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BÓG I UNIWERSALIA

Stanisław Judycki*
Uniwersytet Gdański

Instytut Filozofii

1. Spór o uniwersalia: motywacje

Prastary wgląd, leżący u początków filozoficznego myślenia Zachodu, dzieli 
wszystko, co istnieje, na zmienną sferę zjawisk i wieczną sferę idei: idee mają być 
doskonałymi wzorami (formami) niedoskonałych rzeczy danych zmysłowo. Idee 
są dostępne wyłącznie intelektualnie. Zgodnie z tą tradycją wszelkie rodzaje ist-
nienia należałoby podzielić na idee, czyli uniwersalia (universals), i partykularia 
(particulars)1. Motywacją wprowadzenia tego rodzaju dwoistości jest potoczna 
obserwacja, że istnieje wiele rzeczy podobnych do siebie, np. wiele rzeczy czer-
wonych lub wiele rzeczy trójkątnych. Skoro tak jest, to nasuwa się przypuszcze-

*  Stanisław Judycki – profesor nauk humanistycznych w zakresie filozofii, kierownik Zakładu 
Metafizyki, Filozofii Religii i Filozofii Współczesnej w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Gdań-
skiego. Adres: ul. Jana Bażyńskiego 4, 80–309 Gdańsk; e-mail: s.judycki@ug.edu.pl. ORCID: 
0000-0003-3586-846X.

1 Nawet ten podstawowy podział jest przedmiotem kontrowersji: „Anything that does or could 
exist is, it would seem, uncontroversially describable as an «entity» of some sort. The next hi-
ghest level of categorization is, however, a matter of some controversy. Some metaphysicians, 
for instance, think that all entities are fundamentally divisible at this level into universals and 
particulars, while others see the most fundamental division as being between abstract entities 
(for example, numbers, sets, and propositions) and concrete entities” (E.J. Lowe, A Survey of 
Metaphysics, Oxford 2002, s. 15); „The distinction between abstract and concrete entities is, we 
believe, a fundamental categorial distinction, in that every entity is either concrete or abstract, 
and no entity is both. We believe that the abstract – concrete distinction is, in fact, the most fun-
damental categorial distinction” (J. Hoffman, G.S. Rosenkrantz, Platonistic Theories of Univer-
sals, w: The Oxford Handbook of Metaphysics, red. M. Loux, D.W. Zimmerman, Oxford 2003, 
s. 46). 
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nie, że czerwień lub trójkątność są ogółami, które realizują się lub egzemplifikują 
w poszczególnych rzeczach czerwonych i w poszczególnych rzeczach trójkąt-
nych, podobnie jak człowieczeństwo realizuje się lub egzemplifikuje w poszcze-
gólnych ludziach. Twierdzi się, że uniwersalia mogą być trojakiego rodzaju: albo 
są to własności (properties), takie właśnie własności jak czerwień lub trójkątność, 
albo rodzaje (kinds), np. woda, lew, dąb, albo relacje (relations), np. bycie synem 
lub bycie pomiędzy.

Rozwiązanie platońskie polega na przyjęciu, że uniwersalia istnieją samo-
dzielnie: w świecie czasowym i przestrzennym istnieją partykularia, składające 
się z jakiegoś materiału (materii) oraz ze zrealizowanych w nich uniwersaliów, 
natomiast same uniwersalia nie istnieją ani w przestrzeni, ani w czasie, lecz w po-
zaprzestrzennej i pozaczasowej sferze bytu. Mogłoby być zatem tak, że żaden 
świat złożony z jakichkolwiek partykulariów nie istniałby, a mimo to istniałyby 
uniwersalia, istniałyby więc np. idee czerwieni, trójkątności, człowieczeństwa, 
lecz nie byłoby rzeczy czerwonych, trójkątnych, nie istniałyby żadne istoty ludz-
kie. Zwolennicy istnienia uniwersaliów w powyższym sensie twierdzą, że stano-
wisko to jest najlepszym wyjaśnieniem dla następujących faktów.

Przyjęcie istnienia uniwersaliów jest najlepszym wyjaśnieniem istnienia rzeczy 
tego samego rodzaju lub gatunku2. To, że istnieją rodzaje i gatunki, jest naszym 
przeświadczeniem potocznym, lecz uniwersalia w tym znaczeniu zakładają rów-
nież wszystkie nauki. Gdyby uniwersalia nie istniały, to wszystkie potwierdzają-
ce się w doświadczeniu generalizacje należałoby uznać za cud lub za całkowity 
przypadek. Gdyby rzeczy w świecie nie działały według zrealizowanych w nich 
uniwersaliów, to podlegalibyśmy swoistemu powszechnemu złudzeniu, gdyż ist-
niałyby wyłącznie podobne do siebie rzeczy partykularne, a więc rzeczy w rze-
czywistości nie mające ze sobą nic wspólnego, a mimo to wpływałyby na siebie 
w sposób regularny i dający ująć się w prawa, rozradzałyby się, przemieniały się 
jedne w drugie, jednakże u podłoża tego wszystkiego nie znajdowałaby się żadna 
wspólna im struktura, mogąca być podstawą całej tej kosmicznej „maszynerii”.

Istnienie uniwersaliów wyjaśnia również zdolność naszego umysłu do spo-
strzegania rzeczy należących do tego samego rodzaju lub gatunku. Aby wyjaśnić 
tę zdolność, można wprawdzie nie powoływać się na uniwersalia, wystarczy, jak 
się wydaje, powiedzieć, że umysł ludzki jest w stanie dostrzegać podobieństwa 

2 „Realists claim that where objects are similar or agree in attribute, there is one thing that they 
share or have in common; nominalists deny this. Realists call these shared entities universals; 
they say that universals are entities that can be simultaneously exemplified by several objects; 
and they claim that universals encompass the properties things possess, the relations into which 
they enter, and the kinds to which they belong” (M. Loux, Metaphysics. A Contemporary Intro-
duction, wyd. 3, New York–London, s. 17).

Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak
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i różnice pomiędzy przedmiotami, lecz będzie to gorsze wyjaśnienie, gdyż w jego 
ramach trzeba będzie zapytać, co powoduje powstanie podobieństw, a naturalną 
odpowiedzią na to pytanie jest odwołanie się właśnie do uniwersaliów. 

Uniwersalia mają wyjaśniać denotowanie przez predykaty wielu rzeczy nale-
żących do tego samego rodzaju lub gatunku. Gdy wypowiadamy sąd o strukturze 
„a jest F”, np. „Ta róża jest czerwona”, to przyjmujemy, że przypisujemy pewną 
partykularną własność określonej rzeczy, ale jedocześnie traktujemy tę własność 
(czerwień tej oto róży) jako tylko reprezentanta powszechnika „czerwień”. Gdy 
stwierdzamy „Ta róża jest czerwona” i „Tamta róża jest czerwona”, to w obu 
tych sądach ma miejsce zgodność orzekania, oba przypisują określoną własność 
pewnemu przedmiotowi. Aby można było twierdzić, że oba sądy są prawdziwe, 
musi to być ta sama własność, która przysługuje pierwszej i drugiej róży. A zatem 
zarówno zgodność predykatów, jak i pojęcie prawdy zakładają, że istnieją uniwer-
salia. W powyższym przykładzie predykat „czerwony” odnosiłby się do czerwieni 
„samej w sobie”, czerwieni obecnej w obu różach.

Akceptacja uniwersaliów może stanowić wyjaśnienie prawd koniecznych, np. 
takich, że „Jeżeli coś jest czerwone, to jest barwne”. Nie przypuszczamy, że za-
leżność ta jest tylko uogólnieniem naszych dotychczasowych doświadczeń i że 
w wyniku przyszłych doświadczeń zależność ta mogłaby się okazać fałszywa, 
lecz jeśli tak myślimy, to musimy przyjąć, iż tego rodzaju prawdy powstają przez 
intelektualny „wgląd” w relację pomiędzy powszechnikiem, jakim jest czerwień, 
i powszechnikiem, jakim jest barwność. Punktem wyjścia tego wglądu są wpraw-
dzie zmysłowo dane rzeczy barwne, ale punktem dojścia nie jest falsyfikowalna 
hipoteza, lecz prawda konieczna.

Gdyby uniwersalia nie istniały, to nie moglibyśmy pomyśleć o niezaktuali-
zowanych możliwościach, np. niebieski słoń, możemy jednak o takich możliwo-
ściach pomyśleć, a stąd należy przyjąć, że uniwersalia są jedną rzeczą, natomiast 
czymś innym są ich aktualizacje w świecie. Uniwersalia wyznaczają to, co może 
zostać zaktualizowane – zaktualizowane w „naszym” świecie lub w innych świa-
tach, do których nie mamy dostępu. W ten sposób uniwersalia tworzą w pewnym 
sensie wzorzec dla wszystkich światów, są „królestwem idei”, odrębnym od ich 
realizacji (egzemplifikacji).

Przyjęcie uniwersaliów wyjaśnia istnienie prawd logicznych i matema-
tycznych, np. wnioskowań typu „Jeśli ludzie są zwierzętami i jeśli wszystkie 
zwierzęta są śmiertelne, to wszyscy ludzie są śmiertelni” oraz takich prawd, że 
„7 + 5 = 12”. Zasady logiczne i prawdy matematyczne cechują się koniecznością 
i ścisłą ogólnością (a więc nie ogólnością wyłącznie hipotetyczną), a jeśli tak jest, 
to ich podstawą musi być coś innego niż doświadczenia zmysłowe i ich (induk-
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cyjne) uogólnienia, gdyż wtedy musielibyśmy przyjąć, że wymienione powyżej 
twierdzenia i wiele innych mogą okazać się kiedyś fałszywe. Należy zatem uznać, 
że podstawą prawd tego rodzaju są pozaczasowo istniejące uniwersalia (idee). Do 
nich odnoszą się nasze umysły, a tego rodzaju odniesienia nazywane są wiedzą 
a priori3.

Powyższe racje na rzecz konieczności przyjęcia uniwersaliów, zasadniczo 
rzecz biorąc, nie wskazują, jak owe uniwersalia istnieją, dopiero właśnie wymie-
nione w ostatnim punkcie prawdy logiczne i matematyczne dają ku temu wska-
zówkę, a chodzi tu o dwa aspekty, o status modalny prawd zawierających uniwer-
salia oraz o status perfekcyjny przedmiotów, do których się one odnoszą. Jeśli 
wypowiadamy sąd „Linia prosta jest najkrótszym połączeniem pomiędzy dwoma 
punktami” (przykład Kanta) lub sąd „3 jest liczbą pierwszą”, to nie odnosimy się 
ani do partykularnych linii i punktów, ani do zbiorów złożonych z trzech przed-
miotów, ani też nie odnosimy się do własnych myśli na temat tych przedmiotów 
(do własnych stanów psychicznych), lecz do doskonałych i koniecznych stanów 
rzeczy, które nie są ani fizyczne, ani psychiczne. To właśnie te stany rzeczy zało-
żone są z uniwersaliów, a stąd i same uniwersalia muszą być czymś innymi niż ja-
kiekolwiek przedmioty fizyczne lub psychiczne, muszą mieć inny status modalny 
oraz perfekcyjny, a więc inny status ontyczny.

Przez odniesienie się wyłącznie do samych uniwersaliów, do ich natury, nie da 
się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w czasie i w przestrzeni istnieją jakiekol-
wiek partykularia, jak również nie da się znaleźć odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
istnieją te a nie inne partykularne rzeczy. Uniwersalia bowiem, wzięte jako takie, 
nie posiadają żadnej siły sprawczej, która mogłaby je „przeprowadzić” do party-
kularnej postaci istnienia w przestrzeni i w czasie.

Jednak również przestrzeń i czas mogą zostać potraktowane jako uniwersalia, 
a to w tym wyłącznie znaczeniu, że idea przestrzeni i idea czasu nie musiałyby 
być zrealizowane. Poszczególne miejsca w przestrzeni i poszczególne miejsca 
w czasie są partykulariami, przestrzeń i czas jako takie nie są jednak uniwersalia-
mi, gdyż, jak należy sądzić, nie może istnieć wiele przestrzeni lub wiele czasów. 
Gdyby tak było, to trzeba byłoby przyjąć, że wszystkie poszczególne przestrzenie 
i wszystkie poszczególne czasy istnieją w jednej metaprzestrzeni i w jednym me-
taczasie, a stąd idee przestrzeni i czasu nie mogą mieć poszczególnych, różnią-

3 Por. G.S. Rosenkrantz, Haecceity. An Ontological Essay, Dordrecht 1993, s. XII.



11Bóg i uniwersalia

cych się od siebie realizacji4. Mimo to jednak, jako określone w sobie dymensje, 
w których istnieją partykularia, przestrzeń i czas, mogłyby nie istnieć.

Przedmioty partykularne, gdy patrzymy na nie od strony uniwersaliów, są 
przedmiotami możliwymi, co oznacza, że mogą, lecz nie muszą zaistnieć w wy-
miarze przestrzenno-czasowym lub w innym wymiarze w wyniku egzemplifika-
cji uniwersaliów, jednakże wzięte „same w sobie” uniwersalia muszą być czymś 
istniejącym aktualnie, aczkolwiek aktualność uniwersaliów nie da się pojąć jako 
aktualność czasową.

W dziedzinie uniwersaliów, a więc w dziedzinie bytu idealnego, należy przyjąć 
istnienie nie tylko uniwersaliów w sensie prostych własności idealnych (jakości), 
rodzajów oraz relacji, lecz także istnienie złożonych z prostych jakości oraz rela-
cji idei o różnym stopniu ogólności. Na przykład idea trójkąta, jako idea bardziej 
szczegółowa, podpadałaby pod ogólniejszą od niej ideę figury geometrycznej. 
Nie wszystkie przedmioty idealne muszą być jednak złożone z prostych jakości 
idealnych, istnieją bowiem, jak się wydaje, również przedmioty idealne, których 
zwartość jest całkowicie wypełniona, a więc nie ma w nich stałych i zmiennych. 
Liczba 7 może być przykładem przedmiotu idealnego nieposiadającego stałych 
i zmiennych, który podpada pod ideę liczby w ogóle. 

Zwolennicy istnienia idei twierdzą, że złożone z prostych uniwersaliów (z pro-
stych jakości idealnych) idee zawierają w sobie element potencjalności, a mia-
nowicie występują w nich stałe i zmienne: to, co stałe w ideach, jest aktualne 
aktualnością pozaczasowości, natomiast to, co zmienne, odnosi do możliwości 
różnorakiej egzemplifikacji5. W idei trójkąta, którą można zinterpretować jako 
byt złożony z takich prostych jakości idealnych (prostych uniwersaliów), jak np. 
linia czy płaszczyzna, stałą będzie posiadanie trzech boków, natomiast zmienną 
będzie jakaś określona ich długość.

Uniwersalia są przedmiotami ogólnymi, a więc zarówno własności, rodzaje, 
relacje, jak i idee mogą egzemplifikować się wielokrotnie w pewnym określonym 
wymiarze. Gdy na uniwersalia patrzymy od strony przedmiotów partykularnych, 
to należy powiedzieć, że partykularia partycypują, a więc biorą udział, w uniwer-

4 To jest argument, którym posługiwał się Kant, gdy w odniesieniu do przestrzeni stwierdzał: 
„Przestrzeń nie jest pojęciem dyskursywnym lub, jak się to mówi, ogólnym pojęciem stosunków 
między rzeczami w ogóle, lecz jest czystą naocznością. Albowiem, po pierwsze, można sobie 
wyobrazić tylko jedną jedyną przestrzeń, a jeżeli się mówi o wielu przestrzeniach, to rozumie 
się przez to tylko części jednej i tej samej jedynej przestrzeni” (I. Kant, Krytyka czystego rozumu 
[1781], przeł. R. Ingarden, Warszawa 1986, A 25).

5 „Każda idea odznacza się dwustronnością budowy, posiadając z jednej strony zawartość, z dru-
giej zaś swą strukturę i własności qua idea. W zawartości idei występują, jako jej elementy, 
«stałe» i «zmienne»” (R. Ingarden, Spór o istnienie świata, t. 2, cz. 1, Warszawa 1987, s. 213). 
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saliach: powszechnik, którym jest czerwień, egzemplifikuje się w wielu rzeczach 
czerwonych, jednocześnie rzeczy czerwone partycypują w idei czerwieni.

Partykularia można podzielić na konkretne (concrete) i abstrakcyjne (ab-
stract)6. Do abstrakcyjnych partykulariów zaliczane są zbiory (sets) i sądy w sen-
sie logicznym (propositions), a do dziedziny partykulariów konkretnych rzeczy 
(things), zdarzenia (events). Z kolei rzeczy albo mogą mieć postać substancji 
(substances), np. ludzie, zwierzęta, molekuły, gwiazdy, albo postać niesubstan-
cjalną (non-substances), np. sterty czegoś, cienie itp.7

2. Zasadnicze stanowiska

W kwestii natury uniwersaliów można wyróżnić cztery zasadnicze stanowiska: 
skrajny realizm pojęciowy, nazywany platonizmem w odniesieniu do sposobu ist-
nienia ogółu, umiarkowany realizm pojęciowy, głoszony przez Arystotelesa i śre-
dniowiecznych arystotelików, konceptualizm oraz nominalizm.

Skrajny realizm pojęciowy (platonizm) jest stanowiskiem uznającym, że ist-
nieją: (a) przedmioty ogólne (idee i czyste jakości idealne); mogą one istnieć albo 
w swoistej, idealnej sferze bytu (Platon), albo w umyśle Boga, w obu wypadkach 
są to uniwersalia „przed rzeczami” (universalia ante rem); (b) pojęcia ogólne 
w umysłach podmiotów poznających; w interpretacji zwolenników następnego 
stanowiska, a więc umiarkowanego realizmu pojęciowego, uniwersalia te po-
wstają w wyniku oddziaływania rzeczy na umysł i w wyniku procesu abstrakcji 
(uniwersalia post rem), natomiast w wypadku stanowisk platońskich uniwersalia 
w umysłach poznających pojawiają się albo jako efekt dalej niedającej się wyja-
śniać egzemplifikacji, albo jako rezultat iluminacji umysłów ludzkich ze strony 
Boga; można także twierdzić, że iluminacja polega właśnie na spowodowanej 
przez Boga egzemplifikacji uniwersaliów w umysłach ludzkich; (c) partykularne 
(indywidualne) przedmioty, w których zrealizowane są idee (czyste jakości ideal-
ne), a więc uniwersalia w rzeczach (uniwersalia in rebus)8.

Gdy myślimy np. o trójkącie i jego własnościach, to według podejścia pla-
tońskiego pierwszorzędnym przedmiotem naszych ujęć poznawczych jest idea 

6 „How is abstract – concrete distinction to be understood? To begin, let us stipulate that pla-
ces, times and individual substances are uncontroversial instances of concreta, while shareable 
properties and sets are uncontroversial instances of abstracta” (J. Hoffman, G.S. Rosenkrantz, 
Platonistic Theories of Universals…, s. 47).

7 Por. E.J. Lowe, A Survey of Metaphysics…, s. 16.
8 Por. A. Chrudzimski, Realistyczne teorie uniwersaliów, w: Przewodnik po metafizyce, red. 

S.T. Kołodziejczyk, Kraków 2011, s. 127–159.
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trójkąta, do której odnosi nas pojęcie trójkąta istniejące w naszym umyśle. Do-
piero przez (pojęciowe) odniesienie się do idei trójkąta rozumiemy, czym są po-
szczególne trójkątne rzeczy istniejące w świecie fizycznym. Konsekwencją tego 
stanowiska musi być to, że gdyby nie istniały żadne skończone umysły (ludzkie 
czy pozaludzkie) i gdyby nie istniały żadne trójkąty jako rzeczy fizyczne (nie ist-
niałby żaden świat fizyczny), to jednak nadal istniałyby idee trójkątów, istniałaby 
czysta (idealna) jakość czerwieni itd. Konsekwencja ta może się wydać dziwna 
w wypadku „platonizmu bez Boga”, jednak jest o wiele łatwiejsza do akceptacji, 
jeśli przyjmie się, że uniwersalia istnieją w Bożym umyśle. 

Umiarkowany realizm pojęciowy stwierdza, że istnieją: (a) pojęcia ogólne 
w umysłach podmiotów poznających, (b) pojęcia te zostają osiągnięte w wyni-
ku procesu abstrakcji, czyli w efekcie pomijania tego, co różni rzeczy pomiędzy 
sobą, a zatrzymywania tego, co jest im wspólne. Pojęciom ogólnym miałyby więc 
odpowiadać klasy rzeczy podobnych do siebie. Przy takiej interpretacji pogląd ten 
utożsamiałby się z następnym stanowiskiem, a więc konceptualizmem, natomiast 
gdy umiarkowany realista pojęciowy uzna, że pojęciom ogólnym odpowiadają 
klasy przedmiotów, w których zrealizowana jest dokładnie ta sama treść (jakość), 
wtedy stanowisko to bliższe jest platonizmowi, choć umiarkowany realista po-
jęciowy będzie twierdził, że nie istnieje potrzeba przyjmowania samodzielnego 
istnienia idei (ogółu).

Przed zarzutem, że stanowisko to może być bliskie konceptualizmowi, zwo-
lennicy realizmu umiarkowanego mogą się bronić, twierdząc, iż czym innym 
jest podobieństwo (similitudo), czym innym jednakowość (aequalitas), a jeszcze 
czym innym tożsamość numeryczna. Gdy stwierdzamy, że róża1 jest czerwona 
i róża2 jest czerwona, to zwolennik realizmu umiarkowanego powie, że jedna-
kowa jakość czerwieni przysługuje obu tym kwiatom, lecz mówiąc to, nie chce 
głosić tezy, iż numerycznie ta sama jakość egzemplifikuje się w obu kwiatach. 
Twierdzi zatem, że ostatecznie mamy różne numerycznie, lecz jednakowe czer-
wienie w obu różach9.

Wydaje się, że tego rodzaju rozwiązanie będzie miało trudności z orzekaniem 
prawdy: sąd „Róża1 jest czerwona i róża2 jest czerwona” musiałby zostać spa-
rafrazowany do postaci „Jednakowa jakość czerwieni jest zrealizowana w róży1 
i w róży2”, a więc ostatecznie wypowiadając ten sąd, nie mówi się, że obie róże 

9 „in similitudine non est eadem qualitas numero, sed specie, in utroque simili” [w wypadku 
podobieństwa nie numerycznie ta sama jakość występuje w obu podobnych bytach, lecz rodza-
jowo ta sama] (Tomasz z Akwinu, Summa theologica, suppl. q. 44, a. 2, ad 3, w: Sancti Thomae 
de Aquino, Opera Omnia iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita, Romae 1888–1906). Por. 
G. Küng, Ontologie und logistische Sprachanalyse. Eine Untersuchung zur zeitgenössischen 
Universaliendiskussion, Wien 1963, s. 141. 
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są czerwone, lecz że obie róże jednakowo egzemplifikują czystą (idealną) jakość 
czerwieni. Wszystko tu wydaje się zależeć od tego, czy przestrzeń, czas i materiał 
(materia), w którym czerwień zostaje zrealizowana, powodują powstanie czegoś 
trzeciego, a mianowicie czegoś różnego od podobieństwa i od tożsamości nume-
rycznej, a więc powstanie jednakowości. Jeśli jednakowość jest czymś różnym 
od podobieństwa i tożsamości numerycznej, to ściśle biorąc, nigdy nie orzeka-
my prawdy, lecz jedynie jednakowość występowania określonego powszechnika, 
gatunku lub relacji. Jeśli jednak czas, przestrzeń lub materia realizacji nie prze-
kształcają tożsamej numerycznie czerwieni w coś takiego jak jednakowość, to, 
tak jak chce skrajny realizm pojęciowy, czy w wersji platońskiej czy teistycznej, 
świat przestrzenno-czasowy, świat zmysłowy jest jedynie „odzwierciedleniem” 
lub „zasłoną” numerycznie jedynych uniwersaliów, istniejących w sferze bytu 
idealnego, czy też wyłącznie „odzwierciedleniem” lub „zasłoną” numerycznie 
jedynych idei w umyśle Boga. To o tych tożsamych numerycznie uniwersaliach 
orzekamy prawdę, gdy stwierdzamy, że róża1 i róża2 są czerwone.

Należy oczywiście dodać, że nie tylko podobieństwo zakłada tożsamość nu-
meryczną, lecz także jednakowość nie jest zrozumiała bez pojęcia numerycznej 
tożsamości: czym byłaby owa jednakowość, gdyby w jednakowych przedmiotach 
nie egzemplifikowała się tożsama numerycznie jakość?

Trzeba także zauważyć, że odwoływanie się do abstrakcji i wynikającej z niej 
tezy, że ogół istnieje wyłącznie w rzeczach i w umysłach je poznających, jest po-
dobnie zagadkowe, jak teza „czystego” platonizmu. Po pierwsze, abstrahowanie 
można intepretować albo jako fakt psychologiczny, który nie podlega dyskusji, 
albo jako zdolność umysłu ludzkiego (ludzkiej duszy), doprowadzającą do prze-
kształcenia tego, co indywidualne, w to, co ogólne. W tym drugim wypadku zdol-
ność ta nie jest mniej tajemnicza niż po platońsku pojęte uniwersalia.

Po drugie, jeśli abstrakcja oznaczać ma pomijanie tego, co nieistotne, a za-
trzymywanie tego, co istotne (ogólne), to wydaje się, że taki proces musi być już 
prowadzony przez „wgląd intelektualny”, pozwalający oddzielać istotne własno-
ści rzeczy od nieistotnych: „abstrahując”, a więc pomijając, jesteśmy w stanie 
oddzielać wszystko od wszystkiego, lecz tak rozumiany proces abstrakcji może 
prowadzić do efektów całkowicie przypadkowych, czy wręcz chaotycznych. 
„Wgląd” prowadzący abstrakcję (pomijanie) nie może być znowu efektem pro-
cesu abstrakcji, gdyż prowadziłoby to do nieskończonego ciągu w wyjaśnianiu. 

Konceptualizm można zdefiniować jako stanowisko, według którego: (a) ist-
nieją pojęcia ogólne w umysłach podmiotów poznających, (b) pojęciom tym 
odpowiadają klasy przedmiotów podobnych do siebie, lecz (c) ogół istniejący 
w umyśle jest wyłącznie wytworem poznającego podmiotu, gdyż w rzeczach nie 
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jest zrealizowana dokładnie (numerycznie) ta sama treść (jakość) ani też w rze-
czach nie są zrealizowane jednakowe natury w sensie umiarkowanego realizmu 
pojęciowego. Według konceptualizmu w świecie fizycznym istnieją całkowicie 
różniące się od siebie rzeczy, a (swoiste) złudzenie ogółu powstaje w efekcie dzia-
łalności samego umysłu. Gdy więc wypowiadamy sąd „Ta róża jest czerwona 
i tamta róża jest czerwona”, to według konceptualizmu nie istnieje dokładnie ta 
sama jakość czerwieni zrealizowana w jednej i w drugiej róży, lecz umysł nasz, 
dostrzegając podobieństwo obu kwiatów, prowadzi do powstania semantycznej 
świadomości o charakterze uniwersalnym, której jednak nic dokładnie nie odpo-
wiada w świecie.

Nominalizm (niekiedy nazywany terminizmem) można określić jako stanowi-
sko uznające, że: (a) ogół nie istnieje samodzielnie poza umysłem, (b) nie istnieje 
również żaden ogół w umyśle, (c) w umyśle istnieją wyłącznie partykularne ob-
razy, schematy, zdarzenia i procesy (np. zdarzenia i procesy neuronalne), które 
w wyniku działania „mechanizmów” mentalnych, głównie mechanizmu dostrze-
gania podobieństw pomiędzy rzeczami oraz mechanizmu asocjacji, prowadzą do 
powstania złudzenia istnienia ogółu w umyśle i do powstania złudzenia istnienia 
ogółu poza umysłem. Według stanowiska nominalistycznego zarówno świat, jak 
i umysł składają się wyłącznie z partykularnych rzeczy, zdarzeń lub procesów. 
Gdy np. myślimy o trójkątach i ich własnościach, to w rzeczywistości pojawia 
się nam pewien obraz w umyśle (lub fragmenty obrazu), a w wyniku działania 
mechanizmów kojarzenia obraz ten odnosi nas do wielu trójkątnych rzeczy10.

Można byłoby próbować twierdzić, że problem platonizmu polega na pyta-
niu, czy istnieją nie-konkretne (nie-partykularne) przedmioty i jednocześnie uwa-
żać, że problem ten nie ma nic wspólnego z kwestią poznania ogólnego, a zatem 
również nominalista mógłby używać ogólnych predykatów i mógłby formuło-
wać ogólne zdania prawdziwe, założywszy, że wyrażenia „wszystkie” i „istnieje” 
będzie odnosił tylko do tego, co konkretne (partykularne). Błędem byłoby więc 
umieszczanie opozycji „platonizm – nominalizm”, czyli zasadniczej opozycji 
w tej dyskusji, w ramach przeciwstawienia „poznanie ogólne – poznanie rzeczy 
jednostkowych”11.

Jeśli jednak zwolennik nominalizmu chce twierdzić, że wszystkie płatki śnie-
gu są białe, nie zakładając przy tym, że istnieje coś takiego jak platońska biel, to 
musi podać, na jakiej podstawie zalicza płatki śniegu do rzeczy białych, a (nie-
które) róże do rzeczy czerwonych. Tym kryterium będzie podobieństwo płatków 

10 Por. J. Szymura, Nominalizm, w: Przewodnik po metafizyce…, s. 161–210.
11 Tak twierdził W. Stegmüller w: Das Universalienproblem einst und jetzt, „Archiv für Philoso-

phie” 7 (1957), s. 80.



16 Stanisław Judycki

śniegu w aspekcie barwy oraz podobieństwo (niektórych) róż również w aspekcie 
barwy, lecz wtedy powróci pytanie o to, czy istnienie rzeczy podobnych zakłada 
istnienie jedynej numerycznie jakości bieli lub jedynej numerycznie jakości czer-
wieni. Zwolennik platonizmu doda, że formułowanie zdań ogólnych jest możli-
we dzięki istnieniu w umyśle ludzkim zdolności do abstrahowania, która, jak to 
wyżej zostało zasugerowane, musi być prowadzona przez „wgląd”, a „wgląd” ten 
może polegać wyłącznie na epistemicznej egzemplifikacji uniwersaliów.

Dyskusja pomiędzy zwolennikami różnych stanowisk dotyczących statusu 
wiedzy ogólnej rozpoczęła się od krytyki koncepcji Platona uznającej, że oprócz 
rzeczy jednostkowych należy przyjąć istnienie „rzeczy ogólnych”, rzeczy niefi-
zycznych i niepsychicznych, czyli uniwersaliów lub idei12. Emblematyczną dla 
tej dyskusji kwestią, sformułowaną przez Arystotelesa, był zarzut „trzeciego czło-
wieka” (trítos anthropos): jeśli ideę człowieka wprowadza się po to, aby wyjaśnić 
podobieństwo pomiędzy poszczególnymi ludźmi, i jeśli następnie idea ta ma być 
podobna do poszczególnych ludzi, to postępując konsekwentnie, należy przyjąć 
istnienie drugiej idei człowieka, idei wyższego rzędu, czyli „trzeciego człowieka” 
jako pośrednika pomiędzy poszczególnymi ludźmi a ideą człowieka rzędu pierw-
szego, i tak in infinitum13.

Broniąc stanowiska platońskiego, twierdzi się jednakże, że idea, jeśli chodzi 
o jej własności jako idei, nie musi być podobna do przedmiotów pod nią pod-
padających, a więc idea czerwieni sama nie musi być czerwona, a zbiór rzeczy 
czerwonych sam nie musi być czerwony. Błędem zatem jest przyjmowanie, że 
idea jest jakiegoś rodzaju obrazem, gdyż nie zachodzi żadne podobieństwo po-
między ideą a popadającymi pod nią przedmiotami. Taka odpowiedź nie wydaje 
się jednak wystarczająca, o czym będzie mowa w dalszym ciągu tego tekstu, gdyż 
w idei np. czerwieni musi istnieć coś, co powoduje, że odnosi się ona do rzeczy 
czerwonych, a nie do rzeczy zielonych. Jeśli jednak to coś, zgodnie z powyższym 
rozróżnieniem własności idei jako idei i jej zawartości, nie może należeć do reper-
tuaru własności idei jako idei, lecz musi być czymś należącym do jej zawartości, 
to powstaje pytanie, co z zakresu zawartości idei czerwieni powoduje, że podpa-
dają pod nią rzeczy czerwone, a nie zielone. 

12 Platon, Parmenides, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1961, 130E–131A.
13 Arystoteles, Metafizyka, przeł. K. Leśniak, Warszawa 1983, 990b i 1079a.
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3. Natura nominalizmu

Średniowieczna dyskusja na temat ogółu i tego, co partykularne, która rozpoczęła 
się od komentarzy do Isagogi Porfiriusza (3–4 w. po Chr.), została nazwana „spo-
rem o uniwersalia”14. Powstały w niej wszystkie zasadnicze, wymienione wyżej, 
stanowiska i są one reprezentowane do naszych czasów. Jedna z formuł funkcjo-
nujących w dyskusjach średniowiecznych stwierdzała, że „powszechnik jest tym, 
co jest jednością w wielości oraz jednością [orzekaną] o wielości” („universale 
est unum in multis et de multis”). Sądzono, że powszechnik jest tym, co musi być 
wspólne wszystkim przedmiotom indywidualnym pod niego podpadającym, musi 
on być w nich zawarty nie w części, lecz jednocześnie w całości, a nie w sukcesji 
czasowej, oraz musi konstytuować lub współkonstytuować naturę przedmiotu, do 
którego należy.

W tym czasie dominowało rozwiązanie arystotelesowskie, nazwane powyżej 
umiarkowanym realizmem pojęciowym (m.in. Tomasz z Akwinu), ale też istnia-
ły stanowiska konceptualistyczne (Boecjusz), nominalistyczne (Roscelin z Com-
piègne, Peter Abelard, William Ockham). Zdawano sobie sprawę nie tylko z czysto 
teoretycznej (filozoficznej) doniosłości rozwiązań w tej dziedzinie dyskusji, lecz 
też z tego, że radykalny nominalizm może prowadzić do całkowitego podważenia 
pojęcia prawdy, a w tym także roszczeń do formułowania prawd teologicznych. 

W czasach nowożytnych zainteresowanie problematyką uniwersaliów opadło, 
choć pojawiły rozwiązania konceptualistyczne (John Locke) i nominalistyczne 
(George Berkeley). Stanowisko Immanuela Kanta w odniesieniu do problemu 
uniwersaliów było niespecyficzne, choć bliskie konceptualizmowi, gdyż Kant 
swoją teorię pojęć i przedmiotów tych pojęć konstruował z punktu widzenia an-
tropologicznie rozumianych form naoczności i ludzkich zdolności do tworzenia 
pojęć. Obok form naoczności (przestrzeń i czas) odróżniał także pojęcia empi-
ryczne, pojęcia czyste (kategorie) oraz idee, czyli twory myślowe przekraczające 
wszelkie możliwe doświadczenie.

Koniec wieku XIX i początek XX przyniosły odnowienie platonizmu (Gottlob 
Frege, Edmund Husserl i niektórzy przedstawiciele ruchu fenomenologicznego), 
natomiast druga połowa XX wieku została zdominowana w obrębie tzw. filozo-
fii analitycznej przez rozwiązania nominalistyczne (Nelson Goodman, Willard 
Van Orman Quine)15. Nominalizm współczesny motywowany jest próbą stwo-

14 Por. S.K. Knebel, R. Schantz, O.R. Scholz, Universalien, w: Historisches Wörterbuch der 
Philosophie, red. J. Ritter, t. 11, Basel 2001, kol. 179–199.

15 Por. N. Goodman, W.V.O. Quine, Steps Toward a Constructive Nominalism, „The Journal of 
Symbolic Logic” 12 (1947), s. 105–122. 
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rzenia całkowicie naturalistycznej (materialistycznej) interpretacji świata, czemu 
na przeszkodzie z pewnością stoi nie tylko platonizm w wersji pozateistycznej, 
lecz także jego interpretacje z punktu widzenia idei w umyśle Boga. Charaktery-
stycznym stanowiskiem z tego punktu widzenia jest rozwiązanie przedstawione 
przez Davida Maleta Armstronga, zgodnie z którym uniwersalia istnieją, lecz ich 
odkrywanie należy do kompetencji nauk przyrodniczych i stąd ma to być kwe-
stia, jak należy przypuszczać, do której rozwiązania dojdziemy „u kresu” badań 
naukowych16.

Najbardziej znanym narzędziem metodycznym, które miałoby uzasadniać od-
rzucenie skrajnego realizmu pojęciowego, jest tzw. brzytwa Ockhama, czyli po-
stulat, aby nie przyjmować istnienia nadmiernej ilości bytów, a w tym wypadku, 
aby nie przyjmować samodzielnie istniejących przedmiotów idealnych. W obli-
czu argumentów na rzecz platonizmu akceptacja zasady nazywanej brzytwą Ock-
hama musi być czymś uzasadniana, a więc oszczędność ontologiczna musi mieć 
jakąś motywację. Tą motywacją miałaby być nieinformatywność wyjaśniania 
wielości rzeczy czerwonych poprzez odwoływanie się do idei czerwieni: tylko 
nauka daje nam ciekawe wyjaśnienia dotyczące tego, jak powstają doświadczenia 
rzeczy czerwonych. Tego rodzaju odpowiedź wydaje się jednakże nie na temat, 
gdyż w sporze o uniwersalia nie chodzi o wyjaśnienia odnoszące się do fizycznej 
i fizjologicznej genezy percepcji, lecz o próbę zrozumienia, co jest ostateczną 
konsekwencją istnienia przedmiotów podobnych do siebie, jak również o próbę 
zrozumienia, jak możliwy jest apodyktyczny status przypisywany twierdzeniom 
logiki i matematyki.

Uzasadnienie obowiązywalności brzytwy Ockhama może też mieć charakter 
bardziej ogólny, tzn. naturalistyczny i redukcjonistyczny zarazem. Dla filozofa 
przekonanego o prawdziwości materializmu (naturalizmu), a więc odrzucającego 
istnienie czegokolwiek pozafizycznego, jakichkolwiek bytów duchowych (w tym 
Boga), platońskie uniwersalia są czymś nie do przyjęcia. Zadaniem dla niego po-
zostaje więc taka interpretacja naszego doświadczenia, natury wydawanych przez 
nas sądów, pojęcia prawdy, pojęcia praw przyrody i praw odkrywanych w na-
ukach formalnych, która by się obywała bez odwoływania do platońskich bytów 
pozafizycznych. Jest to zadanie bardzo trudne, lecz gdy ktoś chce osiągnąć „peł-
ny” materializm (naturalizm), musi podjąć to wyzwanie.

Argument epistemologiczny przeciwko rozwiązaniu platońskiemu stwierdza, 
że ludzie nie są w stanie kontaktować się z czymś takim jak idee lub uniwersalia. 
Wynikać to ma z jednej strony z natury samych tych przedmiotów, gdyż są one 
kauzalnie nieefektywne, czyli nie są w stanie wywierać wpływu przyczynowego 

16 D.M. Armstrong, Universals. An Opinionated Introduction, Boulder 1989.
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na umysł ludzki, szczególnie wtedy, gdy umysł ten pojmiemy jako czysty fizycz-
ny mózg. Z drugiej strony nie można wskazać na żaden „organ” epistemiczny, 
który mógłby realizować odniesienia poznawcze do pozaczasowych i pozaprze-
strzennych przedmiotów, jakimi miałyby być idee (uniwersalia). Nawet wtedy, 
gdy przyjmiemy, że niejako „rdzeniem” umysłu ludzkiego jest substancja ducho-
wa (dusza), to i tak nie będzie wiadomo, w jaki sposób substancja tego rodzaju 
miałaby się kontaktować ze sferą uniwersaliów. Niefizyczność duszy i niefizycz-
ność sfery idei są dwoma odmiennymi rodzajami bytu pozamaterialnego.

Argument epistemologiczny jest jednak niewystarczający, gdyż, jak to już 
było sugerowane wyżej, relacja egzemplifikacji (ontycznej i epistemicznej) jest 
relacją sui generis. Mamy przykłady umysłów (zwierzęta), w których egzemplifi-
kacja uniwersaliów nie dochodzi do skutku, oraz wiemy, że w naszych umysłach 
ona się realizuje, a jeśli tak jest, to musi to być jakoś możliwe. Zawsze też można 
powiedzieć, że z tego, iż czegoś nie potrafimy zrozumieć, nie wynika, że to, czego 
nie potrafimy zrozumieć, nie istnieje, a więc z tego, że nie potrafimy zrozumieć, 
jak umysły lub dusze kontaktują się z uniwersaliami, nie wynika ani to, że takie 
przedmioty jak uniwersalia nie istnieją, ani to, że nie jesteśmy w stanie się z nimi 
kontaktować.

Przeciwko platonizmowi w kwestii uniwersaliów wysuwany jest także zarzut 
błędnego koła w wyjaśnianiu: jeśli przedmiot a egzemplifikuje własność F, to 
tę egzemplifikację należy rozumieć jako jakiś rodzaj relacji, podczas gdy jed-
nocześnie zwolennicy platonizmu uznają relacje, obok własności i gatunków, za 
uniwersalia. Na to można odpowiedzieć, że egzemplifikacja (ontyczna i episte-
miczna) musi przez nas być pojmowana jako rodzaj relacji, lecz jest to relacja tak 
bardzo jedyna, że przekracza nasze zdolności do pojmowania. Mimo to musimy 
użyć jakiegoś pojęcia dla jej opisania, a najlepszym pojęciem do tego celu jest 
właśnie pojęcie relacji. Z tego jednak nie wynika, że idee nie istnieją i że nie ist-
nieje swoisty związek pomiędzy nimi a światem i umysłami w świecie, związek, 
który określamy jako egzemplifikację lub jako relację egzemplifikacji.

Z podanych powyżej powodów zwolennicy nominalizmu mogą negować ist-
nienie jakiegokolwiek ogółu, czy to ogółu istniejącego samoistnie, czy w umyśle 
Boga, jak też ogółu mającego znajdować się w umysłach ludzi. Nominaliści mu-
szą jednak wykonać zadanie pozytywne, a więc powinni przedstawić parafrazę 
zdań, w których zawarte są odniesienia do uniwersaliów, taką parafrazę, która 
byłaby przekonująca we wszystkich dziedzinach, gdzie takie odniesienia się po-
jawiają. Jak dotąd taka parafraza nie udała się albo w ten sposób, że dotyczy ona 
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tylko części przedmiotów mających jej podlegać, albo po jej dokonaniu nie otrzy-
mujemy tego samego sensu wyrażeń, od którego wyszliśmy17.

Według tzw. nominalizmu metalingwistycznego, aby uniknąć przyjmowania 
po platońsku pojętego desygnatu terminu „trójkątność”, zdanie „Trójkątność jest 
kształtem” powinno zostać przekształcone w zdanie „«Trójkątność» jest predyka-
tem określającym kształt”. Zwolennik metalingwistycznego nominalizmu stara się 
więc twierdzić, że przeciwnicy nominalizmu (realiści pojęciowi) popełniają błąd 
polegający na pomieszaniu stopni języka: uważają, że zdania takie jak „Trójkątność 
jest kształtem” odnoszą się do jakiegoś swoistego rodzaju przedmiotu, podczas 
gdy w rzeczywistości są to sposoby mówienia o wyrażeniach lingwistycznych. 

Rozwiązanie to wydaje się jednak nie dostrzegać, że uniwersalia, które chce 
się wyeliminować, odwołując się do metajęzyka, niejako wracają w trakcie jego 
formułowania. Słowa należące do jakiegokolwiek języka można potraktować 
bądź jako typy (types), bądź jako egzemplarze (tokens). Egzemplarze są elemen-
tami języka rozumianymi jako indywidualne inskrypcje lub jako indywidualne 
wypowiedzi (dźwięki): określony typ słowa może być zatem zrealizowany za 
pomocą różnych egzemplarzy, a stąd na powrót mamy do czynienia z tym, co 
ogólne, a więc z tym, co metalingwistyczny nominalizm chciał wyeliminować.

Inną trudnością jest to, że parafraza metalingwistyczna dotyczyć musi słów 
określonego języka, polskiego, angielskiego itd. Gdy wypowiadamy zdanie 
„«Trójkątność» jest predykatem określającym kształt”, to operujemy na pozio-
me języka polskiego, lecz ktoś używający angielskiego musiałby powiedzieć 
„«Triangular» is a shape predicate”. Wtedy jednak mówiłby o czymś innym niż 
ten, kto używa języka polskiego18.

Przykładem radykalnego nominalizmu, wziętym z polskiej sceny filozoficznej, 
jest reizm Tadeusza Kotarbińskiego. Podobnie jak najbardziej znani nominaliści 
XX wieku, Goodman i Quine, Kotarbiński odrzucał istnienie jakichkolwiek in-
nych kategorii poza kategorią rzeczy, twierdząc, iż nie neguje wprawdzie tego, że 

17 „I am certainly a Realist to the extent of accepting universalia in re as absolutely irreducible fac-
tors in Reality. And I am inclined to be a Realist in the stronger sense of believing that we cannot 
do without universalia ante rem, i.e., simple and unanalysable universals which will never have 
instances. But I think it possible that we may be able to devise a means of dispensing with such 
universals, though I do not at present see how to do the trick” (C.D. Broad, The Mind and Its 
Place in Nature, London 1925, s. 20). Broad wypowiada tu myśl, o którą chodzi też w tym tek-
ście: nawet gdyby udał się „nominalistyczny trik”, to i tak bez uznania samodzielnego i w tym 
sensie realnego istnienia uniwersaliów, uniwersaliów ante rem, nie można się objeść.

18 Por. M.J. Loux, Metaphysics…, s. 64–66. Oprócz nominalizmu radykalnego (austere nomina-
lism) i nominalizmu metalingwistycznego Loux omawia także nominalizm w postaci tzw. teorii 
tropów (trope theory) oraz nominalistyczny fikcjonalizm. 
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śnieg jest biały, lecz nie chce nic wiedzieć o bieli śniegu19. Jeśli jednak poważnie 
potraktuje się tego rodzaju stanowisko, a więc pogląd negujący istnienie własno-
ści i relacji, to wydaje się, że jego zwolennik nie jest w stanie podać żadnego po-
wodu, dlaczego dwa określone przedmioty indywidualne podpadają pod to samo 
określenie. Według niego musi tu zatem chodzić wyłącznie o czystą konwencję. 
Co więcej, zarzut ten musi odnosić się również do samych znaków, a mianowicie 
w odniesieniu do każdego nowo napisanego znaku należałoby konstruować nową, 
niejako całkowicie „wziętą z powietrza” konwencję ustanawiającą, czy ten nowy 
znak należy rozumieć jako „F”, „a” lub „b”. Taki pogląd trzeba jednak uznać za 
całkowicie dziwaczny20. Przyporządkowanie wyrażone w języku, gdy np. mówi-
my, że przedmiot a jest F („Ta róża jest czerwona”) i przedmiot b jest F („Tamta 
róża jest czerwona”), jest przyporządkowaniem pomiędzy abstrakcyjnie pojętymi 
znakami a odwzorowanymi za ich pomocą przedmiotami (bytami) itd. Język nie 
mógłby być tym, czym jest, gdybyśmy nie przyjęli, że „F”, „a”, „b” itd. są typami 
znaków, czyli swoistymi ogółami, a nie konkretnymi kształtami.

4. Świadomość semantyczna i uniwersalia

Zmysłowo dane przedmioty materialne ujmowane są przez naszą świadomość 
semantycznie, a więc coś jest ujmowane w sensie (znaczeniu) nieba, coś innego 
w sensie (znaczeniu) gwiazdy, drzewa lub kota, jednakże przedmioty te nie wy-
czerpują się w ujęciach semantycznych, gdyż posiadają „głębię” przekraczającą 
ich ludzką kategoryzację semantyczną. Samo pojęcie semantyczności jest niesły-
chanie trudne do zdefiniowania, dotyczy bowiem właściwie wszystkiego, z czym 
mamy do czynienia: wszystko, z czym obcujemy na co dzień, wszystko, o czym 
mówimy w naukach, w filozofii, w religii, teologii itd., coś znaczy, i te znaczenia 
jesteśmy w stanie jakoś rozumieć. Rozumiemy znaczenia słów, zdań, znaczenia 
wyrażeń okazjonalnych („tu”, „teraz”). Nawet tzw. wyrażenia synkategorema-
tyczne (np. „i”, „lub”) mają znaczenie. Przede wszystkim jednak przedmioty nas 
otaczające „wyposażone” są w znaczenie: coś ujmujemy jako gwiazdę, coś in-
nego jako księżyc, jako górę, pułapkę na myszy, telefon itd. Z drugiej strony, 
informacja semantyczna nie istnieje „sama w sobie”: żeby coś mogło mieć zna-
czenie, muszą istnieć świadome podmioty, będące w stanie ująć określone dane 

19 Por. T. Kotarbiński, Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk [1929], Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1961, s. 65.

20 Stawiając tego rodzaju zarzuty, Küng stwierdza, że stanowisko reizmu jest absurdalne (reichlich 
absurd) i że bierze je pod uwagę wyłącznie ze względu na wymóg pełności prezentacji. Por. 
G. Küng, Ontologie und logistische Sprachanalyse…, s. 149–150.
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lub przedmioty jako coś znaczące, podmioty, które ujęte znaczenia mogą jakoś 
rozumieć i nimi operować. Ze znanych nam podmiotów tylko my, ludzie, jeste-
śmy w stanie operować informacją semantyczną.

Do najbardziej istotnych charakterystyk informacji semantycznej należy zali-
czyć po pierwsze to, że jest ona informacją zgeneralizowaną, a więc pojęcia, ja-
kimi się posługujemy, pozawalają na przekroczenie konkretności każdej sytuacji, 
jednostkowości każdego obrazu percepcyjnego itd. Dzieje się tak, gdyż pojęcia 
oraz złożone z nich zdania (sądy) odnoszą się do tego, co ogólne, do tego, co 
dotyczy wielu sytuacji, wielu indywiduów, a nawet nieograniczonych klas indy-
widuów. Po drugie, informacje semantyczne są podatne na odróżnienie prawdy 
i fałszu: wykorzystując pojęcia, jesteśmy w stanie formułować sądy i orzekać 
o nich prawdę lub fałsz. To istotnie odróżnia świadomość ludzką od zwierzęcej, 
gdyż ta ostatnia, mimo iż jakoś kategoryzuje pobudzenia, z którymi ma do czynie-
nia, to jednak nie kategoryzuje ich semantycznie, lecz – być może – ujmuje je za 
pomocą „szablonów” (względnie stereotypów), pozbawionych ogólności seman-
tycznej. Szablony te posiadają różny stopień plastyczności, jednak plastyczność 
jakiegokolwiek rodzaju nie jest ogółem semantycznym.

Po trzecie, informacje semantyczne powiązane są inferencyjnie: z jednych po-
jęć wynikają inne, np. gdy spostrzegam meduzę leżącą na nadmorskim piasku, to 
od pojęcia meduzy mogę przejść do pojęcia istoty żyjącej w morzu, do pojęcia 
istoty żywej itd. To uzdalnia ludzi do wyjścia poza chwilowe dane, do wniosko-
wania na podstawie tego, co dane jest bezpośrednio, o tym, czego bezpośrednio 
nie doświadczają, a ostatecznie pozwala na uświadomienie sobie, że żyją w pew-
nym świecie

To, że przedmioty fizyczne posiadają „głębię”, przekraczającą ich ludzką se-
mantyczną kategoryzację, jest niemalże oczywiste, gdyż, jak realistycznie zakła-
damy, nawet gdybyśmy jako ludzkość przestali istnieć, to rzeczy poza nami nadal 
istniałyby, lecz nie istniałaby żadna semantyczność. Przyjmujemy również, że ten 
sam stan rzeczy musiał mieć miejsce w czasach, gdy nie istniały podmioty wypo-
sażone w zdolność do kategoryzacji semantycznej, jak również dzieje się to ak-
tualnie we wszystkich tych miejscach, gdzie nie ma semantycznych perceptorów. 
Dodatkowo nasza świadomość semantyczna „dotyka” przedmiotowej „głębi” rze-
czy zmysłowych z różnych punktów widzenia: to, co widzimy i co semantycznie 
ujmujemy jako całkowicie stabilną powierzchnię skały, jest jednocześnie zbiorem 
„wirujących” cząstek elementarnych, pomiędzy którymi rozpościerają się olbrzy-
mie puste przestrzenie.

Jeśli więc chcielibyśmy przyjąć, że istnieją przedmioty idealne (idee) lub uni-
wersalia, to powinniśmy traktować je w taki sam sposób, a mianowicie powin-
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niśmy uznać, że idea trójkąta lub czysta jakość czerwieni, aby w ogóle mogły 
zasłużyć na miano przedmiotów, powinny posiadać „głębię”, której tylko „po-
wierzchni” dotyczą ludzkie ujęcia semantyczne. Czym jednakże może być idea 
trójkąta lub czysta jakość czerwieni poza treściami, wyrażanymi przez nas za 
pomocą słów „trójkątność” lub „czerwień”? Idee lub uniwersalia wydają się jak-
by „płaskie”, pozbawione „głębi”, choć mocno jesteśmy przekonani, że prawdy 
dotyczące trójkątów obowiązywałyby nawet wtedy, gdyby nie istniały żadne isto-
ty wyposażone w świadomość semantyczną. To przeświadczenie skłania nas do 
akceptacji, że takie „rzeczy” jak uniwersalia lub idee mogą istnieć samodzielnie. 
Konieczność prawd idealnych nic jednakże nie zmienia w tym, że mające znaj-
dować się u ich podstaw uniwersalia wydają się czymś nieposiadającym „głębi” 
przedmiotowej, która mogłaby pobudzać nasze umysły. Semantyczna koniecz-
ność pewnych prawd jest czymś innym niż samodzielność i „głębia” przedmio-
towa.

Jeśli tak należy rozumować, jeśli ta „fundamentalna analogia” jest trafna, to 
chociaż ideę trójkąta i wynikające z niej prawdy należy uznać za coś ponadcza-
sowego, to jednak również i idea trójkąta musi posiadać zawartość przekracza-
jącą jej ludzką semantyczną kategoryzację. Jeśli tak jest, to należy twierdzić, że 
to, co nazywamy ideami lub uniwersaliami, nie może istnieć samodzielnie – tak 
samo jak w rozumowaniach teistycznych przyjmuje się, że przedmioty fizyczne 
nie mogą istnieć samodzielnie ze względu na swoją niekonieczność i zmienność 
(kontyngencję). W dalszym ciągu będę starał się wykazać, że zarówno w przypad-
ku zmysłowo danych przedmiotów, jak i w przypadku idei (uniwersaliów) świa-
domość semantyczna jest tylko reakcją podmiotu poznającego na działanie siły 
odmiennej od niego samego, siły, która transformuje się do postaci z jednej strony 
zmysłowych przedmiotów materialnych, z drugiej zaś przybiera postać idei lub 
uniwersaliów. 

