zrozumia-
łych względów modlitewniki innowacyjne. Kuszą nowością, aktualnością 
i dopasowaniem do potrzeb współczesności. Nie dominują liczebnie, ale 
przykuwają uwagę i wywołują kontrowersje. Trudno obecnie powiedzieć, 
w jakim stopniu wyznaczają kierunki przemian gatunkowych. 

Wielokształtność i pryzmatyczność pola gatunkowego powiększają się 
dzięki modlitewnikom polidyskursywnym, gdyż to one są w najwięk-
szym stopniu otwarte na potrzeby i reguły komunikacji świeckiej.

Ukształtowane obecnie pole gatunkowe modlitewnika nie ma os-
tro zakrojonych granic. Jego wewnętrzne uporządkowanie, wynikające 
ze sposobów funkcjonowania wariantów wzorca, odbiega wprawdzie 
od układu koncentrycznego (typowego dla gatunków, które mają wzorzec 
kanoniczny), lecz nie tworzy mapy odmian z oddzielonymi ostro strefami. 
Komplikacja samego wzorca, który ma kształt gatunku w formie kolek-
cji, bogactwo przekształceń globalnych oraz modyfikacji odnoszących się 
do gatunków, które składają się na ową kolekcję – to zespół czynników 
wewnętrznych, decydujących o możliwościach i kierunkach zmian. Zmia-
ny owe są, jak wspominałam, wspomagane i profilowane przez reguły 
dyskursu. 

W tym miejscu trzeba powrócić do podstawowych ustaleń na te-
mat dyskursu religijnego, ponieważ samo pojęcie dyskursu (uznane za 
modne) jest w lingwistyce (nie tylko polskiej) rozwijane w kilku kierun-
kach10. Pomijając dyskusje i zawiłości metodologiczne, chcę zwrócić uwagę 

10 Odwołajmy się do kilku opublikowanych ostatnio wypowiedzi, bilansujących sy-
tuację poznawczą w dziedzinie badań nad dyskursem. Z. Bilut-Homplewicz, Tautonimia 
terminologiczna? Kilka uwag o użyciu terminów Diskurs i dyskurs w językoznawstwie nie-
mieckim i polskim, „Słowo. Studia Językoznawcze” 2010, nr 1, s. 21–33; M. Pikor-Niedziałek, 
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na najważniejsze wyróżniki i parametry opisu dyskursu religijnego, któ-
ry (co pokazywałam już w innych opracowaniach, by teraz się odwołać 
do poczynionych w nich ustaleń) jest dyskursem osobliwym11. 

Dyskurs religijny ujmowany jako zbiór praktyk komunikacyjnych, 
charakterystycznych dla określonej wspólnoty wiernych, przedstawia się 
jako zjawisko osobliwe na tle innych dyskursów. I nie chodzi tu wyłącz-
nie o skalę otwierania się na inne praktyki dyskursywne, o nieostrość gra-
nic, o wewnętrzną dyferencjację, lecz przede wszystkim o reguły organi-
zowania samej komunikacji i innych składników (parametrów dyskursu). 
Profilując w ten sposób analizowane pojęcie, nie wykluczam możliwości 
wyodrębniania dyskursów jako powiązanych treściowo zbiorów tekstów12 
i odnoszenia tej perspektywy do religijnej sfery komunikacyjnej13.

Religia rozpatrywana jako zjawisko społeczne zakorzenione w kultu-
rze obejmuje doktrynę, system prawd głoszonych i wyznawanych przez 
określoną grupę ludzi, normy moralne i obyczajowe, skodyfikowany kult 
oraz instytucje, które określają i przekazują prawdy doktrynalne, zasady 
moralności, sprawują kult14. Przy uwzględnieniu aspektu psychologicznego 
religia ma związek z przeżywaniem przez człowieka własnej egzysten-
cjalnej niewystarczalności i przygodności oraz potrzebą przekroczenia tych 
ograniczeń, a więc otwarcia się na transcendencję15. 

Religia jest jednak przede wszystkim wydarzeniem, działaniem. Po-
strzegana w takich kategoriach obejmuje zespół ludzkich zachowań, kiero-
wanych ku sferze sakralnej, a zatem te aspekty, które da się ująć w pojęciu 
aktu religijnego. Jego morfologia jest złożona, gdyż obejmuje: przedmiot 
religijny, podmiot religijny i relację religijną16. Przedmiot religijny (ozna-
czany różnymi terminami) jest postrzegany przez pryzmat swej egzysten-
cjalnej transcendentności, osobowego charakteru i najwyższej wartości. 
Może być opisywany jedynie językiem paradoksu. Podmiot religijny jest 
przekonany o istnieniu rzeczywistości sakralnej, którą może poznawać 
w sposób złożony i szczególny. Dla człowieka religijnego akty poznawcze 

Dyskurs we współczesnym językoznawstwie anglojęzycznym, „Słowo. Studia Językoznaw-
cze” 2010, nr 1, s. 50–56; M. Krauz, Relacja między tekstem i dyskursem w polskiej literaturze 
językoznawczej, „Słowo. Studia Językoznawcze” 2010, nr 1, s. 74–88.

11 M. Wojtak, Dyskurs religijny w mediach…, s. 17 i nast.
12 Z. Bilut-Homplewicz, dz. cyt., s. 30.
13 O możliwości łączenia wymienionych perspektyw świadczy rozprawa M. Maku-

chowskiej, Polski dyskurs religijny – tradycja i zmiana, [w:] Język polski w europejskiej 
przestrzeni kulturowo-językowej, red. S. Gajda, Opole 2008, s. 282–374.

14 Por. Z. Zdybicka, Człowiek a religia, Lublin 1984, s. 176.
15 Tamże, s. 123–124.
16 Tamże, s. 172–174.
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są zapośredniczone nie tylko ze względu na przedmiot poznania, lecz z po-
wodu osadzenia w konkretnej tradycji religijnej. Relacje religijne postrzega 
się jako międzyosobowe spotkanie, dialog, kontakt przez słowo i miłość. 
„Czynnikiem konstytuującym tę relację jest – mniej lub bardziej wyraź-
ne – uznanie przez człowieka przedmiotu religijnego za źródło istnienia 
i ostateczny cel życia”17. Z osobowym charakterem relacji religijnej wiąże 
się istnienie szczególnego typu interakcji, której podstawą są odniesienia 
osoby ludzkiej do transcendentnego Ty. O kształcie tej interakcji decydują 
następujące reguły: inicjatywa rozpoczęcia dialogu należy do Boga, Boski 
komunikat ma złożoną formę, a komunikacja jest w różnorodny sposób 
zapośredniczona, Bóg oczekuje określonych odpowiedzi, spośród których 
najważniejszą jest kult, obejmujący określone typy obrzędowych zacho-
wań i wypowiedzi18.

Obszary aktywności komunikacyjnej w ramach dyskursu religijnego 
w przypadku polskiej (i katolickiej) wspólnoty dyskursywnej związane 
są ze sposobem realizowania aktu religijnego. Zarówno morfologia tego 
aktu, jak i relacje między składnikami kształtują się w sposób, który znaj-
duje odzwierciedlenie w kształcie wypowiedzi religijnych. Skoro komuni-
kację człowieka ze sferą sacrum rozpoczyna Bóg, to bardzo ważnym cen-
trum dyskursywnym staje się zbiór wypowiedzi traktowanych jako Boży 
komunikat. W przypadku polskiej wspólnoty (choć oczywiście nie tylko) 
takimi komunikatami są Biblia i ugruntowany dzięki jej translacjom styl 
biblijny. Drugim, nie mniej istotnym, centrum staje się kult, a więc Eucha-
rystia, sakramenty, wypowiedzi modlitewne oraz takie teksty doktrynalne 
i katechetyczne, które funkcjonują w ramach kultu lub stanowią składnik 
zatwierdzonej przez Kościół formy pobożności indywidualnej19. 

W centrum spolaryzowanej kategorii, jaką jest styl religijny we 
współczesnej polszczyźnie, ujmowany jako sposób realizacji określonych 
praktyk dyskursywnych, należy zatem sytuować dwie subkategorie: styl 
biblijny i styl kultowy (styl wypowiedzi kultowych)20. Obie wskazane 

17 Tamże, s. 174.
18 Tamże, s. 155. 
19 O typologii tekstów kultowych wypowiadało się już wielu przedstawicieli różnych 

dyscyplin (religioznawczych i filologicznych). Zob. dla przykładu: J. Wierusz-Kowalski, Ję-
zyk a kult. Funkcja i struktura języka sakralnego, „Studia Religioznawcze PAN” 1973, nr 6, 
s. 37–42; M. Wojtak, Czy można mówić o stylu człowieczej rozmowy z Panem Bogiem?, 
[w:] Człowiek – dzieło – sacrum, red. S. Gajda, H.J. Sobeczko, Opole 1998, s. 311. Z nowszych 
opracowań zob. M. Wojtak, Współczesne modlitewniki…, s. 28–45; M. Makuchowska, Styl 
religijny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej. Style współczesnej polszczyzny, red. E. Ma-
linowska, J. Nocoń, U. Żydek-Bednarczuk, Kraków 2013, s. 487–528. 

20 Jest to pojęcie nieco szersze niż „styl wypowiedzi liturgicznych”. 
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kategorie funkcjonują obecnie także jako zjawiska wewnętrznie spola-
ryzowane i polimorficzne. W strefach pewnego oddalenia od centrum 
pola stylistycznego (dyskursywnego) lokują się kolejne odmiany stylu 
religijnego. Wymieńmy najważniejsze: styl homiletyczny (ściśle z kultem 
związany, ale też wyraźnie się emancypujący), styl oficjalnych dokumen-
tów Kościoła (dydaktyczno-parenetyczny i urzędowy), styl naukowy (styl 
opracowań teologicznych oraz z zakresu innych nauk związanych z religią), 
styl katechezy, styl publicystyki i informacji religijnej (w jakimś zakresie 
spokrewniony ze stylem wypowiedzi medialnych), styl wypowiedzi zwią-
zanych z pobożnością ludową (kult wotywny, pielgrzymki), styl utworów 
literackich wyrażających religijną postawę człowieka, a zwłaszcza styl poe-
zji religijnej21.

