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Wprowadzenie
Dwieście lat temu, 29 czerwca 1814 roku, w Dzięciołowie,
na terenie dzisiejszej archidiecezji białostockiej, z ojca prawosławnego i matki luteranki urodził się Piotr Semenenko. Jako że
nie było w pobliżu żadnej cerkwi ani protestanckiego zboru,
chłopiec został ochrzczony w pobliskim kościele katolickim
w Dolistowie. Już te wszystkie okoliczności zdają się ukazywać, że życie Piotra miało być niezwykle ciekawe i urozmaicone. Albo też – jak zauważył nieco później jego bliski przyjaciel
i mentor, Bogdan Jański – że Pan Bóg wybiera dziwne drogi, aby
prowadzić człowieka do swoich celów. I dziwne były te drogi
życiowe Piotra: od szkoły parafialnej księży misjonarzy w Tykocinie przez gimnazja w Rosieniach i Krożach do Wydziału Filozofii Uniwersytetu Wileńskiego, a potem przez artylerię pieszą
powstania listopadowego, internowanie w okolicach Królewca po
emigrację do Francji. Dziwne były też drogi ducha Semenenki:
od odejścia od wiary pod wpływem lektur filozoficznych przez
lewicowy radykalizm i rewolucyjne skłonności anarchistyczne po głębokie nawrócenie do Boga i do Kościoła, by wreszcie
położyć swoje życie u fundamentów zgromadzenia zmartwychwstańców wraz z kapłaństwem, redakcją pierwszej Reguły
tej wspólnoty i wieloletnią posługą przełożonego generalnego.
Zaiste, nie tylko interesująca i intrygująca to biografia, lecz prawdziwie „piękna była to postać”.
Czasy, w których przyszło Piotrowi Semenence przemierzać
owe dziwne drogi Boże, można by uznać za trudne z naszej perspektywy widzenia świata. Bowiem komunikacja, zarówno ta
transportująca ludzi z jednego miejsca w drugie, jak i owa prze-
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nosząca ludzkie myśli od jednego człowieka do drugiego, zdaje
się do pięt nie dorastać naszym współczesnym technologiom w tym
względzie. Jednakże, co niezwykle ciekawe, ludzie wówczas żyjący
przemieszczali się sprawnie i wprawnie po całej Europie i nie tylko,
czego Semenenko znowu może być przykładem w swoich rozlicznych podróżach, gdy o strefie Schengen przypuszczalnie nawet
jeszcze nie śniono. Ponadto bez komputerów czy wielobitowych
nośników pamięci ludzie ówcześni zostawili po sobie znacznie
więcej – by nie rzec – ogrom dokumentacji, dzięki której możemy
mieć fascynującą wiedzę o tamtych czasach i osobach. Jednym
z najpopularniejszych sposobów zapamiętywania historii było wtedy prowadzenie dziennika, najczęściej dla użytku własnego. Ileż
informacji dostarczają nam dzisiaj pilnie i drobiazgowo zapisane
atramentem karty papieru! Trudno sobie wyobrazić odpowiednią analizę XIX wieku bez głębokiego wczytania się w owe teksty
źródłowe. Te dzienniki, wraz z namiętnie pisanymi podówczas
listami, to prawdziwy skarb, prawie że niewyczerpany.
Również Piotr Semenenko prowadził swoje osobiste zapiski
w formie dziennika. I chociaż jego mnogie listy już doczekały
się publikacji, to ów Dziennik wciąż czeka na pełne odkrycie
i wydobycie na światło dzienne. Zmartwychwstańcy zatroszczyli się swego czasu o przełożenie rękopisu na maszynopis,
ale wydanie drukiem ciągle jeszcze nie doszło do skutku. Dlatego
tym cenniejsza jest ta książka, którą przygotowano z racji 200.
rocznicy urodzin tej pięknej Postaci w ramach serii wydawniczej
„Duchowość Klasztorów Polskich: Przekaz i Komunikacja”, którą
od kilku lat pieczołowicie kontynuuje Katedra Duchowości Mediów
i Relacji Społecznych Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Autorzy tej swoistej
monografii, reprezentujący różne środowiska naukowe, zechcieli bowiem uczynić niepublikowany Dziennik Piotra Semenenki
przedmiotem swoich zainteresowań i badań, co przełożyło się
na wielopłaszczyznową analizę obecnych tam treści i zagadnień.