Należy zwrócić uwagę, że nasza ludzka sytuacja epistemiczna w świecie po-
lega na tym, że to, co uniwersalne, możemy pojąć wyłącznie dzięki opozycji 
„powszechnik – dymensja jego egzemplifikacji”21. Dla nas, a więc dla istot po-
znających, używających kategoryzacji semantycznej, tą dymensją umożlwiającą 
uchwycenie uniwersalności jest wymiar przestrzenno-czasowy, jednakże tak, jak 
mogą istnieć niezrealizowane uniwersalia, tak też należy przyjąć, że mogą istnieć 
dymensje egzemplifikacji uniwersaliów, które nie są ani czasowe, ani przestrzenne. 
Stąd zaś musi wynikać, że również same te dymensje mogą podlegać swoistej eg-

21 „a universal is an absolutely determinate feature (a quality or relation) that may exist at many 
different places at the same time; it is a ‘repeatable entity’” (B. Aune, Universals and Predica-
tion, w: The Blackwell Guide to Metaphysics, Oxford 2002, s. 131).
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zemplifikacji lub być czymś tylko niezegzemplifikowanym, istniejącym wyłącznie 
jako idealne możliwości. Możliwości jednak muszą jakoś istnieć, nawet wtedy, 
gdy – tak jak w wypadku przedmiotów idealnych – są to tylko czyste lub idealne 
możliwości, czyli możliwości niezależne od jakichkolwiek uprzednich warunków.

Jeśli, jak to zostało stwierdzone powyżej, idee, o różnym stopniu ogólności, 
złożone są z prostych elementów, z czystych jakości idealnych, to widać, że same 
czyste jakości idealne ani nie są ogólne, ani konieczne. Czysta (idealna) jakość 
czerwieni, wzięta sama w sobie, ani nie jest ogólna, ani konieczna. Ogólność 
„przychodzi” do niej z zewnątrz w postaci dymensji realizacji, jakimi są prze-
strzeń i czas (rozwijające się i zamierające czerwone kwiaty). Coś sprawia, że 
ten dziwny przedmiot indywidualny, jakim jest czysta jakość czerwieni, „rozpra-
sza” się w wielość czerwieni, jednakże jako taki przedmiot ten nie jest ogólny. 
Powodem „rozsypania” czy „rozproszenia” się czystej jakości czerwieni nie jest 
oczywiście ani dymensja czasu, ani przestrzeni, gdyż są one pozbawione jakich-
kolwiek mocy kauzalnych. Stąd należy powiedzieć, że ogólność czystych jakości 
idealnych, jak również ogólność idei, jest swoistego rodzaju złudzeniem. Nie są 
to byty w swej naturze ogólne, lecz ich ogólność jest czymś wyłącznie dodanym 
(kontyngentym), czymś przychodzącym do nich „z zewnątrz”.

Idee złożone są z czystych jakości idealnych, a więc np. idea trójkąta składa 
z takich czystych jakości idealnych jak punkt lub prosta, a idea rzeczy rozciągłej 
przestrzennie złożona jest z prostych jakości idealnych barwności i rozciągłości. 
Jeśli tak się rzeczy mają, to natychmiast widać, że w czystych jakościach idealnych 
nie tylko nie ma żadnej ogólności, ale też że nie ma w nich żadnej konieczności: 
konieczność powstaje dopiero wtedy, gdy powiążemy barwność z rozciągłością. 
Wtedy dopiero otrzymujemy prawdę konieczną, że nie może być rzeczy barw-
nych, które nie byłyby rozciągłe. Jeśli jednak leżące u podstaw prawd koniecznych 
czyste jakości idealne nie są konieczne, to musimy zaakceptować wniosek, że pod-
stawy prawd koniecznych są niekonieczne. Tę niekonieczność dziedziczą również 
idee, powstające w wyniku kombinacji czystych jakości idealnych. Z tego względu 
idee należy uznać za niekonieczne. Jest to, aby użyć paradoksalnego sformułowa-
nia, kontyngencja konieczności, czy też niekonieczność konieczności. 

Obserwacje powyższe prowadzą do wglądu, że sfera idei nie może istnieć sa-
modzielnie, że domaga się tak samo wyjaśnienia, jak wyjaśnienia domaga się sfe-
ra istnienia kontyngentnych rzeczy fizycznych. Dodatkowo należy zauważyć, że 
fundamentalna opozycja „powszechnik – dymensja jego egzemplifikacji”, a więc 
opozycja generująca złudzenie ogólności samych idei, jak i złudzenie ich koniecz-
ności, sama jest wyłącznie tylko pewną semantyczną kategoryzacją, jest wyłącz-
nie naszym ludzkim semantycznym ujęciem tego, co istnieje. 
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Sytuacja ta prowadzi do paradoksów. Chyba największym z nich jest to, że 
nie możemy pojąć, zrozumieć lub wyjaśnić, czym może być idea trójkąta lub 
idea czerwieni (czysta jakość idealna „czerwień”), które odpowiednio ani nie są 
trójkątne, ani czerwone. Idee nie mogą być podobne do tego, czego są ideami, 
gdyż gdyby tak było, to powstawałby ontyczny i eksplanacyjny regres w nieskoń-
czoność: trzeba byłoby przyjąć idee drugiego niejako rzędu, do których podobne 
byłyby idee pierwszego rzędu, do nich dopiero podobne byłyby egzemplifikacje 
określonej idei. Z drugiej strony akceptacja, że istnieje coś takiego jak nie-trójkąt-
na i nie-przestrzenna idea trójkąta oraz nie-czerwona czysta (idealna) jakość czer-
wieni, musi prowadzić do wniosku, że tak dziwne przedmioty nie mogą istnieć 
samodzielnie, a nawet do wniosku, że są to przedmioty niemożliwe, niemożliwe 
w jakimś ostatecznym metafizycznym rozumieniu niemożliwości, bliskim poję-
ciu wewnętrznej sprzeczności, choć tylko bliskim, bo zawsze można powiedzieć, 
że są to przedmioty sui generis, a więc że w ich wypadku nie obowiązuje restryk-
cja zasady niesprzeczności.

Nie zda się tu na wiele konstatacja, że czym innym są własności idei qua idei, 
a więc jej ogólność i możliwość wielorakiej egzemplifikacji, a czym innym jej za-
wartość, a więc odpowiednio trójkątność lub czerwoność: to zawartość idei trój-
kąta miałaby być w jakiś sposób trójkątna i zawartość idei czerwieni czerwona, 
nie zaś same te idee. Wtedy jednak musielibyśmy przyjąć, że idea trójkąta, qua 
idea, jest wprawdzie nie-trójkątna, lecz jednocześnie jest ona taka, że jej zawar-
tość jest (jakoś) trójkątna – jak bowiem inaczej mogłaby się ona egzemplifikować 
do postaci trójkątnych rzeczy fizycznych? Gdy powiemy, że chodzi nie o to, że 
sama treść idei jest trójkątna, gdyż jest to treść semantyczna, a semantyczne treści 
nie mogą być trójkątne, to kończymy na tym, że idee są tylko treściami seman-
tycznymi, które zostały przez nas podniesione do „godności” osobnego i samo-
dzielnego istnienia.

Według stanowiska platońskiego, aby orzekanie czerwieni o różach, daliach, 
tulipanach itd. było orzekaniem prawdziwym, to ta sama jakość czerwieni, ta 
sama numerycznie, musi egzemplifikować się we wszystkich poszczególnych 
tych rodzajach kwiatów i w nieskończonej ilości innych rzeczy, które nazywamy 
czerwonymi. Ta sama numerycznie jakość idealna, np. jakość czerwieni, powinna 
móc uwielokrotniać się, stać się wieloma własnościami, a więc wieloma rzecza-
mi, wieloma czerwieniami, musi niejako „rozsypać” się w wielość czerwieni, po-
winna móc być obecna w każdym kwiatku z osobna, a jednak ciągle zachowywać 
swoją numeryczną tożsamość. To również sprawia wrażenie niemożliwości: je-
den przedmiot, przedmiot idealny, czerwień lub trójkątność, musiałby być jednym 
przedmiotem, a jednocześnie wieloma przedmiotami.
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Kwestia powyższa ukazuje jeszcze inny od poprzednich aspekt tajemnicy poję-
cia egzemplifikacji, jedynego rodzaju egzemplifikacji, którą znamy, czyli egzem-
plifikacji w wymiarze przestrzeni i czasu. Dotąd była mowa o dwóch relacjach, 
a mianowicie o relacji partycypacji (ontycznej i epistemicznej) oraz o relacji eg-
zemplifikacji (również ontycznej i epistemicznej), teraz jednak trzeba zauważyć, 
że relacja egzemplifikacji jest pierwotna: gdyby idee nie egzemplifikowały się 
w jakimś wymiarze, to żadne rzeczy ani żadne umysły nie mogłyby w nich party-
cypować. Problem jednak polega na tym, jak to już zostało stwierdzone poprzed-
nio, że same relacje, obok własności i rodzajów, należeć mają do sfery uniwersa-
liów (do sfery idealnej), a zatem egzemplifikacja nie może być relacją. Gdybyśmy 
jednak przyjęli, że tak jest, to musielibyśmy się pogodzić z istnieniem błędnego 
koła w wyjaśnianiu: relacje jako uniwersalia egzemplifikują się w świecie prze-
strzenno-czasowym, lecz jednocześnie sama egzemplifikacja jest rodzajem rela-
cji. Aby uniknąć takiego wyjścia, trzeba przyjąć, że egzemplifikacja w wymiarze 
przestrzenno-czasowym, jak również wszystkie inne postacie egzemplifikacji są 
czymś absolutnie jedynym, czymś, czego nie jesteśmy w stanie wyrazić za pomo-
cą jakiejkolwiek kombinacji pojęć, czyli za pomocą naszej semantyki.

Platoński obraz natury wiedzy ludzkiej prowadzi do problemu „oddzielenia” 
(chōrismós) tego, co idealne, od tego, co zrealizowane w jakimś wymiarze: w jaki 
sposób złączone są ze sobą obie sfery, skoro są tak heterogeniczne, a w szczegól-
ności, co sprawia, że „królestwo” idei, a właściwie pewne jego fragmenty, zaczy-
nają istnieć w wymiarze przestrzenno-czasowym. Metafizyka i teoria poznania 
Arystotelesa również były obarczone problemem „oddzielenia”, gdyż pomiędzy 
arystotelesowską materią i formą – i w bycie, i w poznaniu – wydaje się istnieć 
równie wielka heterogeniczność, co pomiędzy ideami a rzeczami zmysłowymi.

5. Uniwersalia i stworzenie świata

Z faktu istnienia uniwersaliów nie wynika istnienie ich egzemplifikacji, jakich-
kolwiek egzemplifikacji, czy to będą egzemplifikacje w wymiarze przestrzenno-
-czasowym, czy w jakimś innym „ośrodku realizacji”. Zarówno dla skrajnego 
realizmu pojęciowego Platona, jak i dla umiarkowanego realizmu pojęciowego 
w duchu Arystotelesa egzemplifikacja może być wyłącznie faktem. W wypadku 
stanowiska typu Arystotelesa jest to mniej widoczne, gdyż jest zasłaniane przez 
negację samodzielnego istnienia ogółu, lecz nawet tu należy uznać za fakt, że ta 
sama numerycznie jakość, np. jakość czerwieni, jest zrealizowana w wielu czer-
wonych rzeczach. Jak to już było nadmienione wyżej, gdyby zwolennicy umiar-
kowanego realizmu pojęciowego chcieli to zanegować, musieliby skończyć na 
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pozycjach nominalistycznych lub konceptualistycznych, a więc twierdzić, że 
rzeczy są tylko podobne do siebie i że wyłącznie umysł ludzki wytwarza złu-
dzenie numerycznie tej samej jakości, egzemplifikującej się w wielu czerwonych 
przedmiotach, nazywając ją potem ogółem lub powszechnikiem. Wtedy jednak-
że jakiekolwiek orzekanie prawdy lub fałszu, w jakiejkolwiek dziedzinie, musi 
stać się całkowitą iluzją. Podobieństwo zakłada numeryczną identyczność jakości 
„powtarzającej” się w poszczególnych konkretach, bez tego podobieństwo jest 
wyłącznie wytworem zależnym od takiej lub innej struktury umysłu, odnoszącego 
się do różnorakich przedmiotów.

Jeśli z istnienia uniwersaliów nie wynika istnienie ich egzemplifikacji i jeśli jed-
nocześnie egzemplifikacja jest faktem, to musi istnieć siła sprawiająca, że świat jest 
tworem uformowanym według uniwersaliów. Siła ta nie może być znowu czymś 
dającym się opisać za pomocą uniwersaliów lub idei i ich możliwych egzemplifi-
kacji. Musi ona być czymś jedynym, całkowicie „wyniesionym” ponad wszelkie 
pojęcia, nawet tak ostateczne pojęcia, jak uniwersalia i ich możliwe egzemplifi-
kacje. Wyłącznie tego rodzaju „czynnik” może „zasypać” przepaść platońskiego 
(i arystotelesowskiego) „oddzielenia”, czy to „oddzielenia” pomiędzy ideami i ich 
egzemplifikacjami, czy „przepaść” „oddzielenia” pomiędzy formą i materią.

Można to opisać w następujący sposób: Bóg nie tylko nie gra w kości, ale 
też Bóg nie robi babek z piasku, używając do tego różnych form, szablonów czy 
wzorców. „Przeprowadzenie” uniwersaliów do postaci istnienia w pewnym okre-
ślonym wymiarze, a więc sprawienie, że numerycznie ta sama i metafizycznie 
jedyna czysta jakość czerwieni przemienia się w postać wielości rzeczy czerwo-
nych, jest istotą stwarzania lub raczej tym fragmentem istoty stwarzania, który 
możemy jakoś pojąć i opisać, lecz oczywiście stwarzanie nie może wyczerpywać 
się wyłącznie w tym. Moc istoty zdolnej do stwarzania musi być czymś całkowi-
cie innym niż ludzkie zdolności do produkcji, do odkrywania, do konstrukcji, niż 
pomysły przychodzące nam do głowy itd.

Samodzielnie istniejące idee również dlatego są czymś niemożliwym, gdyż 
musiałyby być przedmiotami „wybrakowanymi” ontycznie: nie może istnieć coś, 
co nie jest ani rozwartokątne, ani prostokątne, ani ostrokątne itd. Odpowiedź ze 
strony „czystego” platonizmu bywa taka, że idee są specjalnego rodzaju przed-
miotami w tym sensie, iż zawierają stałe i zmienne, a więc np. stałą w idei trójkąta 
jest posiadanie trzech boków, zmiennymi zaś są inne własności, jak np. rozwar-
tokątność czy prostokątność. Na pierwszy rzut oka wydaje się to przekonujące, 
lecz trzeba zauważyć, że w ten sposób idee byłyby przedmiotami częściowo po-
zbawionymi określoności, a gdyby tak było, to jako całości, częściowo pozba-
wione określoności, same nie mogłyby istnieć. Pojęcie zmiennej ma wtedy sens, 
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gdy przyjmujemy, że istnieją umysły, które pewne rzeczy traktują jako określone, 
a inne jako nieokreślone, natomiast idee miałyby być same w sobie nieokreślone. 
Przy tym obiektywnym (ontycznym) pojęciu zmiennej zmienna musiałaby ozna-
czać to, że we wnętrzu idei „zionie” nicość – bo jak inaczej można byłoby pojąć 
zmienne zawarte w idei?

Częściowa nieokreśloność tzw. przedmiotów intencjonalnych, np. dzieł sztuki, 
jest tu zupełnie nietrafną analogią, gdyż w wypadku dzieł sztuki jest to nieokre-
śloność powstająca w wyniku specyficznych możliwości opisu i rozumienia świa-
ta, którymi dysponują zarówno podmiot tworzący dzieło sztuki, jak i podmioty 
rozumiejące to dzieło, nie jest to jednakże „nieokreśloność wsobna”, znajdująca 
się niejako we wnętrzu tego, co istnieje. Nie wiemy, jakie inne własności miał 
Hans Castorp z Czarodziejskiej góry oprócz tych, które podał nam Tomasz Mann 
i w tym sensie ten przedmiot intencjonalny jest nieokreślony, lecz przedmiot ten 
nie istnieje samodzielnie, wymaga bowiem z jednej strony pewnego fundamentu 
fizycznego (zapisu), jak i odpowiednio uposażonych perceptorów, natomiast nie-
określoność idei musiałaby być nieokreślonością „samą w sobie”.

W wypadku samodzielnego istnienia uniwersaliów w sensie czystych jakości 
idealnych (własności) powinno być również możliwe to, co wydaje się niemoż-
liwe. Z jednej strony sądzimy, że barwność i rozciągłość przestrzenna należą do 
siebie koniecznie, a więc nie może być przestrzenności bez jakiejś barwności, 
ani barwności, która nie byłaby jakoś rozciągła przestrzennie, z drugiej jednak 
strony musimy przyjąć, że jednak barwność i rozciągłość, jako różne od siebie 
uniwersalia, muszą móc istnieć osobno. Proste uniwersalia musiałyby istnieć cał-
kowicie osobno. Dopiero ich egzemplifikacja w dymensji przestrzeni prowadzi 
do powstania konieczności wzajemnego przynależenia. Taki uprzedni w stosunku 
do egzemplifikacji przestrzennej sposób istnienia całkowicie nie da się jednak po-
jąć, gdyż czym mogłaby być nierozciągła przestrzennie czerwień albo całkowicie 
bezbarwna rozciągłość przestrzenna?22

22 „Otóż pokazuje się, że możemy mówić nie tylko o czerwoności jako o naturze konstytuującej 
«barwę czerwoną», lecz także o «czerwoności samej w sobie», innymi słowy o jakości ideal-
nej «czerwoności». Taką idealną jakość nazywa Hering eine Wesenheit lub greckim terminem 
eidos. Sama dla siebie nie odgrywa ona oczywiście roli żadnej morfé, nie jest tworem niesamo-
istnym domagającym się jakiegoś podłoża (przedmiotu jako podmiotu cech), lecz (jak słusznie 
twierdzi Hering) «ist selbständig und in sich ruhend (L.c. s. 510)»” (R. Ingarden, O pytaniach 
esencjalnych [1925], w: tenże, Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki, Warszawa 1972, 
s. 327–482). „Godzę się natomiast na twierdzenie Heringa, że istnieją «stopy» poszczególnych 
jakości idealnych, jak np. idealnych jakości «barwność» i «czerwoność»” (tamże, s. 364–365 
[chodzi o J. Hering, Bemerkungen über das Wesen, die Wesenheit und die Idee, „Jahrbuch für 
Philosophie und phänomenologische Forschung” 4 (1921), s. 496–543]).
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Nawet gdy przyjmiemy, że uniwersalia w jakiś sposób „same z siebie” trans-
formują się do postaci istnienia w dymensji przestrzennej i czasowej, to i tak 
z ich natury nie wynika sposób ich egzemplifikacji. Egzemplifikacja ta mogłaby 
być tylko stygmatyczna, czyli zrealizowana mogłaby być tylko jedna trójkątna 
rzecz lub jedna rzecz czerwona, i z tego składałby się świat – i z niczego więcej! 
Możliwa byłaby również egzemplifikacja chaotyczna: poszczególne jakości by-
łyby zrealizowane w jakimś wymiarze, lecz w dużej mierze nie byłyby ze sobą 
powiązane, i nawet gdyby mogły zostać ujęte przez jakiś podmiot, to byłby on 
w całkowitej konfuzji zarówno co do faktu ich istnienia, jak i co do konsekwen-
cji tego faktu. W takiej sytuacji nie istniałby żaden twór, który zechcielibyśmy 
nazwać kosmosem. Jak widać na tle tych możliwości, egzemplifikacja, z którą 
mamy do czynienia, nie jest jakąkolwiek egzemplifikacją, lecz egzemplifikacją 
bogatą ontycznie i egzemplifikacją skoordynowaną.

Światło z odległych gwiazd podlega skoordynowanej egzemplifikacji, zanim 
do nas dotrze, podlega wielorakim relacjom pomiędzy uniwersaliami, a to nazy-
wamy matematycznością przyrody. Istniała ona zatem, zanim zaistnieliśmy my 
jako istoty uprawiające matematykę i w ten sposób mogące odczytywać strukturę 
świata materialnego, a stąd widać, że uniwersalia są niezależne od naszych ak-
tywności umysłowych23. Przyroda mogłaby być jednak znacznie „skromniejsza”: 
choć byłaby skoordynowana w ten sposób, że musiałyby w niej istnieć pewne 
zależności pomiędzy uniwersaliami, to jednak ograniczałyby się one wyłącznie 
np. do tego, że jeden kwant światła pędziłby w nieograniczoność wymiaru prze-
strzeni lub w całkowicie pustej przestrzeni jeden atom wodoru trwałby w nieogra-
niczonym wymiarze czasu. Tak jednak nie jest. Egzemplifikacje, jakie możemy 
obserwować i jakoś rozumieć, są bogate w niedający się ogarnąć sposób i w taki 
sam sposób są ze sobą skoordynowane.

Nie tylko prawdy logiczne i matematyczne pojawiają się nam jako konieczne, 
jesteśmy bowiem w stanie dostrzegać również i inne konieczności, np. wspomnia-
ną już wielokrotnie konieczność powiązania pomiędzy rozciągłością a barwno-
ścią. Ze względu na to, że barwność i rozciągłość wydają się nam koniecznie ze 
sobą związane, to wyrażające to sądy pojawiają się jako prawdziwe od zawsze 
i na zawsze. Zaczynamy być przekonani, że stany rzeczy tego rodzaju nie mogą 
zostać stworzone przez żadną istotę stwórczą, a w tym także przez wszechmocne-
go Boga; nawet wszechmocny Bóg nie mógłby zmienić koniecznego powiązania 

23 Dla Hartmanna jednym z głównych argumentów przeciwko subiektywistycznej interpretacji 
bytu idealnego (uniwersaliów) było to, że procesy rozgrywające się w przyrodzie nieorganicznej 
dokonują się według prawidłowości matematycznych; według Hartmanna to, co matematycz-
ne, przenika to, co nieorganiczne. Por. N. Hartmann, Zur Grundlegung der Ontologie, Berlin–
Leipzig 1935, s. 247.
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barwności i rozciągłości. Pod względem wieczności konieczność ta wydaje się 
więc równa Bogu.

Mimo to pozostaje zagadką źródło takiej, a nie innej określoności prawd ko-
niecznych. Konieczność zawarta w tych prawdach nie odpowiada na pytanie, 
dlaczego istnieją takie, a nie inne konieczności. Mogłyby przecież istnieć inne 
związki konieczne, choć wydaje się to nam niemożliwe do pojęcia. Koordynacja 
egzemplifikacji w naszym przestrzenno-czasowym świecie, jak również koniecz-
ność określonych prawd nie jest tym samym, co źródło ich takiej, a nie innej 
określoności. To wystarcza do wyciągnięcia wniosku, że musi istnieć czynnik wy-
jaśniający istnienie takich, a nie innych prawd koniecznych. Tym czynnikiem nie 
mogą być inne prawdy konieczne, bo również w odniesieniu do nich powstałoby 
pytanie o źródło ich takiej, a nie innej określoności.

Gdyby nominaliści lub konceptualiści mieli rację, to należałoby się pogodzić 
z tym, że wszystkie istoty racjonalne żyją w fundamentalnym błędzie. W pozna-
wanych przez nie światach nie istniałaby żadna skoordynowana egzemplifikacja, 
istniałyby natomiast wyłącznie umysły dostrzegające podobieństwa pomiędzy 
rzeczami całkowicie pozbawionymi racjonalnej organizacji. Hipoteza tego rodza-
ju uniwersalnego złudzenia co do uniwersaliów i ich skoordynowanej egzemplifi-
kacji sama w sobie jest egzotyczna, lecz nie to jest najważniejsze. Ważniejsze jest 
to, że w takim świecie lub światach nie istniałoby żadne inne wyjaśnienie tego, 
co żyjące w nich podmioty poznające faktycznie obserwują, czyli nie istniałoby 
żadne wyjaśnienie racjonalności świata. Odwołanie się do ewolucji, do różnych, 
nawet nieskończenie trwających, prób, „dokonywanych” w tzw. wieloświecie 
(multiversum), które w końcu miałyby doprowadzić do powstania naszego ko-
smosu wraz z nami samymi, nic tu nie pomoże, bo wszystkie te kosmiczne „trans-
mutacje” mogą dochodzić do skutku tylko na podstawie jakichś uniwersaliów 
i regularnych powiązań pomiędzy nimi.

Ewolucja nie wytwarza uniwersaliów, lecz postępuje zgodnie z prawami wyni-
kającymi z relacji pomiędzy nimi. Trzeba również zauważyć, że hipoteza o ewo-
luującym „wieloświecie” odnosi się tylko do świata jako czegoś zrealizowanego 
w dymensji czasu i przestrzeni, podczas gdy idea egzemplifikacji dotyczy ogrom-
nej ilości możliwych dymensji realizacji uniwersaliów.

Jak należy sądzić, wszystkie powyższe obserwacje skłaniają do wniosku, że 
uniwersalia są czymś wyłącznie semantycznym, nie są zaś żadnymi samodziel-
nie istniejącymi przedmiotami. Nie istnieją również samodzielnie w umyśle Boga 
jako „wzorce” czy „formy odlewnicze” dla rzeczy, które w świecie mają powstać. 
Są one efektem oddziaływania stwórczej mocy Boga na podmioty poznające. 
Oddziaływanie mocy Boga umożliwia zaistnienie zadziwiających cech tego, co 
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nazywamy znaczeniem. Niektóre z tych znaczeń mają charakter uniwersaliów, 
lecz i one nie są żadnym „krańcem” mocy Boga, są zaś wyłącznie odziaływaniem 
Jego mocy na podmioty poznające, czy też, lepiej to wyrażając, są tylko pewnym 
poziomem tego oddziaływania, pewnym stopniem poznania udzielanym przez 
moc Boga podmiotom o określonej zdolności do odbiorczości. W tym oto sensie 
uniwersalia, jako czysto semantyczne przedmioty, mają „głębię” i stąd pochodzi 
to, że niektóre z nich oraz powiązania pomiędzy nimi traktujemy jako niedające 
się zmienić wieczne idee. 

Idee te są wieczne wiecznością stopnia poznania, na którym się znajdujemy. 
Nie muszą zostać przekreślone, anulowane na stopniach wyższych, lecz raczej 
mogą być niejako lepiej „zrozumiane” z punktu widzenia kategoryzacji wyższych 
stopni – tak jak fizyka newtonowska nie została przekreślona przez fizykę póź-
niejszą, lecz uzyskała lepsze, szersze zrozumienie. Sama moc Boga nie składa się 
z uniwersaliów i ich egzemplifikacji, lecz jest nieskończoną głębią stwarzania. 
Moc stwarzania, którą jest Bóg, można porównać do rozżarzonego do białości 
wnętrza wulkanu, z którego dobywają się błyskawice, a tylko drobna ich część 
„zastyga” do postaci uniwersaliów.

Jeśli ktoś chciałby tak to nazwać, to całość powyższych rozważań można okre-
ślić mianem argumentu na rzecz istnienia Boga odwołującego się do faktu istnie-
nia uniwersaliów. Zwykle jednak „idee” i „Bóg” były traktowane jako konkuren-
cyjne „królestwa”, bo przecież w religijnych odmianach platonizmu idee pełniły 
rolę ostatecznej rzeczywistości i w ten sposób nie był potrzebny jakikolwiek inny 
ostateczny byt, od którego mogłyby one być zależne. Rozwiązanie arystotele-
sowsko-tomistyczne, a więc umiarkowany realizm pojęciowy, również zakłada 
istnienie Boga, gdyż według tego stanowiska to Bóg stworzył skoordynowane 
ze sobą składniki świata, świata podzielonego na gatunki i rodzaje, oraz to On 
skorelował przedmioty w świecie z umysłami istot poznających. W efekcie więc 
umiarkowany realizm pojęciowy zakłada istnienie Boga.

Wyłaniający się z tych analiz obraz ludzkiej sytuacji epistemicznej można opi-
sać za pomocą następującego porównania: poznanie ludzkie, ale także poznanie, 
jakim dysponują wszystkie skończone istoty rozumne, jest „sferą krystalizacji”, 
aczkolwiek sfera ta nie jest ani sferą przestrzenną, ani jakimkolwiek innym rodza-
jem dymensji, przypominającym pustą przestrzeń. Mimo to należy powiedzieć, że 
niejako w centrum tej „sfery krystalizacji” znajdują się podmioty, których zdol-
ności do poznawania zostały określone w chwili stworzenia. Pierwotnie patrząc, 
podmioty te istnieją w stanie epistemicznej ciemności. Zarówno zmysłowość, jak 
i władze intelektualne podmiotów istniejących w pierwotnej ciemności episte-
micznej mogą zostać pobudzone wyłącznie z zewnątrz.
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Istniejąc w tej postaci, podmioty nie znajdują się w stanie jakiegokolwiek 
oddzielenia od siebie. Oddzielenie przestrzenne, a w tym oddzielnie o kształcie 
osobnego cielesnego istnienia, powstaje w ludzkim wypadku przez to, że nasze 
poznanie zostało przez Boga określone za pomocą takich wymiarów egzemplifi-
kacji uniwersaliów, jakimi są przestrzeń i czas. Inne sposoby zapośredniczenia po-
znania mogą całkowicie obywać się bez „ośrodków” przestrzeni i czasu, a przede 
wszystkim mogą przekraczać wszelkie środki kategoryzacji semantycznej, a więc 
i znane nam uniwersalia. Sytuacja pierwotna wszystkich skończonych podmiotów 
poznających nie zawiera więc ani czasu, ani przestrzeni, nie istnieje w niej żadne 
„przed” i „po”, nie polega ona na cielesnym oddzieleniu od siebie. Ze śladem 
takiej idei poznania mamy do czynienia w tych systemach metafizycznych i re-
ligijnych, które mówią o poznaniu, jakim dysponują duchy czyste (aniołowie).
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BÓG I UNIWERSALIA

Streszczenie

W pierwszych dwóch częściach artykułu przedstawione są motywacje prowadzące do 
akceptacji istnienia uniwersaliów, jak również ich rodzaje. Dalej zostają wyróżnione 
cztery zasadnicze stanowiska w tzw. sporze o uniwersalia: realizm pojęciowy (platonizm), 
umiarkowany realizm pojęciowy, czyli rozwiązanie arystotelesowskie, konceptualizm 
i nominalizm (w różnych wersjach). W dalszych częściach artykułu przedstawiona jest 
krytyka rozwiązań nominalistycznych, arystotelesowskich i konceptualistycznych. Na 
tym tle autor argumentuje na rzecz teistycznego realizmu pojęciowego, ukazując, w jaki 
sposób należy zinterpretować relację pomiędzy ludzką świadomością semantyczną a uni-
wersaliami istniejącymi w umyśle Boga. W tym kontekście zostają wzięte pod uwagę 
zagadnienia dotyczące pojęć ewolucji kosmicznej i biologicznej oraz pojęcia stworzenia 
świata.

Słowa kluczowe: Bóg, uniwersalia, platonizm, realizm, konceptualizm, nominalizm
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GOD AND UNIVERSALS

Summary

The first two parts of the article discuss the motivations leading to acceptance of the exist-
ence of universals, as well as their types. Four main positions in the so-called the dispute 
about universals are presented: conceptual realism (Platonism), moderate conceptual real-
ism, i.e. the Aristotelian solution, conceptualism and nominalism (in various versions). 
Further parts of the article present a critique of nominalist, Aristotelian and conceptual 
solutions. Against this background, the author argues in favor of theistic conceptual real-
ism, showing how to interpret the relationship between human semantic consciousness 
and universals existing in God’s mind. In this context, issues related to the concepts of 
cosmic and biological evolution and the concept of creation are taken into account.

Keywords: God, universals, Platonism, realism, conceptualism, nominalism
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Sprawowanie kultu publicznego jest jednym z przejawów prawa do wolności 
religijnej, realizowanego przez Kościoły i związki wyznaniowe. Prawo to jest 
nieodłącznym elementem wolności sumienia i wyznania jednostki i wyraża się 
ono w możliwości uzewnętrzniania przekonań religijnych zarówno indywidual-
nie, jak i z innymi, w sposób prywatny lub publiczny. Wolność w praktykowaniu 
przekonań religijnych nie jest prawem uznaniowym, lecz wynika z przyrodzonej 
godności człowieka i przez władze państwa demokratycznego powinna być praw-
nie chroniona. Inna koncepcja uwidacznia się natomiast w państwach totalitar-
nych, które chcąc nadzorować każdą ludzką aktywność, roszczą sobie prawo do 
koncesjonowania wolności religijnej, przynajmniej w jej publicznym aspekcie1. 
Takim państwem była Polska Rzeczpospolita Ludowa, której władze za pomocą 
opresyjnej polityki wyznaniowej starały się utrudniać praktyki religijne swoich 
obywateli, chcąc zbudować „nowego człowieka”, wyznającego jedynie „nauko-
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Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu, sędzia i rzecznik sprawiedliwości w Sądzie 
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1 Por. G. Chojnacki, „Oto Partia: siła ludów i sumienie” – komunistyczna wizja (de)formacji 
sumienia, „Studia Paradyskie” 28 (2018), s. 145–157.



36 Dariusz Mazurkiewicz

wy światopogląd”. Niniejszy artykuł ma zobrazować praktyczną realizację takiej 
polityki poprzez zaprezentowanie działań administracji wyznaniowej w Zielonej 
Górze2 wobec Kościoła gorzowskiego3. Cezurą czasową badań jest rok 1972, 
w którym nastąpiło ustabilizowanie struktur kościelnych na Ziemiach Zachod-
nich i Północnych4, co spowodowało częściową liberalizację polityki wyznanio-
wej władz komunistycznych.

1. Od pierwszych represji do „październikowej odwilży”

W pierwszych latach po zakończeniu wojny władze państwowe nie utrudniały 
sprawowania kultu religijnego, co więcej, jej przedstawiciele uczestniczyli nie-
jednokrotnie w uroczystościach religijnych5. Sytuacja zaczęła znacząco zmieniać 
się od roku 1947, kiedy to po wygraniu sfałszowanych wyborów władza komuni-
styczna przystąpiła do planowej akcji ateizowania społeczeństwa6. Jej wyrazem 

2 W 1950 r. utworzony został referat do spraw wyznań w Zielonej Górze, który w 1955 r. został 
przemianowany na wydział. Organy te były terenowymi oddziałami Urzędu do Spraw Wyznań.

3 Po II wojnie światowej w dniu 15 sierpnia 1945 r. kardynał August Hlond ustanowił pięć admi-
nistracji kościelnych na Ziemiach Zachodnich i Północnych, a wśród nich administrację apo-
stolską kamieńską, lubuską i prałatury pilskiej ze stolicą w Gorzowie Wlkp. Przed wojną teren 
ten należał do diecezji berlińskiej i diecezji wrocławskiej oraz prałatury pilskiej. Administracja, 
z uwagi na brak traktatów granicznych, miała charakter tymczasowy. Od 1951 r., po usunięciu 
administratora przez władze komunistyczne, na określenie tej organizacji kościelnej pojawia się 
nazwa ordynariat gorzowski, a od 25 maja 1967 r. – administracja apostolska ad nutum Sanctae 
Sedis. Dnia 28 czerwca 1972 r. papież Paweł VI ustanowił diecezję gorzowską, dzieląc jedno-
cześnie dotychczasową administrację na 3 diecezje. Oprócz gorzowskiej ustanowione zostały 
jeszcze diecezja szczecińska i diecezja koszalińska. Wielość nazw używanych w odniesieniu do 
tej administracji kościelnej powoduje, że w tytule artykułu zostało użyte określenie „Kościół 
gorzowski”, gdyż w omawianym okresie siedzibą najpierw administratora, a później biskupa 
pozostawał Gorzów Wlkp.

4 Por. G. Wejman, Organizacja Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim w latach  
1956–1972, w: Dzieje Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim, red. M. Siedziako, 
Z. Stanuch, G. Wejman, t. 2: 1956–1972, Szczecin–Warszawa 2017, s. 141–174.

5 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 13.
6 „Zbiorowy kult religijny w niedziele i święta w ostatnich czasach jest wybitnie utrudniany przez 

tzw. akcję rozrywek i zabaw świątecznych, urządzanych w godzinach nabożeństw. […] Wizyta-
cje kanoniczne biskupów spotkały się z licznymi przeszkodami ze strony administracji ogólnej, 
czynników partyjnych i władz bezpieczeństwa. Dzieciom utrudniano udział w bierzmowaniu. 
[…] Nieprzychylne stanowisko władz publicznych wobec aktów zbiorowych kultu religijnego 
posunęło się tak daleko, że usiłowano w dniu 1 maja ograniczyć nabożeństwa do godziny 8 ra-
no. Podczas tradycyjnych procesji Bożego Ciała utrudniano budowanie ołtarzy, a nawet miały 
miejsce prowokacyjne wystąpienia, zakłócające obrzędy religijne. Co więcej, nawet w dniu tak 
uroczystym nie powstrzymano się od koncentracji młodzieży i wywożenia jej poza miasto” 
(List Komisji Głównej Episkopatu Polski do Rządu z dnia 22 czerwca 1949 r. w sprawie polityki 
laicyzacji kraju i obrażania uczuć religijnych narodu, w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół ka-

Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak
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na płaszczyźnie prawa był dekret Rady Ministrów z dnia 5 sierpnia 1949 roku 
o ochronie wolności sumienia i wyznania7. Mimo swej nazwy na wiele lat stał się 
on narzędziem do ograniczania wolności religijnej ludzi wierzących. Służył temu 
zwłaszcza par. 1 art. 8 dekretu, który stanowił, że: „Kto nadużywa wolności wy-
znania i sumienia w celach wrogich ustrojowi Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 
karze więzienia do lat trzech”, gdyż w niedługim czasie dla władz komunistycz-
nych „nadużywaniem wolności wyznania i sumienia” stała się wszelka manifesta-
cja przekonań religijnych. 

Kolejnym aktem prawnym utrudniającym kult religijny był dekret z dnia 
18 sierpnia 1949 roku o zmianie niektórych przepisów o zgromadzeniach8. Jego 
przepisy krępowały Kościół, ograniczając kult publiczny do wnętrza świątyń, 
a zewnętrzne formy kultu uzależniły od zezwolenia władz administracyjnych. 
Dekret był pogwałceniem praw osób wierzących i postanowień Konstytucji mar-
cowej9, dlatego wzbudził protesty Kościoła10. 

Nie zważając na nie, władze administracyjne przystąpiły do realizacji dekre-
tu11, a w dniu 23 listopada 1949 roku ministerstwo administracji publicznej wyda-
ło okólnik nr 107, w którym jeszcze bardziej ograniczona została wolność spra-
wowania kultu. Zgodnie z nim zezwolenia władz administracyjnych wymagały 
procesje uliczne, z wyjątkiem Bożego Ciała, pielgrzymki i „wszelkiego rodzaju 
zgromadzenia religijne odbywające się poza kościołami lub miejscami przezna-
czonymi do wykonywania kultu religijnego prawnie uznanych związków religij-
nych lub odbywających się nawet w obrębie takich kościołów i miejsc, ale nie 
w sposób ustalony tradycją lub przewidziany w akcie uznającym dane wyzna-

tolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1: Lata 1945–1959, Poznań 1994, s. 162 
[dalej: KPRL 1]). 

7 Dz.U. z 1949 r., nr 45, poz. 334.
8 Dz.U. z 1949 r., nr 49, poz. 369.
9 Dz.U. z 1921 r., nr 44, poz. 267. Art. 113 Konstytucji zawierał normę: „Każdy związek religijny, 

uznany przez Państwo, ma prawo urządzać zbiorowe i publiczne nabożeństwa”.
10 List Komisji Głównej Episkopatu Polski do Rządu z dnia 21 września 1949 r. w sprawie dekretów 

władz o zmianie przepisów prawa o stowarzyszeniach i zgromadzeniach, KPRL 1, s. 181–184. 
11 „Ministerstwo Administracji Publicznej wyjaśnia, że za urządzanie bez zezwolenia władz admi-

nistracji ogólnej publicznych odpustów, nieuświęconych tradycją, należy na podstawie prawa 
o zgromadzeniach karać organizatorów, zwracając przy tym szczególną uwagę i wyciągając 
bardziej ostre konsekwencje w przypadkach, gdy intencją organizatorów odpustu było odcią-
gnięcie miejscowego społeczeństwa od prac gospodarczych, bądź też od imprez o charakterze 
ogólnopaństwowym lub wroga agitacja” (Pismo Departamentu Politycznego Ministerstwa Ad-
ministracji Publicznej do Obywateli Wojewodów z dnia 2 listopada 1949 r. w sprawie urządza-
nia odpustów bez zezwolenia władz administracji ogólnej, Archiwum Państwowe w Zielonej 
Górze, akta Wydziału do Spraw Wyznań, sygn. 2898, s. 33 [dalej: APZG WdSW]). 
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nie”12. Pomimo zapewnienia zawartego w punkcie 15 Porozumienia z 1950 roku, 
że „[k]ult publiczny, tradycyjne pielgrzymki i procesje nie będą napotykały na 
przeszkody”, że będzie respektowana wolność prasy religijnej i wydawnictw oraz 
że nie będzie utrudniana posługa kapelanów w szpitalach i więzieniach, dekrety 
z 1949 roku posłużyły w kolejnych latach Urzędowi do Spraw Wyznań do ograni-
czania działalności duszpasterskiej Kościoła. 

Od 1950 roku urząd przeprowadzał działania zmierzające do niwelowania 
uroczystego charakteru wizytacji biskupich, misji, rekolekcji i pielgrzymek, po-
lecając wyciąganie konsekwencji karno-administracyjnych wobec ich organizato-
rów13. W 1951 roku utrudniał uczestnictwo młodzieży we mszach św. na zakoń-
czenie roku szkolnego14, a nawet nie dopuszczał do sprawowania sakramentów 
przez biskupów15. 

Szczególną gorliwość w ograniczaniu wolności kultu wykazywały terenowe 
referaty do spraw wyznań. Proboszczom zwracającym się do referatów w celu 
uzgodnienia zasad organizacji procesji stawiały liczne przeszkody, a niejedno-
krotnie zakazywały ich urządzania, grożąc sankcjami karnymi za niepodporząd-
kowanie się decyzjom administracji wyznaniowej16. Przykładowo w roku 1952 
karą grzywny za zorganizowanie procesji w Boże Ciało ukarany został ks. Ka-
zimierz Michalski z Zielonej Góry, a ks. Paweł Mikulski z Międzyrzecza stanął 
przed kolegium za odmowę zmian w porządku nabożeństw niedzielnych w związ-
ku z wyborami do Sejmu17.

12 Obowiązkiem uzyskania pozwolenia objęto „odpusty i misje, wykraczające poza teren kościoła, 
bądź odbywające się w sposób odbiegający od tradycji, a zatem organizowane po raz pierwszy 
lub w innym zakresie i o innym czasie trwania niż dotychczas praktykowany” oraz „zgroma-
dzenia publiczne związane z uroczystościami powitania i pożegnania przedstawicieli hierarchii 
kościelnej np. biskupów” (Okólnik nr 107 Ministerstwa Administracji Publicznej z dnia 23 li-
stopada 1949 r. o zgromadzeniach publicznych, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 38).

13 H. Misztal, A. Mezglewski. Zakres kompetencji, styl działania i cele Urzędu do Spraw Wyznań, 
w: Prawo i polityka wyznaniowa w Polsce Ludowej. Materiały II Ogólnopolskiego Sympozjum 
Prawa Wyznaniowego (Kazimierz Dolny 26–28 października 2004), red. A. Mezglewski, P. Sta-
nisz, M. Ordon, Lublin 2005, s. 40.

14 List Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań 
A. Bidy z dnia 27 czerwca 1951 r. w sprawie mszy dla młodzieży, KPRL 1, s. 302–303.

15 List Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań 
A. Bidy z dnia 10 sierpnia 1951 r. w sprawie ograniczania kultu religijnego, KPRL 1, s. 308–309.

16 Pismo parafii rzymsko-katolickiej pw. Najświętszego Zbawiciela w Zielonej Górze do Urzędu 
do Spraw Wyznań z dnia 30 czerwca 1953 r. w sprawie zakazu procesji w oktawę Bożego Ciała, 
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, akta Urzędu do Spraw Wyznań, sygn. 37/169, s. 3 [dalej: 
AAN UdSW].

17 D. Śmierzchalski-Wachocz, Partia komunistyczna wobec Kościoła i przejawów wiary kato-
lickiej w swoich szeregach na przykładzie Środkowego Nadodrza w latach 1945–1989, Ząb-
ki 2007, s. 197.
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Ponadto referat w Zielonej Górze starał się przeciwdziałać wszelakim formom 
duszpasterstwa dzieci i młodzieży prowadzonym przez Kościół gorzowski. Jego 
obawy budził przede wszystkim bezpośredni wpływ duchowieństwa na dzieci 
i młodzież – był bowiem traktowany jako przeszkoda w postępującej laicyzacji18. 
Zainteresowanie referatu budziły istniejące przy parafiach chóry, kluby sportowe, 
świetlice oraz odbywające się tam spotkania i prelekcje.

Chwilowa liberalizacja nadzoru Urzędu do Spraw Wyznań nad duszpasterską 
działalnością Kościoła nastąpiła po październiku 1956 roku19. W tym czasie zosta-
ła wydana instrukcja Ministra Zdrowia w sprawie posług religijnych w szpitalach 
i sanatoriach20, zarządzenie w sprawie działalności duszpasterskiej w zakładach 
karnych21 oraz okólnik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 25 czerwca 
1957 roku w sprawie zgromadzeń publicznych22. Okólnik ten powstał w poro-
zumieniu z Urzędem do Spraw Wyznań i miał duże znaczenie dla ograniczania 
duszpasterskiej działalności Kościoła, ponieważ zostały w nim ustalone wy-
tyczne, jakimi prezydia rad narodowych powinny się kierować przy załatwianiu 
spraw zgromadzeń religijnych. Władze zobowiązały się w nim do nieutrudniania 
udziału wiernym w uroczystościach religijnych oraz zobowiązały prezydia rad 
narodowych, by nie czyniły przeszkód w organizowaniu przez Kościół pielgrzy-
mek i procesji oraz udzielały potrzebnych na nie zezwoleń23. Jednak w wypadku 

18 „Z form oddziaływania stosowanych przez kler wyróżniają się jako najbardziej atrakcyjne: 
urządzanie wycieczek, wieczorków towarzyskich, wyświetlanie filmów […]. W wielu miejsco-
wościach kler w ostatnich czasach zaczął urządzać świetlice, które wyposażone są w atrakcyjne 
gry świetlicowe […]. Jako ogólny środek oddziaływania na młodzież jest również forma bez-
pośredniego kontaktu kleru z młodzieżą poprzez rozmowy indywidualne z dziećmi i młodzieżą, 
nie ma bowiem wypadku, by ksiądz przeszedł koło dziecka i nie wszczął z nim rozmowy […]” 
(Informacja z roku 1956 o oddziaływaniu kleru i zgromadzeń zakonnych na młodzież na terenie 
województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, sygn. 2937, s. 49).

19 Por. A. Dudek, Kościół katolicki w Polsce w 1956 roku, „Polska 1944/45–1989. Studia 
i Materiały” 3 (1997), s. 103–117; J. Sikorski. Długa droga do przełomu. Państwo a Kościół 
rzymskokatolicki w województwie zielonogórskim w roku 1956, „Nadwarciański Rocznik Histo-
ryczno-Archiwalny” 12 (2005), s. 105–121.

20 Instrukcja Ministra Zdrowia R. Barańskiego z dnia 3 grudnia 1956 r. w sprawie posług religij-
nych w szpitalach i sanatoriach, KPRL 1, s. 572–573.

21 Zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 1956 r. dotyczące wykonywania po-
sług religijnych w zakładach karnych, KPRL 1, s. 576–577.

22 KPRL 1, s. 596–599.
23 „1) Władze sprawujące nadzór nad zgromadzeniami i zebraniami będą uznawać i nie kwestio-

nować tradycyjnych zwyczajów i praktyk religijnych Kościoła Rzymsko-Katolickiego, jak rów-
nież innych kościołów i związków wyznaniowych prawnie uznanych. 2) Uroczystości kościelne 
(jak np. odpusty, misje, rekolekcje i in.) odbywające się w miejscach przeznaczonych do stałego 
wykonywania kultu religijnego, lecz z powodu napływu znacznej ilości wyznawców wykra-
czające poza ogrodzenie tych miejsc, nie będą również wymagały zezwolenia ani zgłoszenia 
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„naruszania” ustawy o zgromadzeniach i wytycznych zawartych w okólniku Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych nakazywało stosowanie sankcji karno-admini-
stracyjnych24.

W zachowanych aktach Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze znaj-
dują się sprawozdania powiatowych referatów wyznaniowych z uroczystości Bo-
żego Ciała w roku 195625. Na ich podstawie został przesłany meldunek do Urzędu 
do Spraw Wyznań w Warszawie. Wydział informował w nim, że zgłoszenia tras 
procesji dokonali prawie wszyscy księża26 oraz że odbyły się one w tych samych, 
co w ubiegłych latach trasach, a w związku z tym nie było wypadków odmowy, 
względnie zmiany trasy procesji. Odnotowano również takie szczegóły, jak wy-
strój ołtarzy, wiek dzieci sypiących kwiaty oraz liczba ministrantów. Jednocześnie 
wydział jako sukces odnotował zmniejszenie frekwencji na procesji wśród dzieci 
i młodzieży z powodu organizowanych z inspiracji wydziału wycieczek, rozgry-
wek sportowych, festynów itp.27 W podsumowaniu meldunku zielonogórski Wy-
dział do Spraw Wyznań napisał:

Oceniając uroczystość Bożego Ciała należy stwierdzić, że miały one przebieg bardziej 
skromny i przyciągnęły o około 20% mniej wiernych jak w roku ubiegłym. Dużym 
osiągnięciem było w roku bieżącym również znaczne odciągnięcie dzieci i młodzieży 
od wpływu kleru w okresie Bożego Ciała, przez organizowanie wycieczek i biwaków 

do prezydiów właściwych rad narodowych. 3) Prezydia właściwych rad narodowych nie będą 
czyniły przeszkód w organizowaniu przez miejscowe władze kościelne uroczystości powita-
nia i pożegnania przedstawicieli hierarchii kościelnej, wykraczających poza kościół, cmentarz 
i inne miejsce kultu religijnego, udzielając odpowiednich zezwoleń na składane w przepiso-
wym terminie i trybie wnioski. 4) Prezydia właściwych rad narodowych nie będą czyniły prze-
szkód w organizowaniu przez miejscowe władze kościelne pielgrzymek i związanych z nimi 
uroczystości, udzielając odpowiednich zezwoleń na składane w przepisowym terminie i trybie 
wnioski. 5) Prezydia właściwych rad narodowych, uwzględniając wymogi tradycji kościelnej, 
udzielać będą zezwoleń miejscowym władzom kościelnym na organizowanie procesji i innych 
pochodów religijnych (jak np. procesje na cmentarze grzebalne w dniu 1 listopada, procesje 
z okazji odpustu, święcenia krzyży przydrożnych, święcenia pól itp.) po złożeniu przez te wła-
dze kościelne we właściwym terminie i trybie wniosków” (KPRL 1, s. 598–599).

24 Pismo Departamentu Społeczno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do 
Urzędów i Wydziałów Spraw Wewnętrznych przy Prezydiach WRN i Rad Narodowych miast 
wydzielonych z województw oraz prezydia powiatowych rad narodowych, rad narodowych 
miast stanowiących powiaty z dnia 7 sierpnia 1958 r. w sprawie interpretacji okólnika z dnia 
25 sierpnia 1957 r., APZG WdSW, sygn. 2898, s. 267–268.

25 APZG WdSW, sygn. 2940, s. 1–49.
26 Nie dokonali zgłoszenia jedynie księża ze Słubic i ksiądz ze Śmieszkowa, pow. Wschowski. 

Por. Informacja Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do Urzędu do 
Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 13 czerwca 1956 r. o przebiegu uroczystości Bożego Ciała 
na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, sygn. 2940, s. 50.

27 Tamże, s. 51–52.
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umiejętnie urządzonych i nie rzucających podejrzeń, że specjalnie zorganizowano je, 
by odciągnąć młodzież28.

Episkopat wykorzystał złagodzenie polityki wyznaniowej władz komunistycz-
nych w roku 1956 do rozpoczęcia – w myśl uwolnionego z więzienia prymasa – 
programu Wielkiej Nowenny, przygotowującej wiernych do tysiąclecia chrztu 
Polski. Ponadto, jak zauważa A. Dudek:

Wydarzenia 1956 r. doprowadziły do powstania potężnego, katolickiego ruchu spo-
łecznego, którego trzon stanowiły nowe rady parafialne, komitety budowy kościołów 
oraz różnego rodzaju przykościelne organizacje religijne29. 

2. Zaostrzenie polityki wyznaniowej

W 1958 roku stosunki Kościół–państwo ponownie uległy pogorszeniu30. Urząd 
do Spraw Wyznań po raz kolejny pogłębił ingerencję w duszpasterską działalność 
Kościoła: zakazywał dzieciom i młodzieży uczestnictwa we mszy św. na obozach 
i koloniach31, wzywał przedstawicieli kurii, żeby: „[…] wskazać na konkretne 
fakty nieprzestrzegania przez władze kościelne i kler obowiązujących przepi-
sów oraz oznajmić, że właściwe władze państwowe będą egzekwować wykona-
nie przepisów o zgromadzeniach publicznych”32, a nawet próbował nadzorować 
używanie urządzeń nagłaśniających33 i oprowadzanie wycieczek po kościołach 

28 Tamże, s. 53. Podobne sprawozdanie zachowane w Archiwum Państwowym w Zielonej Górze 
obejmuje uroczystość Bożego Ciała w 1963 r. Niewiele różni się ono od sprawozdania z 1956 r. 
W dalszym ciągu Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze twierdził, że nie było procesji 
bez zezwoleń, frekwencja na procesjach spadła od 15 do 20% w skali całego województwa, wy-
strój ołtarzy był skromniejszy, a udział organizacji społecznych, członków partii i pracowników 
urzędów państwowych słaby. Sprawozdanie z przebiegu uroczystości Bożego Ciała na terenie 
województwa zielonogórskiego w 1963 r., APZG WdSW, sygn. 2947, s. 98–102.

29 A. Dudek, Kościół katolicki w Polsce w 1956 roku…, s. 117.
30 Por. A. Dudek, O działaniach antykościelnych władz PRL w latach 1958–1966, „Chrześcijanin 

w Świecie” 24 (1994) 1, s. 191–204.
31 Pismo Departamentu Społeczno-Administracyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do 

urzędów i wydziałów spraw wewnętrznych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych 
i rad narodowych miast wydzielonych z województw oraz prezydiów powiatowych rad narodo-
wych, rad narodowych miast stanowiących powiaty z dnia 17 lipca 1958 r. w sprawie zgroma-
dzeń publicznych, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 237–238.