Aby wyodrębnić najważniejsze cechy tak rozumianego stylu religij-
nego, trzeba pamiętać o dyskursywnych regułach funkcjonowania wypo-
wiedzi, które wypełniają poszczególne sfery pola stylistycznego. Zasadą 
podstawową jest reguła przenikania sfer i zmienność zakresów ich inter-
ferencji. Interferencje jawią się jako zjawiska dynamiczne i czasem trudno 
uchwytne w filologicznej interpretacji. Wypowiedzi dyskursu religijne-
go oscylują między biegunem tradycji, zamknięcia w ramach ustalonych 
i ustabilizowanych środków (będących wyrazistymi znakami sakralizacji 
tekstu, ale też znamieniem skostnienia, anachroniczności i dystansu w od-
niesieniu do innych sfer społecznej komunikacji), a biegunem współczes-
ności, otwarcia na różnorodne sfery komunikacji świeckiej, a więc desa-
kralizacji. O polimorficzności stylu religijnego decyduje zatem także zasada 
komplementarności historycznych warstw stylu i ich współczesnych 
odpowiedników bądź zastępników. O stylistycznej wartości tekstów 
przesądza niejednokrotnie nie tyle ich utrwalona i wyspecjalizowana 
forma stylistyczna, co sposób osadzenia w sferze sakralnej. Istnieją 
bowiem zewnętrzne, a więc dyskursywne, wyznaczniki sakralizacji i ry-
tualizacji wypowiedzi22. Wspomniane tendencje odzwierciedlają się także 
w modlitewnikach.

Zbierzmy najważniejsze dane odnoszące się do pojęcia dyskur-
su religijnego. Jest on bez wątpienia osobliwym dyskursem prze-
de wszystkim z powodu poszerzenia przestrzeni dyskursywnej o sferę 
transcendencji. Nietypową formę zyskują w związku z tym wszystkie 
parametry dyskursu: a) tematyka i sposób jej ujmowania, a więc wizja 

21 M. Wojtak, Styl religijny we współczesnej polszczyźnie, „Stil”, t . 5, Belgrad 2006, 
s. 141.

22 Tamże, s. 142. 
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świata ukształtowana nie tylko i nie wyłącznie przez człowieka (Objawie-
nie), stawiająca w centrum wartości transcendentne; b) cele globalne: dzia-
łania podejmowane przez różne podmioty, zakodowane w różnorodnych 
komunikatach, są podporządkowane misji zbawczej (istotna jest tu rola 
Kościoła jako instytucji strzegącej doktryny i sprawującej kult, a więc 
organizującej religijne życie wspólnoty); c) role dyskursywne układają się 
w skomplikowaną konfigurację. Sposób postrzegania owych ról w odnie-
sieniu do sfery sacrum jest dookreślany w formie dogmatów, dziedzictwa 
tradycji i innych przekazów sankcjonowanych przez instytucje kościelne23. 
Wierny występuje generalnie w roli petenta wobec sacrum, ale zmienia 
się obraz osób owo sacrum wypełniających (Boga Ojca, Maryi czy świę-
tych). Modyfikacjom podlegają też relacje między świeckimi uczestnikami 
dyskursu (wiernymi) i klerem (por. dla przykładu zerwanie z feudalną 
wizją Kościoła)24. Dla kształtu dyskursu religijnego istotne jest także to, 
że wiele jego aktów może przebiegać wyłącznie (lub niemal wyłącznie) 
w przestrzeni sakralnej, a czas wydarzeń (zwłaszcza kultowych) jest upo-
rządkowany w ramach roku liturgicznego.

Komplikują się ponadto odniesienia między szczegółowymi dyskur-
sami w ramach tak szeroko ujmowanego dyskursu religijnego. Można 
tu bowiem obecnie mówić o interferencjach składników Objawienia, róż-
norodnych dyskursów związanych z kultem (liturgią), dyskursu kateche-
tycznego, normatywnego czy naukowego25.

Dyskurs religijny zawdzięcza, jeśli tak można rzec, swą wielowymia-
rowość także bogatemu zbiorowi sobie właściwych form wypowiedzi 
(gatunków). Uwidacznia się to najwyraźniej na płaszczyźnie funkcjonal-
nej, ponieważ skomplikowany charakter zyskuje sam akt komunikacji 
ze względu na to, że dokonuje się w nim spotkanie Boga z człowiekiem 
i człowieka z Bogiem, wypowiedź zaś, bez względu na gatunek, staje się 
wydarzeniem zbawczym26. Istotny jest ponadto złożony charakter poten-
cjału illokucyjnego, czyli zbioru intencji, które tworzą w obrębie wzorców 
gatunkowych dynamiczne i skomplikowane układy.

Pierwszą grupę zjawisk interpretuję jako rozszczepienie komuni-
kacyjne, związane z realizacją ról komunikacyjnych (nadawczo-odbior-
czych), ról społecznych: duszpasterz (kapłan, biskup)–wierni, oraz ról 

23 Por. M. Makuchowska, Tradycja i nowoczesność w polskim dyskursie religijnym, 
[w:] Tradycja a nowoczesność…, s. 141–149.

24 Tamże, s. 148.
25 Tamże, s. 149.
26 Por. R. Grzegorczykowa, O specyficznych funkcjach wypowiedzi religijnych, „Etno-

lingwistyka” 2001, t. 13, s. 79, gdzie autorka mówi o funkcji uczestnictwa w sacrum.
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illokucyjnych: przewodnik, wychowawca, nauczyciel, interpretator itd. 
– ludzie wspomagani w nadawaniu swemu życiu wymiaru religijnego. 
W każdym z gatunków wspomniane zjawiska przejawiają się w nieco 
odmienny sposób27.

Wielowiekowa historia większości gatunków przekazu religijne-
go, a także ich dyskursywne zakorzenienie – to czynniki przesądzające 
o regułach kształtowania owych gatunków. W wypowiedziach religij-
nych dominantą kompozycyjną jest bowiem analogia. Ma ona podło-
że kognitywne, gdyż kazania (a także listy pasterskie) winny tłumaczyć 
w świetle Ewangelii konkretną sytuację, w jakiej znalazł się chrześcijanin, 
lub sytuacje potencjalne. Zasada analogii kompozycyjnej zyskuje ponad-
to motywację pragmatyczną. Głównym celem komunikatów, takich jak 
kazanie czy list (cel ten odzwierciedla się też w modlitwie), jest objaśnie-
nie prawd wiary, pogłębienie wiary, pomoc w podejmowaniu decyzji 
życiowych w zgodzie z prawdami wiary, słowem: pomoc w osiągnięciu 
zbawienia. Analogia jako zasada budowy całości komunikatu ukonkretnia 
się w obrębie segmentów w postaci paralelizmu składniowego, powtó-
rzeń lub wyliczeń. Dominanta kompozycyjna zyskuje funkcję perswazyjną 
i rytualizującą czy raczej sakralizującą przekaz28.

Jeśli doszukiwać się podobieństw, trzeba zaznaczyć, że we wszyst-
kich gatunkach dyskursu religijnego intencja uwielbienia Boga, oddania 
Mu czci jawi się jako podstawowa. Może być przy tym uwyraźniona 
kontekstowo i sytuacyjnie lub wpisana w tekst i tematyzowana (bądź 
w inny sposób wyrażana wprost). Pozostałe intencje, a więc intencje 
fatyczne, apelatywne i perswazyjne oraz ekspresywne, tworzą układ kom-
plementarny, a w określonym gatunku (lub jedynie w wybranych warian-
tach czy realizacjach) jedna z intencji zaczyna dominować29. 

W modlitwie ustalonej dla przykładu (a jest to gatunek typowy dla 
modlitewnikowej sylwy) zbiór komunikacyjnych paradoksów jest bardzo 
bogaty, a wymiary dialogowości niezwykłe. Mówiąc do Boga i rozmawia-
jąc z Bogiem, modlący się człowiek rozmawia ze sobą, w tym sensie, że za 
pośrednictwem gotowego tekstu nazywa i ocenia określone elementy 
rzeczywistości, przyjmuje jako własną zarysowaną w owym tekście per-
spektywę oglądu świata. Będąc dialogiem, modlitwa jest zarazem formą 
soliloquium. Echa tej konwencji odnajdujemy w pozostałych gatunkach 
dyskursu religijnego.

27 Szczegóły w: M. Wojtak, Styl religijny w perspektywie genologicznej, [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, t. 1, dz. cyt., s. 108.

28 Tamże, s. 108.
29 Tamże, s. 108–110.
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Wygłoszony lub odczytany tekst modlitwy jest ponadto komunika-
tem Kościoła, gdyż modlitwę ustaloną wierni otrzymują jako dar Koś-
cioła, wyraz troski o to, by mogli w sposób stosowny komunikować się 
z Bogiem. Tym samym różnicują się i dynamizują układy ról nadawczo-
-odbiorczych oraz ról illokucyjnych i powstaje typowe dla gatunku roz-
szczepienie komunikacyjne, które sprzyja mnożeniu intencji wypowiedzi, 
a także różnym przekształceniom formalnym – od odniesień intertekstual-
nych (nawiązania do Biblii, stylizacyjne reminiscencje z innych gatunków 
religijnych) po transformacje gramatyczne i polifonię stylistyczną.

Przedstawione zjawiska są charakterystyczne także dla pozostałych 
gatunków dyskursu religijnego, a więc i modlitewników rozpatrywanych 
globalnie, oraz tych gatunków, które tworzą charakterystyczną dla mod-
litewnika kolekcję30. 