Powstał dzięki temu piękny obraz, który wydobywa z Dziennika
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Semenenkowską perspektywę postrzegania mistyki i filozofii,
antropologii i pedagogiki, teologii i duchowości. Należy mieć
nadzieję, iż tak stworzony obraz zaprosi i zachęci następnych
badaczy do wniknięcia w rzeczywistości zamknięte w słowach
Dziennika i do odkrywania piękna Autora tych słów, który wart
jest tego odkrywania zwłaszcza – choć nie tylko – z racji 200. rocznicy
urodzin.
Niech ta publikacja obudzi w zmartwychwstańcach poczucie
pozytywnej dumy, płynącej ze świadomości duchowej więzi
z sługą Bożym ojcem Piotrem Semenenką, współzałożycielem
zgromadzenia, a jednocześnie pragnienie kontynuowania i rozwijania tych treści, które ojciec Piotr po sobie zostawił. Jest to
bowiem – jak urokliwie zauważył w tytule swego artykułu
o. dr Kazimierz Wójtowicz CR – „książka relikwia” i jako taka domaga się stosownej rewerencji, estymy i woli pisania dalszego ciągu.
o. Wiesław Śpiewak CR
prowincjał

ks. Janusz Królikowski

Pisma mistyczne ks. Piotra Semenenki.
Różnorodność literacka – jedność idei teologicznej

Pierwszeństwo mistyki
Arcybiskup Józef Teodorowicz bodaj jako pierwszy rozpoznał
w ks. Piotrze Semenence mistyka, czego dowodem jest zachowany
w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie rękopis Ojciec Semenenko jako mistyk. Trzeba pamiętać, że działo się to w okresie, gdy
mistyka nie była wystarczająco rozumiana i doceniana w ramach
życia chrześcijańskiego, a nazwanie kogoś mistykiem niekoniecznie
miało pozytywne konotacje. Stwierdzenie takie domagało się więc
przynajmniej nieco szerszego uzasadnienia, co też abp Teodorowicz uczynił zarówno we wspominanym tekście, jak i w przedmowie do Życia wewnętrznego ks. Semenenki z 1931 roku,1 będącego
datą kolejnego wydania wcześniejszej Mistyki.
W pierwszym tekście znajdujemy więc takie refleksje
abp. Teodorowicza:
Kto był ojciec Semenenko? Umysł niepospolity, umiejący każdej
rzeczy, której się tknął, własne, oryginalne wyryć piętno; głęboki
Por. J. Teodorowicz, Przedmowa, [w:] P. Semenenko, Życie wewnętrzne
podług nauk konferencyjnych, Lwów 1931, s. IX–XXVII.
1
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teolog, a nade wszystko filozof – o tem wiedzieli wszyscy. Niektórzy, co go bliżej znali, twierdzili, że gdyby się nie tak rozszczepił
w gałęziach różnych wiedzy, gdyby się więcej skupił, stworzyłby wiele w dziedzinie filozofii; zaznaczyłby się tak, jak się geniusze zaznaczają. Ale może nie wszyscy dotąd wiedzieli, że ojciec
Semenenko był niemniejszym i mistykiem, co miał cały system
wyrobiony ascezy z podkładem teologii i filozofii. Między temi
zaś, którzy wiedzieli o tem, byli i tacy, co niezbyt mistyce ojca Piotra
dowierzali. Ci ostatni sądzili, że jego oryginalność myśli raczej
temu systemowi szkodziła, jak pomogła. Boć w ich przeświadczeniu system jego był nazbyt jego wymysłem, dostrojonym być może
zręcznie do jego z góry ukutych teorii, ale znów zbyt mało do serc
i ich potrzeb. I niepodobna było nazbyt się spierać w tej mierze
z temi osobami, gdy prócz niewielu dusz, które pod kierunkiem
duchownym ojca Semenenki się wyrobiły, oprócz zapisów skąpych streszczających jego wykłady ascetyczne, a znajdujących się
w rękach niewielu – nie było nic ponadto, z czego byśmy bliżej
mistykę ojca Piotra poznać mogli2.

Dzisiaj sąd o ks. Semenence jako mistyku w znacznym stopniu
możemy poszerzyć i uzasadnić w najwyższym stopniu, przyznając rację abp. Teodorowiczowi. Podstaw do takiego dojrzalszego
sądu dostarczają nam pisma Piotra Semenenki, zarówno te kolejno wydawane, jak i te, które pozostają jeszcze w rękopisach,
a zasługują na publikację oraz podjęcie nad nimi refleksji systematycznej. Widać w tych pismach wyjątkową dojrzałość mistyczną
ich autora, a także troskę o to, by doświadczenie mistyczne stawało się doświadczeniem możliwie jak najszerszym. Zawarte jest
w nich pewne ogólniejsze przesłanie religijne i eklezjalne.