32 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zie-
lonej Górze z dnia 28 lipca 1958 r. w sprawie wykonywania przepisów o zgromadzeniach pu-
blicznych, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 241. 

33 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do wydziałów do spraw wyznań przy prezydiach wojewódz-
kich rad narodowych z dnia 6 grudnia 1960 r. w sprawie zakładania i używania urządzeń mega-
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zabytkowych34. Ponadto urząd informował w środkach społecznego przekazu 
o nieszczęśliwych wypadkach losowych, które zdarzały się podczas pielgrzymek, 
by stworzyć wrażenie, że bez nadzoru władz są one źródłem niebezpieczeństw35.

Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze rozpoczął również ingerencję 
w działalność kapelanów szpitalnych. Insynuował, że ich posługa stoi w sprzecz-
ności z dekretem o wolności sumienia i wyznania, oraz wywierał nacisk na dyrek-
torów szpitali, żeby utrudniali działalność kapelanów. W sprawozdaniu za pierw-
szy kwartał 1959 roku zawarta została informacja o obecności księży w zakładach 
zdrowia, proponująca sposoby ograniczenia ich wpływu na ludzi:

[…] kapelani odwiedzają stale sale chorych, urządzają tam zbiorowe modły, a dy-
rekcje nie zwracają na to uwagi. Ubolewać należy szczególnie nad tym, że personel 
szpitalny idzie na rękę kapelanom, albo w najlepszym wypadku nie przeszkadza […]. 
Ta sprawa winna być stale na uwadze, gdyż nigdzie większej nie robi się krzywdy 
ateiście czy innowiercy jak w szpitalach, w warunkach osłabionej woli, gdy zmusza 
się nawet pod presją moralną do uczestniczenia w jakichkolwiek obrzędach religij-
nych. Nie wszystkie dyrekcje szpitali interesują się tymi sprawami pozostawiając to 
personelowi, w którego składzie znajduje się niejedna dewotka36.

Wydział dążył również do usuwania sióstr zakonnych pracujących w jed-
nostkach służby zdrowia i zastępowania ich personelem świeckim. Na przykład 
w 1961 roku ze 147 sióstr pracujących na terenie całego województwa w ciągu 
kolejnego roku zwolniono 66, a w następnych latach doprowadzono do ich całko-
witego usunięcia37. Ograniczano także posługę kapelanów szpitalnych, w związku 
z czym według stanu na kwiecień 1965 roku pracowali oni jedynie w szpitalach 
w Drezdenku, Sulęcinie, Wschowie i Międzyrzeczu-Obrzycach38.

Państwowe władze wyznaniowe swoim nadzorem starały się objąć także wi-
zyty duszpasterskie księży przeprowadzane z okazji kolędy, argumentując, że ich 

fonicznych, APZG WdSW, sygn. 2900, s. 99.
34 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zie-

lonej Górze z dnia 28 listopada 1962 r. w sprawie oprowadzania wycieczek przez duchownych 
po zabytkowych obiektach sakralnych, APZG WdSW, sygn. 2901, s. 110–111.

35 Pismo Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań J. Sztachelskiego do Sekretarza Episkopatu 
bpa Z. Choromańskiego z dnia 4 sierpnia 1958 r. w sprawie wykonywania przepisów o zgroma-
dzeniach publicznych, APZG WdSW, sygn. 2898, s. 247–248.

36 Sprawozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze za 
okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., APZG WdSW, sygn. 2942, s. 42–43.

37 Ocena działalności kleru katolickiego na terenie województwa zielonogórskiego w latach 
1960–62, APZG WdSW, sygn. 2941, s. 72.

38 Wykaz kapelanów i kaplic w jednostkach służby zdrowia i opieki społecznej (zamkniętych) 
w województwie zielonogórskim według stanu na dzień 15 kwietnia 1965 r., APZG WdSW, 
sygn. 2952, s. 23–24.
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charakter wykracza poza działalność duszpasterską Kościoła, stając się „jedną 
z metod pogłębiania ofensywy klerykalnej”39. Przedstawiając kolędę jako „brutal-
ną ingerencję w prywatne życie rodzin” i „szerzenie nastrojów antysocjalistycz-
nych i antypaństwowych”, urząd starał się nie dopuszczać, by księża odwiedzali 
domy osób niewierzących i członków PZPR, zakłady pracy40, szkoły i budynki 
państwowe. Sprzeciw budziło również nakłanianie wiernych do zawierania mał-
żeństw sakramentalnych, spisywanie danych personalnych parafian i zbieranie 
ofiar. W związku z tym w 1960 roku Urząd do Spraw Wyznań polecił kierowni-
kom terenowych wydziałów wyznaniowych nadesłanie szczegółowego sprawoz-
dania z przebiegu „kolędy” z uwzględnieniem „nadużywania przez kler tej formy 
pracy duszpasterskiej”, przedstawienie propozycji środków ograniczających wi-
zyty kolędowe jedynie do parafian wyraźnie sobie tego życzących oraz wykorzy-
stanie „nadużyć” jako podstawy wystąpień do kurii biskupich żądających ograni-
czenia wizyt duszpasterskich41. Wypełniając wytyczne urzędu, Wydział do Spraw 
Wyznań w Zielonej Górze informował, że

[p]odczas przeprowadzania kolęd kler również okazję tę starał się wykorzystać dla 
prowadzenia zbiórek pieniężnych i w naturze na cele odbudowy i remontów kościo-
łów, seminariów duchownych oraz na zakup środków lokomocji dla księży. Po udoku-
mentowaniu niektórych spraw aktyw kościelny zaangażowany w tych zbiórkach został 
ukarany na kolegiach orzekających42.

To zagadnienie znalazło się także w planie działania nakreślonym przez urząd 
w 1960 roku, ponadto – mając na celu utrudnianie sprawowania kultu publicz-
nego – postanowił on zażądać na komisji wspólnej zaniechania pielgrzymek sta-
nowych, wędrowania obrazu Matki Bożej Częstochowskiej „jako szczególnie 
prymitywnego i fanatyzującego sposobu rozpalania religijności”, zaniechania 
duszpasterstwa w ośrodkach wakacyjnych i odprawiania nabożeństw poza obiek-
tami sakralnymi43. Jako cel działania obrano również odciągnięcie ludzi świec-

39 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej 
Górze z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie „kolędy”, APZG WdSW, sygn. 2900, s. 48.

40 „Dnia 15 I 1960 r. w miejscowości Trzciel, pow. Międzyrzecz, ksiądz chodząc po kolędzie 
wszedł do miejscowej fabryki płyt, gdzie w związku z bytnością księdza przerwano w fabryce 
na 15 minut pracę i śpiewano kolędy” (Uwagi dotyczące sposobów przeprowadzania przez księ-
ży parafialnych wizyt duszpasterskich w czasie kolędy, APZG WdSW, sygn. 2900, s. 37).

41 Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zie-
lonej Górze z dnia 31 marca 1960 r. w sprawie „kolędy”, APZG WdSW, sygn. 2900, s. 49–50.

42 Informacja o działalności kleru na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW,  
sygn. 2942, s. 71.

43 „Mimo znacznej ilości obozów i kolonii w bieżącym roku zorganizowanych na terenie woje-
wództwa nie stwierdzono zorganizowanej działalności kleru w zakresie prób dotarcia do tych 
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kich, a zwłaszcza pracowników „aparatu państwowego” od aktywnego udziału 
w uroczystościach religijnych44. 

Nakreślone przez urząd cele były w kolejnych latach konsekwentnie realizo-
wane. Wbrew okólnikowi z 25 czerwca 1957 roku zakazywano procesji w Boże 
Ciało, karano grzywnami za powitania biskupa w parafii, nie wydawano zgody 
na nabożeństwa stanowe, chociaż nie było ono potrzebne, utrudniano kapelanom 
dostęp do chorych w szpitalach45. Szczególny atak władze państwowe przypuściły 
na rekolekcje i nabożeństwa stanowe dla nauczycieli, prawników, lekarzy, pielę-
gniarek itp.46 Traktowały je jako: 

[…] zebrania instruktażowe dla poszczególnych zawodów (lekarze, nauczyciele itd.), 
na których to zebraniach kler wkracza w zakres należący wyłącznie do właściwych 
organów państwowych i usiłuje kierować i instruować pracowników państwowego 
szkolnictwa, państwowej służby zdrowia itd.47

Był to wynik obawy przed wpływem Kościoła na grupy szczególnie przezna-
czone do ateizacji i wyraz pogwałcenia sumień ludzi wierzących i wolności reli-
gijnej48. Zielonogórska administracja wyznaniowa zwracała uwagę na szczególną 
w tej dziedzinie aktywność biskupa Wilhelma Pluty, który organizował konferen-

punktów i prowadzenia swej działalności klerykalnej. Niemniej miały miejsce w kilku wypad-
kach takie próby […] w Toporowie powiat Świebodzin, gdzie ks. Mrowiec proboszcz tej parafii 
wszedł na teren kolonii dziecięcej pracowników Wojewódzkiego Zjednoczenia Państwowych 
Gospodarstw Rolnych w Zielonej Górze grożąc przykrymi konsekwencjami kierowniczce 
kolonii Ob. Sawickiej za nieumożliwianie dzieciom chodzenia do kościoła […]. W Łagowie 
miejscowy proboszcz ks. Guzowski, udał się w dniu 12 lipca br. do wędrownego obozu har-
cerskiego próbując wygłosić pogadankę” (Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej 
Górze z dnia 17 grudnia 1960 r. o działalności kleru na terenie województwa zielonogórskiego, 
APZG WdSW, sygn. 2942, s. 94).

44 Notatka Urzędu do Spraw Wyznań z 1960 r. w sprawie lojalnego stosunku do państwa i władzy, 
w: P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2: 
Lata 1960–1975, Poznań 1995, s. 42 [dalej: KPRL 2].

45 Opracowanie władz kościelnych na temat sytuacji Kościoła rzymskokatolickiego i stosunku 
państwa do Kościoła w Polsce Ludowej z 1961 r., KPRL 2, s. 73–75.

46 List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego 
z dnia 16 stycznia 1961 r. w sprawie ograniczania wolności kultu religijnego, KPRL 2, s. 84–86.

47 Tamże, s. 84.
48 List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego 

z dnia 14 marca 1961 r. w sprawie rekolekcji stanowych, KPRL 2, s. 97.
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cje dla lekarzy i nauczycieli49, na które przybywali także członkowie PZPR, co dla 
wydziału stanowiło powód specjalnej inwigilacji tych środowisk50.

Zainteresowanie zielonogórskiego Wydziału do Spraw Wyznań budziły nawet 
koła ministrantów. Ich istnienie było traktowane jako próba opanowywania przez 
księży wychowania dzieci i młodzieży. Walka z kołami ministranckimi była dla 
wydziału tak ważną sprawą, że pojawia się prawie we wszystkich opracowaniach 
dotyczących spraw wyznaniowych na terenie województwa, a samo nakłanianie 
do wstąpienia do grupy ministranckiej lub innych zorganizowanych form pra-
cy z dziećmi i młodzieżą było dla wydziału przestępstwem przeciwko wolności 
sumienia51. Ponadto wydział proponował, żeby „zwrócić się do władz central-
nych, w celu prawnego ograniczenia liczebności i zakresu działania tej organiza-
cji [ministranckiej]” oraz żeby „zarządzenie to odnosiło się również i do innych 
organizacji przykościelnych”. Zalecał także, aby „Inspektoraty Szkolne otoczyły 
specjalną opieką dzieci wciągnięte w działalność kółek ministranckich, w celu 
odciągnięcia ich od tej organizacji”52.

Zainteresowanie wydziału budziły również inne formy pracy duchowieństwa 
z dziećmi i młodzieżą. Wydział głosił pogląd, podobnie jak wszyscy przedstawi-
ciele władzy komunistycznej, że „kto wychowa młodzież, ten w przyszłości bę-
dzie rządzić w Polsce”. Stąd inwigilacja zielonogórskiej administracji wyznanio-
wej dotyczyła nawet kółek teatralnych organizowanych przy parafiach53. Władze 

49 „Bardzo szeroką akcję miało przeprowadzić duchowieństwo województwa w dniu 13 grud-
nia 1959 r. Nauczycielstwo miało przybyć zaproszone przez proboszczów do kościołów, aże-
by tam złożyć specjalne ślubowanie. Ponieważ władze szkolne przedsięwzięły odpowiednią 
przeciwakcję, zebrania z nauczycielami nie odbyły się w większości parafii. Świadczyłoby to 
o skuteczności energicznego przeciwdziałania władz państwowych. Niemniej jednak w niektó-
rych miejscowościach zamierzone konferencje odbyły się, np. w Zielonej Górze brało udział 
8 nauczycielek, w Gorzowie około 25 osób, podobnie w Sulęcinie i Ośnie Lubuskim” (Spra-
wozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z 1960 r., APZG WdSW, 
sygn. 2935, s. 13–14).

50 Notatka Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z 1959 r. o sytuacji w województwie na 
odcinku wyznaniowym, APZG WdSW, sygn. 2942, s. 20–21.

51 „W Międzyrzeczu kobiety z kółka różańcowego obchodziły domy namawiając rodziców, aby 
posłali swoich synów do kółka ministrantów. Księża działają również przez osoby świeckie, 
pracujące nawet na stanowiskach państwowych. Bibliotekarka w Babimoście realizowała 
wytyczne swego księdza proboszcza zarówno w bibliotece, jak i w pracy z harcerzami, za co 
zwolniono ją ze stanowiska” (Notatka Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z 1959 r. 
o sytuacji w województwie na odcinku wyznaniowym, APZG WdSW, sygn. 2942, s. 22).

52 Sprawozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z 1960 r., APZG 
WdSW, sygn. 2935, s. 33–34.

53 „Obok kół ministrantów, które skupiają chłopców, organizowane są przy parafiach zespoły 
sceniczne, jak np. w Janczewie, Lipkach Wielkich […]. Przede wszystkim należy zastosować 
Zarządzenie Prezydenta RP z 27.10.1933 r. – prawo o publicznych przedsięwzięciach rozryw-
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wyznaniowe – przy pomocy milicji – starały się również likwidować wakacyjne 
wyjazdy dzieci i młodzieży organizowane pod patronatem Kościoła54.

Pod koniec 1961 roku został wniesiony do Sejmu projekt nowej ustawy o zgro-
madzeniach. W jego powstawaniu brał udział Urząd do Spraw Wyznań, który 
dążył do wprowadzenia nowych ograniczeń w sprawowaniu kultu publicznego. 
Zaostrzeniu uległy przepisy dotyczące uzyskiwania pozwoleń na organizowanie 
procesji – także Bożego Ciała, które dotychczas nie wymagały zezwolenia – oraz 
wprowadzono nowy przepis karny przewidujący karę aresztu za „nadużywanie” 
obiektów kultu do zgromadzeń, które według władz państwowych nie były nabo-
żeństwami lub „inną formą sprawowania kultu”. Projekt wzbudził stanowczy pro-
test biskupów55, ale mimo to ustawa została wprowadzona w życie w 1962 roku 
w brzmieniu proponowanym przez Radę Ministrów56. 

W kolejnych latach działalność duszpasterska Kościoła gorzowskiego pod-
legała dalszym ograniczeniom. Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze 
za jeden z ważniejszych problemów, z którym należało się zmierzyć, uważał 
„nadawanie przez biskupów wszelkim uroczystościom kościelnym dużego roz-
głosu zewnętrznego o charakterze manifestacyjnym”57. Za tym – specyficznym 
dla retoryki administracji wyznaniowej – określeniem, kryło się występowanie 
przeciwko peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i przyjmo-
wanie tego obrazu przez poszczególne parafie i rodziny oraz marginalizowanie 
nabożeństw i prelekcji, które odbywały się z okazji II Soboru Watykańskiego. 

kowych, które nakłada na organizatorów występów scenicznych obowiązek uzyskania zezwo-
lenia na wszelkie występy. […] Należy przyjąć za zasadę wynikającą zresztą z powyższych 
przepisów, że w kościele może odbywać się ceremoniał liturgiczny, natomiast wszelkie imprezy 
teatralne, choćby o treści mistyczno-religijnej nie mogą odbywać się w kościołach bez zezwo-
lenia” (Sprawozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej 
Górze za okres od 1 stycznia do 31 marca 1959 r., APZG WdSW sygn. 2942, s. 41–42).

54 „W dniu 14 lipca br. została zorganizowana nielegalnie na terenie wsi Lubża [powinno być 
Lubrza – przyp. D.M.] powiat Świebodzin kolonia złożona z 26 osób […]. Organizatorem był 
ks. Jerzy Gruszewski z Warszawy […]. Sam zamieszkał u miejscowego proboszcza, a pozo-
stała liczba osób zamieszkała u trzech miejscowych rolników. W tym u towarzysza Czesława 
Michalaka, Sekretarza Komitetu Gromadzkiego naszej Partii […]. O wykryciu nielegalnej ko-
lonii zgłoszono dopiero w dniu 25 lipca br. do Komendy Powiatowej MO, gdzie sprawa została 
zaniedbana […]” (Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 17 grud-
nia 1960 r. o działalności kleru na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW,  
sygn. 2942, s. 95).

55 Zob. List Episkopatu do Urzędu Rady Ministrów z dnia 23 listopada 1961 r. w sprawie ustawy 
o zgromadzeniach, KPRL 2, s. 159–162.

56 Ustawa z dnia 29 marca 1962 r. o zgromadzeniach, Dz.U. z 1962 r., nr 20, poz. 89.
57 Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 1965 r. o działalności 

i zadaniach polityki wyznaniowej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, 
sygn. 2951, s. 1. 
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Sprzeciw wydziału budził szczególnie udział w tych uroczystościach biskupów 
i przedstawicieli kurii, gdyż jego zdaniem świadczył „o solidaryzowaniu się spo-
łeczeństwa polskiego z kościołem” oraz zmuszał księży pracujących w parafiach 
do aktywniejszego udziału w uroczystościach kościelnych i wzmożenia pracy 
duszpasterskiej58.

Uroczystości wędrówki kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w para-
fiach przynależnych do ordynariatu gorzowskiego doczekały się szczególnego 
zainteresowania wydziału. Traktowane były jako „utrwalenie wśród społeczeń-
stwa wpływów kościoła i wykazanie jego dominującej roli”59. W związku z tym 
Wydział do Spraw Wyznań wraz z Wydziałem Administracyjnym Komitetu Wo-
jewódzkiego PZPR i IV Wydziałem Komendy Wojewódzkiej MO przygotował 
plan przeciwdziałania uroczystościom kościelnym. W zakresie pracy partyjnej 
postanowiono, że konieczne jest przeprowadzenie rozmów z sekretarzami po-
szczególnych organizacji partyjnych oraz wykładowcami i prelegentami, celem 
poinformowania aktywu o zamierzeniach kleru i zwrócenia uwagi na polityczny 
charakter uroczystości kościelnych. Podobne spotkania zaplanowano z członka-
mi organizacji społecznych. Ponadto postanowiono zorganizować we wszystkich 
szkołach na terenie województwa zielonogórskiego w dniach peregrynacji wy-
wiadówek oraz zabaw dla młodzieży i dzieci. W planie przeciwdziałania polecono 
również przeprowadzenie rozmów ostrzegawczych z proboszczami i dziekanami 
w celu pouczenia o obowiązku przestrzegania art. 20 ustawy o zgromadzeniach 
i konsekwencjach wynikających z jego naruszenia. Milicja została zobowiązana 
do ustalenia uczestników organizowanych eskort pojazdów mechanicznych i ban-
der konnych oraz dopilnowania „przygotowania wniosków do kolegiów orzeka-
jących i udokumentowania ich w stosunku do osób biorących udział w eskorcie 
obrazu”60. Postanowiono także nie dopuszczać do ulicznej sprzedaży dewocjona-
liów i wywieszania flag61. 

Sama peregrynacja pozostawała pod czujną kontrolą władz państwowych. 
Interesowały się one zachowaniami ludzi biorących udział w uroczystościach62, 

58 Tamże, s. 2–3.
59 Informacja z przebiegu uroczystości wędrówki kopii obrazu M.B. Częstochowskiej w parafiach 

przynależnych do diecezji gorzowskiej, APZG WdSW, sygn. 2941, s. 26. 
60 Plan politycznego oraz administracyjnego przeciwdziałania na okres peregrynacji obrazu Matki 

Bożej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, sygn. 3221, s. 2.
61 Informacja z przebiegu uroczystości wędrówki kopii obrazu M.B. Częstochowskiej…, s. 26–27.
62 „Stwierdzić należy, że sam przebieg uroczystości miał bardzo duży wpływ na psychikę spo-

łeczeństwa, o czym świadczą fakty masowego udziału wiernych w manifestacjach, fakty fa-
natycznego obcałowywania samochodu i zawodzenia rozhisteryzowanych dewotek (Gorzów, 
Kosieczyn) […]” (tamże, s. 30). 
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wystrojem trasy63, tematami głoszonych kazań i przebiegiem samych ceremonii. 
Starały się przy tym stworzyć wrażenie, że uczestnicy uroczystości łamią prze-
pisy prawa państwowego64. Szczególny sprzeciw władz budził udział w uroczy-
stościach członków partii oraz kierowników zakładów pracy i instytucji, a także 
zaangażowanie dzieci i młodzieży. Burzyło to bowiem założenia władz, że w uro-
czystościach religijnych biorą udział jedynie „rozhisteryzowane dewotki”. Pomi-
mo uczestnictwa w peregrynacji tłumów wiernych65 władze wyznaniowe starały 

63 „Trasy przejazdu do niektórych miejscowości udekorowane były kwiatami i przybitymi do 
drzew chorągiewkami. W miastach dekoracje były skromniejsze, z wyjątkiem Gorzowa i Wit-
nicy, w których trasa przejazdu była dość bogato przybrana kwiatami i obrazami. Dość często 
spotykało się ołtarzyki budowane w oknach, czy też w obrębie zabudowań i oświetlone lampka-
mi elektrycznymi czy świecami” (tamże, s. 29).

64 „Dotychczasowy przebieg peregrynacji obrazu na terenie województwa zielonogórskiego wy-
kazuje, że duchowieństwo z uroczystości tych robi manifestację polityczną, o czym świadczą 
poniższe przykłady: – orszak towarzyszący obrazowi podczas przeprowadzania go z jednej pa-
rafii do drugiej jest każdorazowo organizowany i składa się z kilku samochodów osobowych, 
kilkudziesięciu motocykli oraz niekiedy banderii konnych, – trasa jak i orszak dekorowane są 
flagami narodowymi i kościelnymi, – w niektórych parafiach w późnych godzinach wieczor-
nych w kościołach biją dzwony, co niekiedy wywołuje panikę, nie mówiąc o zakłócaniu po-
rządku, – na trasach budowane są różnego rodzaju bramy powitalne i ołtarze, – księża w sposób 
natarczywy po kilkakrotnie dzwonią i telefonicznie domagają się od właścicieli motocykli i sa-
mochodów uczestniczenia w orszaku, jak np. ks. Tokarz z Rąpina, ks. Zagrodzki z Drezdenka, 
Brodzik ze Strzelec Krajeńskich i inni, niekiedy uczestnictwo wymuszane jest poprzez natręt-
nych gońców, – terminy i trasy przejazdu obrazu zostały przez Kurię opracowane tak, aby obraz 
był przewożony kilkakrotnie przez większe skupiska ludzi, np. Gorzów Wlkp. i Zielona Góra. 
Ponadto trasa przejazdu obrazu nie została ograniczona do najkrótszej, a organizatorzy wybie-
rają do tego celu główne arterie komunikacyjne o dużym nasileniu ruchu, – w czasie przejazdu 
przez miejscowości znajdujące się na trasie wędrówki obrazu pojazdy uczestniczące w orszaku 
używają przeciągle sygnałów dźwiękowych, stwarzając nieopisany chaos i atmosferę jarmarcz-
ną, – uczestnicy uroczystości w Słońsku w dniu 3 X 1962 r. wracając do domów w godzinach 
wieczornych nieśli z sobą zapalone świece, stwarzając niebezpieczeństwo pożaru, – zamiarem 
organizatorów uroczystości jest zawsze wywoływanie większych zgromadzeń, a nawet procesji 
podczas przewożenia obrazu z jednej parafii do drugiej, jak to miało miejsce 14 października 
br. w Gorzowie Wlkp., kiedy to księża towarzyszący obrazowi zatrzymali obraz w mieście, 
w wyniku czego zebrała się ludność, która odśpiewała pod kierownictwem tych księży pieśni 
religijne. […] Wszystkie przytoczone wyżej przykłady są wynikiem zorganizowanej działal-
ności duchowieństwa, działalność ta zgodnie z obowiązującymi przepisami winna być uprzed-
nio zgłoszona celem uzyskania od właściwych organów władzy terenowej zezwolenia. Mimo 
istnienia zarządzeń obowiązujących w zakresie zgromadzeń publicznych, porządku publiczne-
go, używania flag narodowych i obcych, przepisów drogowych, przeciwpożarowych mimo iż 
obowiązują one również duchowieństwo, dotychczas żaden z księży nie starał się uzyskać ze-
zwolenia na organizowane uroczystości” (Materiały do rozmowy z biskupem W. Plutą w dniu 
19 października 1962 r., APZG WdSW, sygn. 3221, s. 50–51).

65 Przykładowo na terenie powiatu strzeleckiego, od którego rozpoczęła się peregrynacja obrazu 
na 43 tys. mieszkańców w uroczystościach wzięło udział 24 tys. Por. Plan politycznego oraz 
administracyjnego przeciwdziałania na okres peregrynacji obrazu Matki Bożej na terenie woje-
wództwa zielonogórskiego, APZG WdSW, sygn. 3221, s. 1.
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się zminimalizować ich wydźwięk, zdawały sobie bowiem sprawę z wpływu uro-
czystości religijnych na społeczeństwo i traktowały je jako przeszkodę w plano-
wanej ateizacji. Dlatego same starały się nadać peregrynacji charakter polityczny 
i traktowały ją jako front walki ideologicznej66.

3. Czas milenium

Apogeum ograniczania wolności w działalności duszpasterskiej Kościoła go-
rzowskiego przypadło na rok 1966, w którym Kościół obchodził milenium chrztu 
Polski. Podstawą ataków wszystkich organów władzy państwowej na hierarchię 
kościelną i wiernych stało się Orędzie biskupów polskich do ich niemieckich braci 
w Chrystusowym urzędzie pasterskim z dnia 18 listopada 1965 roku67. W związku 
z Orędziem Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze wzywał księży w celu 
omówienia wystąpienia biskupów i wybadania nastroju wśród duchowieństwa, 
starał się jednocześnie nakłonić ich do kontestowania jego treści. Większość księ-
ży nie chciała jednak podejmować rozmów, tłumacząc się nieznajomością treści 
Orędzia i twierdzeniem, że jest to tylko sprawa biskupów. Był to wynik postawy 
kurii gorzowskiej, która zaleciła księżom, by nie podejmowali tego tematu pod-

66 „Duchowieństwo nadaje uroczystościom charakter antypaństwowy, co wyraża się tak w wy-
powiedziach poszczególnych księży, jak i wystąpieniach nieodpowiedzialnych elementów bio-
rących udział w tych uroczystościach, o czym świadczą poniższe przykłady: – misjonarze 
prowadzący rekolekcje poprzedzające przybycie obrazu systematycznie podczas kazań podbu-
rzają wiernych wypowiedziami tego rodzaju: „przychodząc na uroczystości zabierzcie ze sobą 
pieniądze na mandaty”. Jeden z misjonarzy w Dobiegniewie w czasie kazania nawoływał do 
porzucenia legitymacji partyjnych i związkowych. – Ks. Czapran z Gorzowa informował su-
gestywnie wiernych, że nie ma zezwolenia na procesję, gdyż władze sprzeciwiają się temu. 
– W dniu 13 X, aby uroczystościom w Gorzowie Wlkp. nadać charakter większej manifestacji, 
wzięli w niej udział biskupi Pluta i Stroba. – Podczas kazań informuje się wiernych o godzinie 
rozpoczynających się uroczystości, po czym rozpoczęcie to jest przedłużane systematycznie, 
aby nagromadzić większą ilość wiernych i wytworzyć wśród nich sytuację podniecenia i zde-
nerwowania. – 14 X grupa nieodpowiedzialnych kobiet usiłowała zatrzymać przejeżdżający 
tramwaj, a wśród tłumu słychać było okrzyki «Bić komunistów». Jeden z uczestników zgroma-
dzenia rzucił kamieniem w tramwaj, przy czym zachował się w sposób bardzo prowokacyjny. 
– Księża organizujący uroczystości sami i przy pomocy aktywistów kościelnych lustrują trasę, 
co wprowadza dodatkowe podniecenie zebranych. – Ostatnio do orszaków towarzyszących ob-
razowi wykorzystuje się oświetlony światłem elektrycznym krzyż. – W miejscowości Górzyca 
w dniu 3 paźdz. o godz. 2-tej jeden z księży misjonarzy w kazaniu powiedział: «ateistów jest 
w Polsce dużo, ale kościół ich zwycięży»” (Materiały do rozmowy z biskupem W. Plutą w dniu 
19 października 1962 r., APZG WdSW, sygn. 3221, s. 51).

67 KPRL 2, s. 356–362.
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czas spotkań z władzami państwowymi, a ewentualne rozmowy „przeprowadzali 
grzecznościowo”68.

Władze państwowe potraktowały Orędzie jako próbę „dogadania się ponad 
głowami społeczeństwa i rządu polskiego z wrogimi Polsce Ludowej odwetowy-
mi kołami rządzącymi w Niemieckiej Republice Federalnej”69 i w związku z tym 
postanowiły zdezawuować uroczystości milenijne. W czasie ich trwania utrudnia-
ły wiernym udział w nabożeństwach70, zatrzymywały peregrynujący obraz Matki 
Bożej71 oraz nie wyraziły zgody na przyjazd do Polski papieża Pawła VI. 

Uroczystości milenijne organizowane przez kurię gorzowską od samego po-
czątku wzbudzały duże zainteresowanie zielonogórskiej administracji wyznanio-
wej72. Już w 1965 roku przed „trójkami powiatowymi” postawiono zadanie pod-
jęcia kroków 

68 Zalecenie kurii wypełniła większość księży, niektórzy, jak np. ks. Kasprzyk z Pyrzan, ks. Polica 
ze Zbąszynka czy ks. Sygnatowicz, wikariusz generalny kurii, wykazywali się nawet odwa-
gą poparcia treści Orędzia, a jedynie nieliczni odważyli się na krytykowanie biskupów wobec 
przedstawicieli administracji wyznaniowej. „[…] Ks. Wąchal proboszcz parafii Brójce pow. 
Międzyrzecz […] dowodził, że głównym redaktorem «Orędzia» był arcybiskup Kominek, który 
jest Niemcem i nic dziwnego, że «Orędzie» idzie na rękę Niemcom. […] W podobny sposób 
wypowiedzieli się księża: Rukosz proboszcz parafii Kłodawa pow. Gorzów, ks. Łyko proboszcz 
parafii Trzciel pow. Międzyrzecz, ks. Dobkowski proboszcz parafii Rokitno pow. Międzyrzecz, 
którzy stwierdzili, że «Orędzie» stawia ich w kłopotliwej sytuacji, są przedstawicielami Kościo-
ła, nikt ich nie pytał, nie uszanowano ich woli a w ich imieniu wystąpiono powodując rozdźwięk 
w społeczeństwie polskim, do którego się zaliczają. Inna grupa księży w «Orędziu» dopatruje 
się chęci przypodobania się biskupów polskich biskupom niemieckim. Ks. Bulak proboszcz 
parafii Chociszewo pow. Międzyrzecz powiedział – «Orędzie jest w duchu nacjonalistycznym, 
biskupi chcieli się przypodobać, bo w Kurii Rzymskiej jest dużo Niemców i Ukraińców, którzy 
nie cofają się nawet przed mordem, aby nie dopuścić do porozumienia pomiędzy Wschodem 
i Zachodem […]». Podobnie ocenili «Orędzie» ks. Sąsiadek proboszcz parafii Sokola Dą-
browa oraz ks. Witucki proboszcz parafii Dąbrówka Wlkp., który dodał, że chodziło naszym 
b-pom o zaskarbienie sobie poparcia Niemców w sprawie uzyskania kapeluszy kardynalskich, 
gdyż Kuria Rzymska opanowana jest przez Niemców” (Pismo Prezydium Wydziału do Spraw 
Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do Urzędu do Spraw Wyznań z dnia 11 lutego 
1966 r. o przebiegu rozmów z duchowieństwem na temat „Orędzia”, APZG WdSW, sygn. 2953, 
s. 15–19). 

69 Projekt II listu KC do „wszystkich organizacji Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej” ze 
stycznia 1966 r., KPRL 2, s. 371–372.

70 Protest Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego z dnia 13 czerwca 1966 r. skierowany 
do Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań A. Skarżyńskiego w sprawie utrudniania przez władze 
obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, KPRL 2, s. 386–388.

71 Protest Episkopatu Polski z dnia 22 listopada 1966 r. skierowany do Rady Państwa w sprawie 
znieważania obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej przez władze administracyjne oraz gwałce-
nia uczuć religijnych, KPRL 2, s. 405–407.

72 Informacje bieżące towarzysza Mączki z dnia 11 października 1966 r., AAN UdSW,  
sygn. 78/93a, s. 33–35; por. D. Rymar. Gorzów Wielkopolski w latach 1945–1998. Przemiany 
społeczno-polityczne, Szczecin–Gorzów 2005, s. 261–279.
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[…] w celu osłabienia lub zneutralizowania politycznej wymowy wszelkich uroczy-
stości kościelnych organizowanych z okazji milenium chrztu Polski poprzez przeciw-
działanie masowemu udziałowi ludności w nich oraz wszelkim próbom rozniecania 
waśni i sporów na tle religijnym73.

W samym roku milenijnym wydział za cel działania postawił sobie ograni-
czanie uczestnictwa wiernych w uroczystościach kościelnych poprzez rozmowy 
ostrzegawcze z księżmi, którzy chcieli organizować szczególnie liczne grupy 
pielgrzymów74, oraz organizowanie darmowych imprez kulturalno-rozrywko-
wych dla odciągnięcia ludzi od udziału w uroczystościach kościelnych, niedo-
puszczanie do masowego stawiania krzyży oraz „profilaktyczne zabezpieczenie 
uroczystości przed antypaństwowymi wystąpieniami”75. 

W kolejnych latach Urząd do Spraw Wyznań i jego oddziały terenowe konse-
kwentnie prowadziły działania zmierzające do utrudniania praktyk religijnych, 
bezprawnie powstrzymując ludzi wierzących od brania udziału w obrzędach reli-
gijnych, oraz w dowolny sposób odmawiały zezwoleń na procesje i pielgrzymki, 
powołując się na ustawę o zgromadzeniach76. Jednocześnie przeciwko ich uczest-
nikom i organizatorom wszczynano postępowania karne i administracyjne77.

73 Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 1965 r. o działalności 
i zadaniach polityki wyznaniowej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW, 
sygn. 2951, s. 16.

74 W 1966 r. takie rozmowy przeprowadzono na pewno z ks. Rukarzem z parafii Lipki Wiel-
kie, z ks. Wieczorkiem z wikariatu eksponowanego w Różankach, ks. Stępniem ze Strzelec 
Krajeńskich i ks. Ziółkiem z Dobiegniewa. Por. Informacje dotyczące przebiegu ogólnopol-
skich – diecezjalnych uroczystości milenijnych w Gorzowie Wlkp. i województwie w dniach 
5–6 października 1966 r., AAN UdSW, sygn. 78/93a, s. 53.

75 „Znacznie gorzej przedstawiała się sytuacja z przeciwstawianiem się wrogim wystąpieniom bi-
skupów tak bezpośrednim, jak i w formie listów pasterskich. Wydział nie posiada uprawnień 
bezpośredniej ingerencji w te sprawy, niemniej jednak w wyniku rozmów z zainteresowanymi 
proboszczami udało się w poważny sposób ograniczyć i tę formę działalności kleru. Świadczyła 
o tym znikoma ilość wystąpień wrogich lub pełnych aluzji politycznych oraz fakt nieodczyta-
nia całych lub pomijania części listów pasterskich przesyconych aluzjami politycznymi” (Spra-
wozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze za 
rok 1966, APZG WdSW, sygn. 2936, s. 3).

76 List biskupów polskich do Rządu, skierowany do Premiera J. Cyrankiewicza z dnia 28 czerw-
ca 1968 r. w sprawie poszanowania praw Kościoła i przywrócenia praworządności w kraju, 
KPRL 2, s. 518–519.

77 Dotyczyło to np. ks. Stanisława Garncarza, administratora parafii w Krośnie Odrzańskim, któ-
ry 21 marca 1971 r. odprawił nabożeństwo poza kościołem w miejscowości Gostochorze, co 
zdaniem Wydziału do Spraw Wyznań było naruszeniem ustawy o zgromadzeniach. Por. Pismo 
Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zielonej Górze do Kurii w Gorzowie 
z dnia 15 kwietnia 1971 r., AAN UdSW, sygn. 125/576, s. 54–55.
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Chwilowa liberalizacja w nadzorze nad wykonywaniem kultu publicznego 
przez Kościół nastąpiła dopiero na początku lat 70. i była częścią postępującej 
normalizacji w relacjach państwo–Kościół. Nie oznaczała ona jednak spadku 
zainteresowania administracji wyznaniowej działalnością duszpasterską ducho-
wieństwa, ta bowiem przez cały czas jego istnienia pozostawała przedmiotem in-
wigilacji i zwalczania.

Realizacja zamierzeń władz partyjnych i wyznaniowych wobec Kościoła go-
rzowskiego nie zawsze przebiegała zgodnie z oczekiwaniami. Plany laicyzacji 
społeczeństwa i neutralizacji wpływów Kościoła natrafiały na zdecydowany opór 
zarówno hierarchii kościelnej, jak i samych wiernych, którzy nigdy do końca nie 
pozwolili na to, by odebrać im prawo do publicznego wyrażania swoich przeko-
nań religijnych i sprawowania kultu.
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INGERENCJE WŁADZ PAŃSTWOWYCH W SPRAWOWANIE KULTU 
PUBLICZNEGO NA PRZYKŁADZIE DZIAŁAŃ ZIELONOGÓRSKIEJ 

ADMINISTRACJI WYZNANIOWEJ WOBEC KOŚCIOŁA 
GORZOWSKIEGO W LATACH 1945–1972

Streszczenie

Po II wojnie światowej władze państwowe Polski Ludowej w planowy sposób odeszły 
od zasady neutralności światopoglądowej państwa. W jej miejsce pojawiła się teza gło-
sząca konieczność daleko posuniętej interwencji w sprawy sumienia i wyznania oby-
wateli. Skutkiem tego władze komunistyczne starały się ingerować zarówno w ludzkie 
sumienia, jak i utrudniać realizację prawa do publicznego wyznawania wiary. Szczególną 
rolę w polityce wyznaniowej państwa odgrywał powołany w 1950 roku Urząd do Spraw 
Wyznań. Jego prawdziwym zadaniem było nadzorowanie i zwalczanie Kościoła katolic-
kiego oraz innych wyznań. Nie prowadził on w zasadzie samodzielnej polityki, ale wyko-
nywał zadania wyznaczone przez biuro polityczne KC PZPR. Z kolei w województwach 
politykę wyznaniową realizowały wydziały do spraw wyznań. Wydział w Zielonej Górze, 
spośród wielu akcji wymierzonych w funkcjonowanie Kościoła gorzowskiego, ingerował 
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w sprawowanie kultu publicznego. Jego działania polegały na utrudnianiu przeprowadza-
nia pielgrzymek, nabożeństw i uroczystości. Apogeum wrogich wobec Kościoła działań 
wydziału przypadło na czas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej i milenium 
chrztu Polski, kiedy to wszelkimi możliwymi, a przy tym niejednokrotnie bezprawnymi 
metodami, pracownicy administracji wyznaniowej starali się uniemożliwiać udział wier-
nych w nabożeństwach. Stosowane represje wobec duchowieństwa i wiernych świeckich 
nie przyniosły jednak spodziewanych efektów. Nie udało się wyrugować z przestrzeni 
publicznej uzewnętrznionych form religijności, co więcej, próby ingerencji w wykonywa-
nie kultu publicznego nie tylko nie skutkowały ateizacją społeczeństwa, ale powodowały 
jeszcze liczniejszy udział wiernych w uroczystościach religijnych. 

Słowa kluczowe: Urząd do Spraw Wyznań, Kościół gorzowski, kult publiczny, wolność 
sumienia i wyznania

INTERVENTIONS OF STATE AUTHORITIES IN THE EXERCISE  
OF PUBLIC WORSHIP ON THE EXAMPLE OF THE ACTIVITIES  

OF THE RELIGIOUS ADMINISTRATION OF ZIELONA GÓRA  
AGAINST THE GORZÓW CHURCH IN 1945–1972

Summary

After World War II, the state authorities of the People’s Poland in a planned way departed 
from the principle of ideological neutrality of the state. In its place came the thesis stating 
the need for far-reaching intervention in matters of conscience and religion of citizens. 
As a result, the communist authorities tried to interfere in both human consciences and 
impede the exercise of the right to public profession of faith. The Bureau for religious 
affairs established in 1950 played a special role in the denominational policy of the state. 
His real task was to oversee and fight the Catholic Church and other denominations. He 
did not run an independent policy, but performed the tasks assigned by the political bureau 
of the Central Committee of the PZPR. In voivodeships, in turn, policy towards religion 
was implemented by departments for religious affairs. The department in Zielona Góra, 
among many actions aimed at the functioning of the Gorzów Church, interfered in the 
exercise of public worship. His actions consisted in hindering pilgrimages, services and 
celebrations. The apogee of the department’s hostile actions towards the Church occurred 
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during the peregrination of the image of Our Lady of Częstochowa and the millennium 
of the baptism of Poland, when by all possible and often unlawful methods, religious 
administration employees tried to prevent the participation of the faithful in services. The 
repression used against the clergy and lay faithful did not bring the expected results. The 
externalized forms of religiosity could not be removed from the public space, what is 
more, attempts to interfere in the performance of public worship not only did not result in 
atheisation of society, but resulted in even greater participation of the faithful in religious 
ceremonies.

Keywords: Bureau for religious affairs, Gorzów Church, public worship, freedom of 
conscience and religion
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Wydział Teologiczny

Księga Dziejów Apostolskich powstała w czasach, w których nauki historyczne 
miały cele inne niż dzisiaj i realizowały je za pomocą odmiennych narzędzi meto-
dologicznych. Chcąc zrozumieć Dzieje Apostolskie na tle historiografii starożyt-
nej, trzeba mieć na uwadze zmienne podłoże historiografii, zależne od tego, jaki 
cel stawia sobie osoba zajmująca się tą dyscypliną. Zapis historiograficzny rodzi 
się z historii, ale nie tyle z tej minionej, ile raczej z aktualnej, która nie zdążyła 
jeszcze odejść do przeszłości1. W niniejszym artykule zostanie zaprezentowany 
aspekt historiograficzny w chrystologii księgi Dziejów Apostolskich w odniesie-
niu do historiografii Herodota, Tukidydesa oraz biosów Plutarcha. 

1. Księga Dziejów Apostolskich na tle starożytnej historiografii

 1.1. Herodot, Tukidydes oraz Plutarch – początki historiografii 

Sięgając do początków starożytnej historiografii, zatapiamy się w V/IV wieku 
p.n.e. i sięgamy do greckich klasyków, którymi są Herodot i Tukidydes, a po nich 
żyjący w drugiej połowie I wieku n.e. Plutarch.

* Karmela Katarzyna Sługocka OP – dominikanka, magister licencjat teologii, doktorantka 
czwartego roku teologii biblijnej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie, e-mail: karmelaop@gmail.com. ORCID 0000-0002-8279-9885.

1 Por. W. Linke, Święty Łukasz opowiada, Verbinum 2014, s. 45–46.
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Herodot z Halikarnasu żył w latach 485 – ok. 425, był Grekiem pochodzą-
cym z Azji i jest autorem Dziejów, wielkiego dzieła etnograficzno-historycznego. 
Rodzina Herodota zaangażowała się w walkę przeciwko tyranowi Lygdamisowi, 
który sprawował władzę w Halikarnasie i był wasalem króla perskiego. Za udział 
w próbie obalenia Lygdamisa rodzina Herodota została wygnana, a Herodot mło-
dość spędził na długoletnim wygnaniu na wyspie Samos. Po powrocie do Halikar-
nasu wraz z innymi banitami pozbawił Lygdamisa władzy w Halikarnasie2. Hero-
dot wiele podróżował. Był w Egipcie, Cyrenie, Syrii, Babilonie, Kolchidzie, Olbi 
oraz Mezopotamii. Przygotowywał Dzieje, czyniąc w czasie swoich podróży no-
tatki o wszystkim, co widział. Spisywał także wiadomości oraz historię i zwyczaje 
odwiedzanych krajów. Rok 443 p.n.e. otworzył przed nim nowe możliwości, gdy 
Perykles rozpoczął hellenizację Italii środkowej. Herodot osiedlił się w Turioj, 
co pozwoliło mu na zwiedzanie niezbadanego dotąd zachodniego basenu Morza 
Śródziemnego. Został obywatelem Turioj, stąd w wielu manuskryptach Dziejów 
widnieje jako Herodot z Turioj3. Turioj zostało założone w latach 445–442 p.n.e. 
przez Peryklesa, jako wszechhelleńska osada na gruzach zburzonego ponad pół 
wieku wcześniej miasta Syrabis. W nowo powstającym Turioj Herodot otrzymał 
ziemie i stał się obywatelem tego miasta. Mógł jednak zachować więzy rodowe, 
uczuciowe i religijne z dawną ojczyzną, co czasem obserwujemy w przypadku 
przesiedleńców i co mogło się przyczynić do tego, że w późniejszych czasach 
miasto Halikarnas zaliczało Herodota do swoich najznakomitszych mieszkań-
ców4.

Dzieje Herodota są dziełem przełomowym, stanowiącym przejście od pism lo-
gografów do historiografii. On pierwszy przeprowadza badania dziejów ludzkich 
i opracowuje je w taki sposób, by zapoznać czytelnika z wynikami swoich badań. 
Nie są to już opowieści logografów, które były mocno nasączone mitologią, ale 
są to opowiadania o faktach, o wydarzeniach dotyczących różnych krajów, w któ-
rych autor był lub o których słyszał, i których historię chce utrwalić na piśmie. Jest 
pierwszym pisarzem starożytnym, którego cechuje staranie o poznanie i zachowa-
nie prawdy historycznej. Tytuł dzieła Ἱστορίαι (Historiai) odnosi się również do 
badań geograficznych, które w starożytności były związane z historycznymi, oraz 
do poszukiwań dotyczących wiedzy o krajach i zwyczajach5. 

W zamiarze wysławiania wielkich i godnych podziwu dzieł, dokonanych czy 
to przez Hellenów czy przez barbarzyńców, Herodot wpisuje się w kontynuację 

2 Por. R. Flacelière, Historia literatury greckiej, Kęty 2004, s. 193–194.
3 Por. tamże, s. 194.
4 Por. S. Łoś, Świat historyków starożytnych, Kraków 1968, s. 50.
5 Por. R. Flacelière, Historia literatury greckiej…, s. 194.

Andrzej Kielian, Natalia Walkowiak
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Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa 
i Plutarcha…

tradycji eposów, w czym jest podobny do Homera, z tą jednak różnicą, że Hero-
dot nie opisuje herosów ani dawnych żołnierzy sprzed wielu wieków, ale skupia 
się na osobach należących do bezpośrednio poprzedzającego go pokolenia, co 
pozwala ograniczyć ryzyko błędów oraz zastąpić epicką przesadę prawdą histo-
ryczną6. Z treści Dziejów wynika, że autor doskonale znał wschodni basen Morza 
Śródziemnego i wszelkie jego sprawy, natomiast znacznie mniej poświęcił uwagi 
Wielkiej Grecji i Sycylii, które miały dla niego znaczenie raczej tylko w związku 
z najazdem Kserksesa7.

Metodą pracy badawczej Herodota było skrupulatne notowanie wszystkiego, 
o czym zdołał się dowiedzieć, z zachowaniem prawa do osobistej opinii w przy-
padku, gdy miał wątpliwości co do wiarygodności przekazu8. Projekt Herodo-
ta polegał na pisaniu historii, a plan jego pracy jest prosty: składa się z dwóch 
głównych części. Pierwszą jest narracja o zmaganiach Persów i Greków podczas 
rewolucji jońskiej w 500 roku p.n.e. do inwazji Kresksesa w latach 480–479 p.n.e. 
Ta narracja jest poprzedzona retrospektywą przyczyny sporu między Wschodem 
a Zachodem oraz powstaniem Imperium Perskiego i wiodących miast-państw 
greckich, którymi były Ateny i Sparta. I to jest druga część dzieła9.

U pierwszego historyka starożytnego można zauważyć połączenie rzetelności 
intelektualnej z domieszką dziecięcej naiwności. Herodot uczciwie szuka praw-
dy, interesuje się historią naturalną, kosmografią, geografią fizyczną i etnografią. 
W centrum jego zainteresowania jest jednak człowiek i jego dzieła, wykonane 
dzięki inteligencji i zręczności10, ale łatwowierność, czy też naiwność Herodota 
ujawnia się w olbrzymim autorytecie wyroczni, zwłaszcza wyroczni w Delfach. 
Herodot bezkrytycznie przyjmuje wszystko, co mówią kapłani Apollona Pytyj-
skiego, oraz wierzy we wszystko, o czym mówią przepowiednie Pytii. W pracy hi-
storyka Herodot wyróżnia trzy czynności: patrzenie, słuchanie i refleksję. W opi-
sach wydarzeń widzimy w nim zręcznego narratora, którego przekaz jest bardzo 
czytelny i cechuje go łatwość prowadzenia opowieści. Jest bezstronnym autorem 
opowiadanych wydarzeń, przez co spełnia podstawowy wymóg kwalifikujący 
stawiany historykom. Bezstronność Herodota ujawnia się w braku niechęci czy 
uprzedzeń wobec ludów barbarzyńskich, czyli nie-Greków, co jest widoczne na 
przykład wtedy, gdy przedstawia przymioty moralne wrogiego narodu perskiego, 
doceniając jego lęk przed posługiwaniem się kłamstwem. Różni to Herodota od 

6 Por. tamże, s. 195.
7 Por. S. Łoś, Świat historyków starożytnych…, s. 51.
8 Por. R. Flacelière, Historia literatury greckiej…, s. 197.
9 Por. J.L. Myres, Herodtus father of History, Oxford 1953, s. 60. 
10 Por. R. Flacelière, Historia literatury greckiej…, s. 197–198.
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jemu współczesnych, gdyż uprzedzenia wobec wroga były czymś powszechnym 
i charakterystycznym dla Ateńczyków i Spartan. Dzięki swoim licznym podró-
żom Herodot poznał lepiej niż ktokolwiek inny barbarzyński świat, co pozwoliło 
mu na to, by w Dziejach uświadomić czytelnikom odrębność greckiej mentalno-
ści, która bardziej niż życie ceniła wolność. Dzieło Herodota rozwinęło w grec-
kim czytelniku poczucie relatywności obyczajów, poszerzyło sposób patrzenia 
na świat, a jednocześnie przyczyniło się do wzmocnienia tożsamości Hellenów, 
przejawiającej się w dumie płynącej z zasad życia człowieka greckiego11. 

Swoje dzieło Herodot ukończył w pierwszych latach wojny peloponeskiej. 
W tym czasie rozpoczyna gromadzenie materiałów drugi wielki starożytny hi-
storyk, Tukidydes. Pochodził on z ateńsko-trackich książąt. W roku 424 p.n.e. 
był strategiem i dowodził kontyngentem stacjonującym na wyspie Thasos. Jest 
autorem dzieła pt. Wojna peloponeska. Materiały do tego dzieła, jak wspomina-
liśmy, zbierał już od początku wojny, której był również uczestnikiem. Tukidy-
des dokonał rozróżnienia między bezpośrednimi powodami wybuchu wojny a jej 
przyczynami istotnymi, które istniały od dłuższego czasu i zaogniały każde nowo 
powstające, nieraz przypadkowe nieporozumienia. Główną przyczyną wojny była 
według Tukidydesa nieufność i zazdrość Sparty wobec wzrastającej w szybkim 
tempie potęgi Aten12. 

Tukidydes stworzył heroiczną opowieść o Atenach, opartą na sprawdzalnej 
rzeczywistości historycznej, napisaną w konwencji faktograficznej, czego nikt 
przed nim nie dokonał. Był historykiem i prawdziwym twórcą słowa. Ten wy-
bitny pisarz potrafił poprzez przekształcenie zwykłych związków wyrazowych 
wydobyć i uaktywnić utajony potencjał znaczeniowy słowa, uzyskując zupełnie 
nowe, nieoczekiwane treści semantyczne, co jest cechą tylko wybitnych pisarzy. 
Całkowicie indywidualny i oryginalny jest również styl pisarza. Jego słownic-
two, konstrukcje gramatyczno-składniowe, szyk wyrazów mocno odbiegają od 
powszechnie przyjętych norm pisania, a język, jakim posługuje się Tukidydes, 
zaskakuje wielkim bogactwem13. 

Stawiając obok siebie dwóch pierwszych starożytnych historyków greckich, 
zauważamy mocną polaryzację. Dzieło Herodota charakteryzuje dobrotliwa na-
iwność oraz gawędziarski ton, natomiast Tukidydesa racjonalność i chłodny kry-
tycyzm. Bystry i analityczny umysł Tukidydesa tworzy nowe koncepcje, ukazują-
ce wydarzenia dziejowe od ich wewnętrznej strony, natomiast Herodot przygląda 
się wszystkiemu jakby z zewnątrz. Jest czujnym i uważnym podróżnikiem i świat 

11 Por. tamże, s. 201–203.
12 Por. S. Łoś, Świat historyków starożytnych…, s. 105–159.
13 Por. R. Turasiewicz, Tukidydes, Wrocław 1987, s. 55–60.
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w jego dziele jest prawdziwy, żywy i tętniący życiem, ale jest oglądany jakby 
z dystansu i powierzchownie. Tukidydes jest badaczem wnikającym głęboko 
w dziejowy proces i analizuje jego zjawiska w kategoriach przyczynowo-skut-
kowych. Jego historiografię cechuje wysoki stopień abstrakcyjnego myślenia. 
W miejscach, gdzie Herodot tylko opowiada, Tukidydes dokonuje analizy w kate-
goriach abstrakcyjnych, co właśnie czyni relację Tukidydesa bardziej realistycz-
ną. Realizm Tukidydesa determinuje wybór tylko tych tematów, które jest w sta-
nie zweryfikować poprzez badanie, porównanie, wartościowanie sprzecznych 
przekazów i pisanych dokumentów, przez co otworzył nową epokę w starożytnej 
historiografii i stworzył nowy ideał faktologicznej prawdy, osadzonej w chronolo-
gii, co było nowością, gdyż w Helladzie istniało wiele różnych systemów rachuby 
czasu. W celu ustalenia chronologii zdarzeń, porządkując chronologiczny chaos 
Hellady, posłużył się Tukidydes systemem krzyżowym, poprzez odnoszenie się 
do ważnych i ogólnie znanych wydarzeń i ich ustalonych dat. Wprowadził w ten 
sposób niespotykaną dotąd u innych helleńskich pisarzy dokładność chronolo-
giczną. U Herodota chronologia jest nieistotna. Swój przekaz dotyczący wojen 
perskich oparł na tradycji ustnej, a do pisanych dokumentów sięgał tylko spora-
dycznie, ponieważ nie chodziło mu o czas, ale o wydarzenie. Taki miał właśnie 
cel – zgromadzić, spisać i przekazać całą ustną tradycję, ocalić od zapomnienia 
chwałę wielkich czynów zarówno Hellenów, jak i barbarzyńców. To plasuje jego 
dzieło w kategorii zadań poezji – czyny i nieśmiertelność mężów utrwalić w pa-
mięci pokoleń. W tym sensie Herodota zalicza się do epoki poetów epickich i mi-
tografów14. Nie odbiera mu to jednak tytułu ojca historii.