Jeśli dyskurs potraktujemy jako rodzaj aktywności społecznej, a w opi-
sie uwzględnimy możliwie kompletne spektrum jego parametrów, bio-
rąc pod uwagę to, kto tę działalność prowadzi, wobec kogo (wspólnota 
dyskursu), czego ona dotyczy (przedmiot dyskursu – świat i sposób jego 
ujmowania), w jaki sposób jest prowadzona i w jakim celu (strategie 
dyskursywne), za pośrednictwem jakich form przekazu (gatunki, styl), 
to za podstawowe wyróżniki dyskursu religijnego uznać nam przyjdzie 
osobliwe wewnętrzne rozwarstwienie każdego z parametrów i globalne 
poszerzenie przestrzeni dyskursywnej o sferę sacrum. Rysem charakte-
rystycznym tego dyskursu jest obecnie otwarcie na świecki sposób ko-
munikacji. O Bogu i do Boga różni ludzie chcą mówić własnym głosem 
(i dodajmy – już mówią często za przyzwoleniem instytucji kościelnych)31. 
Otwartość dyskursu religijnego na poziomie środków językowych stała 

30 Tamże, s. 110. Szczegółowe komunikacyjne uwarunkowania najważniejszych ga-
tunków dyskursu religijnego stanowią przedmiot charakterystyki w bogatej już obecnie 
literaturze naukowej. Por. Bibliografia języka religijnego 1945–2005, zebrała i oprac. M. Ma-
kuchowska, Tarnów 2007.

31 Por. na ten temat m.in.: R. Przybylska, W. Przyczyna, Komunikacja w Kościele 
współczesnym. Bariery i pomosty, [w:] Bariery i pomosty w komunikacji językowej Po-
laków, red. J. Bartmiński, U. Majer-Baranowska, Lublin 2005, s. 213–232; D. Zdunkiewicz-
-Jedynak, Język w polskim Kościele katolickim początku XXI wieku: przegląd najważniej-
szych zjawisk, [w:] Język polski jako narzędzie komunikacji we współczesnym świecie, 
red. J. Mazur, M. Rzeszutko-Iwan, Lublin 2007, s. 115–129; M. Wojtak, Polimorficzność stylu 
religijnego we współczesnej polszczyźnie, [w:] Język religijny dawniej i dziś (w kontekście 
teologicznym i kulturowym), t. 5, red. ks. P. Bortkiewicz, S. Mikołajczak, M. Rybka, Poznań 
2009, s. 115–125; taż, Między tradycją a nowoczesnością…, s. 127–140; taż, Czasowe złoża sty-
listyczne…, s. 361–374; A. Draguła, Czy istnieje młodzieżowa odmiana współczesnego języka 
religijnego?, [w:] Język religijny dawniej i dziś, t. 2, dz. cyt., s. 88–93.
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się faktem i znajduje odzwierciedlenie praktycznie we wszystkich jego 
sferach i gatunkach.

Rozwarstwienie dyskursu religijnego, a także związana z nim pola-
ryzacja stylu religijnego, ujmowanego globalnie, a więc jako odmiana 
współczesnej polszczyzny, poszerza się i pogłębia w związku z przeobraże-
niami współczesnej kultury (zwłaszcza kultury popularnej i komunikacji 
masowej). Są to te dziedziny społecznej aktywności człowieka, którym 
religijna perspektywa jest praktycznie obca. Preferowana w kulturze po-
pularnej wizja świata nie zawiera systemu wartości, sposobu widzenia 
celów i sensu życia przekazywanych przez religię. Jako obcy odbierany 
jest świat, uwzględniający transcendencję, jako obce traktowane są typo-
we dla religii zachowania i interakcje (zwłaszcza porządek kultu). Bliskie 
i swoje nie mogą być zatem także sposoby werbalizacji – zrytualizowa-
ne w różnym stopniu w konkretnych gatunkach. Współczesna kultura 
nie preferuje żadnego z dyskursów. Tworzą one federacyjną konfigurację 
praktyk komunikacyjnych, które mogą się wzajemnie przenikać, zderzać 
i mieszać. Dyskurs religijny także podlega tym prawidłowościom i zaczyna 
się w pewnych zakresach upodabniać do dyskursów świeckich.

Kościół jako instytucja strzegąca doktryny i sprawująca kult mody-
fikuje, na mocy ustaleń wewnętrznych (por. dla przykładu postanowie-
nia Soboru Watykańskiego II), ale też pod wpływem kultury popular-
nej, formy werbalizacji różnych przestrzeni dyskursu religijnego. Dlatego 
po stronie wykładników globalnie ujmowanego stylu religijnego można 
wyodrębnić zbiory środków, tworzących osadzone w tradycji stylistyczne 
jądro odmiany32. Modlitewniki z kręgu klasycznych stanowią enklawę, 
rzec można nawet magazyn, wyznaczników i składników tradycyjnego 
stylu religijnego. Samej odmianie daleko jednak obecnie do homogenicz-
ności na poziomie formalnym.

Modlitewnik to gatunek w formie kolekcji, dlatego w sposób osobli-
wy realizują się w nim typowe dla gatunku wymiary: formalny, pragma-
tyczny, poznawczy i stylistyczny. Jego kształt powinien być rozpatrywany 
globalnie, co pozwala mówić o wariantach wzorca. W filologicznej charak-
terystyce nie można pominąć form gatunkowych wypełniających schemat 
(kolekcję) oraz wypowiedzi, które tworzą realizację schematu (tekstową 
sylwę). W modlitewnikowej kolekcji styl religijny jest więc w specjalny 
sposób profilowany. Charakteryzowałam to zagadnienie, pokazując, które 

32 Por. M. Wojtak, Styl religijny we współczesnej polszczyźnie, dz. cyt., s. 139–146; taż, 
Polimorficzność stylu religijnego…, s. 115–125; taż, Kulturowe uwikłania współczesnego dys-
kursu (stylu) religijnego – zarys problematyki, [w druku: „Stylistyka”, t. 24].
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cechy stylu religijnego (jako typu) nie podlegają gatunkowemu modelo-
waniu, a które są poddawane tym procedurom33. Analogiczne przeobraże-
nia odzwierciedlają się w sferze wykładników stylu34. 

Gatunkowe profilowanie niektórych przeobrażeń dyskursu religijnego 
jest faktem. Relacje między dyskursem religijnym i wypełniającymi go 
gatunkami trzeba jednak rozpatrywać jako splot dynamicznych oddzia-
ływań wzajemnych. Nie zawsze można je ująć w formie wiarygodnych 
generalizacji.

Modlitewnik służy organizowaniu wybranych obszarów komunika-
cji kultowej, stając się jedną z form werbalizacji praktyk komunikacyj-
nych sytuowanych w centrum dyskursu religijnego. Osadzony w świecie 
doczesnym otwiera człowieka na transcendencję. Tak skomplikowany 
i niezwykły horyzont poznawczy znajduje odzwierciedlenie w kilku ga-
tunkach tworzących kolekcję. Część z nich może funkcjonować samo-
dzielnie czy też w innych zbiorach. Są też często traktowane jako jedna 
z możliwych form werbalizacji określonych przestrzeni dyskursu. Podle-
gają jego regułom, ale też współuczestniczą w metamorfozach dyskur-
su. Jest to uczestnictwo antynomiczne. Reguły gatunku nie pozwalają 
na hołdowanie tendencjom modernizującym (czy, jak mówią niektórzy, 
unowocześniającym) ów dyskurs. W obiegu komunikacyjnym funkcjo-
nują, jak wspominałam, modlitewniki klasyczne, często kliszowane (choć 
ostatnio raczej nie w całości) i modlitewniki innowacyjne. Te ostatnie 
(także zgodnie z prawami gatunku, który przewiduje alternacje ilościowe 
oraz jakościowe i adaptacje) modyfikują tradycję nieznacznie. Ponieważ 
jednak konwencja gatunkowa dopuszcza redagowanie okazów gatunku, 
więc można ją nawet burzyć.

Aby pokazać te tendencje, odwołam się do fragmentów artykułu 
poświęconego komunikacyjnym uwikłaniom przeobrażeń gatunków35. 
Modlitewnik dla najmłodszych dzieci, którego analizę tam przedsta-
wiam, zawiera podstawowe modlitwy codzienne (w modlitewniku kla-
sycznym zebrane w dziale zatytułowanym Pacierz) i wybrane składniki 
katechizmu, przytoczone w innowacyjnym układzie, a ponadto frag-
menty psalmów i modlitwy ułożone przez różnych autorów (I. Watts, 

33 M. Wojtak, Styl religijny w perspektywie genologicznej, dz. cyt., s. 104–113.
34 Tendencja ta znajduje wzmocnienie w formie sterowanych przez Kościół prze-

obrażeń ideowej płaszczyzny dyskursu oraz sposobów wysłowienia (w ramach procesów 
inkulturacji).

35 M. Wojtak, Osobliwe byty gatunkowe i tekstowe w ich uwikłaniach komunika-
cyjnych, [w:] Gatunki mowy i ich ewolucja, t. 4: Gatunek a komunikacja społeczna, red. 
D. Ostaszewska, J. Przyklenk, Katowice 2011, s. 44–56. 
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W. Canton, C .F. Alexander, św. Franciszek i inni), a także modlitwy zre-
dagowane przez dzieci36. Powstała w ten sposób tekstowa sylwa, która 
ma ułatwiać dzieciom kontakty z Bogiem. Brak w niej jednak zasadniczo 
werbalnych przejawów podmiotowego dopasowania komunikatów. Tyl-
ko w kilku wypowiedziach odnajdujemy ślady dziecięcej wrażliwości 
i dziecięcego słownika. Oto dwa przykłady: (1) „Dziękujemy Ci, Panie 
Boże, za te smaczne dary: chrupiące jabłuszka, pachnące śliwki i pszczeli 
miód” (s. 49); (2) „Burczy mi w brzuszku… Jestem głodny jak wilk! Panie 
Boże, proszę Cię, daj mi, jak co dnia, pokarm dla mojego ciała” (s. 50). 
Znakiem przystosowania jest natomiast warstwa ikoniczna rodem z bajek 
w stylu Disneya. 

Warto dodać, że w finalnej przestrzeni paratekstu znajdujemy na-
stępujący zapis legitymizujący cały przekaz: „Nihil obstat: Towarzystwo 
Świętego Pawła ks. Roman Mleczko SSP – Przełożony Prowincji Często-
chowa, 13 lutego 2007 r.”.