ACCR 3896, J. Teodorowicz, Ojciec Semenenko jako mistyk. Tekst został napisany po opublikowaniu przez Pawła Smolikowskiego Rozmyślań dla alumnów
Kolegium Polskiego w Rzymie, t. I–II, Kraków 1896.
2
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Aby głębiej uzasadnić potrzebę badania pism mistycznych
w ogóle, w tym także pism Piotra Semenenki, warto sięgnąć do
wypowiedzi prof. Karola Górskiego, zasłużonego pioniera badań
nad dziejami mistyki w Polsce. Wydając pisma ascetyczno-mistyczne
benedyktynek reformy chełmińskiej, pisał:
Stosunek historii mistyki do historii powszechnej polega na tym,
że badając mistykę, można lepiej wyjaśnić niektóre zjawiska ogólno-dziejowe. Nie ma mowy o wyjaśnieniu wszystkich zjawisk tą
właśnie drogą, ale cały szereg ważnych momentów może stać się
dla nas wyraźnymi. Historycy mistyki twierdzą, że u podstaw
wielkich ruchów religijnych czy kulturalnych tkwi takie czy inne
ustosunkowanie do mistyki. Poza tym stwierdzić można, iż niektórzy
mistycy wywierali silny wpływ na współczesnych im polityków3.

Gdy patrzymy na dzieła Piotra Semenenki – zarówno te pisane,
jak i te wyrażone w podejmowanychq działaniach – które pod
wieloma względami zasługują na dalsze opracowanie i przypominanie, szybko zdajemy sobie sprawę z jego wielkości duchowej
i eklezjalnej oraz z jego niezwykle szerokiego oddziaływania.
Najlepiej potwierdza to łatwy do stwierdzenia fakt, że najważniejsze sprawy i najbardziej wpływowe inicjatywy, jakie miały
miejsce w życiu Kościoła w Polsce na końcu XIX i na początku
XX wieku, mają jakiś związek z Piotrem Semenenką i pierwszymi zmartwychwstańcami, którym on przewodził. W świetle słusznej wypowiedzi Karola Górskiego można powiedzieć, że
było to możliwe tylko z tej racji, że ma u swoich podstaw doświadczenie mistyczne najpierw u wybitnych przedstawicieli polskiej emigracji po powstaniu listopadowym na czele z Adamem
Mickiewiczem i Bogdanem Jańskim, a potem u samego Semenenki. Dzięki doświadczeniu mistycznemu można próbować
3
K. Górski, Przedmowa, [w:] Pisma ascetyczno-mistyczne benedyktynek reformy chełmińskiej, red. tenże, Poznań 1937, s. 7 (Pisarze Ascetyczno-Mistyczni Polski, 1)
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wyjaśnić, w jaki sposób właśnie w kręgu zmartwychwstańców
narodziła się idea odnowy Kościoła w Polsce, i zrozumieć główne założenia, na których ją budowano. Były to w najwyższym
stopniu założenia wyrastające z przekonania o podstawowym
znaczeniu osobistej i zażyłej relacji z Bogiem, stającej się kluczem
i zasadą działania oraz podstawą podejmowanej odnowy kościelnej i narodowej. Zapis tego doświadczenia i propagowanie go za
pośrednictwem pism stawały się potem siłą działania eklezjalnego oraz zaangażowania kulturowego i politycznego. Kwestia ta
zasługuje na dalsze zbadanie4. Pozostaje w każdym razie faktem,
że Piotr Semenenko zdołał wywrzeć niezwykły wpływ na swoich
współczesnych, o czym świadczy choćby bogata korespondencja,
którą prowadził, a także jego Dziennik, będący chronologicznym
zapisem takiego właśnie oddziaływania. Widoczny związek między jego fragmentami mistycznymi a podejmowanymi działaniami wyraźnie potwierdza sformułowaną wyżej tezę.
Pisma mistyczne
Podstawową kwestią w ramach badań nad mistyką w ogóle,
w tym także nad mistyką Piotra Semenenki, pozostaje ustalenie tekstów, które można uznać za teksty mistyczne. Kwestia ta
jest tym ważniejsza, że nie ma pełnej i ostatecznej zgody, które
teksty teologiczne można uznać za mistyczne. Słowo mistyka,
podobnie jak wiele słów z języka religijnego i teologicznego, jest
dzisiaj nadużywane, gdyż stosuje się je w najbardziej różnorodnych i przeciwstawnych kontekstach. Podobne zamieszanie dotyczy literatury mistycznej, która niejednokrotnie jest rozumiana zbyt
4
Por. tenże, Genealogia religijności polskiej XX wieku, „Znak” 9 (1957) s. 266–283;
J. Królikowski, Piotr Semenenko i zmartwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich oddziaływanie, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości.