W czasach pełnego rozkwitu klasycznego hellenizmu pisał Plutarch, żyjący 
ok. 50–125 roku n.e. Był to czas, kiedy rozwijało się chrześcijaństwo i powstawa-
ły pierwsze pisma autorów chrześcijańskich, w tym Dzieje Apostolskie. Plutarch 
interesował się przede wszystkim człowiekiem, fenomenem ludzkim. Najczęściej 
przywoływanym zespołem pism Plutarcha jest jego twórczość biograficzna no-
sząca nazwę biosy. Można powiedzieć, że Plutarch jest klasykiem późnostarożyt-
nej biografii. Wprowadził do tego gatunku pewną konwencję. Była ona nowator-
ska i mało kto był w stanie naśladować Plutarcha. Tworzył on bowiem biografię 
w taki sposób, że każde opracowanie dotyczyło dwóch wybitnych osób, Greka 
i Rzymianina15. Plutarch zaproponował, by postać ze świata greckiego konfronto-
wać z postacią ze świata łacińskiego, tworząc jakby „pary”. Tworzy się w ten spo-
sób oś z postaciami pod pewnymi względami podobnymi do siebie, ale pochodzą-
cymi z różnych kultur, pokazująca, jak one inaczej funkcjonują w dwóch różnych 

14 Por. tamże, s. 13–16.
15 Por. R. Krawczyk, Grecka historiografia antyczna, „Historia i Świat” 2 (2013), s. 22.
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kręgach kulturowych. Przykładem może być typ zdobywcy. Plutarch, porównując 
Aleksandra Macedońskiego i Juliusza Cezara, definiuje, jaki jest zdobywca grec-
ki, a jaki rzymski. Stawia sobie pytanie o to, co powoduje wyższość Rzymian, 
skoro rządzą światem helleńskim. Ta grupa pism Plutarcha nosi nazwy Żywo-
ty równoległe i zawiera wzorce moralne, których bohaterami byli ludzie mocni, 
o wielkich ambicjach i umiejętnościach ich realizowania.

Plutarch daje definicję tego, czym jest biografia. W biosie nie mamy do czy-
nienia z opowiadaniem o kolejnych wydarzeniach z czyjegoś życia, nie chodzi 
o chronologię, ale o pokazanie tego, co jest najbardziej charakterystyczne dla czy-
jegoś życia, od jego narodzin aż do śmierci, co powoduje, że ta właśnie postać nie 
przeminęła jak inne, ale zapisała się na trwałe w pamięci, np. Solona pamiętano 
jako prawodawcę, Aleksandra jako zdobywcę. W biosie można pominąć jakieś 
ważne wydarzenia z życia przedstawianej postaci, natomiast czasem pokazuje się 
jakiś drobny fakt, z pozoru mało znaczący szczegół, ale odkrywający prawdziwe 
oblicze danego człowieka i jego charakter.

Plutarch sam dobiera treść materiału, jakiego używa, by pokazać czyjąś syl-
wetkę. Zwraca uwagę na wewnętrzną siłę człowieka, zdolność do podejmowania 
i realizowania celu, na nieprzeciętną miarę, ale mówi, że tę cechę trzeba w sobie 
wykształcić. Zadaje też pytanie, co kieruje człowiekiem, który rządzi światem? 
Czy człowiek jest projekcją woli wyższej, czy narzędziem woli własnej? W całym 
szeregu jednostkowych losów Plutarch próbuje znaleźć odpowiedź, ale nie ma 
jasnej odpowiedzi, która rozwiałaby wszelkie wątpliwości. Pokazuje człowieka 
między wolnością a tym, co go determinuje. Nie o wszystkim decydujemy sami, 
ale nie musimy być marionetkami losu. W stosunku do faktów z przeszłości Plu-
tarch korzysta z dzieł innych autorów. Nie zna osobiście osób, o których pisze, 
jedynie o nich czytał. Próbując odpowiedzieć na pytania dotyczące opisywanej 
postaci, bazuje na różnych relacjach o tej osobie oraz swoim rozumieniu tego, kim 
jest człowiek. W ten sposób tworzy własną antropologię filozoficzną. Chociaż 
historia istnieje już jako dziedzina pisarstwa skoncentrowanego na wydarzeniach, 
Plutarch swoje dociekania chce pokazać w podejściu różnym od historycznego. 
On historii nie pisze, a więc nie pisze o wydarzeniach, ale o poszczególnych bio-
sach, o poszczególnych życiorysach, biografiach, a to daje mu odmienne prawa 
niż historykom. Tak pisane dzieło stanowi najlepsze tło dla Dziejów Apostolskich 
i dla rozumienia ich natury i historyczności. 

Plutarch korzystał z wielu dokumentów, do których współcześnie mamy do-
stęp wyłącznie poprzez jego dzieła, jest on więc autorem tekstu źródłowego. Ko-
rzystając z jego źródeł, trzeba wziąć pod uwagę specyficzne cele, które zakładał 
podczas pisania biosów, a także jego poglądy na świat. Kluczem do właściwego 
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odczytania dzieł Plutarcha jest zrozumienie tego, jak były pisane, po co i dla kogo, 
i dopiero wówczas zobaczymy, jaki obraz człowieka Plutarch chce przekazać. 

Określając biograficzny gatunek literacki bios, autorzy starożytni zwracali 
uwagę na etyczno-dydaktyczny cel utworu, któremu ma służyć charakterystyka 
postaci oraz pokazanie ich cech charakteru16. 

Wymagania stawiane w starożytności dziełom historycznym określił dopiero 
w II wieku n.e. Lukian z Samosat, żyjący w latach 120–162 n.e. Liczący się histo-
ryk, zdaniem Lukiana, to przede wszystkim człowiek mądry z natury i wykształ-
cony. Powinien mieć tęgi rozum, zdolność wyrażania się, bystre wejrzenie i umie-
jętność rozeznania w praktycznym działaniu. Musi być człowiekiem o niezależnej 
myśli, nie bojącym się nikogo i na nic nie liczącym. Nie może być człowiekiem 
przekupnym ani kierującym się w ocenie sytuacji życzliwością lub nienawiścią. 
Słaby historyk to taki, który nie tyle dba o przedstawienie wydarzeń, ile o pane-
giryczne i subiektywnie nakreślone obrazy władców i wodzów, często posuwając 
się do kłamstw. Miesza sztukę dziejopisarską z poetycką, wprowadzając do niej 
poezję w postaci baśni i pochwał z właściwą dla tych gatunków przesadą. Zada-
niem i celem historii jest pożytek, którego wyłącznym źródłem jest prawda. Nie 
wypada, według Lukiana, by historyk niewolniczo naśladował autorów innych 
dzieł ani pod względem merytorycznym, ani stylistycznym. W stylu historycz-
nym nie należy posługiwać się ani wymyślnym językiem z wplataniem obcych 
wyrazów, ani językiem całkiem pospolitym i prozaicznym. Słabi historycy nie są 
zdolni uchwycić tego, co jest ważne, a co nie jest, i we wszystkim grzeszą prze-
sadą. Piszą wzniosłe, nadęte i rozwlekłe wstępy, a po nich umieszczają mizerną 
treść, popełniają błędy topograficzne i zmyślają realia geograficzne. Udziwniają 
opowiadanie historyczne na wszelkie sposoby, opuszczają lub traktują pobieżnie 
ważne wydarzenia, a długo zatrzymują się nad nic nieznaczącymi szczegółami, 
podając przy tym kłamliwie, że piszą o znanym sobie „z autopsji” temacie, co 
ma być rzekomo bardziej wiarygodne niż korzystanie z opowiadania innych. Na 
koniec Lukian stwierdza, że istnieją tak zwani historycy, którzy obszerny materiał 
ujmują zbyt krótko, by ich dzieło można było nazwać historią. Według starożyt-
nego metodologa do zadań historyka należy dokładne przedstawienie rzeczywi-
stego przebiegu zdarzeń, bez zniekształceń i bez koloryzowania. Historyk musi 
bezwzględnie trzymać się prawdy. Celem dzieła historycznego jest pożytek czy-
telnika, zwłaszcza przyszłego, tzn. tego, który będzie czytał tę historię po upływie 
wieków. Należy pisać historię przede wszystkim dla potomnych, tak jak robił to 
Tukidydes. Historyk musi pamiętać, że nie jest kreatorem rzeczywistości, lecz jej 

16 Por. J. Kręcidło, Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii, „Biblica et Patristica Tho-
runiensia” 1 (2008), s. 21.
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odtwórcą. Pierwszą czynnością modus procedendi historyka jest według Lukia-
na skrupulatne zebranie materiału dotyczącego wydarzeń, o których chce pisać. 
Jeśli nie dysponuje materiałem „z autopsji”, to powinien go zdobyć u rzetelnych 
świadków. W przekazywanych w historii wiadomościach geograficznych doty-
czących gór, rzek czy warowni historyk powinien zachować umiar i podawać te 
dane tylko wtedy, gdy wymaga tego jasność przekazu. Zebrany materiał historyk 
powinien opracować w wersji roboczej, skróconej, ujętej w formie epitomy.

Lukian uczy, że dopiero po uzyskaniu zarysu dzieła należy poprzez rozdys-
ponowanie materiału wprowadzić do niego ład. Kolejną czynnością jest ułożenie 
faktów, napisanie wyraźnego wstępu lub tylko wyjaśnienia, o czym będzie roz-
prawiał autor. We wstępie należy podkreślić ważność, konieczność oraz pożytek 
opisywanych spraw. Należy to zrobić poprzez podanie przyczyn i zarysów głów-
nych wydarzeń, aby wzbudzić zainteresowanie czytelnika, jak to czynili Herodot 
i Tukidydes. Kolejna część to następujące po wstępie opowiadanie. Powinno mieć 
ono jasną konstrukcję, toczyć się gładko, mieć ciągłość oraz posiadać pięknie 
pogrupowane i połączone ze sobą fakty i wydarzenia. Autor ma prawo wykorzy-
stywać mowy, które były uznane za element stylu historycznego, jak u Herodota 
i Tukidydesa. Mowy mogą zawierać opowiadania baśniowe, w które czytelnik 
może wierzyć lub nie17. 

 1.2. Cechy historiografii starożytnej w księdze Dziejów Apostolskich 

Od momentu narodzin historiografii do czasu, w którym powstały Dzieje Apo-
stolskie, zasady pisania historiografii wciąż się jeszcze kształtowały. Dzisiaj moż-
na zauważyć ślady wielu prób podejmowanych w celu ustalenia gatunku literac-
kiego tego dzieła. Możemy zatem spotkać między innymi określenia nadające 
temu dziełu charakter monografii historycznej, historiografii biograficznej, bio-
grafii antycznej, historiografii teologicznej oraz historiografii paradygmatycznej, 
gdzie termin „historiografia” odnosi się do pisania historii, natomiast termin „pa-
radygmatyczna” znaczy tyle, co „modelowa”, „wzorcowa”, „służąca za przykład 
dla czytelników, do których dzieło jest adresowane”18.

Zgodność autora Dziejów Apostolskich z zasadami greckiej i hellenistycznej 
historiografii, zapoczątkowanej przez Herodota, widzimy już w prologu, zawar-
tym w Łk 1,1–419 i w połączonym z nim prologu Dz 1,1–2. Autor informuje tam 
odbiorcę, że będzie pisał o zdarzeniach, o faktach i czynach. Tak jak Herodot 

17 Por. tamże, s. 13–16.
18 Por. A.J. Najda, Historiografia paradygmatyczna Dziejów Apostolskich, „Rozprawy i Studia 

Biblijne” 39 (2011), s. 11–16.
19 Por. J. Kręcidło, Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii…, s. 19–20.



65Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha…

Łukasz bada historię i czytelnikom przekazuje wyniki swoich badań. Narrację 
ukierunkowuje historycznie i opiera ją na faktach, o których słyszał i które chce 
przekazać, a które zasadza na wiarygodnych źródłach. 

Herodot jako autor jest postrzegany jako ktoś, kto wie, jak opowiadać historię. 
On robił to, łącząc wiele różnych historii, pochodzących z różnych źródeł, w jed-
no monumentalne dzieło, w którym on sam oraz jego czytelnicy są również po-
staciami – obok tych osób i wydarzeń, które tworzą historię w tekście. Robi to na 
różnych poziomach, przez co zwiększa przyjemność, nazywaną „przyjemnością 
tekstu”20. Podobnie można powiedzieć o umiejętnościach i pisarskim warsztacie 
Łukasza, którego obydwa dzieła odznaczają się wyjątkowym pięknem i elegancją 
języka. Cechują się bogatym słownictwem i plastycznością przekazu, a jednocze-
śnie prostotą, za którą można dostrzec osobistą wrażliwość autora i delikatność. 
Do tego dochodzi bardzo bogata i staranna składnia, precyzyjne terminy i wyra-
żenia21, co wpływa na przyjemność lektury. 

Autor Dziejów, podobnie jak Tukidydes, analizuje historię w kategoriach 
przyczynowo-skutkowych. Obaj tworzą nowe koncepcje, badając wydarzenia 
dziejowe od wewnątrz, pokazując nie tylko, że coś się dzieje, ale wskazując na 
przyczynę historii, o której piszą, np. początek Kościoła. Przyczynę wydarzeń Tu-
kidydes widział w ludzkiej psychice, skłonnościach, emocjach, pokazując, że to 
lęk, zazdrość, pycha, chciwość itp. odpowiadają za wydarzenie wojny, a Łukasz 
w Dziejach, opowiadając historię, wskazuje osobę i dzieło Jezusa jako przyczynę 
powstania i budowania Kościoła.

Tukidydes zbudował swoje dzieło na fundamentach realizmu, to znaczy poru-
szał, jak już powiedzieliśmy, te tematy, które był w stanie zweryfikować, orzec 
ich prawdziwość. Łukasz czyni podobnie – weryfikuje informacje – więc nie ma 
wątpliwości, jeśli chodzi o wiarygodność jego przekazu historii. Zauważamy to 
również w całości jego narracji, w której ani razu nie padają stwierdzenia, że 
autor nie wie, jak coś się stało, nie wie, jak do tego doszło. To, jak ważny jest 
dla niego proces weryfikacji zdarzeń, jak drobiazgowo do tego podchodzi, po-
kazuje fragment Dz 5,1–11, gdzie znajduje się opowiadanie o grzechu Ananiasza 
i Safiry. Autor nie był świadkiem tego zdarzenia, więc wystarczyłoby napisać 
jedno, dwa zdania, z których czytelnik dowiedziałby się o tym, że małżonkowie 
oszukali apostołów i za karę zmarli. Ale Łukasz przeprowadza czytelnika przez 
cały proces, opowiada o detalach, o uczuciach uczestników wydarzenia, o mate-
riale, w który owinięto ciało Ananiasza po śmierci, i o jego pochówku. O tym, jak 

20 Por. R.V. Munson, Herodotus and the Narrative of the Past, Oxford 2013, s. 2.
21 Por. F. Mickiewicz, Nowy komentarz biblijny, Nowy Testament, Ewangelia wg św. Łukasza, 

rozdziały 1–11, tom III / cz. 1, Edycja Świętego Pawła 2011, s. 47–50. 
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daleko Łukasz weryfikował wydarzenia, czyli sprawdzał je, badał ich przebieg, 
przekonuje nas taki szczegół, jak podanie czasu przybycia Safiry, obecność lub 
brak obecności młodzieńców, pochówek obok męża. Podobnie pisał Tukidydes, 
który przykładał dużą wagę do dokładności historycznego przekazu.

Łukasz podziela również z Tukidydesem sposób podejścia do zamieszczanych 
przemówień22, które są u nich tak skonstruowane, że ich przekaz jest zrozumia-
ły dla współczesnego czytelnika, chociaż powstały wiele wieków temu. Mowy 
bohaterów nie są kierowane tylko do ich aktualnych rozmówców, ale skonstru-
owane taką metodą, że są również skierowane do wewnętrznych23 i zewnętrznych 
odbiorców. 

Dzieło Tukidydesa ujawnia jego zdolność jako historyka do przewidywalności 
skutków wojny. Już na początku konfliktu, gdy jeszcze nic nie było przesądzone, 
Tukidydes przewidział jego straszliwe konsekwencje i sporządzając notatki, roz-
począł dokładne gromadzenie materiałów. Perfekcyjna polityczna intuicja Tukidy-
desa ujawniła się w Wojnie peloponeskiej, gdzie ukazał ogromne znaczenie tego 
wydarzenia, jakiego nie znano do tej pory, i przedstawił jego złożoność i powagę24.

Podobna intuicja, choć historyczno-teologiczna, jest zauważalna w dziełach 
Łukasza. Ma on bowiem głęboką świadomość tego, o jak ważnych zdarzeniach 
pisze, dostrzega i pokazuje ich doniosłość, co jest widoczne przez obecność w tek-
ście tytułów chrystologicznych. Ich Imię ma niezwykłe znaczenie dla współcze-
snych autorowi odbiorców tekstu, zwłaszcza dla Żydów, stąd zapewnienie autora, 
że zbadał wszystko dokładnie i od początku, czyli dowiedział się wszystkiego, co 
na ten temat wtedy było dostępne. 

Historiografia starożytna w czasie, gdy pisał autor Dziejów Apostolskich, jest 
rozbudowaną formą paradygmatu historycznego, w którym stan faktyczny mi-
nionych wydarzeń jest mniej istotny od siły argumentacyjnej przekazu historii25. 
Autor Ewangelii wg św. Łukasza oraz Dziejów Apostolskich pokazuje postać Je-
zusa, który nie jest tylko człowiekiem. Mimo że fakty na temat Jezusa zostały już 
opowiedziane przez inne osoby, ten autor też chce o Nim opowiedzieć i robi to 
po dokładnym zbadaniu wszystkiego, opierając się na świadectwach naocznych 
świadków, ponieważ chce bóstwo Jezusa i Jego dzieło przedstawić innemu, no-
wemu czytelnikowi, który jeszcze o Jezusie nie słyszał i nie zna dokładnie tych 

22 O charakterystyce przemówień w dziele Tukidydesa zob. J.S. Rusten, Thucydides, Oxford 2009, 
s. 5.

23 Zob. więcej na temat wewnętrznego odbiorcy tekstu: P. Mazur, Odbiorca w utworze literackim, 
http://hamlet.edu.pl/shi/varia/?id=mazur1 (dostęp: 26.03.2020). 

24 Por. J.H. Finley Jr., Thucydides, Cambridge 1942, s. 3–4. 
25 Por. W. Linke, Święty Łukasz opowiada…, s. 48.
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zdarzeń. Droga do takiego sposobu przedstawiania postaci została już utorowana 
przez Plutarcha, który nie był bezpośrednim świadkiem działalności swoich bo-
haterów, np. Aleksandra Macedońskiego, ale wykorzystywał wcześniejsze prace 
na jego temat26. 

Plutarch tworzył biografie, w których mówił o fenomenie człowieka. Dla au-
tora Dziejów Apostolskich fenomenem jest osoba Jezusa i Kościół. Plutarch, jak 
już wspominaliśmy, zestawiał dwie wybitne osoby z różnych kultur i porównywał 
je ze sobą, konfrontując świat grecki i rzymski. Łukasz konfrontuje świat żydow-
ski i pogański z chrześcijańskim. W biosach Plutarch zastanawia się nad tym, 
kto kieruje światem i czy człowiek jest projekcją woli wyższej, czy narzędziem 
woli własnej. Łukasz daje mu odpowiedź. Charakterystyka postaci, której doko-
nuje Plutarch w biosach, ma służyć etyczno-dydaktycznemu celowi. W Dziejach 
Apostolskich również jest obecny cel etyczno-dydaktyczny i możemy go dostrzec 
choćby we wspomnianym już wydarzeniu Ananiasza i Safiry.

Łukasza można także porównać z innymi starożytnymi historykami. Na kil-
ka wieków przed nim żył Arystoteles. Określił on, co jest przedmiotem historii, 
i uznał, że są nimi πράξεις (praxeis) – ludzkie czyny. Podobne zdanie miał na 
ten temat grecki historyk Polibiusz z Megapolis, mówiąc, że zadaniem historyka 
jest uczenie i przekazywanie prawdziwych czynów i mów. Rzymski, współczesny 
Łukaszowi teoretyk literatury Kwintylian również uważał, że historia jest narracją 
o prawdziwych wydarzeniach, że jest „ekspozycją czynów”27. Nadany pod koniec 
II wieku tytuł drugiego tomu Łukaszowego dzieła: Dzieje Apostolskie, w języku 
greckim ma nazwę Πράξεις Ἀποστόλων (praxeis apostolon), co w tłumaczeniu 
znaczy „czyny apostołów”28 lub też „dokonania apostołów”29, co dokładnie od-
powiada wyzwaniom, które w starożytności stawiano dziełom odnoszącym się do 
opisywania historii. 

2. Aspekt historiograficzny prologu Dziejów Apostolskich

2.1. Pierwotny kontekst prologów

Księga Dziejów została zakwalifikowana nie tylko do tekstów historiograficz-
nych, ale również do źródeł historycznych. Na przykład Euzebiusz nie weryfikuje 

26 Por. tamże, s. 50.
27 Por. J. Kręcidło, Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii…, s. 21.
28 Por. F. Rienecker, G. Maier, Dzieje Apostolskie, w: Leksykon biblijny, Vocatio 2008, s. 185.
29 M. Wojciechowski, R. Popowski, Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z klu-

czem gramatycznym, z kodami Stronga i Popowskiego oraz pełną transliteracją greckiego tek-
stu, Vocatio 2017, s. 590.
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faktów przytaczanych za Dziejami. Uwaga interpretatorów Dziejów skoncentro-
wała się na historyczności tego tekstu, na czym ucierpiała jego wartość teologicz-
na. Sytuacja się odwróciła po frontalnej krytyce wartości historycznej Dziejów, 
gdy skupiono się na teologii tej księgi. Największy problem interpretacyjny tkwi 
w tym, by znaleźć równowagę między historią a teologią. Istotne w interpretacji 
Dziejów jest dowartościowanie tych dwóch elementów jednocześnie, bez elimi-
nowania czy to wartości historycznej, czy literackiej. 

Ewangelia wg Łukasza jest przykładem jedynego w swoim rodzaju gatunku li-
terackiego, łączącego historię ze świadectwem, co oznacza, że jest dziełem w peł-
ni historycznym i jednocześnie niezwykłym świadectwem pisanym z pozycji au-
tora jako świadka, który daje wyraz osobistego doświadczenia wiary w Jezusa 
i przyjęcia głoszonych przez Niego prawd30. Jest to również obecne w księdze 
Dziejów Apostolskich.

Łukasz, jest historykiem we właściwym tego słowa znaczeniu i jest history-
kiem piszącym Dzieje Apostolskie jako teolog. Co do rodzaju literackiego, jest 
to récit identitaire – opowiadanie mające na celu określenie i wzmocnienie toż-
samości tych, których ono dotyczy. Można powiedzieć, że Łukasz jako pierwszy 
przedstawia chrześcijaństwo w sposób historyczny31. 

Nie każda formuła początkowa jest prologiem. Prologos jest metatekstem, nie 
mówi o tym, o czym mówi tekst, ale o samym tekście. Nie każdy tekst, zwłaszcza 
tekst o charakterze retorycznym, zawiera prolog. Wśród pism Nowego Testamen-
tu prolog zawierają tylko dzieła Łukaszowe: Ewangelia oraz Dzieje Apostolskie, 
gdzie autor określa przedmiot, metodę i cel dzieła.

Pierwotnym kontekstem prologów jest kontekst dramatyczny. W teatrze sta-
rożytnym zasadniczym środkiem przekazu była deklamacja albo melorecytacja: 
wygłaszanie bądź odśpiewywanie tekstów lub recytacja przy akompaniamencie 
nie mają takich elementów jak charakteryzacja, kostium czy dekoracje. Staro-
żytny teatr to był teatr wyobraźni, oparty na znajomości konkretnej tradycji kul-
turowej. Bardzo ważną rolę spełniał prolog, który wprowadzał odbiorcę w kon-
tekst tekstu, który był prezentowany. Tak czyniono w teatrze oraz w innego typu 
agonach literackich. Gdy zaczęła rozwijać się proza, w tym proza narracyjna, 
stała się ona również przedmiotem tego typu kulturowych wydarzeń. O Hero-
docie wiemy, że fragmenty swojego dzieła wygłaszał podczas wystąpień przed 
publicznością, więc z pewnością musiał ich wprowadzać w poszczególne części, 

30 Por. F. Mickiewicz, Nowy komentarz biblijny, Nowy Testament, Ewangelia wg św. Łukasza…, 
s. 46. 

31 Por. J. Wojda, Pierwsza historia Kościoła: Dzieje Apostolskie Łukasza a Historia kościelna 
Euzebiusza z Cezarei, „Vox Patrum” 30 (2010) 55, s. 676. 
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musiał jakoś do nich nawiązać, by zaciekawić słuchaczy, i taka jest rola prologu 
również w historiografii. 

Starożytny retor Lukian, jak już zostało wspomniane, koncentrując się na spo-
sobach opracowania materiału historycznego, zwraca uwagę właśnie na prolog 
i mówi, że historyk, po ułożeniu faktów (dispositio) powinien napisać wyraźny 
wstęp, jeśli rzecz tego wymaga, lub tylko wyjaśnić, o czym będzie rozprawiać, 
ponieważ chodzi o to, by wzbudzić w czytelniku zainteresowanie, jak to czynił 
Herodot i Tukidydes32, a także autor dzieła Łukaszowego.

 2.2. Prologi w dziełach Łukasza

W starożytnej historiografii grecko-rzymskiej prolog był ściśle określonym ga-
tunkiem literackim o następującym schemacie: powołanie się na poprzedników, 
ukazanie niedoskonałości ich dzieł, wskazanie na źródła, na dokumenty pisane 
lub świadków, autoprezentacja autora i przedstawienie jego zamiarów oraz de-
dykacja dzieła. Wszystkie te elementy wzorca ówczesnej literatury są zawarte 
w prologu Łukaszowego dzieła. Autor zwraca się bezpośrednio do czytelnika, na-
wiązując z nim osobisty kontakt, przedstawia okoliczności, które zadecydowały 
o napisaniu dzieła, wskazuje na źródła uzyskanych informacji oraz na sposób i cel 
ich zastosowania33.

Prolog w obydwu dziełach Łukasza jest napisany zgodnie z przyjętą przez 
historyków starożytnych konwencją, więc informuje czytelnika o tym, z jakiego 
typu dziełem ma do czynienia, jest też kluczem hermeneutycznym, wskazującym 
na gatunek literacki dzieła, o którym autor mówi, że będzie to opowiadanie o sło-
wach i czynach. W ten sposób Łukasz wyraźnie akcentuje swoje zainteresowanie 
zdarzeniami i określa historiograficzny charakter swojego dzieła34.

Dzieje Apostolskie są narracyjną kontynuacją pierwszego tomu Łukaszowego 
dzieła. Autor zakłada, że czytelnik Dziejów zna również jego Ewangelię. Zatem 
prolog Łk 1,1–4 jest tekstem wprowadzającym do obydwu tomów. W prologu au-
tor postawił mocny akcent na swoje historyczne ambicje, zaznaczając, że będzie 
pisał o wydarzeniach, które rzeczywiście się dokonały i o których wie od bezpo-
średnich świadków. Pisząc swoje dzieło, dba o to oddanie dokładnego i chrono-

32 Por. I. Lewandowski, Lukiana z Samosat traktat „Jak należy piać historię” i jego znajomość 
w pismach dotyczących refleksji historiograficznej w dawnej Polsce, „Studia Europaea Gne-
snensia” 6 (2012), s. 15.

33 Por. F. Mickiewicz, Nowy komentarz biblijny, Nowy Testament, Ewangelia według Świętego 
Łukasza…, s. 79.

34 Por. J. Kręcidło, Dzieje Apostolskie na tle starożytnej historiografii…, s. 21–22.
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logicznego przebiegu wydarzeń, by odbiorca mógł się przekonać o prawdziwości 
przekazu35. 

Na dzieło Łukaszowe możemy popatrzeć jak na dzieło wyjątkowe pod wzglę-
dem występowania prologu. Dlaczego autor wykorzystuje formę prologu w swojej 
pracy redakcyjno-pisarskiej? Zachodzi tu konieczność stworzenia pewnej „prote-
zy” w sytuacji kontekstu kulturowego funkcjonowania tego dzieła, to znaczy, że 
to dzieło będzie też funkcjonować poza swoim naturalnym kontekstem, już nie 
będzie przekazem tylko wewnątrzkościelnym. W zabiegach redaktorskich autora 
będą zatem widoczne starania o to, by treść docierała do „nie-kościelnego” czytel-
nika. Wiele wskazuje na to, że Ewangelia jest głoszona ad extra. Jeżeli spojrzymy 
na prolog Ewangelii, widzimy, że problem pośredniego dostępu do opowiadanych 
wydarzeń i konieczność odnalezienia się wobec innych autorów piszących na ten 
sam temat są tematami przewodnimi tego pierwszego prologu. Decydującymi au-
torytetami są ci, którzy mieli dostęp do wydarzeń ἀπ ἀρχῆς (ap arches), od same-
go początku. Bez ich pracy autor Ewangelii nie zwojowałby niczego i jest tego 
świadomy. Nie chce więc przedstawiać nowych faktów, których nikt jeszcze nie 
zreferował, ale chce przedstawić te wydarzenia w nowym świetle, w którym nikt 
jeszcze nie próbował tego przedstawiać. To nowe światło oznacza po prostu no-
wego typu czytelnika. Odnalezienie czytelnika dzieła Łukaszowego jest kluczem 
do odnalezienia Łukaszowej teologii. Prologi dzieła Łukaszowego wskazują na 
modelowego czytelnika Teofila, ale nie wiemy, czy mamy do czynienia z praw-
dziwym imieniem, czy z imieniem mówiącym, które trzeba odnosić nie do jakiejś 
konkretnej postaci, ale do pewnego wyobrażenia o czytelniku modelowym. Autor 
chce mu przedstawić stan, w którym się nie waha między różnymi racjami, ale 
mówi „jest tak”. Dobrze jest zostawić furtkę, by osobno opisać czytelnika pierw-
szego (Łk) i drugiego tomu (Dz), żeby nie przenosić argumentów czerpanych 
z Ewangelii na Dzieje i w ten sposób, niezależnie od faktów, uspójniać oba teksty 
ze sobą. Jedność tych tekstów nie jest oparta na ciągłości. Jeśli Teofil rozpatry-
wany jest jako modelowy czytelnik Łukaszowej Ewangelii, to możemy o nim 
powiedzieć, że nie są mu obce gusta literackie epoki – jest to ktoś, dla kogo nie 
będzie problemem zmierzenie się z tekstem o pewnych aspiracjach literackich. 
W Ewangelii postaci na początku mówią do siebie „wierszem” – to podejście do 
literatury, ten gust polegający na łączeniu ze sobą krańcowo różnych gatunków 
literackich, prozy narracyjnej i poezji, jest „znakiem firmowym” Łukasza wśród 
ewangelistów i znakiem programowym.

To nie przypadek, że cała ta poezja z pierwszych dwóch rozdziałów Ewangelii 
trafiła do codziennej liturgii, gdyż w tych tekstach mamy całą teologię zbawienia 

35 Por. tamże, s. 18–19.
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charakterystyczną dla tego tekstu. Partie poetyckie są najbardziej zwięzłymi i naj-
bardziej komunikatywnymi wykładami teologii Łukaszowej. Można przypusz-
czać, że Łukasz musiał mieć pewność, iż czytelnik modelowy je doceni, a zatem 
warto zwrócić uwagę na to, jak one są skonstruowane. Najlepiej widać to na przy-
kładzie najważniejszego poetyckiego tekstu, czyli Magnificat. Jednoznacznym 
punktem odniesienia jest pieśń Anny z 1 Sm 2,1–10. Czytelnik modelowy ma 
cechy z jednej strony wiążące go z dominującym nurtem kultury hellenistycznej 
przełomu er, a z drugiej – wiążące go z kulturą judaizmu. 

Prologi w Ewangelii i Dziejach pokazują czytelnikowi zamiar autora, by na-
pisać historię według najlepszych obowiązujących wówczas zasad i by dokonać 
tego, dostosowując formę do rangi podjętego tematu36. 

3. Aspekt chrystologii Dziejów Apostolskich w odniesieniu do 
Herodota, Tukidydesa i Plutarcha

 3.1. Wniebowstąpienie Jezusa

Dzieje Apostolskie zaczynają się wniebowstąpieniem Jezusa, czyli dokładnie 
w tym punkcie, w którym kończy się Ewangelia Łukasza37. Kluczem do zrozu-
mienia Dziejów jest ciągłość dzieła Jezusa, dokonywanego mocą Jego Ducha 
w życiu Jego Ciała, którym jest Kościół38. Tylko dzieła Łukasza opowiadają 
o wniebowstąpieniu. W skróconej formie mówi o tym Łk 24,51, a w rozwinię-
tej Dz 1,6–11. Obraz wydarzenia skupia się na transcendencji. Temu wydarzeniu 
towarzyszą nadprzyrodzone obrazy, takie jak znikająca osoba, obłok oraz dwie 
postaci anielskie wyjaśniające uczniom zdarzenie, które się dokonuje39. 

Wyznacznikiem dla postaci Plutarcha była wyjątkowość osób. Plutarch zasta-
nawiał się nad tym, co jest takiego charakterystycznego dla życia od narodzin aż 
do śmierci postaci, która zapisała się w historii i nie przeminęła, i na czym po-
lega wyjątkowość tej osoby. Dla Łukasza wyjątkową osobą jest Jezus Chrystus. 
Oprócz wszystkiego, co Jezus dokonał, Jego zmartwychwstanie i wniebowstą-
pienie są czymś wyjątkowym, czymś bez precedensu. Nikt przed Jezusem ani po 
Nim nie dokonał czegoś podobnego.

36 Por. R.J. Dillon, Dzieje Apostolskie, w: Katolicki komentarz biblijny, red. R.E. Brown, 
J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy, Vocatio 2013, s. 1179. 

37 Por. J.B. Tyson, Dzieje Apostolskie, w: Encyklopedia biblijna, red. P.J. Achtemeier, Voca-
tio 2004, s. 222. 

38 Por. R. Popowski, Nowy Testament dla moderatorów, Vocatio 2010, s. 278.
39 Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Wniebowstąpienie, w: Słownik symboliki biblijnej, 

Vocatio 2017, s. 1110.
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Chociaż Jezus odszedł do nieba, to w Księdze Dziejów występuje jako ktoś, 
kto jest obecny jako osoba. Jego obecność, obok obecności przedmiotowej, jest 
obecnością podmiotową. Kluczową sprawą dotyczącą obecności Jezusa jest wnie-
bowstąpienie. Prolog pierwszego tomu dzieła Łukaszowego przedstawia tę księgę 
jako opowiadanie o tym, co Jezus czynił i czego nauczał (dwa typy aktywności) 
w powiązaniu z gronem uczniów, których zgromadził wokół siebie. Pierwszy 
rozdział Dziejów (Dz 1,15nn) sceną uzupełnienia grona Dwunastu wskazuje na 
ważność ciągłości Jezusa ze wspólnotą uczniów. Do grona apostołów mógł być 
dołączony tylko ktoś, kto był świadkiem zmartwychwstania Jezusa. Modlitwa je-
denastu w Dz 1,24 przed wyborem Macieja była skoncentrowana na obecności 
Jezusa: „Wskaż [ἀνάδειξον (anadeikson)], bo JESTEŚ, którego z tych dwóch wy-
brałeś”40. Mimo że ta obecność Jezusa podlega już innym zasadom niż wtedy, gdy 
apostołowie widzieli go w ludzkim ciele, to jest to obecność ciągła, trwała. Jest to 
obecność Jezusa działającego. 

Domknięciem Jezusowego nauczania jest w Ewangelii Łukasza scena wniebo-
wstąpienia. W Ewangelii jest ona opowiedziana zwięźle, bez dodatkowych szcze-
gółów i zbędnych słów uczestników tego wydarzenia. Pozornie mamy rozbież-
ność co do miejsca wniebowstąpienia. W Ewangelii jest to na drodze ku Betanii, 
a w Dziejach jest to Góra Oliwna. Spojrzenie na mapę wyjaśni tę rozbieżność, 
a ściślejszą i definitywną informację da w Dziejach, które postrzegamy jako ciąg 
dalszy i doprecyzowanie Ewangelii. Wniebowstąpienie, umieszczone na końcu 
Ewangelii, wyznaczając pewną granicę, którą jest zamknięcie ziemskiego życia 
Jezusa, ma w sobie obraz przejścia wyznaczającego nową epokę41. Może też być 
ono postrzegane jako przygotowanie do zesłania Ducha Świętego42, a także sta-
nowić przykład pozytywnego archetypu wstępowania, ponieważ jego głównym 
aspektem jest wywyższenie. Zmartwychwstanie Jezusa wraz z Jego wstąpieniem 
do nieba stanowi potwierdzenie Jego boskości oraz skuteczności dokonanego od-
kupienia43. 

Biblijne obrazy wstępowania wyrażają pozytywne skojarzenia z wywyższe-
niem. W Starym Testamencie wstępowanie pojawia się w kontekście kultu i odno-
si się do świątyni w Jerozolimie. Świątynia jest miejscem oddawania czci Bogu. 
Do świątyni wstępowało się po stopniach, śpiewając Psalmy z grupy piętnastu 

40 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła 2011. 
41 Por. tamże, s. 1110.
42 Por. J.M. Efird, Wniebowstąpienie, w Encyklopedia biblijna…, s. 1346.
43 Por. L. Ryken, J.C. Wilhoit, T. Longman III, Wniebowstąpienie, w: Słownik symboliki 

biblijnej…, s. 1110.



73Aspekt historiograficzny Herodota, Tukidydesa i Plutarcha…

psalmów pielgrzymich, tzw. pieśni stopni. Wstępowanie w znaczeniu metafo-
rycznym podkreśla osiągnięcie przez człowieka wysokiej rangi lub pozycji, np. 
król wstępujący na tron swojego poprzednika (2 Krn 21,4). Słowa Psalmu 68,19 
mówią o Bogu, który jako zdobywca, Mocarz Wojny, wstępuje podczas tryum-
falnej procesji wysoko na górę. Obraz wstąpienia Jezusa do nieba jest ukazany 
w Łk – Dz44, a 1 Tm 3,16 nawiązuje do tego wydarzenia i jako kulminacyjne 
zdarzenie wskazuje fakt, że Chrystus wzięty został w chwale. Jego wywyższenie 
potęguje zajęcie zaszczytnego miejsca po prawicy Boga Ojca (Ef 1,20; Kol 3,1; 
Hbr 1,3; 8,1; 10,12; 12,2). W Ef 1,21 czytamy o tym, że Chrystus, który wstą-
pił do nieba, jest „ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowa-
niem, i ponad wszelkim innym imieniem wzywanym nie tylko w tym wieku, ale 
i w przyszłym”45. 

Wyjątkowość Jezusa, tak bardzo poszukiwana przez Plutarcha u jego bohate-
rów, podkreślona jest w Dziejach Apostolskich nie tylko przez fakt wniebowstą-
pienia, ale przede wszystkim ta wyjątkowość jest obecna w Dziejach wokół zadań, 
które zostają pozostawione uczniom. Jezus – to nie jest ktoś, kto odszedł, ale jest 
to ktoś, kto powróci, a do tego czasu uczniowie mają dawać o Nim świadectwo, 
by przygotować innych na Jego powrót. Świadectwo chrześcijańskie jest tą formą 
obecności Jezusa, dzięki której pozostaje On we wspólnocie swoich uczniów i ta 
Jego obecność powoduje, że wspólnota jest dynamiczna i się rozwija. To nie jest 
świadectwo o tym, co było, tak jak u Herodota, Tukidydesa czy Plutarcha, ale 
o tym, co jest, o Jezusie obecnym i działającym wśród uczniów. Wniebowstąpie-
nie jest skoncentrowane na Jezusie, który pozostał i który działa.

3.2. Zesłanie Ducha Świętego – ciągłość obecności i działania Jezusa

Istotnym elementem ciągłości misji Jezusa jest osoba i działanie Ducha Świętego. 
W odróżnieniu od innych autorów chrześcijańskich Łukasz napisał dalszą historię 
chrześcijańską dotyczącą czasu po wniebowstąpieniu Jezusa. Dla Łukasza relacja 
o początkach i wzroście Kościoła ma swoją wagę46. 

Fakt otrzymania mocy Ducha Świętego jest rodzajem istotnej historycznej 
i teologicznej cezury, bez której świadectwo adresatów obietnicy nie będzie moż-
liwe. Wskazuje na to paralelny opis zawarty w trzeciej Ewangelii (Łk 24,47–49), 

44 Por. tamże, s. 1118.
45 Por. tamże, 1110–1111.
46 Por. P.F. Esler, Dzieje Apostolskie, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Cog-

gins, J.L. Houlden, Vocatio 2005, s. 125.
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w którym Duch Święty zostaje nazwany obietnicą Ojca – ἡ ἐπαγγελία τοῦ πατρός 
(he epangelia tu patros)47.

Wniebowstąpienie Jezusa oraz zesłanie Ducha Świętego kieruje nasze myśli 
ku temu, że Jezus z Ewangelii i Jezus w Dziejach to ta sama osoba, chociaż po 
bardzo gruntownej metamorfozie, na którą wskazuje fakt, że uczniowie nie rozpo-
znają Jezusa zmartwychwstałego. Sytuacja wygląda tak, że to jest ten sam Jezus 
i zarazem jakby inny Jezus. Do rozpoznania Go i zrozumienia Jego aktywności 
potrzebne jest coś, co to rozpoznanie umożliwi – to się dokona przez Ducha Świę-
tego we wspólnocie uczniów Jezusa w popaschalnym Kościele. 

Zesłanie Ducha Świętego jest wypełnieniem zapowiedzi danej przez Jana 
Chrzciciela w Łk 3,16: „Ja was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, 
któremu nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was bę-
dzie Duchem Świętym i ogniem”. Obmycie za pomocą ognia wychodzi poza 
wymiar działania symbolicznego i jest ujęte na poziomie obrazu językowego. 
Obmycie Duchem Świętym wymyka się językowi. „Ogień” (chrzest ogniem i du-
chem) jest obecny tylko w Ewangelii Łukasza i jest tu widoczna spójność dzieła 
Łukaszowego. Języki ognia z Dz 2 nie powinny być potraktowane jako swego ro-
dzaju wizualizacja obmycia Duchem i ogniem, ponieważ Jezus obdarza Duchem 
Świętym także bez tych zewnętrznych znaków, potwierdzeń, i nie jest to proces, 
który się dokonuje w sferze obrzędowej. Łukasz w stylu Herodota zachowuje 
bezstronność, nie oceniając tego zdarzenia, nie tłumacząc zjawisk, po prostu je 
tylko relacjonuje. Stosuje też metodę Tukidydesa, opartą na analizie przyczyno-
wo-skutkowej, pokazując, że są znaki – wiatr, ogień – jest przyczyna – zesłanie 
Ducha Świętego – i jest jakiś ciąg dalszy. Łukasz pokazuje czytelnikowi, dlaczego 
to wszystko było możliwe, kto za tym stał. Podobieństwo z Plutarchem odnaj-
dujemy w zestawieniu obok siebie dwóch osób: Jezusa i Ducha Świętego, z tą 
różnicą, że nie są to postaci przeciwstawne, jak to miało miejsce w biosach. O ile 
Plutarch zestawiał np. Greka i Rzymianina, to Łukasz w zesłaniu Ducha Świętego 
nie pokazuje przeciwieństwa, lecz jedność, zestawia Jezusa i Ducha Świętego, 
ujawniając odbiorcy, że zesłany Duch Święty jest duchem Jezusa. 

Zesłanie Ducha dokonuje się na skutek działalności Jezusa popaschalnego. 
Obmycie Duchem pozwala na odkrycie i rozpoznanie obecności Jezusa. Oczy, 
które były jakby na uwięzi, zaczynają Go widzieć, ale On zaraz znika. Natomiast 
świadomość, że On żyje i działa, nie znika. Istotna dla „obmycia Duchem” jest 
świadomość konieczności „uposażenia” do świadczenia o Jezusie. Bardzo mocno 
są ze sobą splecione Moc Ducha i świadectwo o Jezusie. Wypełnienie obietnicy 

47 K. Mielcarek, Będziecie moimi świadkami po krańce ziemi (Dz 1,8). Łukaszowa wizja świadec-
twa z perspektywy Dziejów Apostolskich, „Verbum Vitae” 28 (2015), s. 260. 
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Ojca oznacza, że uczniowie Jezusa zostają w pełni wyposażeni do wykonania 
swojego zadania. Potrzeba dawania świadectwa jest bardzo mocno wyakcento-
wana od samego początku, ale staje się fundamentalna w momencie odejścia Je-
zusa. Istotą ich misji nie są cuda, nie orędzia, ale dawanie świadectwa o Jezusie 
Chrystusie. 

Słowa Dz 1,4–5, mówiące o obietnicy Ducha Świętego, nawiązują wyraźnie 
do tego, co Jan Chrzciciel przekazywał o Jezusie, a teraz mówi te słowa Jezus. 
Pierwszą modyfikacją formuły relacji między chrztem Janowym a Jezusowym 
jest to, że wypowiada ją sam Jezus, ale równie ważną modyfikacją jest określenie, 
że niewielka liczba dni pozostaje do realizacji obietnicy Ducha. Jezus sam zapo-
wiada, że spełnienie nie jest odległe. 

W Dz 2,1 czytamy: „Και ἐν τῷ συμπληροῦσϑαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς 
ἦσαν πάντες ὁμοῦ ἐπὶ τὸ αὐτό”48 (kai en to symplerusthai ten hemeran tes pen-
tekostes esan pantes homu epi to auto) – „Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątni-
cy, byli wszyscy w tym samym miejscu”. To sformułowanie w języku greckim 
niekoniecznie odnosi się do miejsca w sensie określenia użytego np. w Dz 1,13, 
wskazującym pomieszczenie na górnym piętrze. Może odnosić się do tego, co 
mamy w Dz 1,14, a mianowicie do jednomyślnego trwania w prośbach, w sensie 
modlitw proszących kierowanych do Boga. Miejsce przestaje być kwestią kluczo-
wą. Tematem, który wysuwa się na plan pierwszy, jest jedność wspólnoty i ten te-
mat będzie się przewijał w Dziejach jako jeden z tematów powracających. Akcja 
przygotowująca wspólnotę do Zesłania Ducha jest poprzedzona odbudowaniem 
apostolskiego kolegium, które jest zbiorowym podmiotem wydarzeń – „Piotr ra-
zem z Jedenastoma” (Dz 2,14). 

Zesłaniu Ducha Świętego towarzyszyły następujące zjawiska:
1. Podmuch wiatru, ἦχος ὥστερ φερομένης πνοῆς βιαίας49 (echos hosper fero-

menes pnoes biaias) – Dz 2,2. πνοή50 (pnoe) – rzeczownik odnoszący się do zjawi-
ska materialnego. W podmuchu wiatru, także silnie działającego, z dużym impe-
tem, nie ma elementu nadprzyrodzonego. Pnoe to jeszcze nie Pneuma, ale ta sama 
rodzina etymologiczna. Uderzenie wiatru napełnia cały budynek – ἐπλήρωσεν 
ὅλον51 (eplerosen holon), wypełnienie wiatrem to nie jest coś oczywistego.

48 R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z klu-
czem gramatycznym…, Dz 2,1, s. 596.

49 Tamże, Dz 2,2, s. 596.
50 Pisownia grecka za: R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Vocatio 2007, 

s. 268.
51 R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z klu-

czem gramatycznym…, Dz 2,2, s. 596.
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2. Języki jakby z ognia, γλῶσσαι ὡσεὶ πυρός52 (glossai hosei pyros) – Dz 2,3. 
Glossa i pyros – wieloznaczność słowa „język”. Język – γλῶσσα53 – to nie tyl-
ko system znaków, ale też przedmiot o określonym kształcie. Ta wieloznaczność 
funkcjonowała także w grece. Bardziej zrozumiałym terminem byłby floks pyri – 
płomień ognia. Jeżeli jest użyty glossa, to wskazuje to na użycie metafory żywej 
i nie jest ono przypadkowe. Jeśli połączy się dwie rzeczy, wiatr i języki, czytelnik 
musi mocno wysilić wyobraźnię, by te obrazy jakoś wyjaśnić, zrozumieć, o nie 
zapytać. Postawić sobie pytania: Dlaczego to jest tak opowiedziane? Dlaczego 
takie środki przekazu zostały użyte? Werset 4 stanowi klucz do relacji o tych nad-
zwyczajnych zjawiskach. W wersecie 2 i 3 mamy: „zostali napełnieni”. Uderzył 
wicher, a oni zostali napełnieni Duchem. W 2,2–3 jest użyta niedosłowna party-
kuła porównawcza, ὡς (hos), mówi ona o tym, coś jest czymś, ale nie jest. Oddaje 
ją słowo „jakby”, to jest niedosłowność. 

3. Zaczęli mówić językami, ἤρξαντο λαλεῖν […] γλώσσαις54 (erksanto lalein 
glossais) – Dz 2,4. Język nie oznacza tu organu, ale kod, w którym ludzie się 
porozumiewają. Duch opisany jako πνεῦμα55 i πυρρός56 (Pneuma i pyrros) wystę-
puje już w Łk 3,16: „Ja was chrzczę wodą, ale po mnie przyjdzie […] będzie was 
chrzcił Duchem Świętym i ogniem”57. Obietnica chrztu, który przynosi Jezus, zo-
staje spełniona, a Jezus nie spełnia jej podczas ziemskiego życia ani chrystofanii 
w czterdziestu dniach po zmartwychwstaniu, ale dopiero dziesięć dni później. Je-
zus realizuje swoją obietnicę zza „kurtyny”, gdy skończyła się Jego dotychczaso-
wa znana ziemska obecność. Podmiotem obietnicy otrzymania Ducha są ucznio-
wie – zrekonstruowana grupa kolegium Dwunastu, odpowiednio przygotowana 
i uformowana do przyjęcia obietnicy. Mamy podobieństwa: napełnienie domu 
i napełnienie uczniów. Języki z ognia i języki komunikacji do porozumienia. 

Dar Ducha jest przedstawiony najpierw w formie wizualizacji, której zada-
niem nie jest malowniczość tekstu, nie tylko na użytek czytelnika, ale ta wizu-
alizacja odgrywa swoją rolę narracyjną, chodzi o ukazanie splendoru mającego 
na celu zwrócenie uwagi na to, że stało się coś niezwykłego. Reakcja przychodzi 

52 Tamże, Dz 2,3, s. 596.
53 Pisownia grecka za: R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu…, s. 65.
54 R. Popowski, M. Wojciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z klu-

czem gramatycznym…, Dz 2,4, s. 596.
55 Pisownia grecka za: R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu…, s. 268.
56 Tamże, s. 290.
57 R. Popowski i M. Wojciechowski tłumaczą ten tekst: „ja wodą chrzczę was, przychodzi zaś 

silniejszy ode mnie […] On was zanurzy w Duchu Świętym i ogniu” (R. Popowski, M. Woj-
ciechowski, Grecko-polski Nowy Testament, wydanie interlinearne z kluczem gramatycznym…, 
Łk 3,16, s. 296).
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dopiero w wersetach 12–13. W wersetach 5–11 nic się nie dzieje, ale wydarzenia 
wersetów 2–4 (wielki szum, języki z ognia) powodują, że tworzy się zbiegowisko. 
Niespodziewanie zostaje przełamana bariera komunikacyjna. Członkowie tego 
zbiegowiska nie są grupą językowo jednolitą: południowy Iran: Partowie, Me-
dowie, Elamici. Idąc na zachód, jest Mezopotamia i Judea58. Dalej są wymienio-
ne: Kapadocja, Pont, Azja (dzisiejsza Turcja), Frygia, Pamfilia. Z Azji Mniejszej 
kierujemy się do Afryki. Konsekwentnie przenosimy się ze wschodu na zachód. 
Okolice Cyreny, Rzym i z powrotem na wschód: Kreta i tzw. Arabia Feliks – 
wszystkie te ziemie zamieszkiwali Żydzi. Najpierw mamy przegląd połowy eku-
meny, a potem, nie wychodząc poza obręb wspólnoty judaizmu, są w niej „bojący 
się Boga”, prozelici. Ludzie, którzy etnicznie nie należą do wspólnoty Żydów, 
ale przyłączyli się do niej. Mapa ta zatem wygląda następująco: Wschód, Azja 
Mniejsza, basen Morza Czarnego – po Rzym, Afryka Płn., od okolic Cyreny po 
Egipt. Pokazuje to, że autor Dziejów z rzetelną wiedzą geograficzną kreśli obraz 
wspólnoty żydowskiej żyjącej w diasporze jako wspólnoty językowo złożonej, 
geograficznie rozproszonej, ale skoncentrowanej na Jerozolimie. W tej perspek-
tywie judaizm w Dz 2,11 jest religią ponadetniczną, otwartą dla nieetnicznych 
Żydów, i ekumeniczną, nie w sensie globalnym, ale w sensie obszaru, na którym 
żyją ludzie bardziej cywilizowani. W tym sensie judaizm jest religią ekumenicz-
ną. Wydarzenia z Dz 2 odnoszą się nie do Jerozolimy i mieszkającej tam społecz-
ności żydowskiej, ale do tej szerokiej społeczności żyjącej w rozproszeniu poza 
Jerozolimą. 