Mimikra komunikacyjna polegająca na wpisaniu konkretnej modli-
twy (znanej z tradycyjnego przekazu) w nową formę gatunkową, typową 
dla komunikacji świeckiej, staje się egzemplifikacją procesu najgłębiej 
modyfikującego sam gatunek. Jako przykład posłużyć może przeznaczo-
ny dla najmłodszych modlitewnik w formie telefonu. Poza tym upodob-
nieniem, czyniącym z modlitewnika rodzaj zabawki, ma on stosowną 
obudowę, informującą o kierunku i rodzaju adaptacji, gdyż na okład-
ce (w formie klapy aparatu komórkowego) czytamy: „Telefon do nieba 
Modlę się codziennie Halo, Boże, to ja!”. Strona finalna tej osobliwej 
okładki zaś zawiera informacje o wydawcy (Edycja Świętego Pawła 
2007) oraz komunikat perswazyjny (jako rodzaj paratekstu): „Zatelefo-
nuj do Pana Boga! Modlitwa nie jest wcale nudna ani trudna!”. Inicjalną 
przestrzeń paratekstu tworzą składniki rodem z modlitewników, choć 
wpisane w formę telefoniczną. Autorzy modlitewnika przewidują więc 
miejsce na dane osobowe właściciela („Moje zdjęcie”, „Mam na imię”, 
„Modlę się codziennie”). Obserwujemy tu zatem typową dla adaptacji 
gatunkowych kontaminację indeksów przynależności gatunkowej prze-
kazu. Segment główny wypełniają: a) rozpisany na dwa fragmenty Znak 
krzyża świętego: (1) W imię Ojca i Syna, (2) i Ducha Świętego. Amen, 
b) podzielony na 8 fragmentów Akt miłości: (3) Boże, (4) choć Cię nie 
pojmuję, (5) jednak (6) nad wszystko miłuję. (7) Nad wszystko, (8) co jest 
stworzone, (9) boś Ty dobro nieskończone. (10) Amen. 

36 Informuje się o tym we wstępie do analizowanej publikacji: Ja i Pan Jezus. Mój 
pierwszy modlitewnik, przekł. ks. R. Łobko, Edycja Świętego Pawła 2007.
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Wzmiankowane tu procesy znajdują uzupełnienie, by nie rzec dopeł-
nienie, w serii modlitewników w nowym opakowaniu. Stanowią one 
przykład komunikacyjnej maskarady. Jako artefakty upodabniają się bo-
wiem do leków. Do tej pory opublikowaną serię tworzą następujące mod-
litewniki wyspecjalizowane: Miserikordyna, Miserikordyna bambino, Via 
Crucis, Spiritualis Unctio i Antydepresanty. Wszystkie wymienione publi-
kacje są dla mnie świadectwem translokacji typowych dla współczesnego 
dyskursu religijnego. Ich dogłębna analiza pozwala w szerszym kontekście 
widzieć różnorodne kwestie związane z modyfikacjami wzorców gatunko-
wych wypowiedzi z różnych obszarów logosfery37.

Dla charakteryzowanych tu przeobrażeń istotne znaczenie ma zjawisko 
destabilizacji reguł dyskursu religijnego na poziomie wzorca. Dyskurs re-
ligijny jest, co już podkreślałam niejednokrotnie, zorganizowany antyno-
micznie. Obok obszarów względnie ustabilizowanych (przede wszystkim 
sfera działań kultowych) funkcjonują przestrzenie rozchwiane, migotliwe, 
nieustabilizowane. Stwarza to możliwość wprowadzania różnorodnych 
zmian w praktykach komunikacyjnych realizowanych w różnych obsza-
rach dyskursu. Wybrane cechy stylistyczne zyskują nową motywację. 
W przypadku interesujących nas tu gatunków (ale prawidłowość nie do-
tyczy wyłącznie modlitewników i gatunków je tworzących) są to cechy 
z każdego piętra organizacji schematu gatunkowego. Wzorzec dyskursu 
ustabilizowany, osadzony w tradycji (a taki jeszcze przecież funkcjonuje 
w komunikacji religijnej), tradycję konserwujący i waloryzujący pozytyw-
nie służy faworyzowaniu standaryzacji struktur gatunkowych, dowartoś-
ciowuje formuły jako budulec tekstów i jako samodzielne komunikaty 
(wypowiedzi lub całe kolekcje reprodukowane), w przekazie katechetycz-
nym upatrując środka na ich ożywienie, ogranicza (zwęża) wymiary dia-
logowości i nadaje modelom interakcji określone ramy. 

Warto przypomnieć w tym miejscu przejęte z tradycji gramatyczne 
sygnały scenariuszowości modlitw okolicznościowych i przytoczyć choćby 
jeden przykład realizacji wspomnianych praktyk redakcyjnych: 

Modlitwa w intencji steranych życiem rodziców
Panie Boże Wszechmogący, który wybrałeś za matkę Twego Syna Najświęt-
szą Maryję Pannę, spraw, bym znalazł(a) tyle sił i pogody, by przyjąć w nasz 
dom rodziców mojej żony (mojego męża). Spraw, abym zawsze im służył(a) jak 

37 O szerszych kontekstach dla tej problematyki zob. M. Wojtak, O wybranych trans-
lokacjach komunikacyjnych w dyskursie religijnym, [w druku: Język religijny dawniej 
i dziś, t. 7]; taż, Modlitewnik jako lekarstwo – analiza genologiczna, [w druku: „Roczniki 
Humanistyczne KUL”]. 
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syn (córka), bez buntu o moje zdrowie i czas. Daj, abym był(a) wyrozumiały(a) 
i cierpliwy(a) dla ich starości, abym do końca z godnością człowieka wierzącego 
w Ciebie spełniał(a) przyjęte na siebie obowiązki ich opiekunów. Przez Chrystusa, 
Pana naszego. Amen38.

W modlitewnikach klasycznych, które realizują reguły wspomnianej 
wersji dyskursu religijnego, dowartościowaniu podlega przekaz forma-
cyjny i typowe dla niego wykładniki dialogowości. Jest on nie tylko 
rozbudowany, ale też polimorficzny. Funkcjonuje, przypomnijmy, w dwu 
zasadniczych formach, a więc jako przekaz wyspecjalizowany (eksplicytny) 
lub jako przekaz wtopiony w komunikaty kultowe (implicytny). 

Pierwsza postać tego przekazu przybiera najczęściej kształt różnorod-
nych wstawek katechetycznych odznaczających się konkretnością, szcze-
gółowością i drobiazgowością zawartych w nich wskazówek, nakazowym 
charakterem komunikatów i nawiązaniem do konwencji stanowienia re-
guł postępowania (stąd brak uzasadnień dla dyrektyw, brak możliwości 
dyskutowania). Zarówno wstawki objaśniające, jak i instruktażowe podle-
gają znamiennym przeobrażeniom. Obok klasycznych wypowiedzi przybli-
żających jakieś zjawisko, redagowanych zgodnie ze schematem „X polega 
na…”, schematem wypełnionym leksyką znaną użytkownikom książeczek 
do nabożeństwa, pojawiają się komentarze katechetyczne w formie no-
woczesnego teologicznego wykładu inkrustowane cytatami z Katechizmu 
Kościoła Katolickiego39. Dyrektywność przekazu instruktażowego bywa 
osłabiana za sprawą różnorodnych transformacji wykładników kategorii 
osoby. Najczęściej stosuje się formy typu MY, czyli czasownikowe formy 
1. os. l.mn. i kongruentne formy nominalne. Maskowanie intencji dyrek-
tywnych decyduje też o użyciu nazw funkcji w roli podmiotów wypowie-
dzeń zredagowanych zgodnie z opisywaną tendencją („rodzice, małżonko-
wie, dzieci… gromadzą się, uczestniczą, modlą…”).

Kształt tego przekazu oraz formacyjnego przekazu implicytnego wiąże 
się ściśle ze sposobem kształtowania wymiaru komunikacyjnego mod-
litewnika. Obowiązuje wielopoziomowy model komunikacji i osobliwy 
(osobny) jej styl związany z działaniem zasady przełączania poziomów. 
Podmiotem komunikacji jest wierny, który podporządkowuje się regułom 
komunikacji ustalanym przez instytucję kościelną, przyjmując wymienio-
ne obligacje jako naturalne. 

W sposobie kształtowania modlitewników jako komunikatów global-
nych, a także w kształcie wypełniających je wypowiedzi odzwierciedla się 

38 Bóg moją miłością. Modlitewnik dla rodzin, oprac. ks. dr J. Usiądek, b.r.w. s. 49–50.
39 Por. M. Wojtak, Między tradycją a nowoczesnością…, s. 129–130.
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działanie zasady stosowności zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej 
– „do Boga i o Bogu można (należy) mówić w sposób X”. Sposób ów, za-
korzeniony głęboko w tradycji, uwzględnia relację petenta wobec sacrum, 
a Boga ujmuje jako władcę. Użytkownik modlitewnika jest weń wpisany 
jako członek wspólnoty dyskursywnej (wspólnoty wiernych), który nie 
tylko przyjmuje określoną wizję świata i podziela system wartości charak-
terystyczny dla tej wspólnoty, lecz akceptuje propagowane postawy oraz 
normy zachowań i godzi się na organizowanie sposobów komunikacji 
ze sferą sakralną w formie zbioru scenariuszy komunikacyjnych (rytów) 
oraz gatunków wypowiedzi i ich tekstowych realizacji. 

Rola członka wspólnoty wiernych, sytuującego swe dokonania ży-
ciowe w perspektywie wieczności, pozwala na plan dalszy odsuwać inne 
role oraz je reinterpretować bez odwołania do zachowań językowych 
przypisanych każdej z nich. O formie modlitewnika klasycznego w jego 
planie dyskursywnym decyduje przewidziana dla podmiotu dyskur-
su rola chrześcijanina ukształtowana jako komunikacyjny kostium 
przywdziewany bez oporów w komunikacji zrytualizowanej, a więc upo-
rządkowanej i narzuconej. W całym modlitewniku funkcjonują liczne 
i wyspecjalizowane językowe wykładniki tej rytualizacji, które postrzegać 
możemy jako komponenty tradycyjnego stylu religijnego.