Analiza egzegetyczna Dz 2,1–14 wyraźnie wskazuje, że mówiąc o darze języ-
ków, Łukasz ma na myśli jeden z języków, który może być wyuczony lub rozpo-
znany. Apostołowie posługiwali się takimi językami, choć wcześniej nie posiedli 
ich znajomości. Chodzi więc o fenomen nazwany później w lingwistyce kseno-
glosją, czyli mówienie rzeczywistym, realnie istniejącym i rozpoznawalnym języ-
kiem, którego mówiący nigdy się nie uczył59. 

Czas zapowiedziany przez Jezusa w Dz 1,8: „Otrzymacie jednak moc Du-
cha Świętego, który zstąpi na was, i staniecie się moimi świadkami w Jeruzalem, 
w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi”60 jest przede wszystkim czasem 
świadków – μάρτυς61 (martys), czyli dalszej obecności Jezusa Chrystusa na zie-

58 Z językowego punktu widzenia nie ma nic zaskakującego w tym, że Judejczyk rozumie Galilej-
czyka, więc ta lista funkcjonuje na własnych prawach.

59 M. Rosik, Zaczęli mówić różnymi językami, http://www.mariuszrosik.pl/?p=3732, 28.05.2017 
(dostęp: 18.04.2019).

60 Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu… 
61 Pisownia grecka za: R. Popowski, Słownik grecko-polski Nowego Testamentu…, s. 200.
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mi. Czas od wniebowstąpienia jest okresem doświadczania szczególnej obecności 
Chrystusa przez kontakt z jego uczniami, jest też czasem oczekiwania na jego 
widzialny powrót na ziemię, zapowiedziany w Dz 1,1162.

W biosach Plutarch zwraca uwagę na wewnętrzną siłę swoich bohaterów, 
na ich nieprzeciętną zdolność do podejmowania i realizowania celu na ogrom-
ną miarę i mówi o tym, że tę cechę człowiek musi w sobie wykształcić, wypra-
cować, a Łukasz w zesłaniu Ducha Świętego pokazuje, że tę wewnętrzną siłę 
można również otrzymać, tak jak otrzymali ją wyznawcy Jezusa, czyli Kościół. 
Tę wewnętrzną siłę płynącą z zesłania Ducha Świętego otrzymała wspólnota wie-
rzących w Jezusa, która dzięki temu wydarzeniu jest zdolna do niezwykłych rze-
czy, dostrzegalnych i odczuwalnych, takich jak moc czynienia cudów, mówienie 
językami, znajomość ludzkich serc, wytrwałość w męczeństwie, odwaga podczas 
prześladowań, i Łukasz staje tu jakby w opozycji do Plutarcha, wskazując na to, 
że jest też siła, której nie da się wypracować, której nie da się pozyskać własnymi 
siłami, ale otrzymuje się ją od Jezusa Chrystusa.

W Dziejach Apostolskich Łukasz odzwierciedla Tukidydesa przez tworzenie, 
tak jak on, nowych koncepcji badających wydarzenia dziejowe i czyni to, podej-
mując badania wydarzenia popaschalnego Jezusa od wewnątrz i wskazując na 
zesłanie Ducha Świętego jako przyczynę kontynuacji dzieła Jezusa.

3.3. Tytuły chrystologiczne w Dziejach Apostolskich  
w kontekście starożytnej historiografii 

Syntezy teologiczne Dziejów Apostolskich zazwyczaj koncentrują się na dwóch 
zagadnieniach: pneumatologii i eklezjologii. W związku z tym Osobą Boską, któ-
rą się uznaje za kluczową dla zrozumienia Dziejów, staje się często Duch Święty. 
Nie marginalizując pneumatologii w Dziejach, warto skoncentrować się na ich 
chrystologii, ponieważ Duch obecny w Dziejach jest Duchem Jezusa Chrystusa, 
a to wskazuje, że mamy tu do czynienia z kryterium ciągłości. Jezus działa w Ko-
ściele przez Ducha, tym samym Dzieje mają swoją chrystologię. Między chry-
stologią a pneumatologią w Dziejach Apostolskich zachodzi zależność, na którą 
wskazuje to, że nie ma innego Ducha niż Duch Jezusa i nie ma innego Jezusa 
w Dziejach niż Ten, Który przynosi dar Ducha Świętego. Te dwa aspekty teologii 
Dziejów pozostają ze sobą w bardzo ścisłej relacji, warunkując się wzajemnie. 
Nie zorientujemy się, jaka jest chrystologia Dziejów, jeśli pewne teksty wyłączy-
my, ponieważ mówią o Duchu Świętym. 

62 G. Olek, Gra z czasem w Dziejach Apostolskich. Biblia pod lupą, 13.01.2018, http://
bractwoslowa.pl/gra-z-czasem-w-dziejach-apostolskich-biblia-pod-lupa-12-01-2018-r-ks-dr-
grzegorz-olek/ (dostęp: 24.04.2019).
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Kluczowym kryterium, które ukształtowało w starożytności historiografię, 
było pisanie prawdy. Element uczciwego szukania prawdy i trzymania się fak-
tograficznego przekazu stały się wyznacznikami historyczności. Historiografia 
zapoczątkowana przez Herodota, Tukidydesa, a także w biosach Plutarcha, jest 
obecna w chrystologii Dziejów Apostolskich. 

Temat chrystologii Dziejów odkrywano przede wszystkim przez występujące 
w księdze tytuły chrystologiczne, będące streszczeniem teologii Starego Testa-
mentu, która została ukazana w nowym świetle dzięki wydarzeniom paschalnym63. 
Jest to zbieżne z tym, czego dokonywał Plutarch w biosach. Każdy wiedział, że 
Aleksander czy Juliusz Cezar są wielkimi zwycięzcami, ponieważ światło na ich 
charaktery i osobowość rzucał Plutarch poprzez sposób, w jaki prezentował swo-
ich bohaterów. Tytuły chrystologiczne zawarte w Dziejach pełnią podobną rolę.

W nawiązaniu do tytułów chrystologicznych nie chodzi o czas ani o kolejność 
zdarzeń, w jakich zostały one użyte, ponieważ nie chodzi o chronologię, podob-
nie jak to miało miejsce w historiografii Herodota i w biosach Plutarcha. Tytuły 
chrystologiczne są spójne z ideą biosów w swoim charakterze, gdzie Plutarchowi 
nie chodzi o chronologię, ale o pokazanie tego, co jest najważniejsze, co jest naj-
bardziej charakterystyczne dla postaci, o której pisze. Plutarch sam dobierał treść 
materiału dla pokazania czyjegoś obrazu, twarzy tej osoby, w tym znaczeniu, że 
ten zarysowany obraz miał pokazać, kim ta osoba jest. Tytuły chrystologiczne 
odpowiadają takiej perspektywie, ponieważ zawierają w sobie przekaz odnoszący 
się do twarzy Jezusa, ze wskazaniem, kim On jest. Z Tukidydesem tytuły chrysto-
logiczne mają związek poprzez analizę w kategoriach abstrakcyjnych. 

Tytuły chrystologiczne występujące w Dziejach to: Sługa Jahwe, Syn Czło-
wieczy, Chrystus oraz Pan.

1. Sługa Jahwe 
W pierwszych katechezach Piotr (Dz 3,13.26; 4,27.30) odnosi do Jezusa tytuł 

Sługi Jahwe, łącząc Izajaszowe proroctwa z osobą Jezusa i uświadamiając słucha-
czom, że te proroctwa, zwłaszcza Iz 53, wypełniły się właśnie w Jezusie64.

2. Syn Człowieczy
Jest tylko jedno miejsce w Dziejach, gdzie występuje tytuł Jezusa „Syn Czło-

wieczy” (Dz 7,55–56). Podkreśla on, zgodnie z Dn 7,9–14, preegzystencję Jezusa 
i nawiązuje do Jego eschatologicznych funkcji65.

63 Por. J. Szlaga, F. Gryglewicz, Dzieje Apostolskie, w: Nowy słownik teologii biblijnej, red. 
H. Witczyk, Kielce 2017, s. 199.

64 Por. tamże. 
65 Por. tamże. 
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3. Chrystus
Jest to najczęściej występujące w Dziejach określenie Jezusa, które w tym 

dziele przechodzi od tytułu Χριστός66 (christos) do imienia Chrystus. Taki tytuł 
świadczy o przekonaniu pierwszych chrześcijan o mesjańskiej godności Jezusa. 
Od tego imienia nazwano wyznawców Chrystusa w Antiochii Syryjskiej chrześci-
janami67. W dziełach Łukaszowych tytuł Χριστός jest powiązany ze wskazaniem 
na obecność Boga wśród ludzi, na Jezusa, który jest, bo przybył na świat, o czym 
pierwsi informują aniołowie przy narodzeniu Jezusa: „dziś w mieście Dawida 
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Χριστός, Pan” (Łk 2,11). Oczekiwanie 
na Chrystusa jest widoczne w nastrojach społecznych tamtego czasu, gdy ludzie 
pytają, czy Jan Chrzciciel jest Χριστός (Łk 3,15). Wskazanie na Jezusa, że to On 
jest tym oczekiwanym i już danym Χριστός, pokazuje dalsza sekwencja wydarzeń 
ukazana przez Łukasza i poprowadzona od publicznej działalności Jezusa, przez 
Jego śmierć i zmartwychwstanie, które scementowało obecność Jezusa dokumen-
towaną przez Dzieje Apostolskie68. 

4. Pan
Tytuł Pan, Κύριος69 (Kyrios), jest uważany za syntezę wczesnochrześcijańskiej 

chrystologii. W Dziejach występuje ok. 40 razy70. Zawsze ma odniesienie do tego 
samego sensu, jaki nadaje mu Septuaginta, która odnosi ten tytuł do Boga71. 

W chrystologii Dziejów odnajdujemy kryteria wypracowane w starożytności 
dla historiografii, które określił Lukian. Chodzi o wskazanie na to, że sposób, 
w jaki autor Dziejów Apostolskich pokazał chrystologię, zdradza wysokie wy-
kształcenie autora i jego zdolność do wyrażania myśli niezależnych i nowych. Jest 
to podejście odsłaniające zdolność do uchwycenia tego, co jest ważne, niebojące 
się głoszenia prawdy, bez względu na konsekwencje, i podejście bezwzględnie 
trzymające się prawdy, nie kreujące jej, ale ją odtwarzające i niosące pożytek czy-
telnikom, zwłaszcza tym, którzy w przyszłości będą poznawać treść dzieła, czyli 
osobę Jezusa Chrystusa, obecnego i działającego w swoim Kościele.

66 Pisownia grecka za: R. Popowski Słownik grecko-polski Nowego Testamentu…, s. 369.
67 Por. J. Szlaga, F. Gryglewicz, Dzieje Apostolskie, w: Nowy słownik teologii biblijnej…, s. 199.
68 Por. Dz 2,31 i 36; 3,18 i 20; 9,22; 17,3; 18,5 i 28; 26,23.
69 Pisownia grecka za: R. Popowski Słownik grecko-polski Nowego Testamentu…, s. 188.
70 Na przykład: Dz 4,33; 5,14; 9,27; 9,35; 9,42; 11,17; 11,21; 11,24; 15,11; 15,17; 15,26; 15,40; 

16,31–32; 18,8; 19,5; 19,13; 19,17; 19,23; 20,21; 20,24; 20,35; 21,13. 
71 Por. J. Szlaga, F. Gryglewicz, Dzieje Apostolskie, w: Nowy słownik teologii biblijnej…, s. 199.
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Zakończenie

Dzieła Łukaszowe mają wiele wspólnego z kanonami historiografii hellenistycz-
nej. Autor Dziejów przykłada dużą wagę do dokładności i wiarygodności. Wska-
zuje na źródła, z których korzysta, w czym jest podobny do Herodota i Tukidy-
desa. Najwięcej podobieństw ma jednak z Plutarchem i można znaleźć swego 
rodzaju polemikę z autorem biosów. Plutarch zastanawia się nad tym, kto kieruje 
ludzkimi czynami: czy tylko człowiek, czy istnieje jeszcze coś, co sprawia, że 
człowiek i świat są projekcją jakieś wyższej siły. Autor Dziejów daje na te pytania 
odpowiedź, choć nie jest ona adresowana imiennie do Plutarcha, lecz adresatem 
Łukasza jest bardzo szerokie grono aktualnych i przyszłych czytelników obu jego 
dzieł, którzy mogli znać dzieła Plutarcha i zastanawiali się nad egzystencjalnymi 
odpowiedziami na jego pytania. 

Zachowując kanony historiografii starożytnej, obie księgi Łukasza tworzą za-
mkniętą i powiązaną całość, opowiadającą o historii zbawienia, złożoną z epoki 
obietnicy i epoki wypełnienia. Autor pokazuje ciągłość historii zbawienia w życiu 
Jezusa i jej kontynuację w narodzinach Kościoła. Piotr, dzieląc się z zebranymi 
swoją interpretacją nadzwyczajnych wydarzeń, wskazuje na to, że źródłem Ducha 
Świętego jest Zmartwychwstały Jezus, przebywający w chwale Boga (Dz 2,33). 
Uczniowie, mówiąc innymi językami (ἑτέραι γλώσσαι – Dz 2,4), stają się kole-
gialnym świadkiem autentyczności wywyższenia Jezusa (ἡμεῖς ἐσμεν μάρτυρες – 
Dz 2,32), a także Jego ciągłej obecności. Historia przekazana przez Łukasza po-
twierdza prawo do tej konkretnej Osoby Jezusa, który narodził się w określonym 
czasie, miejscu i narodzie, do chrystologicznych tytułów funkcjonujących w świa-
domości narodu żydowskiego, na wiele wieków przed narodzeniem Jezusa.

W Dziejach Apostolskich autor świadczy o obecności i dalszym działaniu 
Jezusa także po wniebowstąpieniu. Jezusa ukazuje jako tego, który BYŁ, JEST 
i BĘDZIE, na co wskazują tytuły chrystologiczne obecne w Dziejach. Jezus, który 
BYŁ, to Jezus, którego tytuły nawiązują do Starego Testamentu – Izajaszowy Słu-
ga Jahwe i Syn Człowieczy z Księgi Daniela. Jezus, który JEST, to tytuł Chrystus 
nawiązujący do obiecanego Mesjasza, który został właśnie już dany światu, świat 
Go ujrzał i usłyszał. Jezus, który zawsze BĘDZIE, na co wskazuje utytułowanie 
Go jako Pan, w znaczeniu Bóg, czyli Ten, zawsze Będący – יהוה (JHWH). 
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Streszczenie

Pierwsza część artykułu ukazuje początki starożytnej historiografii i przedstawia sposób 
pisania historii w konwencji pierwszych historyków greckich, takich jak Herodot, Tuki-
dydes oraz Plutarch, i na ich tle prezentuje księgę Dziejów Apostolskich, ze wskazaniem 
jej miejsca w standardach historiografii tego czasu. Druga część przedstawia aspekt histo-
riograficzny prologu w Dziejach Apostolskich. Poświęcono mu sporo miejsca, gdyż jego 
obecność i zawartość wskazuje bezpośrednio na powiązania Dziejów z hellenistyczną 
historiografią starożytną i wyjaśnia rolę i funkcję, jaką czasy starożytne nadały prologom. 
Trzecia część artykułu koncentruje się na aspekcie chrystologii Dziejów Apostolskich 
i szuka do niej klucza w greckiej historiografii starożytnej poprzez odniesienia do ojców 
historiografii.

Słowa kluczowe: historiografia grecka, historiografia w Dziejach Apostolskich, chryst-
ologia Dziejów Apostolskich, tytuły chrystologiczne w Dziejach 
Apostolskich, prolog w dziełach Łukasza

2018-r-ks-dr-grzegorz- 
-olek (dostęp: 24.04.2019).



84 Katarzyna Sługocka

HISTORIOGRAPHIC ASPECT OF HERODOTUS, THUCYDIDES  
AND PLUTARCH IN THE CHRISTOLOGY OF ACTS

Summary

The first part of the article describes the beginnings of ancient historiography and presents 
the methods used by the first Greek historians: Herodotus, Thucydides and Plutarch. The 
article then compares the Book of Acts to the standards of this historiography which was 
the norm at the time. The second section presents the historiographical aspect of the pro-
logue to the Book of Acts. A lot of space is devoted to this section, as the presence and 
content of the prologue indicates a direct connection between the Acts and ancient Hellen-
istic historiography and reveals the role and function of prologues in antiquity. The third 
part of the article concentrates on the Christological aspect of the Book of Acts and looks 
for its key in ancient Greek historiography by referring to the fathers of historiography.

Keywords: Greek historiography, historiography in Acts, christology of Acts, christolog-
ical titles in Acts, prologue in the Luke’s writings
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1. Dzieci starsze i sztuka

Badania nad rozwojem estetycznym na poszczególnych etapach życia nie są ła-
twe, gdyż wymagają zaangażowania wielu różnych specjalistów: psychologów, 
pedagogów, ale także samych artystów. Jak zauważa I. Słońska, oceny tych ostat-
nich, „jako ludzi o wyostrzonej wrażliwości i wiedzy plastycznej, muszą być de-
cydujące, chociażby budziły nieraz zdziwienie lub nawet sprzeciw pedagogów”2. 
Naukowcy, którzy badali, w jaki sposób dzieci postrzegają dzieła sztuki, byli za-
skoczeni tym, że nawet dzieci młodsze mogą objawiać głęboką wrażliwość na 
piękno w sztuce, a uczucia estetyczne są u nich bardzo podatne na kształcenie. 
Wysuwane z różnych badań wnioski wskazują na różnice między dziećmi młod-
szymi i starszymi. Dzieci młodsze są bardziej wrażliwe na dobór kolorów, lubią 
tematy znane. Młodsze dzieci interesują się szczegółami, a starsze ogarniają ca-
łość obrazu. Młodsze wolą kolory jasne i wyraźnie określone kształty, natomiast 
nie lubią obrazów „zamazanych” i ciemnych, dla starszych dzieci bardzo istotne 
jest kryterium realizmu – obraz powinien być ich zdaniem „jak prawdziwy”. Na 
ocenę dzieła sztuki przez dzieci wpływają ich osobiste przeżycia i zasób dotych-
czasowych doświadczeń3. Chcąc rozwijać w dziecku wrażliwość na artystyczne 
wartości dzieł malarskich, warto pamiętać, że upodobania dzieci w zakresie tema-
tów uzależnione są od ich wcześniejszych zainteresowań. „Dziecko zainteresowa-
ne tematem odkrywa piękno w sposobie przedstawienia go przez artystę, podczas 
gdy nie będzie mogło odkryć zalet artystycznych w obrazie, którego temat nie po-
ciąga go”4. Wykorzystywanie różnych obrazów i rysunków w wychowaniu patrio-
tycznym dzieci starszych zakłada więc wcześniejsze wprowadzenie w tematykę – 
odkrywanie postawy patriotycznej przez odniesienie do swoich bliskich (historie 
przodków, rodzinne genealogie), do piękna konkretnych miejsc (przyroda, geo-
grafia, zabytkowe budowle) czy do konkretnych wydarzeń historycznych, które 
starsze dzieci są w stanie poznać i usytuować w czasie. Wychowanie patriotyczne 
jest więc swoiście wspomagane przez wykorzystanie pięknych i wartościowych 
dzieł artystycznych zarówno literackich, jak i malarskich. Takie oddziaływania 
wychowawcze integrują edukację historyczną, społeczno-moralną i estetyczną. 
Na tym etapie rozwojowym obraz czy rysunek (ilustracja) ma największy wpływ 

2 I. Słońska, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci, Warszawa 19772, s. 13.
3 Tamże, s. 23–24.
4 Tamże.
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OBRAZY I RYSUNKI  
W WYCHOWANIU DZIECI STARSZYCH DO 

PATRIOTYZMU

na efekty uczenia się5 i poznawania świata, stąd ważne jest wykorzystanie typo-
wych dla dzieci starszych cech ich percepcji:
 – wzrasta ich umiejętność oceny estetycznej; stosowane są (choć nie zawsze 

trafnie) kryteria o charakterze formalnym (zestawienie barw, kompozycja, 
światłocień, perspektywa, śmiałość i sprawność rysunku itp.);

 – pogłębia się upodobanie do kolorów przełamanych;
 – choć w dalszym ciągu można zauważać upodobanie do obrazów realistycz-

nych, to powoli zaczyna się jednak kształtować postawa bardziej otwarta, to-
lerująca deformację rzeczywistości;

 – dorastający zaczynają rozumieć intencje i ekspresję artysty oraz szerszą funk-
cję środków plastycznych;

 – pojawia się możliwość rozumienia obrazów symbolicznych, dowcipów gra-
ficznych, skrótów, aluzji, metafor itd.6

U dorastających niezmiernie żywa jest potrzeba realizmu – konfrontowania 
obrazów z rzeczywistością. Z czasem jednak, dzięki właściwej edukacji este-
tycznej, następuje osłabienie tej potrzeby, gdyż odbiorcy zaczynają sobie zdawać 
sprawę z celowości zastosowania deformacji i rozumieć intencje artysty w prze-
kształcaniu rzeczywistości na obrazie. Przyjmują, że celem dzieła nie było fo-
tograficzne odzwierciedlenie rzeczywistości, na którym młodszym dzieciom tak 
bardzo zależy, lecz jej interpretowanie, wydobywanie czy nadawanie znaczeń 
emocjonalnych, intelektualnych, estetycznych, a także twórcze przekształcenie 
widzianego świata7.

Mając na uwadze określone uwarunkowania wychowania, zwłaszcza rozwija-
jące się zdolności percepcyjne dorastających, warto wskazać pewne obrazy, które 
mogą być skutecznie i interesująco wprowadzone w różne zajęcia szkolne.

2. Wybrane obrazy i rysunki patriotyczne

Tematyka patriotyczna nie musi od razu ściśle łączyć się z wielkimi wydarze-
niami historycznymi. Niektóre obrazy (np. Stanisława Wyspiańskiego, Józefa 
Chełmońskiego i innych twórców) mogą być dobrym, choć niebezpośrednim 
odniesieniem do postaw patriotycznych (swoistego „spotkania” z dziećmi innej 
epoki czy umiłowania piękna polskiego krajobrazu). Oczywiście, w wychowaniu 

5 Por. M. Jagodzińska, Obraz w procesach poznania i uczenia się. Specyfika informacyjna, opera-
cyjna i mnemiczna, Warszawa 1991, s. 267.

6 I. Słońska, Psychologiczne problemy ilustracji dla dzieci…, s. 167–168.
7 Tamże, s. 135.
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patriotycznym nie powinno zabraknąć odniesień do wielkich arcydzieł polskiego 
malarstwa historycznego.

We współczesnej edukacji szkolnej pojawia się spora liczba obrazów o te-
matyce patriotycznej. Malarstwo patriotyczne obecne jest zarówno w podręcz-
nikach edukacji plastycznej, jak i nauczania religii. Już na wcześniejszym eta-
pie szkolnym (klasy I–IV) wykorzystuje się i omawia obrazy takich wielkich 
mistrzów jak: Jan Matejko (Zaprowadzenie chrześcijaństwa RP 965, Dobrawa, 
Mieszko I, Zabójstwo św. Stanisława, Królowa Jadwiga, Władysław Jagiełło, Bi-
twa pod Grunwaldem, Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec 
straconego Smoleńska, Śluby lwowskie Jana Kazimierza, Hołd pruski, Konstytu-
cja 3 maja 1791 r., Kazanie Skargi, Rejtan – Upadek Polski i in.), Jerzy Kossak 
(Atak Kawalerii Polskiej na konną armię Budionnego pod Komarowem), Juliusz 
Kossak (Kazimierz Pułaski pod Częstochową), Stanisław Witkiewicz (Ranny po-
wstaniec), Kazimierz Wojniakowski (Uchwalenie Konstytucji 3 maja), jak i mniej 
znanych artystów8. Wydaje się, że w starszych klasach szkoły podstawowej z po-
wodzeniem można wracać do wymienionych obrazów (zgodnie z zasadą: „lubię, 
co znam”) oraz szerzej omawiać poruszane w obrazach wątki historyczne, odno-
sząc je do określonego czasu i wydarzeń (korelacja z nauczaniem historii). W do-
tychczas funkcjonujących podręcznikach szkolnych dla dzieci starszych (IV–VI 
klasa szkoły podstawowej) i dla gimnazjum można spotkać jeszcze inne obrazy 
związane z historią Polski, np. Jacka Malczewskiego (Wiosna – krajobraz z To-
biaszem), Jerzego Kossaka (Atak Kawalerii Polskiej na konną armię Budionnego 
pod Komarowem, 31.08.1920), Januarego Suchodolskiego (Obrona Jasnej Góry, 
1845 r.) czy ponownie – wielkie dzieła Jana Matejki (Zaprowadzenie chrześcijań-
stwa R.P. 965, Stańczyk w czasie balu na dworze królowej Bony wobec stracone-
go Smoleńska, 1862, Królowa Jadwiga, 1890–1892, Władysław Jagiełło, 1892, 
Kazanie Skargi, 1864, Śluby Jana Kazimierza, Zabójstwo św. Stanisława, 1892, 
Konstytucja 3 maja 1791 roku, 1891, Rejtan – Upadek Polski czy Chrzest Litwy). 
W podręcznikach do nauczania religii pojawiały się obrazy polskich świętych au-
torstwa np. Leona Wyczółkowskiego (Być dobrym jak chleb – św. Brat Albert), 
Stanisława Samostrzelnika (Św. Stanisław ze Szczepanowa adorowany przez Zyg-
munta Starego oraz biskupa Piotra Tomickiego, miniatura, ok. 1535), Mieczy-
sława Kościelniaka (Więzień nr 16670 – o. Maksymilian Kolbe), Jana Molgi (Św. 
Maksymilian wstępuje do chwały, Muzeum św. Maksymiliana w Niepokalanowie) 
czy Elżbiety Plewy-Hoffmann (Św. Stanisław Kostka)9. Tematyka hagiograficzna 
stanowi dobre wprowadzenie do rozmów z dorastającymi dziećmi nie tylko na 

8 Zob. R. Chałupniak, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych, Opole 2014.
9 Tamże.
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tematy dotyczące życia, wiary i powołania, lecz także tworzenia relacji z innymi, 
w tym odniesień do własnej ojczyzny i jej historii.

Wychowanie patriotyczne, w którym wykorzystywane są różne obrazy, wy-
maga od osoby prowadzącej zajęcia sporej wiedzy i umiejętności. Nie zawsze 
podręczniki metodyczne zawierają odpowiednie wskazania, jak dobrze odnieść 
się do różnych dzieł sztuki. Ważną pomocą dydaktyczną są albumy lub strony 
internetowe, szczegółowo opisujące różne obrazy. Trudno jest w krótkim tekście 
przedstawić twórczość wszystkich ważniejszych artystów, czy nawet omówić 
największe arcydzieła malarstwa patriotycznego, dlatego ograniczymy się tylko 
do dwóch mistrzów, których przedstawienia dobrze nadają się do wykorzysta-
nia w patriotycznym wychowaniu osób dorastających. Będą nimi Artur Grottger 
i Maksymilian Gierymski.

Artystą, który – podobnie jak Jan Matejko – stał się budowniczym polskiej 
świadomości narodowej, był Artur Grottger (1837–1867). Malarz ten wyraźnie 
zapisał się w polskiej pamięci i mitologii patriotyczno-martyrologicznej. Nie 
malował wielkich obrazów. Tworzył bardzo skromne cykle rysunkowe na kar-
tonach. Wszystkie związane są nie z historią, ale ze współczesnością. Odnoszą 
się do powstania styczniowego. Wypadków przedpowstańczych z 1861 roku do-
tyczą cykle: Warszawa I i Warszawa II. Natomiast Polonia i Lithuania to wynik 
bezpośredniej reakcji na wydarzenia powstania. Artysta sięgnął po nowoczesną 
technikę reprodukcyjną. Mimo cenzury dystrybucja tych wizerunków była bardzo 
szeroka. Nie trzeba było iść do sal wystawowych. Był to kontakt bezpośredni, 
rodzinny (domowe albumy i reprodukcje wieszane na ścianach). Cykl rysunków 
stanowi splot poetyckiego, emocjonalnego symbolizmu z epicką narracją. Grot-
tger stworzył wiele postaci potem stale obecnych w sztuce polskiej, jak powsta-
niec, zesłaniec, bohaterski ksiądz, wdowa w żałobie. Udało mu się przekształcić 
współczesne wydarzenia w ponadczasową świętą wojnę.

Artysta najpełniej wypowiedział się w monochromatycznych, czarno-białych 
kartonach niewielkiego formatu. Jego rysunek charakteryzuje prostota i bezpre-
tensjonalność w dążeniu do objęcia sceny i starannego odtworzenia szczegółów: 
ździebeł trawy, listków, zawiłych zgrubień kory i pęknięć muru, kształtów sprzę-
tów i wojskowego rynsztunku. Rysunek charakteryzuje miękkość cieni i lekkość 
świateł. Malarz cierpliwie wykańczał swoje prace, jego rysunek jest bezbłędny 
i często naturalistyczny. Z realizmem łączyła się niekiedy posągowa poza, a za-
wsze powaga formy, ożywiona żarliwą treścią.

Polonia (kredka czarna i biała, karton, 43,4 x 57 cm, Muzeum Sztuk Pięk-
nych w Budapeszcie) to cykl dziewięciu kartonów: alegoryczna karta tytułowa 
Próba uwolnienia Polski z jarzma i Branka, Kucie kos, Bitwa, Schronisko, Obro-
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na dworu, Po odejściu wroga, Żałobne wieści, Na pobojowisku. Cykl powstał 
w 1863 roku w Wiedniu. Według świadków Grottger Polonię tworzył „w gorącz-
ce”, w obliczu śmierci przyjaciela w powstaniu (Mieczysława Romanowskiego), 
z głębokich pobudek patriotycznych, każących sztukę traktować jako posłannic-
two narodowe. Nie znamy szkiców przygotowawczych. Sugestywne, wymow-
ne kompozycje i mistrzowska technika rysunkowa Polonii sprawiły, że wszyscy 
zauważali jej zewnętrzną warstwę. Napisano, że stanowi najpełniejszą realizację 
artystycznego reportażu, a współcześni widzieli w Polonii wierne odbicie faktów. 
Mieczysław Porębski podjął próbę określenia w tym cyklu „warstwy głębokiej”, 
w której ważne jest nie tylko to, co się przedstawia, ale również, jak się to robi10.

Branka. W nocy żołnierze wpadają do domu. Wyciągają z łóżek młodych męż-
czyzn. Idzie za nimi przez puste ulice szloch kobiet, krzyk dzieci, jęk starców. 
Młoda kobieta z rozwianymi włosami pada na kolana. Na próżno wyciąga ra-
miona ku otwartym drzwiom, za którymi zniknął mąż czy brat. Nie widać wroga, 
który go porwał. Tylko bagnet połyskujący w mroku korytarza mówi, kto jest 
sprawcą nieszczęścia, kto zburzył spokój tego domu. Przez miasta i wsie przeszło 
tajemne ostrzeżenie. Młodzi ludzie zbiegli w lasy. W starej kuźni nocą rozlega 
się stuk młotów. Kują kosy. Powstańcy czekają na broń. Blask pada od ognia na 
ich twarze surowe, skupione. Jeden stoi na straży. Spogląda w ciemność nocy, 
czy wróg nie nadchodzi. W mrocznym kącie pełna lęku kobieta trzyma dziecko 
na rękach. Powstańców jest zbyt mało. Kryją się po lasach, są źle uzbrojeni, ale 
przecież walczą. Ranni szukają schronienia we wsi. Ale wróg odnajduje ich po 
śladach. Otacza dwór. Dwóch młodych ludzi bez wahania staje w obronie starca, 
kobiet i dzieci11. 

Kolejny karton, Żałobne wieści, ukazuje pięć kobiet w pokoju wokół stołu. 
Wszystkie mają ukryte w dłoniach twarze, zasłonięte, jakby zabrakło artyście siły, 
by oddać ich ból, rozpacz. Tylko dziecko nie płacze. Z wyrzutem patrzy na tego, 
który przyniósł złą wieść w progi domu. A przecież to nie wróg. Ile cierpienia 
w jego twarzy. Może w tej chwili zazdrości tamtemu, który już spokojnie leży 
w grobie. Nie widzi tych łez, nie słyszy jęku matki i żony, sióstr. Ale to jeszcze nie 
koniec, trzeba pójść na pobojowisko i wśród skrwawionych, odartych z odzieży 
trupów odnaleźć bliskich. 

W listopadzie 1863 roku Polonia znalazła się na wystawie w Wiedniu, gdzie 
powstały kartony, i wywarła wstrząsające wrażenie. To nie były sceny historyczne 
z odległej przeszłości, ale dzień dzisiejszy narodu.

10 A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie. Romantyzm, historyzm, realizm, Warszawa 1989, s. 270.
11 J. Stępniowa, Krajobraz z tęczą. Sylwetki artystów od Wita Stwosza do Dunikowskiego, Warsza-

wa 1962, s. 141.
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Lithuania (kredka czarna i biała, karton, 56 x 43,5 cm, Muzeum Narodowe 
w Krakowie) to cykl sześciu kartonów powstały w latach 1864–1866: Puszcza, 
Znak, Przysięga, Bój, Duch, Widzenie. Po raz pierwszy wystawiono je w 1866 roku 
we Lwowie. Dzieło to ma inny charakter niż Polonia. Łączy je wspólny bohater – 
młody litewski chłopiec.

Cykl rozpoczyna złowroga „wędrówka” śmierci przez litewską puszczę. Na 
rysunku Znak przedstawiono chłopską izbę wypełnioną drgającym blaskiem 
kaganka. Długie cienie padają na ścianę z nagich desek. Kobieta w narzuconej 
pośpiesznie odzieży budzi męża, który zasnął w oczekiwaniu na wezwanie. Za 
oknem czarna, głęboka noc, a wśród niej dłoń stukająca w szybę. On gotów do 
drogi. Topór, strzelba, burka już przygotowane. Za chwilę przebudzi się z ostat-
niego w domu rodzinnym snu i pójdzie za tym znakiem, za tą tajemniczą dłonią. 
Jeszcze tej samej nocy, klęcząc na leśnej polanie, przysięga na krzyż, że spełni 
swoją powinność. Rozstąpiły się chmury. Na niebo wypłynął księżyc i zalał pola-
nę migotliwym blaskiem. Niesamowicie wyglądają w tym lesie klęczące postacie, 
połyskują kosy i lufy karabinów. Poszli w bój. Puszcza wypełniła się obłokami 
dymu. Pierwsze natarcie i pierwszy tryumf. Jeden raz ukazał Grottger pokonane-
go wroga, z wytrąconą bronią. Klęski powstania nie przedstawił bezpośrednio. 
Opowiedział o niej w następnym obrazie, zatytułowanym Duch.

Znowu jest noc i znowu wiejska izba. Przy słabym świetle kaganka siedzi żona 
powstańca. W tyglu topi się ołów, z którego ona odlewa kule. Nagle dziecko za-
płakało w kołysce, pies uniósł głowę i niespokojnie spojrzał ku drzwiom. Kobieta 
wstała i wzięła dziecko na ręce. Mąż wrócił do chaty jako duch. Bo jak można nie 
wrócić tam, gdzie zostało wszystko najdroższe. Jednak żona nie przeczuwa jego 
śmierci. Siedzi smutna i zadumana. Mogiły powstańców porastają trawą. Wzięci 
do niewoli powstańcy, mężczyźni i kobiety, przebywają w lochach lub pracują 
w kopalniach. 

Grottgera uznano za barda patriotycznych nastrojów związanych z powsta-
niem styczniowym i narodowej żałoby po jego upadku. Czarno-białe cykle ry-
sunkowe malarza, spopularyzowane w planszach reprodukcyjnych, trafiły niemal 
do wszystkich polskich domów, różnych stanów, w kraju i na obczyźnie. Obok 
ostentacyjnie wówczas noszonych czarnych strojów i żelaznej biżuterii – m.in. 
bransoletek w kształcie kajdanków – te rysunki stały się w świadomości paru 
pokoleń Polaków jakby czarną chorągwią narodowej żałoby12.

Inny polski malarz tego czasu – Maksymilian Gierymski (1846–1874) – jako 
młody człowiek zaciągnął się do oddziału powstańczego w okolicy Płocka i prze-
szedł całą drogę partyzanckiej wojny. Na swoich obrazach pokazał powstanie 

12 A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie…, s. 268.
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styczniowe „oczami świadka”. Nie była to rzeczywistość patetyczna, symbolicz-
na i wspaniała. Przedstawił całą udrękę, niepewność i tułaczkę – nieheroiczną, 
pozbawioną martyrologii i męczeństwa, bez alegorii i symboli, bez personifikacji, 
charakterystycznej dla rysunków Grottgera.

Takich obrazów malowanych w latach 70. XIX wieku, po upadku powstania, 
było wiele. Ich autorami byli również Lubomir Benedyktowicz (w powstaniu stra-
cił obie dłonie), Adam Chmielowski, czyli św. Brat Albert (w wyniku odniesio-
nych w bitwie ran amputowano mu nogę). Powstańcy pokazywali zryw z perspek-
tywy klęski, która przyniosła dziesiątki ofiar, aresztowań i zsyłek, była ciosem 
w młodą polską inteligencję. Te nieheroiczne, smutne, pozbawione elementów 
batalistycznych obrazy powstawały na emigracji – w Monachium. Tam właśnie 
uciekali przed represjami polscy artyści – uczestnicy powstania. Ten codzienny 
obraz zrywu narodowego miał być świadectwem prawdy. Natomiast skłonność do 
patosu, symbolizacji, jaką widać w rysunkach Grottgera, była właściwa dla tych, 
którzy obserwowali powstanie z daleka.

„Monachijczycy”, polska wspólnota artystyczna, której przewodził Józef 
Brandt (autor scen z polskich Kresów), „zatopieni byli w swojszczyźnie”. Na 
emigracji malowali równiny mazowieckie, stepy ukraińskie, Kielecczyznę, pol-
ską wieś. Naturalistyczna codzienność tematu została przetworzona na estetycz-
ne pejzaże, pełne chłodnego, przezroczystego powietrza. Obrazy Maksymiliana 
Gierymskiego to malowidła odważne kolorystycznie, o asonansowych barwach: 
buraczkowej, grynszpanowej, niebieskiej i żółtej. Ich urok i swoisty styl dają wra-
żenie prawdy widzenia. Kompozycje te wynikają z precyzyjnej struktury obrazu 
opartej na mnóstwie szczegółowych obserwacji. Trawy, krzewy i drzewa splątane 
są w delikatną siatkę. Zdumiewająco naturalny, choć w gruncie rzeczy skrupu-
latnie przemyślany układ postaci i wszystkich elementów malowidła rozstrzyga 
o wytwornej i harmonijnej powierzchni płócien13.

Spośród obrazów powstańczych najbardziej znane jest płótno Pikieta po-
wstańcza w roku 1863 (olej na płótnie, 60 x 108 cm, Muzeum Narodowe w War-
szawie). Dzieło powstało ok. 1873 roku. Ukazuje pozornie przypadkową scenę. 
Przedstawione postacie zanurzone zostały w mazowiecki krajobraz. Sypkie, ko-
leinami zbrużdżone piachy, oszczędnie traktowany ubogi, aromantyczny pejzaż, 
a w jego ramach figurki konnych powstańców i siermiężnego chłopa. Pustkowie. 
Szeroka piaszczysta droga. Uboga zieleń rozrzucona kępami, jakieś na pół uschłe 
drzewka. I niebo. Trzej powstańcy w rogatywkach, ze strzelbami, na koniach, 
wpatrują się uważnie w jeden punkt. Bosy chłop coś im wyjaśnia. Może wskazuje 
drogę, a może ostrzega przed niebezpieczeństwem? Malarz nic nie upiększył, nie 

13 T. Dobrowolski, Malarstwo polskie 1764–1964, Warszawa 1968, s. 197.



93Obrazy i rysunki w wychowaniu dzieci starszych do patriotyzmu 

dodał żadnego szczegółu dla uzyskania efektu. To jakby „fotografia” dni powsta-
nia. Podkreślano, że Gierymski – dziecko Warszawy – poznał i zrozumiał krajo-
braz wiejski właściwie dopiero podczas narodowego zrywu. Dni i noce spędzone 
w pochodach czy na biwakach pozostawiły w jego wrażliwej pamięci opromie-
niony oddaleniem i tęsknotą obraz polskiego pejzażu. Rozjechanych wiejskich 
dróg, brzóz i sosen, opłotków i domków. Spokojnej natury, która nie reaguje na 
ludzkie losy.

Płowe piaski i rzadkie zarośla, wśród których wije się szeroka droga; na drodze szpica 
postępującego oddziału powstańczego. Strzela na alarm, dym wylatuje z luf dubel-
tówek, konie spinają się z trwogą, jeden z jeźdźców cwałuje z powrotem. Pomiędzy 
jeźdźcami stoi biedny, chudy, bosy chłop, ze skórzaną torbą przewieszoną przez plecy. 
Patrzy z przestrachem w kierunku strzału14.

Tymczasem natura przepełniona jest spokojem. Poranne słońce rozlewa po 
całym przestworzu łagodne światło. Białe smugi obłoków ciągną cicho po szaro-
błękitnym niebie.

Obraz zanurzony jest w przezroczystej, klarownej atmosferze, dzięki której 
wszystko rysuje się z obsesyjną wprost wyrazistością. Dominuje zjawisko kon-
trastu między obojętną naturą a zbliżającym się dramatem, który można odczytać 
z kilku skąpych, lecz wyrazistych znaków. Fotograficzny obiektywizm i pozorny 
chłód wizji łączą się z przywiązaniem do szczegółu, z cierpliwym cyzelowaniem 
każdego elementu powierzchni malarskiej. Harmonijny, złotawy, czasem nieco 
zgaszony, to znowu lśniący koloryt oraz operowanie barwą dopełniającą są per-
fekcyjne.

Po przedstawieniu i analizie dzieł sztuki można zaproponować starszym dzie-
ciom analizę porównawczą rysunków Grottgera i obrazu Gierymskiego. Tematem 
łączącym jest historyczne wydarzenie – powstanie styczniowe. Różnice dotyczą 
doświadczeń autorów, czasu powstania oraz użytych środków wyrazu.

Podsumowując tę analizę, należy zapytać, dlaczego artyści użyli takich środ-
ków – Grottger nie chciał rozpraszać widza bogatą kolorystyką, ale skupił jego 
uwagę na dramatycznej treści. Jego obrazy mogły dotrzeć jako reprodukcje do 
wielu osób. Gierymski „pisze” jakby reportaż z powstania i przedstawia codzien-
ność jego uczestników – w jaki sposób wymienieni artyści swoim życiem i praca-
mi ukazują służbę ojczyźnie (udział w powstaniu, wykorzystanie talentu i praca 
artystyczna dla dobra kraju), jakie są obowiązki wobec ojczyzny (wierność, sza-
cunek, pielęgnowanie języka i kultury, obrona jej dobrego imienia).

14 A. Ryszkiewicz, Malarstwo polskie…, s. 330.
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Różnice Cykl rysunków Artura Grottgera 
Polonia i Lithuania

Pikieta powstańcza Maksymiliana 
Gierymskiego

Autor nie był uczestnikiem powstania, 
tworzył w Wiedniu

był uczestnikiem powstania, malował 
z perspektywy czasu w Monachium

Czas powstania 
dzieła 1863 ok. 1873

Środki wyrazu

– monochromatyczne rysunki na 
kartonie,
– dzieło charakterystyczne dla 
romantyzmu,
– kompozycje dynamiczne,
– kontrast czerni i bieli,

– podstawowym środkiem wyrazu 
jest linia,
– dramatyczny nastrój, 
eksponowanie emocji,
– podkreślenie indywidualnych 
uczuć osobistego dramatu 
powstańców przeciwstawione 
bezdusznej sile wroga

– malarstwo olejne na płótnie,

– dzieło obrazowane realistycznie,

– kompozycja statyczna,
– kolorystyka stonowana,

– podstawowym środkiem wyrazu 
jest barwna plama,
– nastrój spokoju i ciszy, choć 
z wyczuwalnym napięciem,
– bohaterem obrazu, na równi 
z anonimowymi powstańcami, jest 
polski krajobraz, urastający do roli 
symbolu

3. Zagadnienia metodyczne

Rozwój świadomości estetycznej uczniów musi być wspierany przez kierowa-
ną percepcję oraz wykorzystanie różnych, dostosowanych do odbiorców metod. 
Świat widziany oczyma artystów i przedstawiany w różnych dziełach sztuki 
umożliwia poznanie zjawisk wielostronnie, jednak nie zawsze jest wprost wyeks-
ponowany. Do właściwego odczytania, oceny i przeżycia potrzebuje swoistego 
„spojrzenia z różnych stron” i temu między innymi służą różne metody pracy 
z obrazem.

Jak zauważają znawcy wychowania estetycznego, warto wprowadzać uczniów 
w swoisty „dialog” z dziełem, ukazując bogate treści ideowe i artystyczne, ja-
kie ze sobą niesie. Trzeba pamiętać, że takie spotkanie z różnymi arcydziełami 
wymaga więcej czasu, by dać uczniom możliwość głębszego przeżycia. Podczas 
poznawania dzieł malarskich nauczyciel powinien wykorzystywać dobre repro-
dukcje. Percepcja nie powinna być jedynie przyswojeniem gotowych informacji, 
lecz ma prowadzić do własnych wypowiedzi, określeń i wniosków. Nie należy 
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unikać dyskusji, w których uczniowie mieliby możliwość zaprezentowania wła-
snych poglądów, interpretacji czy porównań15.

W niektóre proponowane dzieciom starszym metody może, a nawet czasem 
powinien włączyć się wychowawca. Z jednej strony powinien on zawsze „czuwać 
nad całością”, wcześniej przewidzieć, właściwie dobrać i umiejętnie wprowadzić 
określone metody, z drugiej – jego zaangażowanie i entuzjazm powinny stanowić 
dla dzieci ważny wzór do naśladowania. Nauczyciel, który potrafi sam włączyć 
się w zabawę, aktywizuje w ten sposób dzieci, dając im przekonanie o większej 
wartości wspólnie przeżywanych zajęć.

Tradycyjna analiza dzieła plastycznego opiera się na pytaniach: kto jest auto-
rem prezentowanego obrazu, kiedy to dzieło powstało, co przedstawia, jakie oso-
by znajdują się na obrazie, co one robią, jakie są relacje między postaciami, jaka 
jest kolorystyka obrazu, jaką funkcję miało spełniać to dzieło (czysto dekoracyjną, 
przekazywać prawdę historyczną, pokazać scenę typową dla czasów, w których 
żył autor, przekazać czyjś wizerunek, przedstawić jakąś sytuację). Po udzieleniu/
odnalezieniu/odkryciu tych informacji można zachęcić dzieci do wykonania „ko-
pii” omawianego obrazu lub przedstawienia własnego obrazu na ten sam temat. 
Taka praca wyzwoli w nich większą spontaniczność oraz pobudzi do twórczości 
własnej. Celem takiego ćwiczenia jest umiejętność dokonywania systematycznej 
analizy dzieła plastycznego (obrazu), a także zwrócenie dzieciom uwagi na jego 
istotne i ciekawe elementy. Analiza obrazu wskazuje również, że może on prze-
kazywać ważne informacje na temat otaczającej nas rzeczywistości16. Tradycyjna 
analiza może być metodą dość trudną dla dzieci współcześnie przyzwyczajonych 
raczej do dynamicznie przedstawianych obrazów, stąd potrzeba większego zaan-
gażowania i wykorzystania dziecięcej aktywności.

Podstawową metodą pracy z obrazem jest jego omówienie. Można je prze-
prowadzić na różne sposoby. Z całą pewnością takie omówienie nie powinno 
być wyłącznie monologiem nauczyciela („opowiem wam, co widzicie”), lecz 
ma angażować dzieci, ćwicząc różne umiejętności (spostrzegawczość, dedukcję, 
pewność siebie, sztukę dyskutowania). Na przykład S. Bowkett proponuje, by na 

15 Por. H. Hohensee-Ciszewska, Powszechna edukacja plastyczna, Warszawa 1982, s. 130–131; 
E. Majchert, Postawy wobec sztuki a świat wartości młodzieży, w: Wartości w świecie dziec-
ka i sztuki dla dziecka, red. M. Tyszkowa, B. Żurakowski, Warszawa–Poznań 1984, s. 81–94; 
J. Plisiecki, Sztuka wpisana we współczesne programy nauczania i wychowania, w: Istnieć 
w kulturze. Między teorią a praktyką, red. M. Święcicka, D. Jastrzębowska-Golonka, A. Rypel, 
Bydgoszcz 2010, s. 47–57.

16 J.A. Sienkiewicz-Wilowska, Dziecko rysuje, maluje, rzeźbi. Jak wspomagać rozwój dzieci i mło-
dzieży, Gdańsk 2011, s. 118; por. także A. Pilch, Problemy integrowania literatury i malarstwa 
w szkole. Nauka czytania obrazu, w: Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury, 
red. A. Janus-Sitarz, Kraków 2004, s. 197–209.
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początku zachęcić do rozmowy o tym, co obraz przedstawia i co można z niego 
wywnioskować (np. „Drzewa nie mają liści, pewnie… jest późna jesień”). Warto 
porozmawiać o tym, co mogłoby się znajdować poza granicami obrazu. Dalej 
można zachęcić, by uczniowie wyobrazili sobie, że znajdują się w środku obrazu 
i powiedzieli, co widzą wokół siebie. Można pytać o kolory, o dźwięki, zapachy, 
odczucia dotykowe. W odkrywaniu obrazu warto także zapytać o czas – gdyby 
przyspieszył, co zmieniłoby się w przedstawieniu, co pozostałoby takie samo, 
albo odwrotnie, gdyby czas się cofnął, jakie zmiany byłyby dostrzegalne. W kre-
atywnym postrzeganiu można dodawać bądź usuwać pewne elementy i anali-
zować możliwe różnice. Ćwiczenie takie może „wciągać i bawić”. Pozwala na 
formułowanie twórczych wypowiedzi, bez obawy, że zostaną one źle ocenione. 
Długość tej metody zależy od samych uczniów – w zależności od ich zaintereso-
wania, ale też może być wcześniej zaplanowana i włączona w przebieg zajęć17. 
Jak podkreśla wspomniany autor, podstawą takiego aktywnego odbioru jest entu-
zjazm osoby prowadzącej.

Wśród metod aktywizujących wykorzystywanych w pracy z obrazami malar-
skimi, także o tematyce patriotycznej, można wykorzystać następujące:
 – pamięć przestrzenna – dzieci patrzą na obraz i starają się zapamiętać różne 

przedmioty oraz miejsca, w których się znajdują; wariantem tej zabawy jest 
próba naszkicowania obrazu „z góry”, eksponując, co jest na obrazie bliżej, 
a co dalej;

 – wyobrażenia o obrazie, którego jeszcze się nie widziało – prowadzący prosi 
dzieci, aby zamknęły oczy i wyobraziły sobie określoną scenę, opowiada, co 
znajduje się na obrazie, którego dzieci nie widzą, a następnie dzieci próbują 
samodzielnie naszkicować, narysować lub namalować to, co usłyszały; na-
uczyciel może powtórnie opisać, co znajduje się na obrazie, na zakończenie 
następuje konfrontacja dziecięcych przedstawień z oryginałem oraz podsumo-
wanie efektów pracy;

 – „znajdź różnicę” – zabawa przydatna w odkrywaniu różnych, istotnych dla 
obrazu szczegółów: wykorzystując program graficzny, nauczyciel dodaje albo 
ujmuje jakieś elementy na obrazie, pokazując najpierw oryginał, a później 
wersję zmienioną, i stawiając uczniów przed pytaniem, co się zmieniło; jest 
to wersja trudniejsza, wersja łatwiejsza zakłada równoczesne porównywanie 
oryginału i jego zmienionej wersji;

 – „detektyw obrazów” – obraz jest odkryty jedynie w jakiejś części (przygo-
towany szablon z papieru albo odpowiednia wersja graficzna z komputera 

17 S. Bowkett, Wyobraź sobie, że… Ćwiczenia rozwijające twórcze myślenie uczniów, Warsza-
wa 2000, s. 18–19.
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i rzutnika), a uczniowie mają za zadanie odgadnąć, co przedstawia całość; in-
nym wariantem jest odgadywanie zamazanego obrazu przez początkowo słabe 
ustawienie ostrości na rzutniku; prowadzący stawia uczniom pytanie, co może 
być na tym obrazie;

 – „tajemnice osób na obrazie” – dzieci można zaprosić do przypatrzenia się po-
staciom przedstawionym na obrazie i skłonić do odgadnięcia, co myślą te oso-
by, co mówią, co czują; jest to dobre ćwiczenie empatii, dostrzegania różnych 
pozycji i gestów, interpretacji zachowań innych osób;

 – teatralizacja i drama – obraz może stanowić scenografię (tło) do odegrania 
przez dzieci przedstawionej na nim sceny (dialogi można ułożyć, wykorzy-
stując poprzednie metody); uczniowie mogą także, odkrywając swoje talenty, 
z pomocą nauczyciela przygotować i odegrać wydarzenia, które poprzedzały 
ukazaną na obrazie scenę lub po niej następowały (drama).
Dzieci starsze potrafią już pisać, więc warto wykorzystywać także metody, 

które łączą w sobie elementy wizualne i literackie, np. nadawanie różnych tytułów 
obrazowi, w konfrontacji z malowidłem opisywanie uczuć własnych lub osób na 
nim przedstawionych, tworzenie scenariuszy danego wydarzenia, dialogów czy 
wywiadów z artystą lub bohaterami przedstawień.

Uniwersalność zaprezentowanych metod pozwala na ich wykorzystywanie 
w odniesieniu do różnych obrazów, także rysunków. Zasady doboru odpowied-
nich metod przypominają o ich adekwatnym odniesieniu zarówno do osób: na-
uczyciela i uczniów, jak również do założonych celów i treści, a także zewnętrz-
nych możliwości, np. dostępu do pomocy multimedialnych.

Zakończenie

Wychowanie do patriotyzmu nie jest tylko „dodatkiem” do oddziaływań wycho-
wawczych, marginalnym aspektem edukacyjnym, który można byłoby swobod-
nie pominąć. Miłość do ojczyzny i związanych z nią wartości, do historii i ludzi, 
którzy ją tworzą, jest istotnym fundamentem wychowania dzieci, młodzieży i do-
rosłych. W tym zaangażowaniu warto odwoływać się zarówno do różnych zna-
czących wydarzeń historycznych, jak i do współczesnych doświadczeń (wspólno-
ty narodowej, bogatej kultury, piękna przyrody). Wśród środków edukacyjnych, 
które otwierają młode pokolenia na bogactwo i piękno patriotyzmu, oprócz fil-
mów, literatury czy muzyki, można i należy wykorzystywać różne wartościowe 
przedstawienia malarskie. Miłość do ojczyzny ukazana w malarskich arcydzie-
łach polskich twórców jest niegasnącą inspiracją także dla współczesnych wy-
chowanków.
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OBRAZY I RYSUNKI W WYCHOWANIU DZIECI STARSZYCH  
DO PATRIOTYZMU

Streszczenie

Obrazy patriotyczne budzą, uświadamiają, uczą i umacniają miłość do ojczyzny. Wielkie 
sceny batalistyczne czy przedstawienia wydarzeń związanych z historią, dla wielu odbior-
ców powiązane z kształtowaniem postawy miłości do rodzinnego kraju, często miały 
dodawać sił i motywować do większego zaangażowania w pracę dla Polski. W patriotycz-
nym formowaniu dzieci starszych pomagają wybitne obrazy Jana Matejki. Kazanie Skargi 
oraz Rejtan skupione zostały na krytyce wad rodaków, natomiast Grunwald na zaletach, 
które mogą służyć ojczyźnie. Malowidła poruszają wyrazistością ukazanych postaci, 
żywiołowością barw, złożoną kompozycją oraz bogatą symboliką. Dorastającym dzie-
ciom zaprezentowano dzieła Artura Grottgera, który tworzył skromne cykle rysunkowe 
związane z powstaniem styczniowym. Polonia i Lithuania to wynik bezpośredniej reakcji 
na współczesne artyście wydarzenia. O ile Grottger skupia uwagę widza na dramatycz-
nej treści, o tyle Maksymilian Gierymski „pisze” jakby reportaż z powstania i przedsta-
wia codzienność jego uczestników. Kompozycja dzieła Pikieta powstańcza w roku 1863 
w sposób naturalistyczny przetwarza doświadczaną rzeczywistość na estetyczny pejzaż. 
Analiza dzieła sztuki może przekazywać ważne informacje na temat świata i pomagać 
w jego kreatywnym postrzeganiu. Dziecięca wrażliwość na piękno wymaga metodycz-
nej otwartości. Wśród metod aktywizujących zaproponowano m.in.: puzzle, tajemnice 
osób na obrazie, domalowywanie obrazu czy teatralizację. Dzieła sztuki wykorzystane 
w wychowaniu zarówno szkolnym, jak i pozaszkolnym, mogą być ważnym przyczynkiem 
do tworzenia i pogłębiania relacji z rodzimym krajem, do odkrywania swoich korzeni 
i budowania własnej tożsamości. Ojczyźnie, po Bogu i rodzinie, człowiek zawdzięcza 
najwięcej: język, tradycję, kulturę etniczną, osobowość, przekonania moralne i religijne. 
Naród kształtuje osobę ludzką biologicznie, intelektualnie i duchowo.

Słowa kluczowe: wychowanie patriotyczne, wychowanie przez sztukę, obrazy patrio-
tyczne, patriotyczne postawy, wychowanie do wartości
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PAINTINGS AND DRAWINGS IN THE EDUCATION  
OF OLDER CHILDREN TO PATRIOTISM

Summary

Patriotic paintings awaken, enlighten, teach, and strengthen love towards the Fatherland. 
For many addressees, great battle scenes or the representations of events connected with 
history are linked to shaping the attitude of love towards the home country and they 
often have been aimed to add strength and motivate to be more engaged in the work for 
Poland. In the process of patriotic education of older children, the outstanding paintings 
of Matejko are very helpful. “The Sermon of Skarga” or “Rejtan” were focused on the 
criticism of the faults of the compatriots, while “Grunwald” on the merits that can serve 
the Fatherland. The paintings are moving with the clarity of the presented figures, vivacity 
of colours, complex composition, and rich symbolism. The works of Artur Grottger who 
created modest drawing cycles referring to the January insurrection were presented to 
growing children. “Polonia” and “Lithuania” are the result of the artist’s direct reaction 
to the events contemporary with him. While Grottger draws his addressees’ attention to 
dramatic contents, Maksymilian Gierymski “writes” a kind of report on the uprising and 
presents its participants’ daily life. The composition of the work titled “The Insurrection-
ary Picket in 1863” in a naturalist way transforms the experienced reality into an aesthetic 
scenery. Analysing a work of art can transfer important information on the world and help 
in perceiving it in a creative way. Children’s sensitivity to beauty requires methodical 
openness. Among the activating methods the following were proposed: puzzles, mysteries 
of people in a painting, completing a painting, or theatricalisation. The works of art used 
in both school and after-school education can be an essential contribution to building and 
deepening the relation with one’s home country, discovering one’s roots, and building 
one’s own identity. After God and family, man owes the most to his Fatherland, namely, 
language, tradition, ethnic culture, personality, moral and religious convictions. A nation 
shapes a person biologically, intellectually, and spiritually as well.

Keywords: patriotic education, education through art, patriotic paintings, patriotic atti-
tudes, education for values
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Wydział Teologiczny

Jan Paweł II w roku 1997 rozpoczął swoją pielgrzymkę do Polski słowami:

Tak oto znowu staję pośród was jako pielgrzym, drodzy Bracia i Siostry, synowie 
i córki naszej wspólnej matki Ojczyzny. Jest to już szósta podróż Papieża Polaka do 
ojczystej ziemi. Za każdym razem jednak niezmiennie ogarnia mnie głębokie wzrusze-
nie. Każdy powrót do Polski to tak jak powrót pod znajomą strzechę rodzinnego domu, 
gdzie każdy najdrobniejszy przedmiot przypomina nam to, co sercu jest najbliższe 
i najdroższe1.

Słowa te są świadectwem miłości ojczyzny Wielkiego Papieża, jednocześnie 
nam, jego rodakom i współwyznawcom, wyznaczają kierunek drogi. Bo droga 
chrześcijanina to droga miłości Boga i człowieka, odbywana na ziemi, w konkret-
nym narodzie, miejscu świata i momencie historii. Katecheza Kościoła i szkolne 
nauczanie religii do tej wędrówki mają przygotować. Dlatego warto podjąć temat 
wychowania patriotycznego w ramach lekcji religii w polskiej szkole. Omówie-
nie tego tematu domaga się pewnych wstępnych ustaleń definicyjnych, następnie 
określenia, czym jest zgodna z Ewangelią tożsamość patriotyczna, oraz sformuło-
wania zasad wychowania patriotycznego, wreszcie ukazania ich realizacji w do-

* Piotr Tomasik – duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, kierownik Katedry Kate-
chetyki Fundamentalnej i Materialnej, dziekan Wydziału Teologicznego UKSW, koordynator 
Biura Programowania Katechezy przy Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episko-
patu Polski. Adres: ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa, e-mail: p.tomasik@uksw.edu.pl. ORCID: 
0000-0001-9760-1416.

1 Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Strachowice (Wrocław 31 V 1997), w: Jan 
Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 861.
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kumentach i materiałach animujących działania duszpasterskie i katechetyczne 
we współczesnym Kościele polskim.

1. Podstawowe definicje

Patriotyzm odnosi się do pojęcia patria, czyli „ojczyzna”. Zdaniem św. papieża 
Jana Pawła II:

[…] wyraz „ojczyzna” łączy się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest po-
niekąd to samo, co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w dziedzictwie po 
ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: „ojczyzna-matka”. Wiemy z wła-
snego doświadczenia, w jakim stopniu przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się 
za pośrednictwem matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to 
wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, terytorium, 
ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie się składają na kulturę danego 
narodu2.

Istotny w tym określeniu jest zatem przekaz osobowy, rodzinny, mający kon-
kretną treść kulturową, wymienione zostają też konieczne składniki pojęcia oj-
czyzny: ziemia, duchowość i kultura. Ojczyzna domaga się procesu przekazu, 
spoczywającego na jasno określonych osobach, jak i na odpowiedniej treści.

Z kolei Czesław Bartnik definiuje ojczyznę jako „czasoprzestrzenną, material-
ną, przyrodniczą i antropogenetyczną niszę życia człowieka, rodzącą, kształtującą 
i realizującą go osobowościowo, kulturowo i religijnie”3. Jednocześnie uczony 
ten zwraca uwagę, że wiek XX był czasem, w którym pojęcie ojczyzny związa-
no z polityką i ideologią, co prowadziło do dewiacyjnych form jej postrzegania, 
z drugiej natomiast takie kierunki, jak socjalizm, marksizm, liberalizm czy post-
modernizm, nadmiernie ją pomniejszały czy nawet negowały. W Polsce pojęcie 
ojczyzny wiązane było nie z miastem, jak miało to miejsce w niektórych krajach 
europejskich, ale z państwem, także z polskością, które to rozumienie pogłębił 
okres niewoli narodowej4. 

Henryk Skorowski wymienia następujące elementy składające się na pojęcie 
ojczyzny: określony byt społeczny, etos, czyli moralność wspólnoty ojczystej, hi-
storia, czyli dzieje, dziedzictwo kultury, wreszcie ziemia traktowana jako dom5. 
Również to zestawienie wskazuje na zjawisko, które papież Jan Paweł II podsu-

2 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005, s. 66.
3 Cz.S. Bartnik, Ojczyzna, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, kol. 458.
4 Tamże, kol. 459.
5 H. Skorowski, Patriotyzm wyzwaniem współczesności. Wokół nowej koncepcji patriotyzmu, 

Kraków 2017, s. 14 i nn.
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mował następująco: „W obrębie pojęcia «ojczyzna» zawiera się jakieś głębokie 
sprzężenie pomiędzy tym, co duchowe, a tym, co materialne, pomiędzy kulturą 
i ziemią”6.

Refleksja teologiczna nad ojczyzną domaga się zwrócenia uwagi na szcze-
gólną, umotywowaną religijnie, powinność, jaką ona rodzi. Czesław Bartnik, po-
wołując się na św. Tomasza z Akwinu, zauważa, że „Bóg, rodzice i ojczyzna to 
najważniejsze dary, zaś ojczyzna niebieska nadaje eschatologiczny sens ojczyźnie 
ziemskiej”7. Komentując to zagadnienie, papież Jan Paweł II pisze:

[…] odejście Chrystusa otwarło pojęcie ojczyzny w kierunku eschatologii i wieczno-
ści, ale bynajmniej nie odebrało niczego z jego treści doczesnej. Wiemy z doświad-
czenia, chociażby na podstawie polskich dziejów, na ile inspiracja wiecznej ojczyzny 
zrodziła gotowość służenia ojczyźnie doczesnej, wyzwalała w obywatelach gotowość 
do wszelakich poświęceń dla niej – poświęceń niejednokrotnie heroicznych8.

Nie ma zatem przeciwstawienia ojczyzny niebieskiej i ziemskiej: ojczyzna 
ziemska jest drogą do ojczyzny niebieskiej, drogą wyznaczoną przez Boga, skoro 
Bóg postawił nas na konkretnej ziemi, wśród konkretnych ludzi, dając każdemu 
człowiekowi konkretny bagaż tradycji, dźwiganie którego staje się dla człowieka 
wyzwaniem.

Takie skorelowanie pojęcia ojczyzny niebieskiej i ziemskiej pozwala lepiej 
zrozumieć kolejne pojęcie, mianowicie „patriotyzm”. Stwierdza bowiem papież 
Jan Paweł II, że „historia wszystkich narodów niesie w sobie wezwanie, by przejść 
w historię zbawienia. Chrystus bowiem przyszedł na świat, ażeby przynieść zba-
wienie wszystkim ludziom”9. Zagadnienie to od nieco innej strony jest ujmowane 
w Liście o patriotyzmie, opracowanym przez Radę Społeczną Konferencji Epi-
skopatu Polski, gdzie można przeczytać:

[…] dla chrześcijanina służba ziemskiej ojczyźnie, podobnie jak miłość własnej rodzi-
ny, pozostaje zawsze etapem na drodze do ojczyzny niebieskiej, która dzięki nieskoń-
czonej miłości Boga obejmuje wszystkie ludy i narody na ziemi10.

6 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 67.
7 Cz.S. Bartnik, Ojczyzna…, kol. 459; szerzej na ten temat zob. I. Dec, Fałszywe i prawdziwe 

oblicza patriotyzmu, w: Wychowanie patriotyczne, red. P. Goliszek, Lublin 2018, s. 32 i nn.
8 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 69.
9 Tamże, s. 77.
10 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, Warszawa 2017, 1.
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Patriotyzm bowiem jest postawą dojrzałej miłości ojczyzny. Dojrzałość tej mi-
łości wyraża się unikaniem zarówno błędu nadmiaru, jak i niedoboru11, o czym 
mowa będzie nieco dalej. Patriotyzm oznacza „umiłowanie tego, co ojczyste: 
umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu ojczystego. Jest to 
miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i owoce ich geniuszu”12.

Stąd Katechizm Kościoła Katolickiego domaga się postawy patriotycznej:

Obywatele mają obowiązek przyczyniać się wraz z władzami cywilnymi do dobra 
społeczeństwa w duchu prawdy, sprawiedliwości, solidarności i wolności. Miłość oj-
czyzny i służba dla niej wynikają z obowiązku wdzięczności i porządku miłości. Pod-
porządkowanie prawowitej władzy i służba na rzecz dobra wspólnego wymagają od 
obywateli wypełniania ich zadań w życiu wspólnoty politycznej13.

Także kolejne pojęcie, mianowicie pojęcie narodu, domaga się opisu teolo-
gicznego. Zauważa bowiem papież Jan Paweł II, że „historia każdego człowieka, 
a przez człowieka dzieje wszystkich narodów, niosą w sobie szczególny zapis 
eschatologiczny. […] Odniesienie eschatologiczne mówi bowiem o tym, że ży-
cie ludzkie ma sens i że mają też sens dzieje narodów”. I pyta: „Czy istnieje 
eschatologia narodu? Naród ma sens wyłącznie historyczny. Eschatologiczne jest 
natomiast powołanie człowieka. Ono jednak rzutuje w jakiś sposób na dzieje na-
rodów”14. Takie pojmowanie spraw umożliwia zatem podejmowanie teologicznej 
refleksji nad narodem, a jednocześnie stanowi wyraźne opowiedzenie się prze-
ciwko wizji chrześcijaństwa, które pomija przynależność do konkretnego narodu 
jako ważny element człowieczeństwa i tożsamości konkretnej osoby. 

Na pojęcie narodu, ujmowanego w aspekcie socjologicznym, składają się na-
stępujące komponenty: świadomość narodowa, przekonanie o pochodzeniu od 
wspólnych przodków, wspólnota języka, własna przestrzeń społeczna, wspólne 
dziedzictwo kulturowe, wspólnota losu15.

Interesujące jest, że niektórzy autorzy zajmujący się problematyką wycho-
wania patriotycznego od pewnego czasu unikają używania pojęcia „naród”. Na 
przykład Henryk Skorowski termin „naród” zastępuję określeniem „społeczność 
ojczyźniana”, co – jak podejrzewam – ma zmniejszyć liczbę używanych pojęć, 
a równocześnie jednoznacznie ocenić nacjonalizm jako odnoszący się do pojęcia 

11 M. Braun-Gałkowska, Patriotyzm – cnota zapomniana?, w: Szkoła miejscem kształtowania po-
stawy patriotycznej, red. J.P. Cichocka, Częstochowa 1998, s. 78 i nn.

12 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 71 i nn.
13 Katechizm Kościoła Katolickiego [wersja z 15 VIII 1997] [dalej: KKK] 2239.
14 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 80.
15 L. Dyczewski, Naród. Aspekt socjologiczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009, 

kol. 759 i nn.
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narodu16. Trzeba jednak pamiętać, że przymiotnik „ojczyźniany” jest używany 
w odniesieniu do wydarzenia historycznego, jakim był udział Rosji sowieckiej 
w II wojnie światowej przeciwko hitlerowskim Niemcom po roku 1941 (wojna 
ta nosi nazwę wielkiej wojny ojczyźnianej), ale także często przyjmuje znaczenie 
prześmiewcze, odnoszące się do patriotyzmu fasadowego. 

Warto wszelako wrócić do pojęcia narodu w ujęciu papieża Jan Pawła II. De-
finiuje on naród jako „społeczność, która znajduje swoją ojczyznę w określonym 
miejscu świata i która wyróżnia się wśród innych własną kulturą”17, uwypukla 
zatem trzy ważne kryteria: geograficzne, kulturowe i tożsamościowe. I dodaje: 
„Tożsamość kulturalna i historyczna społeczeństw jest zabezpieczana i ożywiana 
przez to, co się mieści w pojęciu narodu”18. Podkreśla, że wedle katolickiej nauki 
społecznej rodzina i naród to społeczności naturalne, które nie są owocem zwy-
czajnej umowy, stąd narodu nie można zastąpić państwem. Z tej samej przyczyny 
nie da się zastąpić narodu tzw. społeczeństwem demokratycznym, bo są to dwa 
różne porządki19.

Pojęcie narodu prowadzi do następnego terminu – „nacjonalizm”. Wstępnie 
należy zauważyć, że jak patriotyzm skierowany jest na ojczyznę, tak nacjonalizm 
kieruje się ku narodowi. Zdaniem Małgorzaty Brzozowskiej: 

[…] terminy „nacjonalizm” i „patriotyzm” są często mylone. Nacjonalizm posiada 
charakter doktrynalny i obejmuje przekonanie, że naród jest w pewien sposób central-
ną zasada organizacji politycznej. Patriotyzm stanowi afektywną podstawę dla tego 
przekonania, a więc jest fundamentem każdej formy nacjonalizmu20.

Jednakże, co warto mocno podkreślić, stanowiąc podstawę dla nacjonali-
zmu, patriotyzm jest także fundamentem innych systemów doktrynalnych niż 
nacjonalizm. Problemy semantyczne, związane z zagadnieniem nacjonalizmu, 
wynikają z tego, że istnieją dwie zasadnicze tradycje znaczeniowe, które wpły-
nęły na użycie tego terminu w języku polskim. Pierwsza z nich, angielska, wiąże 
nacjonalizm z określeniem wszelkich przejawów świadomości narodowej; dru-
ga, francuska, utożsamia nacjonalizm ze skrajnymi formami patriotyzmu – bądź 

16 Por. H. Skorowski, Patriotyzm wyzwaniem współczesności…, s. 17 i nn.
17 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 74.
18 Tamże, s. 73.
19 Tamże, s. 74 i nn.
20 M. Brzozowska, Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym, „Etnolingwisty-

ka” 21 (2009), s. 103–120.
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z żądaniami rewindykacyjnymi, bądź stanowi etykietę nadawaną skrajnym for-
macjom prawicowym21. 

Nacjonalizm, będąc doktryną uznającą naród za podstawowy rodzaj więzi spo-
łecznych, nie jest jednolity. Jacek Bartyzel wymienia następujące jego typy22: 
 – nacjonalitaryzm, akceptujący jedynie państwa narodowe, których granice 

określa zasięg występowania ludności etnicznie należącej do danego narodu;
 – nacjonalizm integralny, zakładający odnoszenie każdej kwestii politycznej do 

interesu narodowego;
 – nacjonalizm laicki, nieuznający religijnej dyrektywy określania katalogu war-

tości danego narodu;
 – nacjonalizm chrześcijański, hołdujący nastawieniu i odczuciu na wartości spe-

cyficznie narodowe, z uwzględnieniem wartości chrześcijańskich;
 – nacjonalizm neopogański, absorbujący otoczkę emocjonalną toposów i ar-

chetypów kulturowych oraz swoisty etos właściwy pradawnym wierzeniom 
danego narodu lub kręgu cywilizacyjnego.
Z kolei Paweł Tarasiewicz dokonuje podziału typów nacjonalizmu wedle kry-

terium stadiów rozwoju ustrojowego. W ten sposób wyróżnia nacjonalizm zwią-
zany z ustrojem rodowym, plemiennym, ludowym, narodowym23. Zestawienie to 
podsumowuje następująco:

Wydaje się, że istotnym źródłem liczby [typów nacjonalizmu – P.T.], a zwłaszcza ich 
treściowego zróżnicowania, jest wpływ specyficznych ustrojów społecznych. Moż-
liwość tego oddziaływania wynika z potwierdzonego prawem udziału społeczności 
różnych typów w procesie budowy struktur narodu politycznego24.

Ten sam autor w innym opracowaniu stwierdza, że nacjonalizm narodu może 
być zjawiskiem zarówno pozytywnym, jak i negatywnym25.

Poświęcenie nieco więcej miejsca pojęciu nacjonalizmu w niniejszym opra-
cowaniu motywowane jest tym, że dyskurs dotyczący nacjonalizmu w Polsce, 
zarówno w mediach, publicystyce, jak i na forach naukowych lub kościelnych, 
skażony jest błędem logicznym określanym mianem ekwiwokacji. Część dys-
kutujących bowiem, zwłaszcza zbliżona politycznie czy społecznie do narodow-
ców, korzysta z rozumienia tego terminu wedle tradycji angielskiej, przeważająca 

21 P. Tarasiewicz, Nacjonalizm, w: Encyklopedia „białych plam”, red. A. Winiarczyk, Radom 2003, 
s. 242.

22 J. Bartyzel, Nacjonalizm, w: Encyklopedia katolicka…, t. 13, kol. 622 i nn.
23 P. Tarasiewicz, Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, „Studia Ełckie” 10 (2008), s. 100 i nn.
24 Tamże, s. 109.
25 P. Tarasiewicz, Nacjonalizm…, s. 243 i nn.
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jednak większość używa tego pojęcia według tradycji francuskiej. Powoduje to 
trudność komunikacyjną, wydawałoby się, że nie do pokonania. Tymczasem roz-
różnienie pojęć nie jest niemożliwe, a spokojne podejście do nacjonalizmu jest 
wręcz konieczne. 

Jak zatem problem nacjonalizmu jest rozumiany w cytowanych uprzednio 
tekstach? Otóż autorzy dokumentu Chrześcijański kształt patriotyzmu odwołują 
się do przemówienia, jakie papież Jan Paweł II wygłosił w 1995 roku na forum 
Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Wspomniał on o różnicy „mię-
dzy szaleńczym nacjonalizmem, głoszącym pogardę dla innych narodów i kultur, 
a patriotyzmem, który jest godziwą miłością do własnej ojczyzny”. Papież Jan 
Paweł II zauważył też:

Nacjonalizm, zwłaszcza w swoich bardziej radykalnych postaciach, stanowi antytezę 
prawdziwego patriotyzmu i dlatego dziś nie możemy dopuścić, aby skrajny nacjona-
lizm rodził nowe formy totalitarnych aberracji26.

Sama wypowiedź papieska, choć nawiązująca raczej do tradycji francuskiej, 
co zresztą jest uzasadnione formacją intelektualną Karola Wojtyły, pozostawia 
furtkę do nieco innego rozumienia nacjonalizmu. Papież mówi bowiem nie o na-
cjonalizmie jako takim, ale o jego skrajnych postaciach. Jednak w najpóźniejszym 
swoim dziele opowiada się wyraźniej za tradycją francuską, gdy pisze:

Charakterystyczne dla nacjonalizmu jest to, że uznaje tylko dobro własnego narodu 
i tylko do niego dąży, nie licząc się z prawami innych. Patriotyzm natomiast, jako mi-
łość ojczyzny, przyznaje wszystkim innym narodom takie samo prawo jak własnemu, 
a zatem jest drogą do uporządkowanej miłości społecznej27.

Z zestawienia tych cytatów płynie bardzo ważna nauka: spokojne operowa-
nie terminami nie zamyka drogi do wyjaśnienia, jak jest dane pojęcie rozumiane 
przez uczestników dyskusji. W ten sposób przemienia się ona w dialog, który jest 
nie tylko uczciwym, ale i skutecznym poszukiwaniem prawdy. Tymczasem po-
tępianie jakiejś postawy bez uprzedniej dokładniejszej analizy pojęcia, prowadzi 
do uproszczeń, które przypisują osobom wyznającym dany pogląd wręcz herezje, 
dochodzi przy tym do łatwego ferowania wyroków, kto jest, a kto nie jest chrze-
ścijaninem. 

Taka sytuacja wiąże się z pewnymi fragmentami dokumentu Chrześcijański 
kształt patriotyzmu. Stwierdzenie: „Kościół w swoim nauczaniu zdecydowanie 
rozróżnia szlachetny i godny propagowania patriotyzm oraz będący formą ego-

26 Cyt. za: Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu…, 2.
27 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 73.
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izmu nacjonalizm”28 dowodzi tego, że autorzy dokumentu posługują się zawę-
żonym pojęciem nacjonalizmu, którego notabene nie definiują. Rodzi to bardzo 
konkretne konsekwencje. Najpierw tę, że marginalizuje się środowiska narodow-
ców, uznając ich a priori za wyznawców dewiacyjnych poglądów. Chciałbym 
w tym miejscu zaznaczyć, że choć zupełnie nie podzielam poglądów endeckich, 
niemniej jednak czuję się zobowiązany, by bronić ich zwolenników, szczególnie 
gdy osoby te starają się trwać na stanowisku nacjonalitaryzmu, nacjonalizmu in-
tegralnego lub chrześcijańskiego. Nie da się obronić logicznie tezy, że te kierunki 
są nie do pogodzenia z nauczaniem Kościoła. 

Inną konsekwencją uproszczenia pojęciowego dotyczącego nacjonalizmu jest 
to, że autorzy dokumentu wspominają, co prawda, o indywidualizmie jako za-
grożeniu dla patriotyzmu29, ale milczą o kosmopolityzmie i zdradzie narodowej. 
Ten brak symetrii jest trudny do zrozumienia i powoduje, że dokument jawi się 
jako jednostronny, wymierzony politycznie w konkretne środowiska narodow-
ców. Pytanie, czy takie podejście jest uprawnione zarówno z punktu widzenia 
ojczyzny, jak i Kościoła. Czy potrzebna jest taka jednostronność w ujmowaniu 
patriotyzmu, zwłaszcza że może zdarzyć się sytuacja, iż będziemy jako naród 
musieli zdawać egzamin z patriotyzmu w walce. Ponadto takie wyłączające stano-
wisko rodzi pewne problemy duszpasterskie. Wypychanie środowisk narodowych 
z Kościoła, ich publiczne potępianie, odbieranie prawa do miejsca w Kościele 
spycha część wyznawców tych poglądów społecznych w kierunku nacjonalizmu 
neopogańskiego. Ta oferta neopogańska w Polsce jest faktem, a pasterze nie po-
winni ułatwiać jej przyjmowania. Źle dzieje się, gdy duszpasterstwo grup z mar-
ginesu, łącznie z osobami żyjącymi w sposób habitualny w grzechu ciężkim, jest 
zalecane, a duszpasterstwo środowisk narodowych staje się czymś podejrzanym 
z punktu widzenia wiary.

Co zatem naprawdę jest zaprzeczeniem patriotyzmu? Przede wszystkim jest to 
kosmopolityzm, zdrada narodowa. To jest problematyka ważna, aż nadto aktual-
na, spychana, niestety, na forach dyskusji kościelnej na płaszczyznę polityczną. 
Tymczasem sama zdrada, w tym zdrada ojczyzny, stanowi poważne naruszenie 
prawa Bożego30. Drugim zaprzeczeniem patriotyzmu jest szowinizm żywiący się 
ksenofobią, związany w sposób konieczny z bezkrytyczną deprecjacją innych na-
rodów, przejawiający się w rezultacie w niezdolności do nawiązywania z innymi 
osobami stosunków opartych na poszanowaniu31. Warto dodać, że:

28 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu…, 2.
29 Tamże, 1.
30 Por. KKK 2239.
31 J. Bartyzel, Szowinizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013, kol. 118.
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[…] w literaturze dotyczącej nacjonalizmu ustaliły się trzy sposoby interpretacji szo-
winizmu. Część autorów identyfikuje go wprost z nacjonalizmem. Inni widzą w nim 
skrajną i zdegenerowaną formę nacjonalizmu, który podlega stopniowaniu od moral-
nie dobrego, poprzez moralnie neutralny, aż do postaci moralnie złej – szowinizmu. 
Jeszcze inni odróżniają go od nacjonalizmu, który łączą z doktryną polityczną, i utoż-
samiają szowinizm z negatywną sferą emocjonalną32.

W tym rozróżnieniu znajdują się także echa dwóch tradycji definiowania na-
cjonalizmu, angielskiej i francuskiej, co zostało już uprzednio wyjaśnione. 

2. Tożsamość patriotyczna

Wyjaśnienie podstawowych pojęć odnoszących się do patriotyzmu pozwala sfor-
mułować kilka uwag dotyczących celu wychowania patriotycznego, jakim jest 
tożsamość patriotyczna, a także umiejscowienia jej w edukacji szkolnej, w tym 
w lekcji religii.

Tożsamość ta, jak i inne rodzaje tożsamości, winna być najpierw odniesiona 
do prawdy. Jak zauważa papież Benedykt XVI w encyklice Caritas in verita-
te, „prawda uwalnia miłość od wąskich dróg emocjonalności”33. W omawianym 
temacie chodzi zatem o to, by budowania tożsamości patriotycznej nie sprowa-
dzić do przeżycia emocjonalnego, do wspominania tego, co minione, bez odnie-
sienia do współczesności, przyszłości ojczyzny i moralnej odpowiedzialności za 
nią. Trzeba pamiętać, że „prawda zachowuje i wyraża wyzwalającą moc miłości 
w coraz to nowych wydarzeniach historii”34. Autorzy dokumentu Chrześcijański 
kształt patriotyzmu problem ten podejmują chociażby w odniesieniu do rekon-
strukcji, które stanowią rodzaj aktywnego przeżywania historii, a „w młodym po-
koleniu mogą pobudzać i umacniać zainteresowanie narodową historią”35. Jedno-
cześnie jednak konieczna jest rozwaga, by prawda o wydarzeniach i bohaterskich 
czynach nie została zbanalizowana, by rodziła odpowiedzialność za budowanie 
dobra ojczyzny w trakcie pokoju. 

Odnoszenie się do tożsamości narodowej wiąże się w sposób naturalny 
z ochroną życia. Papież Benedykt XVI zauważa w encyklice Caritas in veritate, 
że „kiedy jakieś społeczeństwo zmierza do negowania i unicestwiania życia, nie 
znajduje więcej motywacji i energii potrzebnych do zaangażowania się w służbę 

32 P. Tarasiewicz, Nacjonalizm w świetle filozofii kultury…, s. 102.
33 Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” (29 VI 2009) [dalej: CiV], 3.
34 CiV, 5.
35 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu…, 14.



110 Piotr Tomasik

prawdziwego dobra człowieka”36. Tymczasem atak na wartość ludzkiego życia, 
coraz szersze zagony cywilizacji śmierci wyznaczają nowy front walki o człowie-
ka i jego godność. 

Obrona tożsamości narodowej to także obrona tożsamości religijnej, co w wa-
runkach polskich jest dość naturalne. Sytuacja ta stanowi analogię do patriotyzmu: 
tak jak patriotyzmowi zagraża z jednej strony szowinizm, z drugiej kosmopoli-
tyzm, tak zagrożeniem dla rozwoju całego społeczeństwa jest zarówno fundamen-
talizm religijny, prowadzący często do przemocy, jak i „szerzenie zaprogramowa-
nej obojętności religijnej lub ateizmu praktycznego, co odbiera narodom energie 
duchowe i ludzkie”37. Nie powinna zatem chrześcijan przerażać zideologizowana 
narracja lewicy utożsamiająca obronę wartości, tożsamości narodowej i religijnej, 
wszelkiej tożsamości zresztą, z opowiadaniem się za zespołem innych, aniżeli 
skrajnie lewicowe, wartości, co etykietowane jest mianem faszyzmu.

Z drugiej strony ważnym elementem polskiej tożsamości jest otwartość. 
Mocno tę kwestię podkreśla papież Jan Paweł II. Wskazuje on mianowicie, że 
polskość ewoluowała od postaci piastowskiej ku postaci jagiellońskiej, która 
„pozwoliła na utworzenie wielu narodów, wielu kultur, wielu religii. Wszyscy 
Polacy nosili w sobie tę religijną i narodową różnorodność”. Bowiem „polskość 
to w gruncie rzeczy wielość i pluralizm, a nie ciasnota i zamknięcie”38. Z kolei au-
torzy dokumentu Chrześcijański kształt patriotyzmu wskazują na wagę „modelu 
patriotyzmu gościnnego, włączającego, inspirującego się najlepszym dorobkiem 
sąsiadów i całej chrześcijańskiej kultury”39. Opis ten wart jest uzupełnienia, gdyż 
osiedlanie się ludności innych narodowości związane było z poszerzaniem granic, 
jak również z procesami naturalnymi, wielkim zaś dorobkiem I Rzeczypospolitej 
było zasymilowanie jej mieszkańców jako obywateli wspólnej ojczyzny, chociaż 
istotne było to, że mieli się stać „lojalnymi obywatelami”40.

Otwartość jako cecha tożsamości, także patriotycznej, ma wartość szczególną 
także w dzisiejszym świecie. Chroni bowiem przed zamknięciem się. Odnosząc 
tę kwestię do wyzwań związanych z globalizacją, papież Benedykt XVI zauważa:

W społeczeństwie znajdującym się na drodze do globalizacji dobro wspólne i zaanga-
żowanie na jego rzecz muszą przyjąć wymiar całej rodziny ludzkiej, to znaczy wspól-

36 CiV, 28.
37 CiV, 29.
38 Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość…, s. 92.
39 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu…, 6.
40 Tamże.
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noty ludów i narodów, aby nadać kształt jedności i pokoju miastu człowieka, czyniąc 
je w pewnej mierze antycypacją zapowiadającą miasto Boże bez barier41.

Jednakże niepokój wywołuje uzależnienie patriotyzmu od „otwierania się 
na tożsamość europejską”, czy też uznanie, że pierwszym sposobem pogłębia-
nia i rozwijania patriotyzmu będzie „kształtowanie poczucia przynależności do 
wspólnoty lokalnej, narodowej, państwowej, europejskiej i światowej”42. Nie cho-
dzi o to, by uznać patriotyzm za postawę zamkniętą. Dzisiejsza tożsamość euro-
pejska bywa jednak budowana wbrew tożsamościom narodowym, jest zakłamy-
waniem rzeczywistości, że narody nie mają sensu istnienia, ponadto współcześnie 
stanowi nośnik ideologii skrajnie antychrześcijańskiej, propagującej totalitarny 
sposób budowania ustroju. Z kolei regionalizm, w tym właśnie kontekście, stano-
wi niekiedy narzędzie do rozmywania tożsamości narodowej. 

Tożsamość narodowa wyznacza również właściwy azymut dla myślenia o oj-
czyźnie, jakim jest dążenie do jedności. To dążenie winno być realne. Papież Be-
nedykt XVI zauważa, że „społeczeństwo coraz bardziej zglobalizowane zbliża 
nas, ale nie czyni nas braćmi”43. Dążenie do jedności i braterstwa jest współcze-
śnie wielkim wyzwaniem dla tożsamości narodowej. Autorzy dokumentu Chrze-
ścijański kształt patriotyzmu, widząc ten problem, piszą:

W sytuacji głębokiego sporu politycznego, jaki dzieli dziś naszą ojczyznę, patriotycz-
nym obowiązkiem wydaje się też angażowanie się w dzieło społecznego pojednania 
poprzez przypominanie prawdy o godności każdego człowieka, łagodzenie nadmier-
nych politycznych emocji, wskazywanie i poszerzanie pól niezbędnej dla Polski 
współpracy ponad podziałami oraz ochronę życia publicznego przed zbędnym upo-
litycznieniem44.

Uwaga ta powinna być jak najbardziej przestrzegana i wprowadzana w życie, 
zwłaszcza w przepowiadaniu wiary. Jednak nie można zamykać oczu na nieprecy-
zyjność określenia „zbędne upolitycznienie”. Tego rodzaju sfomułowania wpro-
wadzają szum informacyjny, jeśli bowiem polityka jest rozumną troską o dobro 
wspólne, to upolitycznienie jest wręcz niezbędne. W tym wypadku chodzi o zbęd-
ne, niepotrzebne, a może wręcz szkodliwe upartyjnienie każdego problemu, co 
niszczy ewidentnie dialog społeczny w Polsce. Nie tylko zresztą w Polsce, bo 

41 CiV, 7.
42 Por. M. Bondaruk i in., Historia dla klas I–III gimnazjum. Program nauczania nr DKW-4014-

-73/99, Warszawa 1999 [dalej: PNG H: WsiP], s. 8; Z. Kozłowska, K. Zielińska, W. Mędrzec-
ki, Historia dla klas I–III gimnazjum. Alternatywny program nauczania nr DKW-4014-209/99, 
Warszawa 1999 [dalej: PNG H: WSiP–Alt], s. 9.

43 CiV, 19.
44 Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu…, 4.
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jeszcze bardziej dojmujące elementy można znaleźć w dyskusjach i praktyce spo-
łecznej Europy.

Omówienie podstawowych cech tożsamości patriotycznej pozwala na sfor-
mułowanie jej wagi jako celu wychowania patriotycznego, realizowanego także 
w ramach katechezy Kościoła w Polsce. Jak podkreśla polskie Dyrektorium ka-
techetyczne, „katecheza, zgodnie z czcigodną tradycją duszpasterstwa Kościoła 
w Polsce, winna również wychowywać do życia we wspólnocie narodowej”45.

Zdaniem Henryka Skorowskiego wychowaniu patriotycznemu w szkole win-
ny przyświecać następujące cele46:
 – wyposażenie w wiedzę o narodzie;
 – wydobycie szczególnych wartości, jakie wiążą się z etosem narodowym;
 – przygotowanie do identyfikacji z tymi wartościami;
 – kształtowanie tożsamości pluralistycznej, która pomogłaby nie popaść zarów-

no w szowinizm, jak i w zaprzeczenie solidarności narodowej, przejawiające 
się w zdradzie, wyrzeczeniu się własnej narodowości, czy w kosmopolityzmie.
Lekcja religii w szkole, jako element posługi katechetycznej Kościoła, ale 

jednocześnie przedmiot szkolny, winna te zadania wypełniać, z zachowaniem, 
rzecz jasna, własnej specyfiki. Ponieważ jednak miłość ojczyzny ma charak-
ter duchowy, dlatego „wychowanie do patriotyzmu oznacza również działanie 
przeciw światopoglądowi materialistycznemu i kształtowanie postawy moralnej, 
gdyż podkreśla pierwszeństwo spraw duchowych przed sprawami doczesnymi 
i materialnymi”47.

Zadanie wychowania patriotycznego proponowane jest jako jeden z celów 
edukacyjnych nauczania przedmiotów humanistycznych i całości wychowania 
szkolnego. Zwykle proponuje się określenie dojrzałego patriotyzmu jako przy-
wiązania do narodowej tradycji, krytycznego osądu własnej przeszłości historycz-
nej i postawy odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny. Pogłębianie i rozwijanie 
patriotyzmu wiązane jest słusznie z kształtowaniem praw i obowiązków obywa-
telskich, także kształtowaniem szacunku wobec tradycji narodowej i instytucji 
państwowych48. Pogłębienie wychowania patriotycznego mocno jest akcentowa-

45 Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce  
(21 VI 2001) [dalej: PDK], 28.

46 H. Skorowski, O potrzebie edukacji patriotycznej w kontekście globalizacji, „Homo Dei” 
2 (2003), s. 28 i nn.

47 A. Santorski, Miłość ojczyzny jako nakaz chrześcijańskiego sumienia, w: Szkoła miejscem 
kształtowania postawy patriotycznej, red. J.P. Cichocka, Częstochowa 1998, s. 44.

48 Szerzej na ten temat zob. P. Tomasik, Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji 
nauczania religii katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004, s. 335 i nn. Kwestie te 
podejmuje bardzo szczegółowo: S. Kielczyk, Wychowanie patriotyczne w katechezie młodzieży 
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ne w nowych podstawach programowych kształcenia ogólnego w reformowanej 
od roku 2017 szkole polskiej49. Z kolei w programach i podręcznikach do religii 
pojawiają się i są realizowane takie hasła, jak: naród i państwo, tożsamość naro-
dowa, wierność tradycji narodowej, miłość ojczyzny, wreszcie wątki społeczne 
i patriotyczne w Biblii, o czym mowa będzie nieco dalej.

3. Wychowanie patriotyczne w dokumentach programowych 
katechezy i duszpasterstwa Kościoła w Polsce 

Prezentacja tożsamości patriotycznej i jej związku z edukacją szkolną, ale też ka-
techezą i szkolną lekcją religii prowadzi do pytania, jak ta sprawa jest realizowana 
w obecnych dokumentach programowych Kościoła w Polsce.

Za Sławomirem Kielczykiem można wskazać na kilka cech znajdujących się 
w obiegu podręczników do nauczania religii w szkołach dla młodzieży. Otóż 
okazuje się, że najwięcej materiału związanego z wychowaniem patriotycznym 
jest w podręcznikach do klas I i II gimnazjum. Natomiast w podręcznikach dla 
ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych praktycznie zostały pominięte tematy 
o charakterze wprost patriotycznym. Dominuje tam przede wszystkim tematyka 
przygotowująca do życia w rodzinie. Autorzy badanych materiałów wykorzysty-
wali wiele fragmentów, zwłaszcza z nauczania Jana Pawła II. Inne wykorzystane 
pomoce w realizacji tematów związanych z wychowaniem patriotycznym to waż-
ne wydarzenia z historii Polski i przykłady z literatury języka polskiego. Istotną 
formą prezentowania tej tematyki było przedstawianie postaci polskich bohaterów 
narodowych oraz świętych. Ponadto autorzy podręczników prezentowali tematy 
z dziedziny życia społecznego, co w dużej mierze przyczyniło się również do wy-
chowania patriotycznego. Jednakże w badanych podręcznikach brakuje prezen-
tacji czytelnych postaw patriotycznych wśród współczesnych Polaków. Oprócz 
Jana Pawła II inne wzorce współcześnie żyjących zostały w znaczny sposób po-
minięte, być może z obawy, by nie wywołać niepotrzebnej dyskusji50. 

W uchwalonej w roku 2018 Podstawie programowej katechezy zagadnienia 
wprost nawiązujące do patriotyzmu są obecne w starszych klasach szkoły pod-

w wieku szkolnym po roku 1989, Warszawa 2011 [mps pracy doktorskiej obronionej na Wydziale 
Teologicznym UKSW]; R. Strus, Wychowanie patriotyczne w katechezie. Studium w oparciu 
o wybrane podręczniki do nauczania religii w klasach gimnazjalnych, Lublin 2009 [mps pracy 
doktorskiej obronionej na Wydziale Teologii KUL].

49 Zob. interesujący szkic na ten temat: M. Zając, Tradycyjny patriotyzm w nowych przestrzeniach 
edukacyjnych, w: Wychowanie patriotyczne, red. P. Goliszek, Lublin 2018, s. 243 i nn.

50 S. Kielczyk, Wychowanie patriotyczne w katechezie młodzieży w wieku szkolnym po roku 
1989…, s. 381 i nn.
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stawowej. Wśród treści związanych z realizacją zadania katechetycznego wycho-
wania do życia wspólnotowego pojawiają się następujące: „Pojęcie wspólnoty, 
podstawowe wspólnoty życia”, „Zadania wobec rodziny, grupy rówieśniczej, na-
rodu, Kościoła”. Sprzężone są z nimi efekty w postaci przedstawiania, na czym 
polega uczestnictwo w życiu różnych wspólnot Kościoła, narodu, rodziny, grupy 
szkolnej i koleżeńskiej, także wyjaśnianie, na czym polega miłość do ojczyzny. 
Towarzyszy mu postawa polegająca na troszczeniu się o dobro ojczyzny51. Rów-
nież w ramach tego samego zadania znajdujemy treści dotyczące historii Kościoła 
w Polsce: „Rola Kościoła w życiu narodu polskiego”, „Postaci świętych polskich”, 
„Udział Kościoła w rozwoju kulturalnym i społecznym narodu”. Odpowiadają im 
wymagania szczegółowe, polegające na opisywaniu początków chrześcijaństwa 
w Polsce, przedstawianiu misji św. Wojciecha, prezentowaniu tzw. sporu o św. 
Stanisława, wyjaśnianiu, że Polska była krajem tolerancji religijnej, ukazywaniu 
roli Maryi w historii Polski dla zachowania wolności i tożsamości chrześcijańskiej 
Polski (Cud nad Wisłą, akty oddania Polski Maryi i Jej Sercu w 1946 oraz 1966 r. 
i ich owoce), prezentowaniu sylwetek wybranych świętych polskich, wskazywa-
niu na wydarzenia i zjawiska religijne, które wpłynęły na budowanie tożsamości 
narodowej Polaków. Wymienionym treściom i efektom kształcenia towarzyszą 
postawy szacunku dla historii Kościoła w Polsce, patriotyzmu i odpowiedzialno-
ści za losy narodu, naśladowania przykładu świętych polskich52.

W szkole ponadpodstawowej zagadnienia patriotyczne są związane z realiza-
cją zadania wychowania do życia wspólnotowego. Odpowiada im grupa treści 
dotyczących obecności Kościoła w życiu narodu polskiego. Składają się na nie 
w szczególności następujące tematy: chrzest Polski, rola działalności i kultu św. 
Wojciecha i św. Stanisława; chrześcijaństwo czasów jagiellońskich, św. Jadwiga 
Królowa; Polska krajem tolerancji religijnej; Unia Brzeska i wschodnie Kościoły 
katolickie; wkład Kościoła w rozwój nauki, szkolnictwa, w proces wychowaw-
czy, w opiekę społeczną. Odpowiadają im wymagania szczegółowe, zwłaszcza 
polegające na uzasadnieniu znaczenia chrztu dla historii Polski, omawianiu życia 
i działalności św. Wojciecha i św. Stanisława jako patronów Polski, ukazywaniu 
roli Maryi w historii Polski dla zachowania wolności i tożsamości chrześcijańskiej 
Polski, omawianiu wysiłków na rzecz rozwoju nauki i szkolnictwa, wychowania, 
opieki nad biednymi, jedności chrześcijan i wolności religijnej. Wśród zakłada-
nych postaw wskazana jest modlitewna troska o własną ojczyznę53. Dodatkowo 

51 Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Pol-
sce (8 VI 2018) [dalej: PPK2018], 2, E.1; E.1.2,6; E.1.h.

52 PPK2018, 2, E.5; E.5.1–3,5,7–9; E.5.a–c.
53 PPK2018, 3, E.6; E.6.1–4; E.6.d.
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Podstawa programowa katechezy wyodrębnia na tym poziomie najważniejsze 
fakty i postaci z historii Kościoła w Polsce w okresie niewoli narodowej oraz 
w XX wieku. W kontekście wychowania patriotycznego przewiduje się realiza-
cję następujących wymagań szczegółowych: opisywania związku Kościoła z ży-
ciem narodu polskiego w okresie niewoli, prezentowania postaci i zaangażowania 
polskich świętych i błogosławionych, omawiania obecności wątków religijnych 
w kulturze narodu polskiego (literatura, muzyka, pieśni, sztuka, malarstwo) i roli 
religii w kształtowaniu patriotyzmu i postaw społecznych, wyjaśniania, na czym 
polega patriotyzm, wskazywania, jakie niebezpieczeństwa niesie szowinizm, kse-
nofobia, antysemityzm, rasizm, kosmopolityzm54. 

Jeśli chodzi o współczesne programy duszpasterskie Kościoła w Polsce, to 
warto przyjrzeć się temu, który został opracowany dla polskich diecezji na rok 
2017/2018. Wydaje się bowiem, że kwestia patriotyzmu powinna zostać w nim 
szczególnie uwypuklona. W zeszycie pastoralno-teologicznym, w materiałach po-
mocniczych, znajduje się tekst historyczny Krzysztofa Ożoga zatytułowany Mo-
tywowane wiarą zmagania Polaków XIX wieku w walce o niepodległość55. Autor 
wskazuje na przykłady ludzi Kościoła tamtego czasu raczej w kontekście hagio-
graficznym lub martyrologicznym. W części zatytułowanej Schemat programu 
duszpasterskiego brak jest jakiegokolwiek odniesienia do ojczyzny, narodu, pa-
triotyzmu lub choćby obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści56. W zeszycie liturgicznym znajduje się projekt nabożeństwa adoracyjnego 
związanego z rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości57, lecz jest ono wyizo-
lowane spośród innych wydarzeń kościelnych, w czasie których nie wspomina się 
zupełnie o tym jubileuszu. Zeszyt katechetyczny nie zawiera żadnych odniesień 
do 100-lecia odzyskania niepodległości. Podobnie rzecz ma się z zeszytem homi-
letycznym, w którym nie nawiązuje się do rocznicy nawet w schemacie homilii 
na 32. niedzielę zwykłą, przypadającą dokładnie w obchodzoną rocznicę, 11 listo-
pada58. O kwestiach patriotycznych wspomina się jednak w zeszycie maryjnym, 
w schematach homilii na 3 maja i 26 sierpnia59. Na poziomie diecezjalnym dojmu-
jący był, niestety, brak odniesienia do 100. rocznicy odzyskania niepodległości. 
W tym kontekście pojawiła się jedynie kompleksowa propozycja w archidiecezji 

54 PPK2018, 3, E.7; E.7.1–5.
55 Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 2017/18 

[dalej: PD2017/18], ZTP, s. 113 i nn.
56 Por. PD2017/18, ZTP, s. 13 i nn.
57 PD2017/18, ZL, s. 11 i nn.
58 Por. PD2017/18, ZH, s. 126 i nn.
59 Por. PD2017/18, ZM, s. 14 i nn., 21 i nn.
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krakowskiej, co nie mogło zostać wykorzystane w całej Polsce, gdyż tematyka ta 
odnosiła się przede wszystkim do problemów lokalnych i świętych miejscowego 
Kościoła partykularnego60.

Z kolei w Programie duszpasterskim dla polskich diecezji na rok 2018/2019 
w zeszycie teologiczno-pastoralnym znowu brakuje jakichkolwiek odniesień do 
obchodzonego jubileuszu w samym schemacie programu. Natomiast w mate-
riałach pomocniczych znaleźć można artykuł Wiesława Przygody zatytułowany 
Duch Święty źródłem i zobowiązaniem dla narodu polskiego, poświęcony wciąż 
aktualnemu przesłaniu homilii papieża Jana Pawła II wygłoszonych w roku 1979 
w Warszawie i Gnieźnie61. Niedbałość redaktorów programu spowodowała, że 
tekst ukazał się z rocznym opóźnieniem, skoro autor artykułu stwierdza:

Zbliżająca się 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości wzywa do zasta-
nowienia się nad zobowiązaniem wynikającym z przyjęcia przez naród polski daru 
Ducha Świętego nie tylko w wymiarze indywidualnym, lecz także w wymiarze spo-
łecznym, a nawet narodowym62.

W innych artykułach tej części, gdzie aż prosiłoby się, aby sprawa przeżywa-
nia obowiązków wobec ojczyzny została podjęta, choćby przy okazji artykułu 
Andrzeja Kuliberdy pt. Charyzmaty Ducha Świętego źródłem apostolstwa ludzi 
świeckich, nie ma żadnych tego rodzaju odniesień63. Dzieje się tak w sytuacji, 
gdy konflikt polityczny się zaostrza i grozi trwałym pęknięciem wspólnoty naro-
dowej. W zeszycie liturgicznym i homiletycznym brak jest jakichkolwiek odnie-
sień do ojczyzny i patriotyzmu, w tym ostatnim nawet w schematach homilii na 
uroczystości głównych patronów Polski, św. Wojciecha i św. Stanisława64. W ze-
szycie katechetycznym też nie ma żadnych nawiązań do patriotyzmu, choć dwa 
konspekty sugerowałyby wprowadzenie, oczywiście wśród wielu innych proble-
mów, tej tematyki, skoro dotyczą odpowiedzialności za kształtowanie życia spo-
łecznego65. W zeszycie maryjnym do miłości ojczyzny odnoszą się bardzo kom-

60 Nowenna jubileuszowa 1918–2018. Modlitwa za Ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania niepod-
ległości i w roku beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, red. S. Szczepaniec, Kra-
ków 2018.

61 Por. Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 
2018/19 [dalej: PD2018/19], ZTP, s. 123 i nn.

62 PD2018/19, ZTP, s. 123.
63 Por. PD2018/19, ZTP, s. 65 i nn.
64 Por. PD2018/19, ZH, s. 118 i nn.
65 Por. PD2018/19, ZK, s. 79 i nn., 113 i nn.
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petentnie schematy homilii na uroczystość Królowej Polski oraz Matki Boskiej 
Częstochowskiej66.

Można zatem w podsumowaniu stwierdzić, że szansa duszpasterska związana 
z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości nie została wykorzystana. 
Tymczasem potrzeba wychowania do mądrego patriotyzmu, pogłębienia go i wią-
zania z prymatem czci oddawanej Bogu, przemyślenia zasad pluralizmu postaw 
patriotycznych. Potrzeba stosowania kryterium włączenia, a nie wyłączenia. War-
to w tym kontekście przypomnieć słowa papieża Franciszka, który w adhortacji 
Evangelii gaudium zauważa, że „każde nauczanie prawd wiary musi się odzwier-
ciedlać w postawie ewangelizatora, który wzbudzi przylgnięcie serca przez bli-
skość, miłość i świadectwo”67. „Dzieje się tak, bo Kościół wyruszający w drogę 
[czyli misyjny – P.T.] jest Kościołem otwartych drzwi. […] Często lepiej zwolnić 
kroku, porzucić niepokój, aby spojrzeć w oczy i słuchać”68.

Zakończenie

Ojczyzna jest wspólnotą i dziedzictwem, jest przestrzenią historyczną i geogra-
ficzną. Formując w katechezie i duszpasterstwie poczucie umiłowania ojczyzny, 
warto pamiętać, że tu, na ziemi, kochać można wtedy, gdy ziemska miłość jest re-
fleksem miłości Boga. W patriotycznej refleksji dobrym przewodnikiem są słowa 
największego Polaka, papieża Jan Pawła II:

Kiedy wędruję po polskiej ziemi, od Bałtyku, przez Wielkopolskę, Mazowsze, Warmię 
i Mazury, kolejne ziemie wschodnie od Białostockiej aż do Zamojskiej, i kontempluję 
piękno tej ojczystej ziemi, uprzytamniam sobie ten szczególny wymiar zbawczej misji 
Syna Bożego. Tu z wyjątkową mocą zdaje się przemawiać błękit nieba, zieleń lasów 
i pól, srebro jezior i rzek. Tu śpiew ptaków brzmi szczególnie znajomo, po polsku. 
A wszystko to świadczy o miłości Stwórcy, o ożywczej mocy Jego Ducha i o odku-
pieniu, którego Syn dokonał dla człowieka i dla świata. Wszystkie te istnienia mó-
wią o swojej świętości i godności, które odzyskały wtedy, gdy „Pierworodny z całego 
stworzenia” przyjął ciało z Maryi Dziewicy69.

66 Por. PD2018/19, ZM, s. 17 i nn., 29 i nn.
67 Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium” (24 XI 2013) 42.
68 Tamże, 46.
69 Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa (Zamość 12 VI 1999), w: tenże, Pielgrzymki do 

Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005, s. 1118 i nn.