Ponieważ relacje między Bogiem i człowiekiem kształtowane są we-
dług schematu pan – sługa, więc odzwierciedleniem tej modlitewnej prag-
matyki stają się stosowne wybory leksykalne. Nadawca modlitw jako 
„pokorny sługa oddaje królowi nad króle hołd należny (najgłębszy)”, 
„upada na twarz przed Bogiem, błaga (racz dać miłościwie, racz narodzić 
się w moim sercu, zmiłuj się nad sługą swoim)”. Konserwowaniu stylu re-
ligijnego w wersji tradycyjnej sprzyja powielanie schematów tekstowych, 
użycie formuł oraz takich schematów syntaktycznych jak postpozycja przy-
dawki czy finalny szyk orzeczenia. 

Modlitewniki zmodernizowane jako przekazy monodyskursywne 
łączą gatunkową i dyskursywną tradycję z (po części) ustalonymi mo-
dyfikacjami. Zakresy reprodukcji gatunkowego kanonu sprawiają, że od-
naleźć w nich można wybrane składniki teocentrycznie zorientowanej 
wizji świata, kodowanie relacji Bóg–człowiek w formule pan–sługa i uży-
cie archaicznych składników tradycyjnego stylu religijnego. Jednocześnie 
obserwuje się rozluźnienie okowów gatunku. Najogólniej, jak już wspomi-
nałam na początku niniejszego rozdziału, chodzi o uruchomienie procedur 
redukcji rozmiarów przekazu formacyjnego lub jego rozbudowywanie łą-
czone jednak ze zmianą stylu wysłowienia (objaśnianie, łagodna perswa-
zja). O kształcie całości przesądzają też różnorodne zabiegi kompozycyjne 
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i transformacyjne, obejmujące przekaz kultowy. Także w odniesieniu do tej 
wersji modlitewnika trzeba stwierdzić, że mechanizmów modernizacyj-
nych nie da się zamknąć w ramach reguł gatunkowych ani na poziomie 
gatunku w formie kolekcji, jakim pozostaje modlitewnik, ani na płaszczyź-
nie konwencji dookreślających modele gatunków, które tę kolekcję wy-
pełniają. Mechanizmy gatunkowe są wspomagane przez prawidłowości 
modernizujące dyskurs. Oddziaływania są, jak w przypadku modlitewni-
ków klasycznych, wzajemne.

Dzięki modlitewnikom monodyskursywnym zarówno klasycznym, 
jak i zmodernizowanym w dyskursie religijnym można obserwować 
ciągłość wzorców zachowań komunikacyjnych i zanurzenie w tradycji. 
Z deklaracji redaktorów modlitewników wynika, że traktują oni ów tra-
dycjonalizm jako wartość. Szacunkowi dla tradycji towarzyszy jednak prze-
konanie o potrzebie jej przeobrażania i dostosowywania form przekazu 
do potrzeb komunikacyjnych wspólnoty wiernych. 

Modlitewniki wspomagają procesy przemian w planie tematycz-
nym dyskursu. Następuje reinterpretacja obrazu sfery sacrum i obrazu 
powinności chrześcijanina. Praktyki kultowe są wpisane w styl życia 
i potrzeby (w tym potrzeby religijne) współczesnych wiernych. Zmienia 
się także płaszczyzna pragmatyki dyskursywnej. Modlitewniki suge-
rują, że Bóg jako opiekun, przyjaciel zachęca człowieka, aby z ufnością 
dziecka szukał z Nim kontaktu. Formalne wykładniki rytualizacji ustę-
pują miejsca sytuacyjnym dopełnieniom. Sakralizacja komunikatu jest 
wspomagana przez reguły stosowności zewnętrznej. Zmienia się, pozo-
stając jednak nadal pod instytucjonalną kontrolą (często maskowaną), 
sposób werbalizacji niektórych składników dyskursu. Sporo jest jeszcze 
szablonu, zwłaszcza konstrukcyjnego – wystarczy porównać schematy 
modlitw, począwszy od modlitwy okolicznościowej, zmienionej w nie-
wielkim stopniu, przez scenariusze nabożeństw czy (praktycznie nie-
zmienione z przyczyn oczywistych) ryty sakramentów.

Wzbogacają się i urozmaicają zakresy wielostylowości przekazów 
wypełniających modlitewnikową sylwę. Nie brak wykładników trady-
cyjnego stylu religijnego, ale pojawiają się też style wysłowienia upo-
wszechniane po Soborze Watykańskim II. Komunikaty modlitewne 
są zanurzone w Biblii (cytuje się jednak nowsze translacje), ale zawierają 
wiele składników scjentyficznego języka teologii oraz upowszechniane 
przez teologów sposoby obrazowania. Odnajdujemy w nich składniki pol-
szczyzny oficjalnej (podtrzymujące wrażenie hieratyczności wysłowienia), 
a także elementy polszczyzny potocznej w wersji stonowanej. Znamie-
niem oddalenia od zwykłego sposobu komunikacji jest przede wszystkim 
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składnia – skomplikowana, często utrudniająca uznawanie przez wiernych 
przygotowanego tekstu za własny. Można więc mówić, że w modlitew-
nikach zmodernizowanych szablonowość i formuliczność jest osłabiana 
lub przekształcana. Dialogowość także realizuje się w nowej formule. Jest 
tuszowana w przekazie katechetycznym wystylizowanym na dyskretny 
głos Kościoła adresowany do wiernych. Znamiennym modyfikacjom pod-
dawana jest zaś ta kategoria w przekazie kultowym. Chociaż Bóg pozo-
staje adresatem tego przekazu, osłabieniu podlega petycyjność, częściej 
pojawiają się jawne akty uwielbienia i aranżowanie w tekście sytuacji 
spotkania z przyjacielem. Dowartościowuje się konwencję soliloquium, 
dzięki czemu modlitewniki w nowy sposób realizują swe nastawienie 
formacyjne. Utrwalają się ponadto nowe jakości stylu religijnego, czyli 
środki, które mają osobliwą referencję – odniesienie do transcendencji.

W ten sposób tworzy się i utrwala określony sposób koegzystencji tra-
dycyjnych i nowych (lekko zmodyfikowanych) form przekazu w ramach 
dyskursu religijnego, w którym dominować mają sakralny punkt widzenia 
i sakralna perspektywa. 

Na płaszczyźnie dyskursywnej modlitewnik pozostaje głosem Kościo-
ła nauczającego, który, nie chcąc gubić swego dziedzictwa, dostrzega po-
trzebę jego odnowienia. Wiernymi nie tylko steruje, ale stara się uwzględ-
niać ich mentalność, a zwłaszcza umiejętności i nawyki komunikacyjne. 
Modlitewniki, o których teraz mowa, są świadectwem starań o wycho-
wanie wiernych do takiego stylu komunikacji w sferze religijnej, który 
nie naruszałby reguł stosowności przedmiotowej. Przekaz formacyjny ko-
munikuje, że Bóg nie jest zwykłym składnikiem codzienności, więc roz-
mawiać z Nim trzeba w specjalny sposób. Zasada relewancji nie obejmuje 
tu jednak wyłącznie przedmiotu, lecz ogarnia styl werbalizacji traktowa-
ny na mocy tradycji lub instytucjonalnych przekształceń jako właściwy. 
Modlitewniki funkcjonują jako komunikaty ów styl konserwujące. 

Wspomniane tendencje podlegają zmianom pod wpływem mod-
litewników w znaczącym stopniu odbiegającym od gatunkowego ka-
nonu i modlitewników hybrydalnych. Modlitewniki te nie są jednak 
osadzone w komunikacyjnej (dyskursywnej) próżni. Potwierdzają znaną 
już prawdę o braku powszechnie przyjmowanych wzorców zachowań 
komunikacyjnych w określonych obszarach dyskursu. Uczestnik tej ko-
munikacji jest traktowany jako niezwykle istotny jej parametr. Dlate-
go zasada stosowności podmiotowej stanowi najważniejszy wyznacz-
nik kształtu przekazów religijnych (w tym przypadku modlitewników). 
Może się to spotykać (i spotyka się) z protestami strażników klasycznego 
ładu dyskursywnego. 
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Modlitewniki z tej grupy w sposób najbardziej radykalny odbiegają 
od gatunkowego kanonu. Obserwuje się w nich nowe sposoby realizacji 
konwencji gatunku w formie kolekcji. Wyrazista jest zwłaszcza suprema-
cja kompozycji blokowej z segmentami opartymi na analogii. W mod-
litewnikach hybrydalnych zaś dominują układy kontaminacyjne. Nie 
mniej istotne jest wprowadzenie nowych formuł modlitewnych i osob-
liwej gry z tradycją zarówno w planie morfologicznym wypowiedzi, jak 
i w sposobie konstruowania potencjału illokucyjnego. 

Najbardziej nośne są jednak przekształcenia planu tematycznego 
dyskursu, w szczególności zmiana perspektywy w sposobie widze-
nia świata, w tym relacji człowiek–Bóg. W osobliwy sposób realizuje 
się w tych modlitewnikach zasada rozszczepienia komunikacyjnego, 
gdyż włącza się do komunikacji nowe podmioty modlitewne i zmie-
nia sposoby kodowania intencji parenetycznych. Eksplicytny przekaz 
formacyjny przybiera kształt hybrydalny, łącząc wysłowienie typowe 
dla wstawek katechetycznych z klasycznego modlitewnika ze stylisty-
ką regulaminu. W niektórych modlitewnikach przekaz ów ulega cał-
kowitej redukcji, ustępując miejsca parenezie implicytnej, wtopionej 
w wypowiedzi kultowe, wystylizowane tak, aby uwzględniać punkt 
widzenia grupy wiernych, którzy mają być użytkownikami modlitew-
nika. Dlatego pisząc swego czasu o sposobach przekształcania modli-
tewnikowego kanonu, posłużyłam się następującymi szczegółowymi 
formułami, dookreślającymi ich komunikacyjne uformowanie (tonację 
ogólną):

[1] Młodzieżowo to zatem: 1) jak młodzież w potocznej komunikacji środowiskowej, 
2) jak młodzież w swych wyobrażeniach o stosownych kontaktach z Bogiem […], 
3) jak młodzież podlegająca procesom edukacji religijnej (katechizacji)40.