118 Piotr Tomasik

Bibliografia

Bartnik Cz.S., Ojczyzna, w: Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010.
Bartyzel J., Nacjonalizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 2009.
Bartyzel J., Szowinizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, Lublin 2013.
Benedykt XVI, Encyklika „Caritas in veritate” (29 VI 2009).
Bondaruk M. i in., Historia dla klas I–III gimnazjum. Program nauczania nr DKW-4014-

-73/99, Warszawa 1999.
Braun-Gałkowska M., Patriotyzm – cnota zapomniana?, w: Szkoła miejscem kształtowa-

nia postawy patriotycznej, red. J.P. Cichocka, Częstochowa 1998.
Brzozowska M., Patriotyzm i nacjonalizm w polskim dyskursie ideologicznym, „Etnolin-

gwistyka” 21 (2009), s. 103–120. 
Dec I., Fałszywe i prawdziwe oblicza patriotyzmu, w: Wychowanie patriotyczne, red. 

P. Goliszek, Lublin 2018.
Dyczewski L., Naród. Aspekt socjologiczny, w: Encyklopedia katolicka, t. 13, Lublin 

2009.
Franciszek, Adhortacja „Evangelii gaudium” (24 XI 2013).
Jan Paweł II, Homilia w czasie liturgii słowa (Zamość 12 VI 1999), w: Jan Paweł II, Piel-

grzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
Jan Paweł II, Pamięć i tożsamość, Kraków 2005.
Jan Paweł II, Przemówienie powitalne na lotnisku Strachowice (Wrocław 31 V 1997), 

w: Jan Paweł II, Pielgrzymki do Ojczyzny. Przemówienia, homilie, Kraków 2005.
Katechizm Kościoła Katolickiego [wersja z 15 VIII 1997].
Kielczyk S., Wychowanie patriotyczne w katechezie młodzieży w wieku szkolnym po roku 

1989, Warszawa 2011 [mps pracy doktorskiej obronionej na Wydziale Teologicz-
nym UKSW].

Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 
2017/18.

Komisja Duszpasterska Konferencji Episkopatu Polski, Program duszpasterski na rok 
2018/19.

Konferencja Episkopatu Polski, Chrześcijański kształt patriotyzmu, Warszawa 2017.
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Pol-

sce (21 VI 2001).
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego 

w Polsce (8 VI 2018).
Kozłowska Z., Zielińska K., Mędrzecki W., Historia dla klas I–III gimnazjum. Alterna-

tywny program nauczania nr DKW-4014-209/99, Warszawa 1999.



119Wychowanie patriotyczne wyzwaniem  dla katechezy…

Nowenna jubileuszowa 1918–2018. Modlitwa za Ojczyznę w 100. rocznicę odzyskania 
niepodległości i w roku beatyfikacji służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej, red. 
S. Szczepaniec, Kraków 2018.

Santorski A., Miłość ojczyzny jako nakaz chrześcijańskiego sumienia, w: Szkoła miejscem 
kształtowania postawy patriotycznej, red. J.P. Cichocka, Częstochowa 1998.

Skorowski H., O potrzebie edukacji patriotycznej w kontekście globalizacji, „Homo Dei” 
2 (2003).

Skorowski H., Patriotyzm wyzwaniem współczesności. Wokół nowej koncepcji patrioty-
zmu, Kraków 2017.

Strus R., Wychowanie patriotyczne w katechezie. Studium w oparciu o wybrane podręcz-
niki do nauczania religii w klasach gimnazjalnych, Lublin 2009 [mps pracy doktor-
skiej obronionej na Wydziale Teologii KUL].

Tarasiewicz P., Nacjonalizm w świetle filozofii kultury, „Studia Ełckie” 10 (2008).
Tarasiewicz P., Nacjonalizm, w: Encyklopedia „białych plam”, red. A. Winiarczyk, t. 12, 

Radom 2003.
Tomasik P., Religia w dialogu z edukacją. Studium na temat korelacji nauczania religii 

katolickiej z polską edukacją szkolną, Warszawa 2004.
Zając M., Tradycyjny patriotyzm w nowych przestrzeniach edukacyjnych, w: Wychowanie 

patriotyczne, red. P. Goliszek, Lublin 2018.

WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE WYZWANIEM  
DLA KATECHEZY KOŚCIOŁA W POLSCE

Streszczenie

Artykuł przedstawia relację między wychowaniem patriotycznym a katechezą Kościoła 
katolickiego w Polsce. Autor rozpoczyna od wstępnych ustaleń definicyjnych, po czym 
formułuje, czym jest zgodna z Ewangelią tożsamość patriotyczna, skąd wyciąga wnioski 
odnośnie do zasad wychowania patriotycznego. Tak sformułowane zasady pozwalają na 
wskazanie konkretu: obecności wychowania patriotycznego w dokumentach i materiałach 
animujących działania duszpasterskie i katechetyczne we współczesnym Kościele polskim. 
W odniesieniu do nauczania religii w szkole istotne jest odniesienie do korelacji naucza-
nia z całością programu szkolnego. Zadanie wychowania patriotycznego proponowane 
jest bowiem jako jeden z celów edukacyjnych nauczania przedmiotów humanistycznych 
i całości wychowania szkolnego. Zwykle proponuje się określenie dojrzałego patriotyzmu 
jako przywiązania do narodowej tradycji, krytycznego osądu własnej przeszłości histo-
rycznej i postawy odpowiedzialności za przyszłość ojczyzny. Pogłębianie i rozwijanie 
patriotyzmu wiązane jest słusznie z kształtowaniem praw i obowiązków obywatelskich, 
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także z kształtowaniem szacunku wobec tradycji narodowej i instytucji państwowych. 
Wnioski, do których dochodzi autor, mają charakter instruktywny, domagają się korekty 
w podręcznikach do nauczania religii, choć zagadnień w programach dotyczących zasad 
życia społecznego, w tym narodowego, jest niemało. Szczególnie potrzebne jest urealnie-
nie programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, autor bowiem dochodzi do wniosku, 
że szansa duszpasterska związana z jubileuszem odzyskania przez Polskę niepodległości 
nie została wykorzystana. Tymczasem potrzeba wychowania do mądrego patriotyzmu, 
pogłębienia go i wiązania z prymatem czci oddawanej Bogu, przemyślenia zasad plurali-
zmu postaw patriotycznych, stosowanie kryterium włączenia, a nie wyłączenia.

Słowa kluczowe: nauczanie religii, korelacja nauczania religii z edukacją szkolną, 
wychowanie patriotyczne, Kościół w Polsce

PATRIOTIC EDUCATION AS A CHALLENGE  
FOR THE RELIGIOUS EDUCATION OF THE CHURCH IN POLAND

Summary

The author discusses the relationship between patriotic education and catechesis of the 
Catholic Church in Poland. He begins with the initial definition arrangements, then for-
mulates what the patriotic identity is in accordance with the Gospel, from which he draws 
conclusions regarding the principles of patriotic education. The rules formulated in this 
way allow us to point out the specificity: the presence of patriotic education in documents 
and materials animating pastoral and catechetical activities in the contemporary Polish 
Church. With regard to teaching religion at school, it is important to refer to the correla-
tion of religion teaching with the entire school program. The task of patriotic education is 
proposed as one of the educational goals of teaching the humanities and school education 
as a whole. Usually it is proposed to define mature patriotism as attachment to national 
tradition, critical judgment of one’s own historical past and attitude of responsibility for 
the future of the homeland. Deepening and developing patriotism is rightly associated 
with shaping civic rights and obligations, as well as shaping respect for national traditions 
and state institutions. The author’s conclusions are of an instructive nature, they demand 
correction in religion textbooks, although there are many issues in programs concerning 
the principles of social life, including national life. Particularly needed is to make the 
Church’s pastoral program in Poland real, because the author concludes that the pastoral 
opportunity related to the jubilee of Poland regaining independence has not been used. 
Meanwhile, there is a need for education for wise patriotism, deepening it and linking it 
to the primacy of worship given to God, rethinking the principles of pluralism of patriotic 
attitudes, applying the criterion of inclusion, not exclusion.

Keywords: religion teaching, correlation of religion teaching with the entire school pro-
gram, patriotic education, Church in Poland
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Ksiądz Józef Anczarski urodził się przed wybuchem I wojny światowej. Wojnę, 
okres międzywojenny, a także bolesny czas II wojny światowej przeżył na Wscho-
dzie Rzeczypospolitej. W 1946 roku został ewakuowany na Ziemie Zachodnie, 
najpierw do Wrocławia, a stamtąd do Gorzowa Wlkp. W Gorzowie posługiwał 
w kurii biskupiej oraz placówkach duszpasterskich w Trzebiatowie i Świnoujściu, 
zapisując piękną kartę życia kapłańskiego. Do tej pory ukazały się trzy krótkie 
biogramy jego osoby, w Leksykonie duchowieństwa represjonowanego w PRL1, 
Słowniku polskich teologów katolickich2 i Słowniku biograficznym księży pracują-
cych w Kościele gorzowskim3. Zachowało się także wspomnienie pośmiertne jego 
osoby4. Celem niniejszej pracy jest dokładniejsze przedstawienie historii życia 
ks. Józefa Anczarskiego.

* Grzegorz Wejman – duchowny katolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, profesor 
Uniwersytetu Szczecińskiego. Adres: ul. Pawła VI 2, 71–459 Szczecin, e-mail: gwejman@
knob.pl. ORCID: 0000-0002-4357-0885.

1 J. Myszor, Anczarski Józef, w: Leksykon duchowieństwa represjonowanego w PRL w latach 
1945–1989, red. J. Myszor, przy współudziale J. Żurka, t. II, Warszawa 2003, s. 2–3.

2 D. Śmierzchalski-Wachocz, Anczarski Józef, w: Słownik polskich teologów katolickich, t. 9: 
1994–2003, red. J. Mandziuk, Warszawa 2006, s. 21–22.

3 R.R. Kufel, Słownik biograficzny księży pracujących w Kościele gorzowskim 1945–1956, t. I: 
(A–G), Zielona Góra 2016, s. 34–35 [hasło: Anczarski Józef].

4 B. Nowak, Żegnamy śp. Ks. J. Anczarskiego, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem” dodatek do Tygo-
dnika Katolickiego „Niedziela” [dalej: KnOiB-Niedziela] 28 (2002), s. IV.
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1. Dom i kapłaństwo na Kresach Wschodnich

Ksiądz Józef Anczarski urodził się 18 lutego 1912 roku w Poczapach5 koło Złoczo-
wa. Jego rodzicami byli Kazimierz i Bronisława z d. Tychniewicz. Ojciec został 
uwięziony jeszcze przed wybuchem wojny niemiecko-radzieckiej (przed 1941 r.)6 
i osadzony w więzieniu w Złoczowie, w dawnym zamku Sobieskich (zamienio-
nym przez Austriaków na więzienie), a następnie zamordowany w tymże więzie-
niu razem z setkami innych więźniów7. Ciało jego wrzucono do wielkiego dołu, 
który został odkryty dopiero po wkroczeniu wojsk niemieckich do Złoczowa8.

Józef Anczarski uczył się w Państwowym Gimnazjum Humanistycznym 
w Złoczowie. Po zdaniu matury w 1935 roku wstąpił do lwowskiego Wyższego 
Seminarium Duchownego, rozpoczynając jednocześnie studia filozoficzno-teo-
logiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. 
Najpierw studiował dwa lata na Wydziale Prawa9, a następnie na Wydziale Teolo-
gicznym, co zostało uwieńczone dyplomem magistra teologii. Święcenia kapłań-
skie z rąk abp. Bolesława Twardowskiego przyjął 18 czerwca 1939 roku w kate-
drze lwowskiej10, podobnie jak 25 innych księży (wśród nich Antoni Adamiuk, od 
7 czerwca 1970 r. biskup i nauczyciel Opolan, zmarł 25 stycznia 2000 r.).

Pierwszą placówką duszpasterską ks. Józefa Anczarskiego była parafia Wi-
śniowczyk w powiecie Podhajce, województwo tarnopolskie. Do parafii przybył 
miesiąc przed wybuchem II wojny światowej. W skład parafii wchodził kościół 
filialny w Dobropolu z dużą liczbą Polaków. Na prośbę abp. B. Twardowskiego11 
w celu uniknięcia napadów ukraińskich zamieszkał od 18 listopada 1939 roku 
u gospodarza w Dobropolu (pow. Buczacz). Od 25 września 1942 roku był ad-
ministratorem parafii Wiśniowczyk. Tamtejsi Ukraińcy oskarżyli go przed Niem-

5 Poczapy to wieś położona w rejonie złoczowskim, obwód lwowski Ukrainy, 9,5 km na północny 
zachód od Złoczowa. Obecnie liczy 339 mieszkańców.

6 Atak hitlerowskich Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941 r. był jednym z najważniejszych mo-
mentów w czasie II wojny światowej. Była to realizacja planu „Barbarossa”, który zakładał 
szybkie pokonanie ZSRR.

7 Podczas II wojny światowej w zamku znajdowało się więzienie NKWD (Ludowy Komisariat 
Spraw Wewnętrznych ZSRR), w którym zamordowano wielu przedstawicieli miejscowej lud-
ności. Po 22 czerwca 1941 r., przed wycofaniem się z miasta, NKWD rozstrzelało od 649 do 
752, a wg innych źródeł od 650 do 720 więźniów. Ciała ofiar oprawcy pogrzebali w zbiorowych 
grobach wykopanych na dziedzińcu wewnętrznym i na terenie sadu.

8 Archiwum prywatne autora [dalej: APA], J. Anczarski, Księża lwowscy w diecezji gorzowskiej, 
1988 [mps], s. 9.

9 Tak podaje ks. Anczarski. Por. APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 9.
10 Tamże, s. 9.
11 Arcybiskup lwowski w latach 1923–1944.
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cami o prowadzenie zbrojnej organizacji polskiej i o inne przestępstwa przeciw 
Niemcom, m.in. bojkotowanie apeli wzywających do wysyłania ludzi do pracy 
przymusowej. Za to 3 maja 1943 roku został osadzony przez Niemców w więzie-
niu buczackim. Landkomisarz, który chciał z niego uczynić volksdeutscha, za-
powiedział powieszenie go w centrum miasta dla przestrogi Polakom. Nie stało 
się tak dzięki zabiegom ks. Staufera. Po uwolnieniu ks. Anczarski powrócił do 
Dobropola, ale zagrożony kolejnym aresztowaniem 5 czerwca 1943 roku opuścił 
Wiśniowczyk12.

Biskup pomocniczy archidiecezji lwowskiej Eugeniusz Juliusz Baziak13 posłał 
go do Skałatu (11 czerwca 1943 r.), powiatowego miasta w pobliżu granicy. Nie-
stety, ks. Anczarski dostał się tam w wir walk radziecko-niemieckich i nasilenia 
rzezi Polaków14. Stąd też biskup przeniósł go na początku marca 1945 roku do 
Tarnopola15, na miejsce ks. Iwańciowa, którego 15 stycznia 1945 roku NKWD 
aresztowało i zesłało do syberyjskich łagrów. Miasto było wielką ruiną. Duży 
kościół parafialny był mocno uszkodzony działaniami wojennymi, ale można 
było w nim sprawować sakramenty święte i prowadzić duszpasterstwo. Ks. Józef 
Anczarski pomagał ks. dziekanowi Apolinaremu Wałęsie i ks. Stanisławowi Ma-
łaczyńskiemu. Wszyscy księża wiernie do końca trwali na posterunku. Odjechali 
z męczeńskiego Tarnopola o cały rok później niż ogół Polaków16. 

12 APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 10; J. Myszor, Anczarski Józef…, s. 2.
13 Abp Eugeniusz Juliusz Baziak, doktor teologii, w latach 1933–1944 był biskupem pomocni-

czym lwowskim, w 1944 r. arcybiskupem koadiutorem lwowskim, a w latach 1944–1962 arcy-
biskupem metropolitą lwowskim. W 1946 r., zmuszony przez władzę radziecką, podjął decyzję 
o opuszczenia Lwowa. Osiadł w Polsce. W 1951 r. został koadiutorem abp. krakowskiego kard. 
Adama Sapiehy, a w latach 1951–1962 administratorem apostolskim archidiecezji krakowskiej 
z władzą biskupa rezydencjalnego. 3 marca 1962 r. został mianowany metropolitą krakow-
skim oraz administratorem apostolskim archidiecezji lwowskiej. Zmarł kilka miesięcy później, 
15 czerwca 1962 r. 

14 Tak to wspomina ks. Anczarski: „Jest to czas wielkiego nasilenia się rzezi Polaków. Pod napo-
rem armii radzieckiej Niemcy cofają się ku swoim granicom. W Skałacie rozgrywa się zaciekła 
walka o każdy dom, trwająca ponad tydzień. Miasto znacznie zniszczone. Front przesunął się 
pod Tarnopol. Przez 49 dni straszna walka o Tarnopol. Miasto zostało zamordowane, zostało 
z niego wielkie rumowisko gruzów, wśród których w resztkach zrujnowanych domostw i piw-
nicach żyło jeszcze trochę ludzi, wymęczonych do ostatnich granic ludzkiej wytrzymałości” 
(APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 10).

15 Parafia pw. Bożego Miłosierdzia i Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy w Tarnopolu 
znajdowała się w archidiecezji lwowskiej, w dekanacie Tarnopol.

16 Tak wspomina ks. Anczarski moment wysiedlenia: „Szaleją rzezie, ludność polska z dalekich 
okolic w popłochu przyjeżdża na stację w Tarnopolu i rozkłada się w szałasach, oczekując ty-
godniami na transport. Warunki życia są potworne. Czekanie na stacji w budach odbywa się nie 
tylko w okresie ciepłym. Ludzie uciekający przed śmiercią muszą czekać, choć zimno i mrozy. 
Zdarzają się wypadki zamarzania ludzi w tym strasznym oczekiwaniu na wagony” (APA, J. An-
czarski, Księża lwowscy…, s. 11).
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Jeszcze przed Bożym Narodzeniem 1945 roku, kiedy pojawiła się w Tarnopolu 
delegacja z Trembowli (mimo śmiertelnego niebezpieczeństwa Polacy z tej miej-
scowości, jak i całej okolicy, nie chcieli wyjeżdżać na Zachód), za zgodą księdza 
dziekana ks. Anczarski pojechał do nich na święta. Na mszy świątecznej pojawiło 
się ponad 4 tys. osób. Ks. Anczarski tak o tym pisze: „jakże oni płakali, gdy zoba-
czyli księdza. I jak go potem błagali, by ich nie zostawił samych”17. Ks. Anczarski 
obiecał im, że będzie przyjeżdżał w każdą niedzielę. I rzeczywiście jeździł regu-
larnie przez 6 miesięcy, mimo bardzo trudnych warunków podróży.

Tak wspomina tamte chwile:

Skończyło się to niemal tragicznie. Repatriacja musiała się odbyć. Przyjazdy księdza 
utrudniały ją. Więc postanowiono skończyć z księdzem. Miał on jednak szczęście. 
Niemal cudem uniknął najgorszego. Trembowli nie zapomni nigdy. I tych kapłańskich 
przeżyć. I tego wspaniałego ludu trembowelskiego18. 

2. Praca we Wrocławiu

Zmuszony naciskami władzy sowieckiej, a głównie masową ekspatriacją para-
fian, ks. Józef Anczarski wyjechał wraz z pozostałymi kapłanami oraz wiernymi 
transportem ewakuacyjnym 24 maja 1946 roku na Ziemie Odzyskane19. Najpierw 
podjął pracę duszpasterską we Wrocławiu-Muchoborze Wielkim. Tam, pod ko-
niec 1948 roku, został na ulicy aresztowany i uwięziony przez ówczesne władze 
pod pretekstem sadystycznego znęcania się nad dziećmi robotników należących 
do partii20. Do parafii należały m.in. dwie dzielnice, Nowy Dwór i Muchobór-
-Mały, z robotnikami państwowej fabryki wagonów. Tak to bolesne wydarzenie 
przywołuje ks. J. Anczarski:

Prasa szeroko opisuje na swych łamach postać potwora w sutannie, „który szczegól-
ną nienawiścią darzył dzieci członków partii robotniczych”. Wybuchła niesamowita 
awantura. Parafia robotnicza i „bite nieludzko i potwornie” dzieci stanęły w obronie 
swego proboszcza. Było kilka wielkich zebrań protestacyjnych, były tysiące podpisów, 
dwa razy – gdy rozeszła się pogłoska o rozprawie sądowej, obydwa razy mylna – do 
sądu we Wrocławiu zwaliły się setki ludzi starszych i tych bitych dzieci, żeby stanąć 
w obronie księdza. Znawcy sprawy oceniali, że ksiądz dostanie minimum cztery lata 

17 Tamże.
18 Tamże.
19 Kiedy wspomniani kapłani zostali wydaleni w nowe granice Polski, opiekę duszpasterską prze-

jął ks. Marian Urba, emerytowany katecheta w gimnazjum tarnopolskim, który ze względu na 
podeszły wiek nie udzielał się dotychczas w duszpasterstwie. Jednak szybko również on został 
zmuszony do wyjazdu (APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 10).

20 R.R. Kufel, Słownik biograficzny księży…, s. 34–35.
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więzienia. Byli niezbici świadkowie, były niezbite dowody. Mogli udowodnić księdzu 
wszystko, co chcieli, było też w związku z tą sprawą uwięzionych sześciu ludzi: trzech 
mężczyzn i trzy kobiety. Do rozprawy sądowej nie doszło21.

Tylko dzięki sprzeciwowi społeczeństwa proces się nie odbył. 

3. Posługa na Pomorzu Zachodnim

3.1. Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej  
w Gorzowie Wlkp.

Po uwolnieniu ks. Anczarski postanowił opuścić Wrocław. Po koniec 1950 roku 
został przyjęty przez ks. inf. Edmunda Nowickiego do administracji apostolskiej 
w Gorzowie Wlkp. Kiedy administrator dla usprawiedliwienia i ujednolicenia 
pracy duszpasterskiej ustanowił 1 września 1949 roku Wydział Duszpasterski, 
jego kierownikiem mianował ks. Kazimierza Żarnowieckiego22. Jego zastępcą 
został ks. Józef Anczarski, który w listopadzie 1954 roku został mianowany dy-
rektorem wydziału. Funkcję tę pełnił do 30 czerwca 1963 r. Przez 13 lat praco-
wał więc jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego Kurii Biskupiej w Gorzowie 
Wlkp., posługując za czasów kolejnych rządców administracji: ks. prał. Tade-
usza Załuczkowskiego (1951–1952), ks. inf. Zygmunta Szelążka (1952–1956), 
bp. Teodora Benscha (1956–1958) i bp. Wilhelma Pluty (1958–1986) oraz wika-
riusza kapitulnego ks. prał. Józefa Michalskiego (1958). Oprócz tego był dyrek-
torem referatu Miłosierdzia Chrześcijańskiego, diecezjalnym referentem maryj-
nym, referentem do spraw zakonnych, wizytatorem żeńskich domów zakonnych23, 

21 APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 11.
22 Archiwum Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze [dalej: ADZG], Kancelaria, 

sygn. C2, nr 135, Wydział duszpasterski, rok (1949) 1950, Pismo nominacyjne l.dz. 8824/50 
oraz Personalia, Zarządzenia Administracji Apostolskiej Kamieńskiej, Lubuskiej i Prałatury 
Pilskiej [dalej: ZAA], 9–10 (1949), s. 318. Ks. Żarnowiecki pełnił tę funkcję do 1 stycznia 
1950 r. Po nim kierownikiem wydziału został ks. Kazimierz Łabiński OMI (ADZG, Kancelaria, 
sygn. C2, nr 136, Wydział duszpasterski, lata 1950–1952, Odpis dekretu, l.dz. 8824/50, Go-
rzów Wlkp. dn. 27 grudnia 1950 r.), a jego zastępcą ks. Józef Anczarski, który później przejął 
funkcję kierowniczą. Po nim kolejnymi kierownikami byli ks. Tadeusz Werno i ks. Edward 
Welzandt. Por. E. Welzandt, Rys historyczny diecezji gorzowskiej, „Gorzowskie Wiadomości 
Kościelne” [dalej: GWK] 7 (1970), s. 211.

23 Przygotowywał też Okólniki do sióstr zakonnych, co było nowością w skali kraju. APA, J. An-
czarski, Początki diecezji gorzowskiej. Wspomnienia Dyrektora Wydziału Duszpasterskiego, 
cz. I: Rządcy diecezji gorzowskiej, Świnoujście 1994 [mps], s. 217–218.
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członkiem diecezjalnej komisji muzyki i śpiewu kościelnego24, wizytatorem para-
fii przed wizytacjami biskupa25, członkiem komitetu redakcyjnego „Gorzowskich 
Wiadomości Kościelnych”, diecezjalnym kronikarzem z nominacji bp. Teodora 
Benscha, współpracownikiem „Tygodnika Katolickiego”, członkiem Wydziału 
Nauki Katolickiej.

Jako dyrektor Wydziału Duszpasterskiego był odpowiedzialny za kierunek 
duszpasterstwa w gorzowskiej administracji. Było to zadanie trudne, gdyż należa-
ło stworzyć jednolitą armię kapłańską podążającą w jednym kierunku. Ten jedno-
lity kierunek usiłował osiągnąć przez spotkania z księżmi, przez konferencje de-
kanalne i rejonowe wszystkich kapłanów, a także przez osobne konferencje księży 
młodych. Przygotowywał również wizytacje biskupie. Jeździł przed wizytacjami 
z biskupami do dziesiątków parafii i przeprowadzał wizytacje wstępne, a po wi-
zytacjach biskupa rozpracowywał arkusze wizytacyjne, przygotowywał powizy-
tacyjne pisma biskupie i przeprowadzał kontrolę powizytacyjnych zaleceń. 

Będąc dyrektorem referatu miłosierdzia chrześcijańskiego, stanął przed trudną 
rzeczywistością. Z powodu biedy powojennej przysyłano dary zagraniczne. Jak 
sam wspomina: „Było tego nieraz ogromnie dużo. Przychodziły całe wagony róż-
nych «ciuchów», które trzeba było rozprowadzić po diecezji przy braku środków 
lokomocji i ludzi do pracy”26. Warto wspomnieć, że Caritas została rozwiązana 
w 1950 roku. Trzeba było z dużym wysiłkiem odbudowywać i tworzyć duszpa-
sterstwo dobroczynne. Z tego zadania również dobrze się wywiązał. 

Ks. Anczarski szczególną troską otaczał rozwój kultu maryjnego. Na terenie 
administracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp. przed wojną dominowało wyznanie 
protestanckie, które nie uwzględniało kultu maryjnego. Stąd też jego szerokie za-
biegi o rozprzestrzenienie się kultu Matki Bożej z Rokitna, ogłoszonej przez ks. 
inf. E. Nowickiego 15 sierpnia 1946 roku patronką administracji. 

Trzeba też wspomnieć o jego zabiegach mających na celu wszczepienie w ser-
ca diecezjan nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Zaczęło się ono 
w Słupsku w 1950 roku. Niebawem, dzięki zabiegom ks. Anczarskiego, nie było 
prawie żadnej miejskiej parafii bez nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomo-

24 Powstała w 1953 r. W jej skład weszli: przewodniczący – ks. Jan Wujda, dyrektor seminarium 
duchownego, ks. mgr Józef Anczarski, wicedyrektor wydziału duszpasterskiego, ks. mgr Win-
centy Węgrzyn, prof. seminarium duchownego, i ks. Wojciech Gąsior, proboszcz. Por. ADZG, 
Kancelaria, sygn. G2, nr 1944, Zjazdy duchowieństwa, lata 1950–1956, Sprawozdanie z V zjaz-
du duchowieństwa Ordynariatu Gorzowskiego w Gorzowie Wlkp. 6–7 VII 1954 r. Jako dyrek-
tor Wydziału Duszpasterskiego przygotował 17 „Listów do organistów”. APA, J. Anczarski, 
Początki diecezji gorzowskiej…, s. 217.

25 Przygotowywał także „Listy do katechistów”. Łącznie ukazało się 8 listów. APA, J. Anczarski, 
Początki diecezji gorzowskiej…, s. 218.

26 APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 12.
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cy. W trosce o te nabożeństwa ks. Anczarski opracował 12 zeszytów materiałów 
nowennowych27.

Posługiwał w okresie wyjątkowego czasu dla Polski, a także dla administracji 
gorzowskiej – czasu Wielkiej Nowenny i przygotowania narodu do Millennium 
Chrztu Polski, Ślubów Jasnogórskich i nawiedzenia wszystkich parafii diecezji 
przez kopię Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Nawiedzenie trwało ponad rok, 
a dokładnie 454 dni, od 29 listopada 1961 roku do 10 lutego 1963 roku. Obraz 
Pani Jasnogórskiej nawiedził wtedy 37 dekanatów, 438 miejscowości. Z sakra-
mentu pokuty skorzystało wówczas ok. miliona wiernych, a Komunii św. rozdano 
ok. 2 miliony, ślub kościelny zawarło 1281 małżeństw żyjących w związkach 
cywilnych, zwaśnionych i skłóconych w rodzinie i sąsiedztwie pojednało się ok. 
1000 osób, a bardzo liczni wierni podpisali przyrzeczenie abstynencji bądź na 
pewien okres, bądź na cale życie28.

Po zakończeniu nawiedzenia wszystkie parafie przysłały do kurii diecezjal-
nej w Gorzowie Wlkp. sprawozdania z nawiedzenia. Napłynęło w sumie blisko 
400 sprawozdań. Ksiądz dyrektor Wydziału Duszpasterskiego opracował dla 
prymasa Polski i Instytutu Maryjnego diecezjalne sprawozdanie zatytułowa-
ne Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji gorzowskiej: 
29 XI 1961–10 II 1963. Liczyło ono 26 stron maszynopisu. W Częstochowie po-
wiedziano bp. Ignacemu Jeżowi z Gorzowa Wlkp., że sprawozdanie z ordynariatu 
gorzowskiego było najlepsze ze wszystkich dotychczasowych sprawozdań. Na 
temat nawiedzenia rekolekcjoniści wyrażali się bardzo pochlebnie29. 

Nie sposób tutaj nie wspomnieć o Roku Eucharystycznym. Został on ogłoszo-
ny w administracji gorzowskiej w 10. rocznicę istnienia ordynariatu. Pomysłem 
ks. Anczarskiego było bliższe powiązanie Ludu Bożego administracji z Chrystu-
sem Eucharystycznym. Ksiądz inf. Zygmunt Szelążek, przedstawiając 3 lipca 
1956 roku podczas zjazdu kapłanów sprawozdanie za miniony rok i za całe dzie-

27 Por. ADZG, Kronika 10-lecia parafii ordynariatu gorzowskiego, t. 5, nr 144, ks. J. Anczar-
ski, Praca ks. Józefa Anczarskiego w Kurii Biskupiej i w diecezji gorzowskiej w latach: 
29 XII 1950–30 VI 1963, Gorzów Wlkp. 1963, s. 73–75; a także APA, J. Anczarski, Początki 
diecezji gorzowskiej…, s. 213. Każda teczka zawierała 30 kazań, tytuły teczek brzmiały: 1. Mat-
ko, wspomóż nas; 2. Do Ciebie, Matko; 3. Matko łaski Bożej; 4. Wierzę w Boga; 5. Jezus Chry-
stus, Syn Maryi; 6. Wierzę w Ducha Świętego, w grzechów odpuszczenie; 7. Syn Maryi, żyjący 
w Kościele; 8. Królowo Polski – przyrzekamy; 9. Pod Twoją obronę; 10. „Uczyńcie, cokolwiek 
wam powie”; 11. Kim jest Ona?; 12. Nauczycielka życia.

28 ADZG, WD (Wydział Duszpasterski), nr 2544, Kronika nawiedzenia, część X, Diecezja go-
rzowska; J. Anczarski, Nawiedzenie Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w diecezji gorzow-
skiej 29 X 1961–10 II 1963, „Gorzowskie Wiadomości Kościelne” 5 (1963), s. 137.

29 ADZG, Kronika 10-lecia parafii…, t. 5, nr 144, ks. J. Anczarski, Praca ks. Józefa Anczarskiego 
w Kurii Biskupiej…, s. 88.
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sięciolecie, powiedział: „Według danych otrzymanych od księży proboszczów, 
rozdzielono w roku 1955 – 5 099 994 Komunii św. Jest to liczba jak na nasze 
warunki dość wysoka […]”30. Wówczas też każda parafia miała obowiązek spisać 
swoją historię i w ten sposób powstała pięciotomowa (1436 ss.) Kronika 10-lecia 
parafii ordynariatu gorzowskiego, znajdująca się w Archiwum Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej w Zielonej Górze i stanowiąca cenne opracowanie dotyczące 
życia religijnego w ordynariacie gorzowskim31.

Ks. Anczarski był bardzo twórczym kapłanem. Ciągle się przemieszczał, choć 
wówczas było to bardzo trudne. Stąd też jego wielka troska o słowo drukowane. 
W latach wielkiej walki z Kościołem, kiedy zlikwidowano prawie całkiem prasę 
katolicką, kiedy nie było książek religijnych i księża nie mieli pomocniczych ma-
teriałów duszpasterskich, wydział duszpasterski dostarczył księżom ordynariatu 
kilkadziesiąt teczek materiałów potrzebnych do pracy. Powielano je początkowo 
na powielaczach, a kiedy to zostało zabronione, przepisywane były na maszynach 
do pisania i dostarczane parafiom. 

Ks. Anczarski dał się wówczas poznać także jako znakomity kaznodzieja, pi-
sząc homilie dla księży zarówno w kraju, jak i za granicą. Począwszy od roku 
1950, opracował 48 tytułów zbiorów kazań i homilii32. Kopiowane były one w wie-
lu kuriach biskupich, domach zakonnych, dekanatach, seminariach duchownych 

30 ADZG, Kancelaria, sygn. G2, nr 794, Ogólne zjazdy duchowieństwa, lata 1954–1957, Spra-
wozdanie ordynariusza na otwarcie szóstego ogólnego zjazdu kapłanów diecezji gorzowskiej 
3 VII 1956 r., s. 20–22.

31 ADZG, Kronika 10-lecia parafii…, t. 5, nr 144, J. Anczarski, Praca ks. kanonika Zygmunta 
Szelążka na stanowisku ordynariusza diecezji, GWK 7 (1970), s. 222. 

32 1. Matko, wspomóż nas; 2. Do Ciebie, Matko; 3. Matka łaski Bożej; 4. Wierzę w Boga; 5. Jezus 
Chrystus, Syn Maryi; 6. Wierzę w Ducha św. w grzechów odpuszczenie; 7. Syn Maryi, żyją-
cy w Kościele; 8. Królowo Polski – przyrzekamy; 9. Pod Twoją obronę; 10. Kim jest Ona?; 
11. „Uczyńcie, cokolwiek wam powie”; 12. Nauczycielka życia; 13. Kazania maryjne; 14. Czy-
tanki majowe; 15. Kazania na przygotowanie parafii do nawiedzenia; 16. Przykłady do kazań 
i nauk o Matce Bożej; 17. Kazania niedzielne; 18. Chwalmy Pana; 19. Niedzielne Słowo Boże; 
20. Kazania świąteczne; 21. Szkice kazań świątecznych; 22. Świąteczne Słowo Boże; 23. Skład 
Apostolski; 24. Przykazania Boże; 25. Łaska; 26. Kazania o małżeństwie i rodzinie; 27. Wy-
chowanie katolickie w rodzinie; 28. Rozważania eucharystyczne; 29. Czytanki o Najśw. Sercu 
P. Jezusa; 30. W Jezusowej służbie; 31. Kazania stanowe dla mężczyzn i kobiet; 32. Kazania 
okolicznościowe; 33. Kazania o świętych Pańskich; 34. Kazania rekolekcyjne dla dzieci i mło-
dzieży; 35. Kazania na triduum przed św. Stanisławem Kostką; 36. Matka Boża Częstochowska. 
(Materiały na lata drugiego Nawiedzenia); 37. Materiały na nabożeństwa w intencji Papieża; 
38. Kazania na rok liturgiczny A; 39. Kazania na rok liturgiczny B; 40. Kazania na rok liturgicz-
ny C; 41. Przykłady do kazań; 42. Kazania świąteczne i okolicznościowe na rok A; 43. Kazania 
świąteczne i okolicznościowe na rok B; 44. Kazania świąteczne i okolicznościowe na rok C; 
45. Materiały pomocnicze do pracy z Pomocnikami Matki Kościoła; 46. Zbiór przykładów; 
47. Rozważania pasyjne; 48. A.B.C. – Krótkie homilie niedzielne. APA, J. Anczarski, Księża 
lwowscy w diecezji gorzowskiej…, s. 12–13.
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i przez poszczególnych duchownych. Ukazywały się także w odbitkach powiela-
czowych w druku. Były drukowane w „Ambonie Współczesnej”33 i w „Bibliotece 
Kaznodziejskiej”34. Powielał je Prymasowski Instytut Ślubów Narodu. Docierały 
do wszystkich diecezji w kraju, a także do licznych ośrodków polonijnych za 
granicą. W znacznej części były drukowane w piśmie polonijnym „Duszpasterz 
Polski Zagranicą – Dział Kaznodziejski”, będącym odpowiednikiem „Biblioteki 
Kaznodziejskiej” i wysyłanym wszędzie tam, gdzie pracowali polscy kapłani ka-
toliccy.

Ksiądz Józef Anczarski był bliskim współpracownikiem diecezjalnego „Tygo-
dnika Katolickiego”35, w którym ukazywało się wiele artykułów jego autorstwa. 
Czasopismo to zaczęło ukazywać się 19 maja 1946 roku. Niestety, w 1953 roku 
jego druk przerwano – ostatni numer ukazał się w październiku tegoż roku, cho-
ciaż chętnie było czytane przez diecezjan. Na 16 stronach ukazywały się listy, 
które pisali do redakcji ludzie z całej Polski. Dwukrotnie pismo odwiedził na-
wet prymas Stefan Wyszyński. Nadto ks. Anczarski pisywał do częstochowskiej 
„Niedzieli” i poznańskiego „Przewodnika Katolickiego”. Dnia 7 września 1958 r. 
został odznaczony godnością kanonika z prawem noszenia rokiety i mantoletu36.

33 Zostało w niej też przedrukowanych 21 kazań ks. Anczarskiego pt. Wychowanie katolickie w ro-
dzinie. APA, J. Anczarski, Początki diecezji gorzowskiej…, s. 214.

34 Tutaj ukazało się 12 kazań ks. Anczarskiego o tematyce rodzinnej. APA, J. Anczarski, Początki 
diecezji gorzowskiej…, s. 214.

35 „Tygodnik Katolicki. Pismo Religijne dla Ziem Odzyskanych”. Było to pierwsze czasopismo 
religijne dla wiernych, wydawane w latach 1946–1953 na Ziemiach Zachodnich, założone z ini-
cjatywy ks. Edmunda Nowickiego, ówczesnego administratora apostolskiego diecezji gorzow-
skiej, i ks. Kazimierza Łabińskiego, proboszcza parafii Chrystusa Króla w Gorzowie Wlkp. 
na Zawarciu. Jego redakcja mieściła się w Domu Parafialnym przy ul. Woskowej. Głównym 
autorem tekstów był jego redaktor naczelny ks. Kazimierz Łabiński. Redakcję współtworzyli 
księża: Józef Anczarski, Józef Klim, Józef Mańkowski, Nikodem Mędlewski, J. Nawarat OMI, 
Henryk Paruzel OMI i Ignacy Pluszczyk OMI. Z pismem współpracowali również świeccy 
autorzy o uznanym autorytecie, jak Paweł Jasienica, Józef Kisielewski, Zofia Kossak, Zygmunt 
Wojciechowski i Jerzy Zawieyski. Dodatkiem do tygodnika był „Mały Tygodnik dla Dzieci”, 
redagowany przez ks. Macieja Szałagana. Kuria otrzymała zezwolenie Głównego Urzędu Kon-
troli Prasy 25 marca 1946 r., a dekret ks. adm. E. Nowickiego został wydany 3 maja 1946 r. 
Por. ADZG, Kancelaria, sygn. C7, nr 370, Majątek kościelny, lata 1946–1957, Pismo do Urzędu 
Skarbowego w Gorzowie Wlkp., l.dz. 7331/47 z dn. 30.10.1946 r. Dekret likwidujący redakcję, 
administrację i wydawnictwo „Tygodnika Katolickiego” ks. prał. Szelążek wystawił 3 listopada 
1954 r. Por. Kancelaria, sygn. C7, nr 370, Majątek kościelny, lata 1946–1957, Dekret, znak:  
JUU 2S-6/54, Gorzów Wlkp., dn. 3.11.1954 r.

36 Diecezja szczecińsko-kamieńska objęła terytorium województwa szczecińskiego. Archiwum 
Kurii Metropolitalnej w Szczecinie, Stolica Apostolska dla diecezji, Bulla Episcoporum Polo-
niae coetus.
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3.2. Proboszcz

Kiedy w połowie roku 1963 ks. Anczarski odszedł z kurii biskupiej, otrzymał 
urlop, podczas którego pielgrzymował do Rzymu i Ziemi Świętej, a także zwie-
dził kilka innych krajów. Kiedy 7 marca 1966 roku zmarł ks. kan. Henryk Do-
malewski, trzebiatowski proboszcz (pogrzeb, na którym był ks. Anczarski, od-
był się 11 marca tegoż roku), jego następcą został ks. Anczarski. W Trzebiatowie 
był tylko pół roku, gdyż 25 września 1966 roku został mianowany proboszczem 
w Świnoujściu. Ówczesne władze Polski Ludowej zatwierdziły go na stanowisku 
proboszcza dopiero 17 czerwca 1967 roku. Wówczas otrzymał pismo następują-
cej treści:

Urząd do Spraw Wyznań uchyla z urzędu decyzję Wydziału do Spraw Wyznań Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie z dnia 17 października 1966 r. 
w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń przeciw mianowaniu ks. Józefa Anczarskiego na 
stanowisko administratora parafii Świnoujście, pow. Wolin. Jednocześnie Urząd do 
Spraw Wyznań […] nie zgłasza żadnych zastrzeżeń przeciw mianowaniu ks. Józefa 
Anczarskiego na stanowisko administratora parafii Świnoujście37.

Praca w Świnoujściu była skomplikowana i bardzo trudna. Parafia liczyła 
wtedy ponad 30 tys. wiernych. Do tego dochodziły wielkie masy wczasowiczów 
w okresie letniego sezonu, a w ciągu całego roku, co trzy tygodnie, ok. 3 tys. 
kuracjuszy. Ksiądz Anczarski do obsługi miał 2 kościoły w mieście i 2 filialne. 
Pomagało mu 3, a przez pewien okres tylko 2 księży. 

Przy kościele Chrystusa Króla stała duża, waląca się wieża, a kościół w Kar-
siborzu był przykryty mocno zniszczonym dachem. Nadto potężna wichura prze-
wróciła wysoką wieżę z kościoła Matki Bożej Gwiazdy Morza. Poza tym parafia 
wymagała podziału, co stało się dopiero w 1973 roku. Wtedy właśnie wydzielono 
nową parafię pw. Chrystusa Króla38. Ksiądz Anczarski kupił w Przytorze dom, 
w którym zamieszkał wikariusz. Kilka lat później w Przytorze powstała samo-
dzielna parafia (25 kwietnia 1978 r.)39. Potem nastąpiły kolejne podziały40. 

37 APA, J. Anczarski, Początki diecezji gorzowskiej…, s. 310. 
38 Schematyzm archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej [dalej: SASK], Szczecin 2007, s. 515–517. 

Parafia została erygowana 28 maja 1973 r.
39 Tamże, s. 512. Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.
40 8 marca 1981 r. powstała parafia pw. św. Wojciecha BM w Świnoujściu-Warszowie (SASK, 

s. 514), 29 października 1989 r. powstała parafia pw. bł. Michała Kozala BM w Świnoujściu 
(SASK, s. 516), a 14 kwietnia 1993 r. powstała parafia pw. św. Stanisława i Bonifacego BM 
w Świnoujściu (SASK, s. 518). 



131Ksiądz Józef Anczarski – z Kresów Wschodnich na Pomorze

Kiedy ks. Anczarski pracował w Świnoujściu, władze wojewódzkie, mając 
świadomość popularności księdza wśród ludzi, chciały pozyskać jego przychyl-
ność, przyznając mu odznaczenie państwowe. Ksiądz Anczarski wspomina:

Któregoś dnia przyjeżdża do mnie ten sam urzędnik (urzędnik od „wyznaniowego” 
ze Szczecina). Ma bardzo radosną dla mnie wiadomość. Rada Państwa w Warszawie 
powzięła uchwałę odznaczenia mnie bardzo wysokim państwowym odznaczeniem. 
Jeszcze żaden z księży w Polsce tak wysokiego odznaczenia nie otrzymał. Komandor-
ski Krzyż Odrodzenia Polski.

Miało być ono nadane za całokształt pracy na Ziemiach Odzyskanych. Ksiądz 
Anczarski nie przyjął odznaczenia. Tak to uzasadnił: 

Za całość pracy na Ziemiach Zachodnich […]. I myślę sobie i przypominam sobie 
rok 1948, kiedy mnie uwięzili pod pretekstem znęcania się nad dziećmi. Osmarowali 
mnie przed całym krajem. Byłem zwyrodnialcem, dziką bestią nienawidzącą dzieci 
i pastwiącą się nad nimi, a szczególnie nad dziećmi partyjniaków. Prawie wszystkie 
dzienniki w kraju pluły na księdza katechetę i stosowały niezbite dowody, dziesiątki 
najpewniejszych świadków. Nic nie znaczyły protesty kilku tysięcy ludzi, stających 
w obronie księdza, który był Bogu winien ducha. A teraz… Teraz ten urzędniczyna 
komunistyczny przywozi mi wiadomość, że Rada Państwa, że rząd Polski Ludowej, 
chce mnie uhonorować Komandorskim Krzyżem za Zasługi dla Ziem Odzyskanych. 
Chce, bym przyjął ten krzyż, którym mi dają oni, niszczący Kościół Boży i wiarę41.

Kiedy 28 czerwca 1972 roku papież Paweł VI bullą Episcoporum Poloniae co-
etus42 ustanowił nową diecezję szczecińsko-kamieńską, ks. Józef Anczarski został 
do niej inkardynowany43.

Po siedmiu latach pracy proboszczowskiej w Świnoujściu, 14 lipca 1973 roku 
przeszedł na emeryturę. Będąc na emeryturze, znowu był nachodzony przez Służ-
by Bezpieczeństwa. Tym razem chciano mu dać z ZUS-u stałą miesięczną emery-
turę w kwocie 4000 zł. Ponadto zniżki kolejowe, możność leczenia w sanatoriach 
i jeszcze inne udogodnienia. Żądano tylko, aby ks. Anczarski wpisał się na listę 
„caritasowców”. Takie zabiegi stosował zastępca Henryka Kołodziejka, kierow-
nika Urzędu do Spraw Wyznań PWRN w Szczecinie44. I tym razem ks. Anczarski 
stanowczo odmówił45. 

41 APA, J. Anczarski, Początki diecezji gorzowskiej…, s. 311.
42 R.R. Kufel, Słownik biograficzny księży…, s. 35.
43 D. Śmierzchalski-Wachocz, Anczarski Józef…, s. 21.
44 Henryk Kołodziejek (ur. 17 VIII 1925 r.) – od 1959 r. zastępca kierownika Urzędu Spraw We-

wnętrznych Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Szczecinie, od 1961 do 1987 r. kiero-
wał Wydziałem do Spraw Wyznań. 

45 APA, J. Anczarski, Początki diecezji gorzowskiej…, s. 311.
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4. Emeryt

Po przejściu w stan spoczynku mieszkał nadal w Świnoujściu i w miarę swoich 
możliwości pomagał kapłanom we wszystkich parafiach świnoujskich i w oko-
licy. Nadal pisał kazania i wydawał je drukiem. Służył kapłanom w głoszeniu 
Słowa Bożego w całym kraju. Zapraszany był także przez księży z byłej admini-
stracji apostolskiej w Gorzowie Wlkp., a wtedy pracujących w diecezji gorzow-
skiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i szczecińsko-kamieńskiej oraz w całym kraju, 
do prowadzenia rekolekcji. W swoim kapłańskim życiu przeprowadził ponad 
275 tur rekolekcji46. Przed śmiercią mieszkał i pracował jako rezydent na terenie 
świnoujskiej parafii pw. Matki Bożej Gwiazdy Morza. 

Nie zapomniał też o losach Kościoła i Polaków z archidiecezji lwowskiej 
podczas ostatniej wojny. W granicach Tarnopolszczyzny leżało 16 dekanatów. 
W 1931 roku językiem polskim posługiwało się 790 tys. ludności, a ukraińskim 
728 tys. Do Kościołów w obrządku łacińskim należało 587 tys., a do Cerkwi 
greckokatolickiej 863 tys. osób. Te ziemie w latach II wojny światowej przeżyły 
gehennę w postaci ludobójstwa na Polakach. Wspomnienia ks. Józefa Anczarskie-
go w formie dziennika obejmują lata 1939–1946. Opisywane wydarzenia ujęte 
są w cezury roczne, tworzące odrębne rozdziały. Całość materiałów opatrzono 
obszernymi przypisami ze względu na brak w latach 80. XX wieku jakichkol-
wiek opracowań dotyczących tych wydarzeń. Tak powstała praca historyczno-
-naukowa pt. Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschod-
niej 1939–1946, która została wyróżniona pierwszą nagrodą w konkursie „Kresy 
Wschodnie pod okupacjami 1939–1945”47, zorganizowanym przez Samodzielną 
Pracownię Dziejów Ziem Wschodnich II Rzeczypospolitej w Instytucie Studiów 
Politycznych PAN i Archiwum Wschodnie w Warszawie. Nadto na życzenie odro-
dzonego Kościoła rzymskokatolickiego w krajach byłego Związku Radzieckiego 
opracował wiele tomików homiletycznych, przekazując je kapłanom pracującym 
wśród tamtejszej ludności polskiej.

Ks. kan. Józef Anczarski zmarł 23 czerwca 2002 roku w wieku 90 lat. Jego 
pogrzeb odbył się 3 dni później, 26 czerwca. Został pochowany na świnoujskim 
cmentarzu przy ul. Karsiborskiej. 

46 APA, J. Anczarski, Księża lwowscy…, s. 14. 
47 Ks. Józef Anczarski, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce Wschodniej  

1939–1946, Kraków 1996; tenże, Kronikarskie zapisy z lat cierpień i grozy w Małopolsce 
Wschodniej 1939–1946, wyd. 2 poprawione i uzupełnione, oprac., wstęp, przypisy, indeksy oraz 
wybór fotografii ks. J. Wołczański, Lwów–Kraków 1998.



133Ksiądz Józef Anczarski – z Kresów Wschodnich na Pomorze

Zakończenie

Ksiądz kanonik Józef Anczarski (1912–2002), jako jeden ze 100 kapłanów archi-
diecezji lwowskiej, przybył z Kresów Wschodnich na zachodnie rubieże Polski. 
Tutaj zapisał piękną kartę swojego kapłańskiego życia jako dyrektor, redaktor, 
proboszcz, czciciel Matki Bożej, a zwłaszcza jako przyjaciel kapłanów, mimo 
podejmowanych względem jego osoby przeróżnych szykan przez ówczesne wła-
dze komunistyczne. Ta jego kapłańska siła wyrastała z kultu eucharystycznego 
i maryjnego. 
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KSIĄDZ JÓZEF ANCZARSKI – Z KRESÓW WSCHODNICH  
NA POMORZE

Streszczenie

Ks. Józef Anczarski urodził się 18 lutego 1912 roku w Poczapach koło Złoczowa. Pierw-
szą wojnę światową, okres międzywojenny oraz drugą wojnę światową przeżył na Wscho-
dzie. W 1946 roku został ewakuowany na Ziemie Zachodnie, do Wrocławia, a stamtąd 
udał się do Gorzowa Wlkp., gdzie posługiwał w kurii biskupiej. Następnie został skie-
rowany przez biskupa do Trzebiatowa i Świnoujścia. Będąc jednym ze stu kapłanów 
archidiecezji lwowskiej, którzy przybyli na zachodnie rubieże Polski, zapisał piękną kratę 
kapłańskiego życia – mimo nieustannego szykanowania przez ówczesne władze Polski 
Ludowej – jako dyrektor, redaktor, proboszcz, czciciel Matki Bożej i przede wszystkim 
przyjaciel kapłanów. Zmarł 23 czerwca 2002 roku w wieku 90 lat. Został pochowany na 
świnoujskim cmentarzu przy ul. Karsiborskiej. 

Słowa kluczowe: ks. Józef Anczarski, Kresy Wschodnie, Pomorze Zachodnie, adminis-
tracja apostolska w Gorzowie Wlkp., Trzebiatów, Świnoujście

FR. JÓZEF ANCZARSKI – FROM THE EASTERN BORDERLANDS  
TO POMERANIA

Summary

Fr. Józef Anczarski was born on February 18, 1912 in Poczapy near Zloczew (ukr. Zolo-
chiv). He survived World War I, the interwar period and World War II in the East. In 1946 
he was evacuated to the Western Territories to Wrocław, and from there he went to Gorzów 
Wielkopolski, where he served in the episcopal curia, and then he was directed by priest 
bishop to Trzebiatów and Świnoujście. Being one of the 100 priests of the Archdiocese of 
Lviv who came to the western outskirts of Poland, he wrote a beautiful chapter for priestly 
life – despite constant harassment by the authorities of People’s Poland – as a director, 
editor, priest, worshiper of the Mother of God, and above all a friend of priests. He died 
on June 23 2002 at the age of 90 and he was buried in the Świnoujście cemetery at ul. 
Karsiborska.

Keywords: Fr. Józef Anczarski, Eastern Borderlands, Western Pomerania, apostolic 
administration in Gorzów Wielkopolski, Trzebiatów, Świnoujście
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DUSZA CZYNI NAS TYMI, KIM JESTEŚMY*

Richard Swinburne**
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Celem każdej teorii tożsamości osobowej jest znalezienie czynnika, dzięki któ-
remu można orzec, że pewna osoba P2 w czasie t2 jest tą samą osobą, co osoba 
P1 w czasie t1, wcześniejszym od t2. Przykładowo, teoria tożsamości osobowej 
próbuje ustalić, dzięki czemu Jerzy, oskarżony w 2020 roku o popełnienie zabój-
stwa w roku 1960, jest tą samą osobą, co człowiek nazywany „Jerzym”, który 
w roku 1960 to zabójstwo popełnił. Powyższy problem nie dotyczy jednak tego, 
czy późniejsza osoba ma taką samą osobowość, jak osoba wcześniejsza. Czyjaś 
osobowość (rozumiana jako charakter) zależy m.in. od tego, czy ten ktoś ma silną 
wolę, pogłębioną wiedzę, jest inteligentny, sympatyczny i tak dalej. Mówimy, że 
czyjaś osobowość zmienia się, kiedy zyskuje on lub traci niektóre z tych cech. 
Pytanie o tożsamość osobową jest natomiast pytaniem o to, czy dana osoba jest 

* Niniejszy artykuł jest tłumaczeniem pracy, która zostanie opublikowana w języku angielskim 
w czasopiśmie „Think”. Dziękujemy wydawnictwu Cambridge University Press oraz Royal 
Institute of Philosophy za udzielenie zgody na to tłumaczenie. Artykuł opiera się na rozdziale 
trzecim (jak również na pewnych fragmentach rozdziału czwartego) książki Richarda Swinbur-
ne’a Are we Bodies or Souls? (Oxford University Press 2019). W poszczególnych rozdziałach 
tej książki autor próbuje wykazać, że dusza nie jest jedynie niezbędnym elementem każdego 
z nas, ale w zupełności wystarcza do naszej egzystencji, stąd można przyjąć, że jesteśmy dusza-
mi. Ostatnia część pracy, zatytułowana Postscriptum teologiczne, jest dodatkiem do oryginalne-
go tekstu, zredagowanym przez autora z uwagi na teologiczny charakter czasopisma „Colloquia 
Theologica Ottoniana”.

** Richard Swinburne – emerytowany profesor Uniwersytetu Oksfordzkiego, pracujący w latach 
1985–2002 w Katedrze Filozofii Religii Chrześcijańskiej, od 1992 r. członek Akademii Brytyj-
skiej, ceniony autor, wykładowca i popularyzator filozofii, a także gorliwy apologeta teizmu 
chrześcijańskiego, doktor honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 
(2014 r.). ORCID: 0000-0001-9898-6135.
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tą samą osobą, którą była wcześniej, nawet jeśli jej osobowość uległa zmianie 
(jakkolwiek wkrótce się przekonamy, że w pewnych teoriach tożsamości osobo-
wej – choć tylko w niektórych – charakter osoby odgrywa jednak pewną rolę na 
drodze ustalania tożsamości).

1. Nośnik tożsamości

Jedna z pozornie oczywistych odpowiedzi na pytanie o czynnik decydujący o tym, 
że P2 jest tą samą osobą, co P1, brzmi: osoba P2 jest tą samą osobą, co P1, wtedy 
i tylko wtedy, gdy P2 ma to samo ciało, co P1. Jednakże ile tego samego ciała 
powinna mieć osoba P2? To oczywiste, że jeśli ktoś ma przeszczepione serce, 
to nadal żyje on sam, tyle że z nowym sercem. Podobnie dzieje się w przypadku 
przeszczepu każdego innego narządu, oprócz mózgu. Mózg jest organem wyjąt-
kowym, ponieważ od procesów, jakie w nim zachodzą, zależy nasze świadome 
życie. Możemy poruszać kończynami tylko dzięki temu, że w naszym mózgu 
dochodzi do pewnych zdarzeń, które są przyczyną ruchu naszych kończyn. Mo-
żemy widzieć i słyszeć, co się dzieje w świecie, tylko dlatego, że fale świetlne 
lub dźwiękowe powodują zmiany w naszych oczach i uszach, a to jest przyczy-
ną pewnych zmian w mózgu, co z kolei umożliwia nam doznania percepcyjne. 
Również wspomnienia i charakter zależą od procesów w mózgu. Bez działania 
mózgu nie moglibyśmy mieć żadnych świadomych przeżyć. Być może więc wła-
ściwą odpowiedzią na postawione wcześniej pytanie będzie stwierdzenie, że P2 
jest tą samą osobą, co P1, wtedy i tylko wtedy, gdy P2 ma ten sam mózg, co 
P1. W tym miejscu powtarza się jednak poprzednia trudność: ile tego samego 
mózgu potrzebuje osoba P2, aby być ciągle osobą P1? Podczas gdy większość 
komórek w różnych częściach naszego ciała w ciągu około siedmiu lat jest stop-
niowo zastępowana przez komórki nowe, to prawdopodobnie większość komórek 
mózgowych (tzn. neuronów) w ciągu normalnego ludzkiego życia zachowuje się 
niezmieniona. Można by to uznać za dodatkowy argument wspierający tezę, że 
to właśnie mózg jest czynnikiem, który odpowiada za to, kim jesteśmy. Choć 
nasze naturalne procesy życiowe nie prowadzą do stopniowego zastępowania 
określonych części mózgu, da się tego dokonać za sprawą operacji chirurgicz-
nych. Przecież chirurdzy często usuwają pacjentom chore części mózgu. Mimo 
że obecnie nie jest jeszcze możliwe zastąpienie uszkodzonego fragmentu mózgu 
elementem przeszczepionym z innego ciała, prawdopodobnie stanie się to wyko-
nalne w ciągu następnego stulecia. Obecnie chirurdzy zaczynają dopiero na nowo 
łączyć przerwane nerwy rdzeniowe: tym samym są na prostej drodze do uzyska-
nia możliwości łączenia przerwanych nerwów z nowymi nerwami, uzyskanymi 
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z dowolnego źródła, a nerwy łączące poszczególne części mózgu są nerwami tego 
samego rodzaju, co nerwy rdzeniowe. Dlatego powinno wkrótce stać się możliwe 
usunięcie dowolnej części mózgu poprzez przerwanie nerwów łączących tę część 
z resztą mózgu, a następnie połączenie przerwanych nerwów z fragmentem tego 
samego rodzaju, pobranym z innego mózgu. Ile zatem czyjegoś mózgu mogłoby 
tak zostać zastąpione, zanim ten ktoś przestałby istnieć?

Jest jeden znaczący fakt dotyczący mózgu, który czyni to zagadnienie jeszcze 
bardziej godnym uwagi. Otóż mózg składa się z dwóch półkul mózgowych – le-
wej i prawej – oraz z dolnej części zwanej móżdżkiem. Nasze świadome życie 
zależy od najbardziej zewnętrznej struktury mózgu zwanej korą mózgową. Zda-
rza się, że u niektórych pacjentów, cierpiących na pewną nieuleczalną odmianę 
padaczki, spowodowaną nieprawidłowo działającą półkulą mózgową, usuwa się 
część chorej półkuli lub nawet całą półkulę. Operację taką nazywa się hemisferek-
tomią anatomiczną. U pacjentów poddanych tej operacji można zaobserwować, że 
większość funkcji usuniętej części mózgu lub nawet całej półkuli zostaje przejęta 
przez inną część mózgu lub przez drugą półkulę. Dzięki temu pacjenci myślą i za-
chowują się podobnie jak przed operacją (z wyjątkiem napadów padaczkowych), 
przynajmniej pod tym względem, że w dużej mierze zachowują się ich wspomnie-
nia, a ich charakter nie różni się zbytnio od poprzedniego (operacja może mieć 
natomiast pewien wpływ na ich zdolność do poruszania kończynami). Przypadek 
ten pokazuje, że bez względu na to, która półkula zostanie usunięta, dochodzi do 
zasadniczego nałożenia się stanów mózgowych obu półkul, które wyłaniają świa-
dome wspomnienia i charakter. Przypuśćmy więc, że u pewnej osoby – nazwijmy 
ją Janem – usunęliśmy jedną z półkul mózgowych i zastąpiliśmy półkulą przesz-
czepioną z mózgu innej osoby – Jacka. Należałoby się wówczas spodziewać, że 
wynikowa osoba będzie miała zarówno pewne wspomnienia i cechy charakteru 
pochodzące z doświadczeń Jacka, jak również te, które wcześniej miał Jan. Zatem 
ta osoba jest Janem, Jackiem, czy może żadnym z nich? Gdybyśmy próbowali 
odpowiedzieć, że jest to Jan, jako że nadal posiada większość z mózgu Jana, to 
możemy sobie wyobrazić bardziej radykalną operację, w czasie której u każdej 
z trzech innych osób – nazwijmy ich Aleksandra, Aleks i Sandra – chirurdzy usu-
wają obie półkule. Następnie lewą półkulę Aleksandry łączą z mózgiem Aleksa, 
a prawą półkulę Aleksandry łączą z mózgiem Sandry. W tej sytuacji obie z po-
wstałych osób mogłyby mieć jednakowe roszczenia do tego, by być Aleksandrą, 
i wydaje się, że nie ma możliwości przeprowadzenia kolejnego eksperymentu, 
który mógłby ujawnić, kto z nich – Aleksandra, Aleks czy Sandra (jeżeli w ogóle 
ktokolwiek z nich) – nadal żyje.
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2. Przegląd teorii tożsamości

Teorie tożsamości osobowej, rozpowszechnione w świecie anglojęzycznym ostat-
nich kilku wieków, można podzielić na trzy grupy – teorie fizykalne, teorie men-
talne (psychologiczne), teorie mieszane. Teoria fizykalna ustala tożsamość osoby 
P2 z osobą P1, biorąc pod uwagę to, czy osoba P2 posiada to samo ciało (jego 
całość albo jakąś część) lub ten sam mózg, co osoba P1. Teoria mentalna prze-
sądza tożsamość osoby P2 z osobą P1, biorąc pod uwagę to, jak wiele osoba P2 
posiada autentycznych wspomnień życiowych osoby P1, oraz czy P2 ma charak-
ter podobny do charakteru osoby P1, a także czy owe wspomnienia i charakter 
osoby P2 są przyczynowo zależne od wspomnień i charakteru osoby P1. Teoria 
mieszana natomiast zawiera elementy teorii zarówno fizykalnej, jak i mentalnej. 
W obliczu trudności, które przedstawiłem, każda teoria fizykalna powinna dać 
odpowiedź na pytanie, ile z (ciała lub) mózgu osoby P1 musi mieć osoba P2, aby 
uzyskać (ciało lub) mózg osoby P1. Teoria mentalna musi z kolei powiedzieć, jak 
wiele wspomnień związanych z przeżyciami osoby P1 musi posiadać osoba P2 
oraz jak bardzo charakter osoby P2 musi być podobny do charakteru osoby P1, 
aby osoba P2 mogła być osobą P1. Teoria mieszana natomiast powinna wskazać, 
jaka kombinacja części mózgu i wspomnień mogłaby czynić osobę P2 identycz-
ną z osobą P1. Wszystkie te teorie, nazywane „teoriami złożonymi”, uzależniają 
tożsamość osoby P2 z osobą P1 od pewnego stopnia „ciągłości” jednej lub kilku 
różnych cech osoby P2 z odpowiednimi cechami osoby P1. Mózg osoby P2 jest 
ciągły z mózgiem osoby P1 do tego stopnia, w jakim każde zastąpienie części 
mózgu osoby P1 odbywa się sukcesywnie. Pamięć i charakter osoby P2 są ciągłe 
z pamięcią i charakterem osoby P1 do tego stopnia, w jakim każda utrata pamięci 
jest sukcesywna, czyli zachodzi stopniowe zastępowanie pewnych wspomnień 
nowymi wspomnieniami nowszych przeżyć. Niektóre z tych teorii wymagają 
również pewnego stopnia tego, co nazywa się „łącznością” jednej lub kilku róż-
nych cech osoby P2 z cechami osoby P1. Łączność mózgu osoby P2 z mózgiem 
osoby P1 jest kwestią tego, jak dużo oryginalnego mózgu pozostaje po każdym 
stopniowym jego zastąpieniu. Łączność pamięci i charakteru osoby P2 z pamięcią 
i charakterem osoby P1 jest kwestią tego, jak wiele wspomnień osoby P1 zachowa 
osoba P2 oraz jak podobne są ich charaktery. Na przykład szczegółowa mózgo-
wa teoria tożsamości osobowej mogłaby ustalić następujący wymóg „ciągłości”:  
P1 jest tą samą osobą, co P2, wtedy i tylko wtedy, gdy w dowolnym okresie pię-
ciu lat nie więcej niż 10% mózgu osoby P1 zostało zastąpione częścią pobraną 
z mózgu jakiejś innej osoby. Można dodać do tego również wymóg łączności 
na przykład taki, że nawet jeśli przez wiele lat znaczna część mózgu osoby P1 
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jest stopniowo zastępowana (przy czym w ciągu każdego pięcioletniego okre-
su zastępowane jest nie więcej niż 10%), wynikowa osoba P2 – aby ciągle być 
tą samą osobą – musi zachować 40% oryginalnego mózgu. Zatem P1 mogłaby 
być tą samą osobą, co P2, jeżeli po 5 latach zostałoby zastąpione tylko 9% jej 
mózgu. Gdyby jednak jej mózg zastąpiono w 11%, to P2 nie byłaby już osobą 
P1. Szczegółowa teoria mentalna powinna z kolei sprecyzować, czy pomiędzy 
osobami P1 i P2 musi istnieć łańcuch osób pośrednich, takich jak: osoba P1* 
w czasie t1* następującym bezpośrednio po t1, której wspomnienia i charakter 
są prawie takie same, jak osoby P1, a potem kolejna osoba P1** w czasie t1**, 
której wspomnienia i charakter są prawie takie same, jak osoby P1*, i tak dalej, aż 
dojdziemy w ten sposób do osoby P2. Teoria mogłaby również dopuścić istnienie 
luk w takim łańcuchu. Na gruncie tej teorii trzeba by także określić, jak wiele 
wspomnień i jak wiele z charakteru danej osoby musi być podobne do wspomnień 
i charakteru osoby z chwili poprzedzającej, aby taka sukcesja zagwarantowała, że 
osoba P2 jest osobą P1. Teoria mieszana zazwyczaj określa, że musi zachodzić 
ciągłość (a niekiedy łączność) pamięci i charakteru pomiędzy osobami P2 i P1, 
przyczynowana ciągłością mózgu. W tym wypadku – podobnie – aby teoria była 
precyzyjna, musi podać jak najwięcej szczegółów.

Wszystkie takie „złożone” teorie są podatne na zarzut arbitralności. Wyda-
je się wysoce arbitralne przypuszczenie, że P2 jest nadal tą samą osobą, co P1, 
jeśli w ciągu pięciu lat zostało zastąpione nie więcej niż 10% mózgu osoby P1, 
natomiast P2 nie jest osobą P1, jeżeli zostało zastąpione więcej niż 10%. Ten 
sam zarzut dotyczy każdej teorii mózgu, która powoływałaby się na jakieś liczby 
(np. „nie więcej niż 10% podczas jednej operacji”). Podobnie w przypadku teorii 
mentalnych i mieszanych: wydaje się wielce arbitralne sądzić, że P2 jest tą samą 
osobą, co P1, tylko wtedy, gdy potrafi przypomnieć sobie po pięciu latach co naj-
mniej 5% doświadczenia osoby P1. Żaden wyobrażalny eksperyment nie byłby 
w stanie wykazać, która z tych teorii jest poprawna. Eksperyment może bowiem 
pokazać tylko tyle, że jakaś osoba P2 ma taką a taką materię mózgową oraz takie 
a takie wspomnienia i charakter. Tymczasem problem dotyczy tego, czy osoba P2, 
która ma taką a taką materię mózgową oraz takie a takie wspomnienia i charakter, 
jest osobą P1. Nie ma zatem najmniejszego powodu, aby preferować jakąkolwiek 
teorię szczegółową, formułowaną przez jednego filozofa, przed teorią inną. Jed-
nak wybór właściwej teorii jest sprawą dużej wagi, gdyż ma on istotny wpływ na 
konkretne ludzkie decyzje.

Rozważmy przypadek pacjenta cierpiącego na poważną chorobę mózgu, któ-
rej nie można wyleczyć przez samo usunięcie określonej części tego organu, ale 
tylko przez zastąpienie tej części elementem uzyskanym z innego mózgu. Zanim 
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pacjent zgodzi się na taką operację, będzie musiał wiedzieć, czy istnieje prawdo-
podobieństwo, że ją przetrwa. Neurobiolog będzie w stanie powiedzieć pacjen-
towi, czy operacja prawdopodobnie zakończy się sukcesem w tym sensie, że po 
operacji pacjent będzie żywą i świadomą osobą. Będzie pacjentowi mógł również 
powiedzieć, ile z dotychczasowych wspomnień zachowa wynikowa osoba oraz – 
być może – czy po operacji ta osoba będzie miała charakter podobny do charak-
teru obecnego pacjenta. Ale jeżeli neurobiolog nie będzie miał dostępu do praw-
dziwej filozoficznej teorii tożsamości osobowej, to nie będzie w stanie pacjentowi 
powiedzieć, czy to jeszcze ten sam pacjent przetrwa operację.

Wiele takich teorii „złożonych” jest podatne również na drugi zarzut, któ-
ry można by nazwać zarzutem „więcej-niż-jeden-kandydatów”. Wspomniałem 
wcześniej o pewnej teoretycznej operacji, podczas której usunięto obie półkule 
mózgowe u Aleksandry oraz u dwóch innych osób – Aleksa i Sandry, a następnie 
lewą półkulę Aleksandry połączono z mózgiem Aleksa, a prawą półkulę Alek-
sandry połączono z mózgiem Sandry. Wówczas na gruncie teorii utrzymującej, 
że aby być osobą P1, wynikowa osoba musi mieć przynajmniej 10% mózgu oso-
by P1 oraz być w stanie pamiętać 5% dotychczasowych przeżyć osoby P1, obie 
wynikowe osoby – Aleks i Sandra – byłyby Aleksandrą. Nie jest to możliwe, po-
nieważ teraz te osoby mają całkiem niezależne życia i zupełnie rozbieżne myśli. 
Zarzut ten nie może być już jednak wymierzony w teorie, które do identyczności 
P2 z P1 wymagają odpowiednio dużego stopnia ciągłości i łączności między P1 
i P2 – wówczas tylko jedna z wynikowych osób mogłaby spełniać taki warunek, 
na przykład tylko jedna wynikowa osoba mogłaby mieć 60% mózgu osoby P1. 
Niektóre teorie w celu uniknięcia wspomnianego zarzutu podają taki dodatkowy 
wymóg, że P1 nie może być osobą P2, jeśli istnieje jakaś inna osoba P2*, która 
spełnia inne warunki ciągłości i łączności z P1 tak samo lub lepiej niż osoba P2. 
Stąd na przykład Robert Nozick stwierdził, że aby być osobą P1, osoba P2 musi 
być „najbliższym kontynuatorem” osoby P11. Według Nozicka ciągłość polega na 
tym, że stany mózgu osoby P1 wywołują u osoby P2 kolejne stany mózgu, dzięki 
którym osoba P2 ma wspomnienia i charakter ciągłe ze wspomnieniami i charak-
terem osoby P1 – tak długo, aż nie pojawi się konkurencyjny kandydat P2*, który 
spełnia te kryteria lepiej niż P2.

Ponieważ każdą próbę precyzowania tego typu teorii cechuje skrajna arbitral-
ność (oraz wiele z tych teorii jest podatne na zarzut „więcej-niż-jeden-kandyda-
tów”), filozofowie, którzy je formułują, zazwyczaj nie referują ich w szczegółach. 
Niektórzy autorzy wolą raczej zaproponować to, co Harold Noonan nazwał teorią 

1 Zob. R. Nozick, Philosophical Explanations, Cambridge, Massachusetts 1981, s. 27–114.



143Dusza czyni nas tymi, kim jesteśmy

„semantycznego niezdecydowania”2. Utrzymuje ona, że zastąpienie stosunkowo 
niewielkiej ilości materii mózgowej osoby P1 i dokonanie stosunkowo niewielkich 
zmian w pamięci i charakterze osoby P1 w stosunkowo krótkim okresie skutkuje 
tym, że wynikowa osoba jest nadal osobą P1; natomiast zastąpienie stosunkowo 
dużej ilości materii mózgowej osoby P1 i dokonanie stosunkowo dużych zmian 
w pamięci i charakterze P1 w stosunkowo dużym przedziale czasu świadczy o tym, 
że wynikowa osoba nie jest już osobą P1. Co więcej, nie jest „ani prawdziwe, ani 
fałszywe” stwierdzenie, że osoba, która powstała po zastąpieniu pośredniej ilości 
materii mózgowej i dokonaniu pośrednich różnic w pamięci i charakterze osoby 
P1, jest osobą P1. Na tej samej zasadzie, gdy jakaś powierzchnia jest czerwona-
wo-niebieska, to ani nie jest definitywnie prawdą, że ta powierzchnia jest czerwo-
na, ani definitywnie fałszem, że ta powierzchnia jest czerwona. Dlaczego więc nie 
moglibyśmy mówić podobnie o tożsamości osobowej?

Moja odpowiedź na to pytanie jest taka, że powraca tu w innej formie zarzut 
arbitralności. Powstaje bowiem pytanie, jak małe różnice w mózgu i pamięci oso-
by P1 oraz jak mały przedział czasowy są gwarancją tego, że P2 jest zdecydowa-
nie tą samą osobą, co P1, a także jak duże różnice w mózgu i pamięci osoby P1 
oraz jak duży przedział czasowy gwarantują, że P2 zdecydowanie osobą P1 nie 
jest. Jak szeroki jest ów pas graniczny obszaru różnic względem P1, na którym 
nie jest „ani prawdą, ani fałszem” stwierdzenie, że osoba P2 jest osobą P1? Każda 
odpowiedź na to pytanie będzie skrajnie arbitralna. Na jakiej bowiem podstawie 
wolno utrzymywać, że jeżeli nie więcej niż 10% mózgu osoby P1 zostanie za-
stąpione w ciągu pięciu lat, to P2 zdecydowanie będzie nadal osobą P1, a jeżeli 
w ciągu pięciu lat zostanie zastąpione więcej niż 30% mózgu osoby P1, to P2 de-
finitywnie osobą P1 nie będzie? I dlaczego pośrednie wartości zastąpienia w okre-
sach pośrednich miałyby świadczyć o tym, że nie jest „ani prawdą, ani fałszem” 
stwierdzenie tożsamości P1 z P2? 

Jednak – w przeciwieństwie do przypadku, w którym nie jest „ani prawdą, ani 
fałszem”, że powierzchnia jest czerwona – dla kogoś, kto ma zamiar poddać się 
operacji, ogromne znaczenie ma ustalenie, czy to zdecydowanie on tę operację 
przetrwa, czy też będzie „ani prawdą, ani fałszem”, że wynikowa osoba będzie 
nim. Z pewnością pacjent wolałby, ażeby to on sam przetrwał zabieg; mógłby się 
zastanawiać, jak by to było, gdyby stał się osobą, która ani nie jest nim, ani nie-
-nim. Bez względu jednak na to, jaki byłby ten stan, pacjent najprawdopodobniej 
i tak wolałby go od stanu, w którym zdecydowanie nie on przetrwał operację. 
W każdym razie skrajnie arbitralna byłaby każda filozoficzna teoria, która za-
proponowałaby mu minimalny stopień ciągłości z sobą samym, gwarantujący, że 

2 Zob. H. Noonan, Personal Identity, London–New York 2003, s. 105–126.
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wynikowa osoba będzie nim, oraz minimalny stopień ciągłości, wskazujący na to, 
że wynikowa osoba nim zdecydowanie nie będzie. A zatem nie ma najmniejszego 
powodu, aby wierzyć jakiejkolwiek takiej teorii.

Z uwagi na ciągłość między osobami, które mają coraz to mniej materii móz-
gowej jakiejś osoby P1 i coraz to mniej wspomnień i charakteru P1, większość 
z autorów, którzy opowiadali się za złożonymi teoriami tożsamości osobowej, 
skłoniła się ku pewnej teorii, która ową ciągłość dobrze odzwierciedla. Chodzi 
o teorię „tożsamości częściowej”3. U jej podstaw tkwi przekonanie, że im mniej 
materii mózgowej osoby P1 i (lub) wspomnień czy charakteru osoby P1 posia-
da wynikowa osoba P2 oraz im mniej stopniowy jest proces, w którym wyłania 
się zmiana, tym mniejsza jest tożsamość wynikowej osoby P2 z osobą P1. Po-
śród wybitnych filozofów, którzy opowiadali się za taką teorią, są Robert No-
zick, David Lewis i Derek Parfit. Nozick scharakteryzował osoby późniejsze, 
które wyłaniają się przyczynowo z osób wcześniejszych, jako „kontynuatorów” 
osób wcześniejszych4. Lewis pisał o tożsamości osobowej jako „kwestii stopnia” 
relacji (ciągłości i łączności), którą nazwał „relacją R”5. Parfit z kolei uważał, 
że osoby późniejsze są (w różnym stopniu) „ocalałymi” z osób wcześniejszych 
(w stopniu, w jakim mają fizyczną i mentalną ciągłość i łączność z nimi)6. Dla 
wszystkich tych autorów faktem, jaki teoria tożsamości osobowej musi opisać, 
jest stopień ciągłości i łączności, który w istocie stanowi „częściową tożsamość” 
osoby z osobą wcześniejszą. Według tych filozofów nazwanie późniejszej oso-
by rzeczywiście „tożsamą” z osobą przeszłą to nic innego, jak tylko użycie nie-
precyzyjnego terminu języka pospolitego w celu opisania przypadku, w którym 
pewna osoba ma bardzo duży stopień (być może stopień najwyższy) ciągłości 
i łączności z osobą przeszłą oraz (jak podkreślał Nozick) ma większy stopień 
ciągłości i łączności z tą właśnie osobą niż z osobami innymi. Zwolennicy tych 
teorii wskazują, że identyczność późniejszego nieożywionego obiektu fizycznego 
z obiektem wcześniejszym jest kwestią stopnia. Stół późniejszy można naturalnie 
scharakteryzować jako mebel będący „częściowo tym samym” stołem, co stół 
wcześniejszy, jeżeli składa się z niektórych tylko elementów stołu wcześniejsze-
go, na przykład jeżeli ma wszystkie jego nogi, ale inny blat. Faktem, na podstawie 
którego moglibyśmy stwierdzić, że późniejszy stół jest „całkowicie tym samym”, 
„częściowo tym samym” lub „odrobinę tym samym” stołem, jest skala ciągłości 

3 Termin „teoria tożsamości częściowej”, opisujący tę grupę teorii, został stworzony przeze mnie 
i – jak się wydaje – dobrze oddaje ich naturę.

4 Zob. R. Nozick, Philosophical Explanations…, s. 27–114.
5 Zob. D. Lewis, Philosophical Papers, t. 1, New York–Oxford 1983, s. 55–77.
6 Zob. D. Parfit, Reasons and Persons, Oxford 1984, s. 199–320.
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jego części z poszczególnymi częściami stołu wcześniejszego. Jeśli składa się on 
z większości elementów wcześniejszego stołu, to ma większą ciągłość z wcze-
śniejszym stołem, a zatem jest z nim „bardziej tożsamy” niż gdyby składał się 
z tylko nielicznych jego części. Dlaczego nie moglibyśmy powiedzieć tego same-
go o osobach, biorąc pod uwagę zarówno ciągłość ich wspomnień i charakteru, 
jak i materii mózgowej?

Otóż zachodzi olbrzymia różnica między osobami a rzeczami nieożywionymi, 
takimi jak stoły, ponieważ konsekwencją przyjęcia identyczności osoby wcze-
śniejszej z późniejszą jest to, że doświadczenia osoby przyszłej będą kiedyś prze-
żywane przez tę samą (wcześniejszą) osobę. Rzeczy nieożywione nie mają prze-
żyć, zatem ich tożsamość może być właściwie rozpatrywana pod kątem ciągłości 
(i być może łączności) ich części. Ale jeżeli tożsamość osobowa jest ostatecznie 
kwestią stopnia ciągłości, zachodzącej między następującymi po sobie osobami, 
to pod względem ciągłości musi być związana z ustaleniem dlaczego i kiedy dana 
osoba ma powód, by obawiać się złych przeżyć albo by mieć nadzieję na dobre 
przeżycia każdej takiej osoby, która jest jej bliskim „kontynuatorem” lub „oca-
lałym”. Zapewne trzeba by powiedzieć, że dana osoba ma tym więcej powodów 
do obaw czy nadziei, związanych z przeżyciami przyszłej osoby, w im większym 
stopniu ta przyszła osoba jest jej bliskim kontynuatorem. To właśnie prowadzi do 
konkluzji, którą uważam za niepodważalny zarzut wobec każdej z teorii „częścio-
wej tożsamości”. Podczas gdy na zarzut „więcej-niż-jeden-kandydatów” podatne 
są tylko niektóre z omówionych wcześniej przeze mnie teorii złożonych – te, 
które zakładają, że każda przyszła osoba albo zdecydowanie jest, albo zdecydo-
wanie nie jest tożsama z osobą przeszłą – to na pewną postać tego zarzutu są 
podatne wszystkie teorie „częściowej tożsamości”. Według każdej teorii, zgodnie 
z którą kontynuacja istnienia jest kwestią stopnia, zawsze jest możliwe, aby osoba 
P1 miała więcej niż jednego kontynuatora (lub kogokolwiek), aczkolwiek jeden 
z nich może być kontynuatorem bliższym od drugiego. Na przykład jeżeli osoba 
P2 ma tylko 70% mózgu P1, to pozostałe 30% może być przekazane osobie P2*. 
Zatem choć P2 jest bliskim kontynuatorem osoby P1, to osoba P2* jest również 
jej kontynuatorem, choć już dalszym. Ponieważ jednak oboje są kontynuatorami 
osoby P1, to można powiedzieć, że to osoba P1 będzie miała (w różnym stopniu) 
doświadczenia zarówno osoby P2, jak i osoby P2*. Więc jeśli osoba P1 wiedzia-
łaby zawczasu, co się stanie z jej mózgiem, a także wiedziałaby, że P2 będzie 
wieść życie szczęśliwe, natomiast P2* życie nędzne, to P1 musiałaby się spodzie-
wać w przyszłości życia częściowo szczęśliwego i częściowo nędznego (choć 
oczywiście bardziej szczęśliwego niż nędznego, ponieważ P2 będzie jej bliższą 
kontynuacją niż P2*). Co by to mogło oznaczać, skoro żadna z przyszłych osób 
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nie będzie miała przecież życia, które jest częściowo szczęśliwe, a częściowo 
nędzne? Osoby P2 i P2* będą miały zupełnie odrębne życia i żadne z nich nie 
będzie mieszanką szczęścia i nędzy. Być może właściwa byłaby sugestia, że tak, 
jak w przypadku stołów, jedna część osoby P1 będzie wiodła życie szczęśliwe, 
a druga jej część życie nędzne? Jednakże przeżycia są własnością osoby, a nie 
własnością części osoby: ponieważ część mojego mózgu może być odpowiedzial-
na za to, że słyszę dźwięk, a inna część mojego mózgu może być odpowiedzialna 
za to, że czuję ból, to JA współ-doznaję dźwięku i bólu. Nie może być tak, że 
jedna część mnie czeka z przyjemnością na przeżycia P2, a inna część mnie ocze-
kuje ze strachem doświadczeń P2*. Tak więc częściowa tożsamość obu osób, P2 
i P2*, z osobą P1 nie może polegać na tym, że P2 jest tożsama z jedną częścią 
P1, a P2* jest tożsama z inną częścią P1. Z uwagi na to wydaje się niemożliwe do 
zaakceptowania stwierdzenie, że przyszła osoba jest częściowo tożsama z osobą 
wcześniejszą. Stopień ciągłości mózgu lub wspomnień nie może być czynnikiem 
decydującym o tożsamości osobowej.

Na tej podstawie można przyjąć konkluzję, że prawdopodobnie żadna teo-
ria złożona nie jest w stanie rozstrzygnąć, czy dana osoba jest tożsama z osobą 
późniejszą, ponieważ żadna z tych teorii nie potrafi wyjaśnić, czym byłaby dla 
wcześniejszej osoby perspektywa posiadania przeżyć, których będzie doświad-
czać osoba przyszła. Nie wystarczy, aby po prostu istniał jakiś stopień ciągłości 
i łączności między przeżyciami osób wcześniejszych i późniejszych. 

Tymczasem, w przeciwieństwie do „teorii złożonych”, „teorie proste” głoszą, 
że tożsamość osobowa nie może być analizowana pod kątem jakichkolwiek wła-
sności lub pod kątem substancji o różnych stopniach czy nasileniach, ponieważ – 
z powodów, o których wspomniałem – tożsamość osobowa jest całkowita albo 
żadna. Każda osoba jest albo nie jest tą samą osobą, co osoba wcześniejsza, i nie 
ma możliwości pośredniej. Z pewnością, im więcej ciągłości (i łączności) między 
mózgami P1 i P2, a także ich pamięcią i charakterem, tym jest bardziej prawdo-
podobne, że P2 jest osobą P1, jednak ciągłość jest jedynie uzasadnieniem proba-
bilistycznym tożsamości, a to co innego niż sama ciągłość (tak jak ślad na piasku 
uprawdopodabnia fakt, że ktoś w tym miejscu chodził, ale ten, kto chodził, jest 
czymś zupełnie innym niż ślad na piasku). 

W takim razie na czym polega tożsamość osobowa? Dlaczego po prostu nie 
powiedzieć, że jest to problem ostateczny i nie do rozstrzygnięcia i że fakt bycia 
osoby P2 tym samym, kim jest P1, nie może być poddawany dalszej analizie? 
Dlaczego po prostu nie powiedzieć, że zarówno stwierdzenie, że P1 jest tą samą 
osobą, co P2, jak stwierdzenie, że P1 to nie ta sama osoba, co P2, to prawdy 
nieanalizowalne, nawet jeśli nie możemy wiedzieć, która z nich jest prawdziwa? 
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Otóż problem polega na tym, że byłoby to niezgodne z wysoce wiarygodną zasa-
dą, którą nazywam „zasadą tożsamości kompozytów” i którą teraz wyjaśnię. 

3. Zasada tożsamości kompozytów

Substancja jest rzeczą, która posiada przypadłości, jest składnikiem świata, a jej 
częściami mogą być inne substancje. Tak więc Droga Mleczna, mój dom, moje 
biurko i każdy z atomów, z których moje biurko jest zbudowane, są substancjami. 
Wszystkie one posiadają własności, w tym własności kształtu, masy, objętości, 
koloru itp. Osoby również są substancjami. Zasada tożsamości kompozytów głosi:

Jeśli jakaś substancja istnieje w pewnym przedziale czasowym i charakteryzuje się 
określonymi własnościami, a inne substancje, posiadające również określone wła-
sności, są jej częściami, zorganizowanymi w pewien sposób i posiadającymi jakąś 
historię, to nie jest logicznie możliwe, by te części, istniejąc w tym samym układzie 
i mając te same własności w tym samym przedziale czasowym, mogły stanowić inną 
substancję niż ta, którą tworzą.

Rozważmy przypadek pewnego samochodu C1 zaparkowanego w określonym 
czasie na pewnym parkingu. Samochód ten składa się z wielu części, takich jak 
silnik, koła, siedzenia itd., rozmieszczonych w ustalony sposób. Pojazd posiada 
jakąś historię, w czasie której zyskiwał lub tracił rozmaite własności i części. 
Każda z części samochodu C1 posiada również swoją historię, w czasie której 
zyskiwała i traciła rozmaite własności. Czy jest możliwe, aby zamiast samochodu 
C1 w tym samym miejscu i w tym samym czasie był zaparkowany inny samo-
chód C2, wykonany z dokładnie tych samych części, rozmieszczonych w ten sam 
sposób, części, które w każdym momencie mają dokładnie te same własności, co 
części samochodu C1 – samochód C2 będący innym samochodem niż C1? Tego 
typu przypuszczenie nie ma najmniejszego sensu. Historia i własności tego samo-
chodu oraz historia i własności jego części całkowicie przesądzają o tym, jaki to 
samochód. Byłoby po prostu niespójne z wszystkim, co powiedziałem na temat 
identyczności, gdyby C2 mógł być samochodem innym niż C1.

Spróbujmy teraz zrewidować przytoczony wcześniej przykład osoby P2, zbu-
dowanej z pewnych części osoby P1 i mającej niektóre wspomnienia jej przeżyć. 
Każda osoba jest substancją. Zatem, na mocy zasady tożsamości kompozytów, 
każda osoba P2*, zbudowana z dokładnie tych samych części (uzyskanych od oso-
by P1), co osoba P2 (włącznie z częściami mózgu), zorganizowanych w taki sam 
sposób, mająca te same własności i historię oraz dokładnie te same wspomnienia 
przeżyć osoby P1, a także posiadająca dokładnie ten sam stopień podobieństwa 
charakteru osoby P1, byłaby po prostu osobą P2. Z tego wynika, że jeżeli P2 skła-
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da się tylko z części fizykalnych i zarówno ona, jak i jej części mają określoną hi-
storię (włącznie z posiadaniem określonych minionych doświadczeń), to nie jest 
możliwe, aby osoba P2 była albo osobą P1, albo nie-P1 (a więc jakąś inną osobą). 
Zasada ta nie przesądza, czy P2 jest osobą P1, ale wynika z niej, że albo logiczną 
konsekwencją jej minionej historii i historii wszystkich jej części jest to, że jest 
ona osobą P1, albo logiczną konsekwencją jej minionej historii jest to, że nie jest 
ona osobą P1 – pod warunkiem, że jedynymi jej częściami są elementy fizykalne. 
Ale biorąc pod uwagę „teorię prostą”, na której korzyść argumentowałem, moż-
na by przypuszczać, że części fizykalne osoby P2 oraz ich własności (mentalne 
i fizyczne) będą komponentem niewystarczającym do ustalenia, czy P2 jest osobą 
P1. Zatem osoba P2 musi posiadać inny składnik, który decyduje o tym, czy przy-
szła osoba jest czy nie jest osobą P1. Ten składnik musi być nie-fizykalny i niepo-
dzielny, ponieważ gdyby był podzielny, to omówione wyżej problemy powróci-
łyby, przyjmując postać pytania: jaka proporcja owego składnika jest niezbędna, 
aby osoba P2 mogła być osobą P1? Ów nie-fizykalny i niepodzielny czynnik jest 
tym, co nazwiemy „duszą” osoby P1. Biorąc pod uwagę fakt, że istnieje osoba 
P2, która ma duszę osoby P1, każda sugestia, że części fizyczne czy mentalne lub 
jakieś własności fizykalne są jednakowoż konieczne, aby P2 pozostawała osobą 
P1, byłaby otwarta na powracające trudności z ustaleniem, jaka proporcja tych 
cech jest nieodzowna. Stąd nasuwa się wniosek, że jeśli istnieje osoba P2, która 
ma duszę osoby P1, to P2 jest osobą P1, a jeśli P2 nie ma duszy osoby P1, wów-
czas P2 osobą P1 nie jest. Zazwyczaj dopóki nie mamy do czynienia z dużymi 
przeszczepami mózgu czy amnezją, nie ma wątpliwości, że nasza dusza będzie 
tam, dokąd idzie nasz mózg. Jednakże w sytuacjach zagadkowych nikt nie może 
przewidzieć, dokąd nasza dusza się uda. Niemniej we wszystkich okolicznościach 
to właśnie nasza dusza określa, kim jesteśmy.

4. Postscriptum teologiczne

W centrum doktryny chrześcijańskiej stoi pogląd, że w czasie Ogólnego Zmar-
twychwstania umarli powstaną z martwych jako ludzie cieleśni. Jednak umarłe 
ciała ludzkie bywają często palone w krematorium i zamieniane w porcje energii. 
Porcja energii jest po prostu porcją i zależy tylko od tego, ile zawiera energii. Nic 
nie odróżnia porcji energii uzyskanej ze spalenia jednego ciała od porcji energii 
uzyskanej ze spalenia innego ciała. W związku z tym, jeśli jakaś konkretna osoba 
P1 ma powstać z martwych w czasie Ogólnego Zmartwychwstania, to musi ist-
nieć jakiś inny istotny składnik tej osoby, nie-fizykalny i niepodzielny, który prze-
żyje ogień krematorium, by ponownie połączyć się z ciałem, i tym składnikiem 
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jest właśnie dusza. Wniosek płynący z tej pracy jest istotny dla doktryny chrze-
ścijańskiej: posiadanie duszy, która czyni nas tym, kim jesteśmy, jest warunkiem 
koniecznym naszej tożsamości.

W doktrynie katolickiej, prawosławnej, jak również wielu nurtów protestanc-
kich, rozpowszechniony jest pogląd, że każdy człowiek (lub przynajmniej isto-
towa część każdego człowieka) pomiędzy śmiercią a Ogólnym Zmartwychwsta-
niem nadal żyje, nie posiadając ciała, a ponownie połączy się z ciałem dopiero 
w momencie zmartwychwstawania. Jeżeli stanowisko, za którym się opowiadam 
w końcowej części książki Are We Bodies or Souls? jest słuszne, to ten pogląd 
musi być rozumiany jako teza, zgodnie z którą nie tylko istotna część nas żyje 
nadal między śmiercią i Ogólnym Zmartwychwstaniem, ale żyje wszystko, co jest 
w nas istotne, a więc żyje po prostu każdy z nas7. Ten wniosek stoi w wyraźniej 
opozycji do stwierdzenia Tomasza z Akwinu, że anima non est ego8. To właśnie 
„cali” święci, których ciała leżą w ziemi, rzeczywiście przebywają w niebie, a nie 
jest tak, że jedynie jakaś esencjalna część każdego z nich tam przebywa.

Ale utrzymując stanowisko, że wszystko, czego człowiek potrzebuje do ist-
nienia, to istnienie jego duszy, nie zaprzeczam, że człowiek potrzebuje ciała, aby 
móc działać. Dopiero kiedy mamy ciało, możemy przemieniać świat i wchodzić 
w interakcje z innymi ludźmi. Ciało daje nam miejsce w społeczeństwie, na które 
oddziałujemy i którego oddziaływania doświadczamy, przez co stajemy się czę-
ścią świata publicznego. Oddziałuję na innych, używając mojego ciała do chwy-
tania ich ciał lub do wydawania dźwięków, które oddziałują na ich uszy, lub do 
pisania liter, które oni odczytują za pomocą swoich oczu. Pozwalam im również 
oddziaływać na mnie przez wpływanie na moje ciało w podobny sposób. Dusza 
bez ciała byłaby bardzo samotna i bezsilna (chyba tylko z wyjątkiem sytuacji, 
w której by miał miejsce jakiś cud). Święci potrzebują cudów, aby mogli wcho-
dzić w interakcje z nami lub ze sobą nawzajem. Tak więc Dobra Nowina jest 
„dobra” właśnie dlatego, że nasze zmartwychwstanie będzie zmartwychwstaniem 
cielesnym.

tłumaczenie artykułu: Krzysztof Jaworski

7 Zob. R. Swinburne, Are We Bodies or Souls?, Oxford University Press 2019.
8 Zob. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, I, q. 75, a. 4 (przekład polski: Tomasz z Akwinu, 

Suma teologiczna, t. 6, Londyn 1980, s. 12–13).
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DUSZA CZYNI NAS TYMI, KIM JESTEŚMY

Streszczenie

Teoria tożsamości osobowej jest teorią poszukującą czynnika decydującego o tym, że 
osoba P2 w czasie t2 jest tą samą osobą, co osoba P1 w czasie t1 wcześniejszym od t2. 
Większość współczesnych teorii to „teorie złożone”. Teorie złożone utrzymują, że tożsa-
mość dwóch osób zależy od pewnego stopnia „ciągłości” lub „łączności” między dwiema 
osobami pod względem jednej lub większej liczby cech – P2 musi posiadać część ciała lub 
mózgu P1 i/lub być zdolna do zapamiętania niektórych przeżyć osoby P1. Wszystkie te 
teorie są podatne na zarzut arbitralności – każda z nich musi bowiem dokładnie określić, 
jaki stopień odnośnej cechy sprawiłby, że P2 byłaby tą samą osobą, co P1, a wybór jakiej-
kolwiek konkretnej wartości jest w tym wypadku całkowicie arbitralny. Aby wystawić się 
na taki zarzut, teorie złożone muszą twierdzić, że bycie tą samą osobą, co P1, jest kwe-
stią stopnia. Tymczasem „teorie tożsamości częściowej” są przedmiotem krytyki z uwagi 
na znamienną konsekwencję, że więcej niż jedna późniejsza osoba może być częściowo 
identyczna z osobą P1. Taka konsekwencja nie może być sformułowana w sposób spójny. 
Wynika z tego, że albo osoba P2 jest w pełni identyczna z osobą P1, albo osoba P2 nie 
jest w ogóle identyczna z osobą P1, co prowadzi do „prostej teorii” tożsamości osobowej, 
zgodnie z którą tożsamości osobowej nie można analizować pod kątem cech o różnym 
stopniu nasilenia. Jednak w czasie t2 musi zachodzić jakaś różnica między osobą P1 
a osobą, która osobą P1 nie jest. Konkluzją niniejszej pracy jest stwierdzenie, że osoba P2 
jest identyczna z osobą P1, jeśli obie mają tę samą niepodzielną nie-fizyczną część, czyli 
tę samą duszę. W przeciwnym razie osoby P1 i P2 identyczne być nie mogą. W związku 
z tym element, który czyni osobę tym, kim ona jest, to dusza tej osoby.

Słowa kluczowe: tożsamość osobowa, osoba, mózg, umysł, dusza, neuronauka
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OUR SOUL MAKES US WHO WE ARE

Summary

A theory of personal identity is a theory about what makes some person P2 at a time T2 
the same person as some person P1 at an earlier time T1. Most contemporary theories 
are “complex theories”. Complex theories hold that the identity of two persons depends 
on a certain degree of “continuity” or “connectedness” between the two persons of one 
or more features – P2 having some of P1’s body or brain, and/or being able to remember 
some of the experiences of P1. All these theories are open to the arbitrariness objection – 
that any such theory has to state exactly what degree of the relevant feature would make 
P2 the same as P1, and the choice of any particular value for that degree would be entirely 
arbitrary. To meet this objection complex theories have to claim that being the same person 
as P1 is a matter of degree. But such “partial identity theories” are open to the objection 
that they have the consequence that more than one later person could be partly identical to 
P1, a consequence that cannot be spelled out coherently. It follows that either P2 is fully 
identical to P1, or P2 is not at all identical to P1, and so leads to the “simple theory” of 
personal identity, that personal identity cannot be analysed in terms of features of which 
there can be different degrees. But there must be a difference between a person at T2 who 
is P1 and one who is not P1. And so the paper concludes that P2 is identical to P1 if they 
both have the same indivisible non-physical part, that is the same soul; but otherwise they 
are not the same. What makes a person who they are is their soul.

Keywords: personal identity, person, brain, soul, neuroscience
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On September 9–14, 2019, the 11th Polish Philosophical Congress at the John 
Paul II Catholic University of Lublin was held. The meeting was organized by the 
Faculty of Philosophy of the Catholic University of Lublin, and co-organized by 
the Committee of Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences and 
the Polish Philosophical Society. The event was held under the honorary patronage 
of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda. Monika Walczak, dean 
of the Faculty of Philosophy of the Catholic University of Lublin was appoint-
ed the Chair of the Program Committee, while the Organizing Committee was 
headed by Marek Lechniak, director of the Institute of Philosophy of the Catholic 
University of Lublin. Event sponsors included, among others, the Marshall of the 
Lubelskie Voivodship and the Department of Strategy and Investor Service of the 
Lublin City Hall. The Philosophical Congress also enjoyed the interest of the me-
dia, which included, in particular, TVP3 Lublin, Polish Radio Lublin, Radio Plus, 
Dziennik Wschodni and the magazine “Filozofuj!”.

The tradition of the Philosophical Congresses dates back to the interwar peri-
od. The first Congress took place in 1923 in Lviv, and then in 1927 (Warsaw) and 
1936 (Cracov). Owing to the war and adverse circumstances in post-war Poland, 
the next Congress could take place only after four decades, in 1977 in Lublin. The 
next two conventions were held irregularly in 1987 (Cracov) and 1995 (Torun), 
and since 2004 the principle of a four-year interval between successive meetings 
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(2004, 2008, 2012) has been adopted, except for the tenth anniversary congress, 
which took place in 2015 in Poznan.

Each Polish Philosophical Congress is a great feast of philosophy, where the 
vast majority of Polish wisdom lovers gather. This feast has a double dimension: 
personal and scientific. First of all, it is an opportunity to meet and integrate. 
Contrary to appearances, this is an important aspect of these meetings. Personal 
knowledge of each other often results in joint scholars’ projects which give birth 
to valuable scientific results. Secondly, the congress is an intellectual feast con-
sisting of numerous lectures and panels. There were about 650 participants from 
110 scientific and research centers from Poland and Europe as well as from China 
and Japan who took part in the 11th Polish Philosophical Congress. Owing to such 
a large number of participants, the Congress proceeded in twenty different sec-
tions: Section of Philosophical Anthropology, Section of Didactics of Philosophy, 
Section of Epistemology and Metaphilosophy, Section of General Ethics, Sec-
tion of Detailed and Applied Ethics, Section of Philosophy of Culture, Section of 
Philosophy of Nature and Philosophy of Natural Sciences, Section of Philosophy 
of Religion, Section of Philosophy of Society, Law and Politics, Section of Philo-
sophy of Art and Aesthetics, Section of Philosophy of Technic, Section of Philoso-
phy of Mind and Cognitive Science, Foreign Guests Section, Section of History of 
Modern and Contemporary Philosophy, Section of History of Polish Philosophy, 
Section of History of Ancient and Medieval Philosophy, Section of Logic, Section 
of Methodology and Philosophy of Science, Section of Ontology and Metaphy-
sics, Section of Semiotics and the Philosophy of Language. Every day there were 
also plenary lectures (given by: Jacek Jadacki, Peter Simons, Renata Ziemińska, 
Elżbieta Jung, Tomasz Żuradzki, Lesław Hostyński and Stanisław Judycki).

The ceremonial opening of the 11th Polish Philosophical Congress took place 
on Monday, September 9 at 15:00 in the Stefan Cardinal Wyszyński Hall of the 
Main Building of the Catholic University of Lublin. Inaugural lecture entitled 
“The puzzle of causality” was delivered by Jacek Jadacki. The lecture was an 
analysis of causality relationships. The author’s aim was to show that indeed there 
are many concepts of causality. He tried to analyze the relationships between these 
concepts. It shed new light on the age-old philosophical disputes regarding cau-
sality, determinism and creationism. After the inaugural lecture, there was a lively 
concert by the group Caravana Banda, which took the audience into the world of 
Balkan music. The first day of the congress ended with a gala dinner for all par-
ticipants at the John Paul II Collegium.
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The program of the consecutive days of the symposium was tight and included 
the following blocks:
 – plenary lecture (usually in the mornings);
 – lectures in individual sections (mornings and afternoons);
 – two or three discussion panels (in the afternoons);
 – special symposia (at different times of the day).

Apart from that, several accompanying events were organized: Cantata for the 
four wings of the Enigmatic Theater, Meeting of the Committee of Philosophical 
Sciences of the Polish Academy of Sciences, Meeting of the Philosophical Section 
of Lecturers of Catholic Universities, Franciszkański Hofman exhibition, Lublin 
School of Philosophy exhibition, Fair of Scientific Publishers. There was also an 
opportunity to receive free archival issues of “Filozofuj” magazine promoting 
broadly understood philosophy, which was rather a surprise for the invited guests. 
The magazine is published by the Academicon Publishing House.

Some participants could take meals offered by the organizer, choosing full or 
half board for an additional fee. Although the organizer did not provide accom-
modation, a list of recommended places was shared where participants could stay.

All congress events took place at the Main Campus of the Catholic University 
of Lublin: in the Knowledge Transfer Center, in the Main Building and in the John 
Paul II Collegium. Each of these buildings was adapted for the needs of the disa-
bled. The speakers could use multimedia projectors and high-class sound system 
provided in larger rooms.

This synthetic report is impossible to recall all interesting philosophical ideas 
presented during the symposium. Due to overlapping dates, it was not possible 
for the same person to attend each lecture. Participants often had to choose one 
of several competing events. However, one can safely say that the issues of “the 
whole” philosophy were discussed, even in an interdisciplinary perspective. The 
detailed program of the 11th Polish Philosophical Congress is available on the 
event’s website1. There is also a printed book received by each participant2. In 
addition, each participant was provided a handy material bag, a large and legible 
ID badge, a briefcase, notebook, pen and printed promotional materials of the 
Catholic University of Lublin, Lublin City and the Lublin Province.

The crowning event of the 11th Polish Philosophical Congress was a plenary 
lecture by Stanisław Judycki entitled “Metaphysics and the idea of salvation”. The 
author presented how Western philosophical thought tried to deal with the thesis 
that if there is no “eternal salvation” after death, then it has to be an “axiological 

1 See https://zjazdfilozoficzny.kul.pl/services/program/ [accessed: 7.12.2019].
2 XI Polski Zjazd Filozoficzny. Program, ed. A. Zykubek, Lublin 2019.
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disaster”. We want to believe that the world we live in is just a “cradle”, the begin-
ning of an infinite life. Judycki asked the question what the eternal life of cogni-
tive, valuing and feeling subjects might be. Judycki’s lecture gave an impulse for 
a lively discussion.

At the end, a summary of the works in thematic sections was held by the presi-
dents or secretaries of the sections. During an hour, it was not only possible to get 
acquainted with the statistical data on each section (such as the number of speak-
ers, discussants or canceled lectures), but also – depending on the creativity of 
the reporter – to learn the nature of the works as well as the main ideas presented 
during the meetings or practical postulates.

The 11th Polish Philosophical Congress held in 2019 at the John Paul II Catho-
lic University of Lublin added important verses on the pages of the book of the 
Polish philosophical tradition. The organizer fulfilled all his obligations in an ex-
emplary way, by giving participants the opportunity to experience a real intellec-
tual and spiritual feast. As announced, some of the speeches will be included in 
the special issue of the “Roczniki Filozoficzne” journal published by the Faculty 
of Philosophy of the Catholic University of Lublin.

The Committee of Philosophical Sciences of the Polish Academy of Sciences 
and the Main Board of the Polish Philosophical Society have decided to entrust 
the organization of the next such Congress in 2023 to the Institute of Philosophy 
of the University of Łódź. It is worth emphasizing that the 12th Polish Philosoph-
ical Congress in Łódź will take place exactly on the hundredth anniversary of the 
1st Polish Philosophical Congress in Lviv.
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Summary

On September 9–14, the 11th Polish Philosophical Congress was held at the John Paul II 
Catholic University of Lublin. Conventions of this kind have been a part of the scien-
tific life of Polish philosophers for almost a century. Each meeting is an opportunity to 
exchange ideas, present the current state of research in the field of philosophy, or inte-
grate the world of Polish philosophers. Initially, this report presents the idea behind Pol-
ish philo sophical conventions and briefly describes their history. Then, substantive and 
organizational details of the last congress in Lublin are given. Finally, plans for the next 
such event are presented.

SPRAWOZDANIE Z XI POLSKIEGO ZJAZDU FILOZOFICZNEGO  
W LUBLINIE

Streszczenie

W dniach 9–14 września 2019 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II 
odbywał się XI Polski Zjazd Filozoficzny. Tego typu zjazdy od prawie stu lat wpisują się 
w życie naukowe polskich filozofów. Każde ze spotkań jest okazją do wymiany myśli, 
prezentacji aktualnego stanu badań z zakresu filozofii, czy też integracji świata polskich 
filozofów. Niniejsze sprawozdanie w początkowej części wyjaśnia ideę przyświecającą 
polskim zjazdom filozoficznym oraz przedstawia krótko ich historię. Następnie podane 
są szczegóły merytoryczne i organizacyjne dotyczące ostatniego zjazdu w Lublinie. Na 
koniec przedstawiono plany związane z następnym takim wydarzeniem.