[2] Lakonicznie to krótko, z możliwością przedłużenia, niebanalnie, choć czasem z wy-
zyskaniem szablonu, w czasie sakralnym i sakralizowanym, bez ekscesów po stronie 
stylistyki tekstu – przeciwnie: w sposób stonowany i z szacunkiem dla tradycji reli-
gijnego wysłowienia41.

[3] Po żołniersku […] to przede wszystkim regulaminowo, a więc zgodnie z instruk-
tażem, w celu wypełnienia woli instytucjonalnego normodawcy, ale też z poszano-
waniem tradycji i rytuału religijnego, poważnie, podniośle oraz z zachowaniem reguł 
etykiety42.

40 M. Wojtak, Młodzieżowo, lakonicznie…, s. 134.
41 Tamże, s. 137.
42 Tamże, s. 141.
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[4] Ekologicznie to z troską o Boże stworzenie, po bratersku (po franciszkańsku), nie 
zawsze typowo i tradycyjnie, ale też bez eksperymentatorskich popisów – pięknie 
(nawet poetycko), godnie i stosownie43.

Modyfikacje samego gatunku, a także odzwierciedlane w modlitew-
nikach i utrwalane w nich przeobrażenia dyskursu – to przyczyny posze-
rzenia zakresów polimorficzności stylistycznej dyskursu religijnego o takie 
rejestry mowy, które naruszają tradycyjny model hieratycznej mowy re-
ligijnej. Szanując tradycję, twórcy i redaktorzy modlitewników uwzględ-
niają horyzonty poznawcze i komunikacyjne współczesnych wiernych. 
Przyznają im prawo mówienia do Boga i o Bogu własnym głosem. 

Najbardziej wyraźnie odzwierciedla się ta tendencja w modlitewniku 
przeznaczonym dla młodzieży, która przygotowuje się do przyjęcia sakra-
mentu bierzmowania44.

Ciśnienie empirii komunikacyjnej jest obecnie tak wielkie, że nie 
może być ignorowane ani w refleksji teoretycznej, ani w działaniach 
normatywnych. W przypadku komunikacji religijnej, która jest inter-
akcją podmiotów o zasadniczo odrębnym statusie ontologicznym (czło-
wiek–byt transcendentny), muszą się pojawiać napięcia na poziomie 
lokucji, czyli językowego kształtu komunikatów. W komunikacji, która 
jest zarówno bezpośrednia, jak i wielopoziomowo i wieloaspektowo 
zapośredniczona, dynamika przeobrażeń nie może się wiązać z jednym 
wymiarem. 

W modlitewnikach odzwierciedla się stosowanie filtrów komu-
nikacyjnych o różnym stopniu gęstości. Z jednej strony dostrzegamy 
wyraziste tendencje separatystyczne, związane z nadawaniem wypo-
wiedziom religijnym kształtu wyznaczonego przez reguły stosowno-
ści wewnętrznej i konserwowaniem tradycyjnego stylu religijnego, 
który wielu wiernym jawi się jako obcy i wymagający przekładów. 
W tę orientację dyskursywną wpisują się, jednocześnie ją modyfiku-
jąc, zabiegi redakcyjne stanowiące pierwszy stopień otwarcia, a więc 
balansowanie między rytualizacją religijną a rytualizacją świecką. Hie-
ratyczność wypowiedzi (całych modlitewników lub tylko wybranych 
komponentów takiej kolekcji) jest lekko osłabiona, ale brak wyraź-
nych aliansów ze stylami wysłowienia preferowanymi przez współ-
czesną kulturę. Z drugiej strony zaś następuje otwarcie na różne obszary 

43 Tamże, s. 146.
44 W. Jędrzejewski OP, Z Bogiem na czacie. Modlitewnik dla młodych, Warszawa 2005. 

Charakteryzowałam go bliżej w artykule Czasowe złoża stylowe…, s. 361–374 oraz mono-
grafii Współczesne modlitewniki w oczach językoznawcy, dz. cyt., s. 143–164. 
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komunikacji świeckiej włącznie z przestrzenią niskich rejestrów stylu 
potocznego i slangów.

Znakiem czasu staje się zjawisko mimikry komunikacyjnej, która mniej 
lub bardziej wyraźnie kieruje formę modlitewników w stronę najnow-
szych sposobów komunikacji związanych z telefonią komórkową i inter-
netem. Nie chodzi jednak na ogół o naśladowanie stylu takich interakcji, 
lecz epatowanie nowością i typowe dla współczesnych zachowań komu-
nikacyjnych intrygowanie oraz zaskakiwanie odbiorców. W ten sposób 
w ramach przestrzeni dyskursu, którą organizują i wypełniają modlitew-
niki, następuje zderzanie przeciwstawnych wartości – poszanowania (wręcz 
reprodukowania) tradycji i epatowania (czasem szokowania) nowością 
(ścierania się tendencji zachowawczych z innowacyjnymi). 

W pierwszym przypadku działają mechanizmy stosowności przedmio-
towej, a rytualizacja i stereotypizacja przekazu kultowego są przezwycię-
żane w przekazie katechetycznym, który pokazuje bogaty świat (świat 
wiary) ukryty za pozornie martwymi formułami. W przypadku drugim 
zaś próbuje się niektóre składniki modlitewnikowej sylwy przetłuma-
czyć na styl wysłowienia typowy dla wybranych grup współczesnych 
wiernych, rezygnując w ramach stosowności podmiotowej z eksplicytnego 
przekazu katechetycznego.

Zasada redukcjonizmu genologicznego wpisana w reguły gatunku po-
zwala opuszczać liczne składniki kolekcji i otwierać kanon na wypowiedzi 
nowe, zgodne z duchem czasu i potrzebami, a także przyzwyczajeniami 
komunikacyjnymi wiernych. Są to wypowiedzi, które skutecznie uwspół-
cześniają kanon, zachowując religijną perspektywę w sposobie kształto-
wania i prezentowania świata.

* * *

Na koniec warto dodać, że analiza modlitewników może z powo-
dzeniem służyć formułowaniu wniosków odnoszących się do innych 
gatunków, a więc sprawdzaniu możliwości poznawczych genologii lin-
gwistycznej. Modlitewniki potwierdzają funkcjonowanie w świecie 
gatunków piśmiennictwa użytkowego bytów genologicznych skompli-
kowanych, lecz uformowanych według reguł, które da się uchwycić. 
Pozwalają poszerzyć i pogłębić wiedzę na temat gatunków w formie 
kolekcji oraz przedstawić bogactwo ich tekstowych realizacji. W ramy 
porządku poznawczego włączają takie składniki uniwersum mowy, które 
nie były objęte refleksją filologiczną. Pokazują zakresy uporządkowań 
w świecie tekstów, które nie tylko w potocznej świadomości funkcjonują 
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jako zbiór heterogeniczny. W nowym świetle stawiają kwestie relacji 
gatunek–dyskurs oraz styl funkcjonalny. Pozwalają lepiej rozumieć wza-
jemne oddziaływanie czynników wewnętrznych (reguł gatunkowych) 
i zewnętrznych (dyskursywnych) w procesie przeobrażania zachowań 
komunikacyjnych człowieka.
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Łódzkie badania nad 
językiem religijnym

Teksty religijne należą do najstarszych zachowanych zabytków piś-
miennictwa polskiego i z tego względu od dawna były wykorzystywane 
w badaniach historycznojęzykowych. Umożliwiały zapoznanie się z daw-
nym systemem języka polskiego (fonetyką, fleksją, słowotwórstwem, 
składnią), a także stanowiły materiał do studiów nad historycznym roz-
wojem funkcjonalnej sprawności polszczyzny. Analiza języka i stylu po-
zwalała rozstrzygać o autorstwie utworu, jego terytorialnym pochodzeniu, 
o podleganiu wpływom obcym. Pod względem stylistycznym omawiano 
utwory religijne w kontekście badań nad językiem artystycznym. Twór-
czość kaznodziejska służyła jako materiał do badań stylu retorycznego 
i publicystycznego.

Jakkolwiek w toku tych badań poczyniono wiele istotnych spostrze-
żeń, to jednak w procedurze badawczej długo nie uwzględniano religijne-
go charakteru tekstu jako istotnego aspektu rzutującego na jakość języka 
i scalającego dany tekst z innymi przynależnymi do sfery sacrum. Zainte-
resowanie językiem religijnym jako odrębną jakością na tle polszczyzny 
ogólnej pojawiło się w Polsce w następstwie badań literatury religijnej. 
W latach 70. XX wieku tematykę tę podjęły też synody (Synod Duszpa-
sterski Archidiecezji Krakowskiej 1972–1979 czy Synod Diecezji Katowickiej 
1972–1975). W rezultacie jedno z kolejnych sympozjów organizowanych cy-
klicznie przez Sekcję Wykładowców Literatury Religijnej w Seminariach 
Duchownych przy Komisji Nauki Episkopatu Polski (przy współudziale 
Zakładu Badań nad Literaturą Religijną KUL) poświęcono zagadnieniom 
współczesnego języka religijnego. Sesja odbyła się w Pniewach w 1980 
roku, ale referaty tam wygłoszone ukazały się drukiem dopiero w roku 
19881. Od tego momentu pojęcie języka religijnego weszło do języko-
znawstwa. Istnieje ono także w wielu innych naukach, które rozważają 

1 O języku religijnym. Zagadnienia wybrane, red. M. Karpluk, J. Sambor, Lublin 1988.



Elżbieta Umińska-Tytoń

 178

zagadnienia religii i jej języka, jak filozofia, etnologia, religioznawstwo, 
semiotyka itd. Nauki te w rozmaity sposób uzasadniają odrębność języka 
religijnego. Na gruncie językoznawstwa przyjęło się to pojęcie w wersji 
zaproponowanej przez Irenę Bajerową. Wyodrębniła ona język religijny 
nie na zasadzie formy, ale funkcji, jaką pełni ta odmiana w życiu społecz-
nym. Zatem przyjmuje się, że język religijny to odmiana języka ogólnego 
będąca środkiem komunikacji w życiu religijnym. Główne funkcje tego 
języka to:

1) kontaktowanie człowieka ze światem nadprzyrodzonym;
2) opis ludzkiej wizji tego świata;
3) sformułowanie odnośnego zespołu wartości i nakazów moralnych2.
W początkowym okresie definiowano termin „język religijny” przez 

wskazanie jego zakresu. Taki charakter ma też definicja zawarta w Encyklo-
pedii katolickiej, według której: „Język religijny to język będący istotnym 
składnikiem religijnych aktów i zachowań, indywidualnych lub społecz-
nych; wyspecjalizowaną jego częścią jest język teologii; może być badany 
w ramach różnorodnych nauk: lingwistyki, logiki, psychologii, socjologii, 
etnologii, filozofii. / W aspekcie filologicznym język religijny definiowany 
jest następująco: / W węższym znaczeniu język religijny to język teologii 
moralnej, dogmatycznej, także język rytualny (język liturgiczny w chrześ-
cijaństwie), język modlitw prywatnych, tekstów świętych (Biblia), trak-
tatów teologicznych, katechezy, kazań oraz religijnej literatury pięknej. 
W szerszym znaczeniu język religijny to język potoczny zawierający wy-
powiedzi o Bogu i postawie ludzkiej względem Boga oraz język występu-
jący w tekstach traktujących o religii, np. dotyczących historii, socjologii, 
psychologii i religii”3. Wynika stąd jasno, że obszar zjawisk obejmowa-
nych pojęciem języka religijnego jest niezwykle rozległy. Przez ostatnie 
trzy dekady językoznawcy prowadzili i prowadzą intensywne badania, 
koncentrując swoją uwagę na różnych aspektach funkcjonowania języka 
religijnego. Zespoły tekstów będących podstawą badań nad językiem re-
ligijnym skupiają się w następujących kategoriach:

− teksty biblijne;
− teksty liturgiczne (modlitwy, pieśni);
− kazania i listy pasterskie;
− katecheza;
− dokumenty Kościoła;

2 I. Bajerowa, Szanse języka religijnego w świetle kultury masowej, [w:] Teologia 
– kultura – współczesność, red. Z. Adamek, Tarnów 1995, s. 99.

3 Język religijny [hasło], [w:] Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Bednarek i in., Lub-
lin 2000.
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− język mediów religijnych;
− literatura religijna;
− świadectwa religijności ludowej;
− socjolekt duchownych.
Ta na pozór przejrzysta klasyfikacja grupuje teksty o wspólnej domi-

nującej funkcji. W istocie jednak układ ten podlega znacznej komplika-
cji, gdy uwzględni się perspektywę diachroniczną. Najbogatszą literaturę 
przedmiotu mają przekłady biblijne. Podejmuje się tu szereg szczegóło-
wych i ogólnych zagadnień dotyczących:

− techniki przekładowej;
− relacji języka przekładu do polszczyzny ogólnej jemu współczesnej;
− relacji przekładu do tradycji;
− celu i adresu czytelniczego nowszych przekładów itd. 
W Łodzi systematyczne badania dawnych tekstów religijnych zapo-

czątkowała Maria Kamińska monografią Psałterz floriański. Monografia 
językowa, cz. I: Ortografia, fonetyka, fleksja imion (Łódź 1981), cz. II: Flek-
sja liczebników, zaimków, czasowników (Łódź 1993). Zainteresowanie tym 
zabytkiem dzieliła z Markiem Cybulskim, który opracował język piętna-
stowiecznej części Psałterza (Język piętnastowiecznej części Psałterza flo-
riańskiego. Ortografia, fonetyka, fleksja, Łódź 1988; Język piętnastowiecz-
nej części Psałterza floriańskiego. Składnia zdania pojedynczego, Łódź 
1993; Staropolskie przekłady Psałterza, Łódź 1996). W dalszej kolejności 
badaniem objęto styl zabytku (Danuty Kowalskiej, Styl Psałterza floriań-
skiego na tle porównawczym, Łódź 2003). Studia nad tym zabytkiem 
uzupełniają prace zbiorowe: Indeks łacińsko-polski do Psałterza floriań-
skiego (Warszawa 1995); Słownik polsko-łaciński do średniowiecznych 
psałterzy polskich. Wyrazy autosemantyczne (Łódź 2000) oraz reprintowe 
wydanie Psałterza floriańskiego (Łódź 2002).

Przedmiotem analiz językowych i stylistycznych stały się też inne 
teksty biblijne4. Należy tu wymienić opracowanie Ewy Woźniak Słow-
nictwo i frazeologia Psałterza krakowskiego (1532) na tle ówczesnych 
przekładów biblijnych (Łódź 2001), Danuty Kowalskiej Sztuka słowa 
Mikołaja Reja. Studium stylistycznojęzykowe „Psałterza Dawidowego” 
(Łódź 2013) oraz studia Danuty Bieńkowskiej nad przekładami biblijnymi 
ks. Jakuba Wujka (m.in.: Styl językowy przekładu Nowego Testamentu 

4 Nie jest moim celem tworzenie pełnego zbioru publikacji dotyczących języka re-
ligijnego powstałych w łódzkim środowisku akademickim. Znaleźć je można na stronie 
internetowej Katedry Historii Języka Polskiego Wydziału Filologicznego UŁ, gdzie za-
mieszczono aktualizowaną Bibliografię prac językoznawczych. Tu wymieniam tylko prace 
książkowe, o charakterze monograficznym. 
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Jakuba Wujka (na materiale czterech Ewangelii) (Łódź 1992); Słownictwo 
i frazeologia w Psałterzu przełożonym przez ks. Jakuba Wujka (1594), t. 1 
i 2 (Łódź 1999). Uwieńczeniem wieloletnich studiów nad stylem polskich 
przekładów biblijnych jest synteza Danuty Bieńkowskiej Polski styl biblij-
ny (Łódź 2002). Szesnastowieczne translacje takich ksiąg biblijnych, jak: 
Eklezjastes Hieronima z Wielunia i Księga Syracha Piotra Poznańczyka sta-
ły się przedmiotem analiz Anny Lenartowicz-Zagrodnej („Eklezjastes” Hie-
ronima z Wielunia (1522). Transliteracja i transkrypcja. Monografia języka, 
Łódź 2011; Księgi Jezusa, syna Syrachowego, Ecclesiasticus rzeczone, ktore 
wszytkich cnot naukę zamykają w sobie w przekładzie Piotra Poznańczy-
ka, oprac. i transkrypcja zabytku Anna Lenartowicz-Zagrodna, Łódź 2013). 
Biblijnym nazwom własnym poświęcone są studia Rafała Zarębskiego 
Słownik nazw osobowych w polskich przekładach Nowego Testamentu 
(Łódź 2005) oraz Nazwy osobowe w polskich przekładach Nowego Testa-
mentu (Łódź 2006). Autor przygotowuje monografię nazw miejscowych 
w polskich przekładach Nowego Testamentu.

Zainicjowane przez M. Kamińską w łódzkim środowisku badania nad 
polszczyzną najdawniejszych translacji Pisma Świętego były wówczas 
– ponad trzydzieści lat temu – pionierskie i nowatorskie. Dzisiaj stanowią 
punkt odniesienia dla bardzo bujnie rozwijających się w różnych ośrod-
kach naukowych badań nad językiem zarówno dawnych, jak i współczes-
nych tłumaczeń Biblii5. Początkowo skupiono się na strukturalistycznym 
opisie języka badanych zabytków. W dalszej kolejności uwagę badaczy 
zajęły ich walory stylistyczne. To w środowisku łódzkim wypracowano 
metodę badawczą polegającą na zestawianiu i porównywaniu różnych 
translacji biblijnych i dostrzeżono wartość uzyskanych w ten sposób wy-
ników dla historii rozwoju języka literackiego oraz jego biblijnej odmiany.

Spośród innych tekstów religijnych monografii językowej doczeka-
ły się modlitwy Wacława (Zdzisława Staszewska, Język Modlitw Wac-
ława. Ortografia, fonetyka, fleksja, Łódź 1997). Dokumenty Kościoła 
reprezentowane są przez pracę Anetty Ceglińskiej o stylu encyklik Jana 
Pawła II: Piękno papieskiego słowa (O stylu encyklik Jana Pawła II) 
(Łódź 2000). Obok tradycyjnych monografii językowych tekstów re-
ligijnych i studiów stylistycznojęzykowych pojawiają się w ostatnich 
latach nowe opracowania, związane, po pierwsze, z poszerzeniem per-
spektywy badawczej, po drugie zaś, z zastosowaniem (wykorzystaniem) 

5 Por. S. Mikołajczak, M. Rybka, Badania nad językiem religijnym w Polsce w latach 
1988–2013. Osiągnięcia – perspektywy badawcze, „Poznańskie Studia Polonistyczne” 2013, 
Seria Językoznawcza, t. 20, z. 2, s. 146–157.
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innych metodologii. I tak E. Woźniak, czyniąc przedmiotem swych ba-
dań dawne piśmiennictwo apokryficzne (Ofiary i krzywdziciele. Stu-
dium postaci w przedtrydenckim piśmiennictwie pasyjnym. Analiza 
językoznawcza, Łódź 2007), wyszła poza sferę językowo-stylistyczną, 
skupiając się na sferze semantycznej wypowiedzi oraz wykorzystując 
do analiz nowsze metodologie – z zakresu pragmalingwistyki, aksjolo-
gii, kognitywizmu. 

W środowisku łódzkim podjęto także nieprowadzone nigdzie w spo-
sób systematyczny badania gwarowej leksyki religijnej. Badania terenowe 
ograniczono do obszaru Polski centralnej. Interesujące wyniki tych badań 
złożyły się na obszerny cykl studiów Z. Staszewskiej. 

Łódź była przez wiele lat ważnym ośrodkiem inicjującym i inspirującym 
wszechstronne badania tekstów religijnych w szerokim kontekście kulturo-
wym. Na początku było duże przedsięwzięcie organizacyjne o zasięgu mię-
dzynarodowym pomyślane jako forma uczczenia Jubileuszu 2000 Chrześci-
jaństwa. Była to interdyscyplinarna, międzynarodowa konferencja Biblia 
a kultura Europy. Był to rok 1992, krótko po przemianach politycznych 1989 
roku. Wtedy jeszcze niewielu badaczy podejmowało pracę nad tekstami 
biblijnymi, a w każdym razie nie były jeszcze wówczas tak popularne i na-
głaśniane jak dziś. Temat zaproponowany przez M. Kamińską zaintereso-
wał badaczy zagranicznych oraz krajowych. Byli wśród nich przedstawiciele 
rozmaitych dyscyplin i środowisk: obok polonistów referentami byli filolo-
gowie klasyczni, romaniści, rusycyści, angliści, zarówno językoznawcy, jak 
i historycy literatury, teoretycy sztuki, filozofowie, wywodzący się z różnych 
ośrodków w kraju i z zagranicy (Barcelona, Dniepropietrowsk, Mińsk, Mos-
kwa). Pokłosie konferencji w postaci dwutomowej edycji ukazało się dru-
kiem jeszcze tego samego roku. Sukces tego przedsięwzięcia zachęcił do jego 
kontynuacji. W kolejnych latach, zawsze w maju, odbywały się konferencje 
współorganizowane przez Katedrę Historii Języka Polskiego UŁ, Ośrodek 
Badania Myśli Chrześcijańskiej i Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi. 
Tematy poszczególnych spotkań dotyczyły początkowo, najogólniej biorąc, 
tekstów religijnych, np. Jan Jakub Wujek tłumacz Biblii na język polski; 
Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka; 
Tekst sakralny – tekst inspirowany liturgią; Funkcja słowa w ewangelizacji. 
Potem przyszła kolej na idee chrześcijańskie w świecie: Inspiracje chrześci-
jańskie w kulturze Europy; Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka. Wresz-
cie rozpoczęła się seria tematów poświęconych pojęciom abstrakcyjnym, 
przez których pryzmat oglądano rozmaite fragmenty rzeczywistości. Były 
to: O doskonałości; Autorytety i normy; Piękno materialne – piękno ducho-
we; Rytuał. Język – religia; Osoba i osobowość – czynniki je kształtujące; 
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Pogranicza; Tradycja a nowoczesność; Tajemnice rozwoju; Ilość, wielkość, 
wartość; Naród, religia, język. Wokół tematów o szerokiej formule spoty-
kały się pokolenia profesorów z dużą wiedzą i poważnym dorobkiem na-
ukowym, młodszych adeptów nauki oraz studentów, nawet pierwszego 
roku, a także osoby, które z uczelnią nie były związane, lecz przychodziły 
na konferencje, zainteresowane podejmowaną problematyką. Interdyscy-
plinarny charakter obrad powodował, że specjaliści starali się mówić jasno 
i zrozumiale. Była to popularyzacja na najwyższym poziomie, wymagająca 
wielkiego wysiłku, w pewnym sensie pozwalająca lepiej zgłębić również 
swoją dyscyplinę. Jednocześnie konferencje „majowe” stanowiły ważne 
forum wymiany myśli w świecie coraz bardziej atomizujących się, wąsko 
wyspecjalizowanych dyscyplin naukowych. Z każdym rokiem grono uczest-
ników majowych spotkań poszerzało się o nowe osoby. Plon majowych 
konferencji zawarty został (z niewielkimi wyjątkami) w utworzonej serii 
wydawniczej o wspólnej szacie graficznej drukowanej nakładem Archidie-
cezjalnego Wydawnictwa Łódzkiego. W tomach tych znaleźć można prace 
uczonych z wielu ośrodków naukowych krajowych i zagranicznych doty-
czące najróżniejszych tekstów religijnych.

Z każdym rokiem widoczne było promieniowanie tematyki badawczej 
na coraz szersze kręgi uczonych. W wielu ośrodkach rozpoczęto organizację 
cyklicznych konferencji naukowych poświęconych problematyce języka 
religijnego. Od 2002 roku w Poznaniu odbywają się międzynarodowe kon-
ferencje pod wspólnym tytułem Język religijny dawniej i dziś, od 2007 
roku cykliczne sympozja organizują Uniwersytet Szczeciński i Wyższa 
Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim (odpowiednio Język – Reli-
gia – Tożsamość oraz Język doświadczenia religijnego). W wielu ośrodkach 
tematyka języka religijnego była podejmowana okazjonalnie (Opole, Rze-
szów, Słupsk, Tarnów itd.). W 1999 roku przy Radzie Języka Polskiego PAN 
powstała Komisja Języka Religijnego, przemianowana następnie na Zespół 
Języka Religijnego. W swym składzie ma obok językoznawców, teologów 
(różnych wyznań), religioznawców, dziennikarzy. Łódź jest tam reprezento-
wana przez E. Umińską-Tytoń i E. Woźniak. Od chwili powstania Komisja 
inspiruje badania języka religijnego, organizuje i współorganizuje konfe-
rencje naukowe dotyczące języka religijnego, a także podejmuje zespoło-
we prace. Ich owoce to Bibliografia języka religijnego 1945–2005 (zebrała 
i oprac. M. Makuchowska, Tarnów 2007), a także opracowanie Zasady 
pisowni słownictwa religijnego (red. R. Przybylska, W. Przyczyna, Tarnów 
2004). Intensywnie narastająca literatura przedmiotu zrodziła propozycję 
przeniesienia na grunt językoznawstwa polskiego terminu „teolingwi-
styka” nazywającego dział badań lingwistycznych, którego przedmiotem 
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stałby się szeroko rozumiany język religijny, to jest „polszczyzna używana 
w Kościołach, a także poza nimi, jeśli dotyczy religii”6. Jest sprawą otwar-
tą, czy termin ten na trwałe wejdzie do polskiego językoznawstwa. Stał 
się natomiast tytułem serii wydawniczej stworzonej przez Komisję. W serii 
tej ukazało się już jedenaście tomów zawierających dokonania powstałe 
z inicjatywy Komisji, a także plon organizowanych przez Komisję konfe-
rencji. W przygotowaniu jest tom współtworzony w Łodzi7.

6 E. Kucharska-Dreiss, Teolingwistyka – próba popularyzacji terminu, [w:] Język 
religijny dawniej i dziś, red. E. Mikołajczyk, T. Węcławski, Poznań 2004, s. 23–30.

7 E. Kucharska-Dreiss, E. Umińska-Tytoń, O podstawowych założeniach publikacji 
systematyzującej i normującej sposoby zwracania się do osób duchownych w Polsce, „Se-
minaria Naukowe WTN” 2007, Seria AB, nr 6 (57), s. 11–16.
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Twardowskiego, Wisławy Szymborskiej, Joanny Pollakówny, Adriany 
Szymańskiej, Jerzego Szymika i in.). Autorka monografii Liryka ks. Jana 
Twardowskiego. Spotkanie ze św. Teresą z Lisieux (2014). Postać świętej 
Normandki jest także inspiracją jej własnej twórczości poetyckiej – tomiku 
Z Teresą (2010).

Stanisław Skobel – ks. dr hab., rektor Instytutu Teologicznego w Łodzi. 
Prowadzi badania w zakresie moralności życia społecznego i polityczne-
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po Soborze Watykańskim II oraz teologii cierpienia. Autor i redaktor ksią-
żek: Humanistyczny wymiar teologii moralnej. Francuska próba odnowy 
teologii moralnej po Soborze Watykańskim II salezjańskiego teologa Xa-
viera Thévenota (2010), Zaufać Bogu i człowiekowi. Żyć ewangelią w III ty-
siącleciu (t. 1, 2002), „A nadzieja zawieść nie może…” (Rz 5,5). Żyć ewangelią 
w III tysiącleciu (t. 2, 2007), Największa jest miłość (1 Kor 13,13). Żyć ewan-
gelią w III tysiącleciu (t. 3, 2011), Żyć godnie do końca (red., 2000), Wolność 
w prawdzie. Księga Jubileuszowa Instytutu Teologicznego w Łodzi (1997). 
Autor ponad sześćdziesięciu artykułów naukowych.

Sławomir Szczyrba – ks. dr hab. prof. nadzw. WSP w Łodzi; filozof i te-
olog, wykładowca przedmiotów filozoficznych w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Łodzi, redaktor naczelny kwartalnika „Łódzkie Studia Te-
ologiczne”, autor książek: Afirmacja Boga i życie moralne w ujęciu Jerzego 
Mirewicza TJ (1994), Problem relacji religijnej. Próba oceny przydatności dia-
logiki Martina Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekulary-
stycznej (2009). Interesuje się filozofią dialogu, filozofią spotkania oraz moż-
liwością uprawiania teologii i pedagogiki w paradygmacie dialogicznym. 
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Autor licznych artykułów w czasopismach i publikacjach zbiorowych, m.in.: 
„Jest tam, gdzie go wpuścimy!”. Kilka uwag o transcendencji i immanen-
cji Boga w nawiązaniu do klasycznej metafizyki i Buberowskiej dialogiki, 
„Łódzkie Studia Teologiczne” (2013); A subjective approach to encounte-
ring God in the proposal of Martin Buber, [in:] Philosophical and religious 
sources of modern culture, ed. J. Grzybowski (Frankfurt am Main 2012), 
Odzyskać Ja odzyskując Ty. Spór M. Bubera i J. Ratzingera/Benedykta XVI 
ze współczesną myślą o doświadczenie i pojmowanie Boga, [w:] Nadzieje 
i zagrożenia sekularyzacji, red. C. Korzec i R. Misiak, 2010; Quid satis, ani-
ma? Glosa na temat miary spełnienia osoby. Przyczynek do antropologii 
egzystencjalnej, [w:] Ilość – wielkość – wartość. Materiały z Konferencji: 
Łódź, 11–13 maja 2009 r., red. E. Umińska-Tytoń, 2010.
 
Elżbieta Umińska-Tytoń – prof. dr hab.; kierownik Katedry Historii Języka 
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Łodzi i dawnych obyczajów językowych. Autorka książek, rozpraw nauko-
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