Materiały z sympozjum, Centrum Resurrectionis, Kraków 15 marca 2011, red.
W. Misztal, W. Mleczko, Kraków 2011, s. 35–47.
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szeroko5. Pomijając zupełnie niewłaściwe uznawanie za mistyczne
niektórych wytworów literackich czy nawet pseudo-literackich,
mówiących o najbardziej różnorodnych zjawiskach ludzkich,
najczęściej pojawiający się problem dotyczy nierozróżniania pism
o charakterze dewocyjnym i duchowym od pism o charakterze
ściśle mistycznym.
W naszym rozumieniu za tekst mistyczny można uznać taki,
który zawiera relację autobiograficzną lub biograficzną dotyczącą doświadczenia mistycznego, czyli odnoszącego się do
„cognitio Dei experimentalis habita de Deo per amoris unitivi
complexum”6 lub zawierający analizę takiego doświadczenia
z punktu widzenia dogmatycznego, filozoficznego, historycznego
itd. Można powiedzieć, że chodzi w tym przypadku o teksty,
które za literaturą niemiecką można określić jako Ego-Dokumente7.
Do kategorii tekstów mistycznych można następnie zaliczyć
pisma biograficzne mówiące o życiu wewnętrznym oraz o jego
przebiegu i formach, zwłaszcza modlitwie, refleksje podjęte nad
osobistymi przeżyciami duchowymi, modlitwy, rozmyślania.
Do tekstów mistycznych należy także włączyć analizy teoretyczne dotyczące możliwości, dróg i form mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Za teksty mistyczne należy w końcu uznać studia
i traktaty teologiczno-dogmatyczne poświęcone mistyce, jej naturze
i jej przejawom8.
W szczęśliwie zachowanej, bogatej treściowo i różnorodnej
spuściźnie literackiej Piotra Semenenki, odwołując się do sformułowanych tutaj ogólnie kryteriów, da się z łatwością wyodrębnić
5
Bardzo ważne uwagi na ten temat można znaleźć [w:] C. Ossola, La parola
mistica, [w:] I mistici italiani dell’età moderna, red. G. Jori, Torino 2007, s. VII-L.
6
Od niedawna mamy w języku polskim do dyspozycji podstawowe dzieło dotyczące mistyki, stanowiące niekwestionowany punkt odniesienia dla jej określenia
i badania: J. Gerson, O teologii mistycznej, tłum. M. Jakubowska, Kęty 2012. Przytoczone
określenie doświadczenia mistycznego pochodzi z tego dzieła (s. 128–129).
7
Por. W. Schulze, Ego-Dokumente, Berlin 1996.
8
Por. J. Królikowski, Mistyka i tekst mistyczny, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 15–16 (2009–2010), s. 191–204.
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wiele i bardzo różnych pism, którym w bardzo ścisłym znaczeniu
można nadać miano mistycznych. Niestety, większość tych pism
pozostaje jeszcze w rękopisach znajdujących się w Archiwum
Zmartwychwstańców w Rzymie. Poniższe uwagi o tekstach mistycznych Piotra Semenenki są formułowane głównie na gruncie przeprowadzonych kilku kwerend w rzymskim archiwum
i przygotowanego wyboru jego pism, który w najbliższym czasie
powinien ukazać się drukiem.
W tym miejscu dokonamy przede wszystkim ogólnej identyfikacji pism mistycznych Piotra Semenenki oraz krótko je omówimy
z literackiego punktu widzenia. Tylko dobre wyodrębnienie kręgu
pism mistycznych Piotra Semenenki pozwoli następnie na dokonanie nad nimi bardziej systematycznej refleksji teologicznej. Będzie
przede wszystkim możliwe bliższe określenie typu doświadczenia
mistycznego, z którym mamy w jego przypadku do czynienia.
Stanie się ono także ważnym elementem krytycznej analizy jego
propozycji całościowego ujęcia teologii mistycznej w postaci
osobnego traktatu teologicznego, którym jest omawiana wielokrotnie i wykorzystywana w studiach nad duchowością Piotra
Semenenki jego Mistyka.
1. Wśród pism mistycznych Piotra Semenenki należy najpierw
zwrócić uwagę na Dziennik. Wprawdzie wpisów o charakterze
mistycznym jest w nim niewiele, jednak mają one duże znaczenie,
ponieważ są usytuowane w ścisłej łączności z innymi jego
doświadczeniami życiowymi i podejmowanymi działaniami,
a więc mają odniesienie do konkretnych okoliczności, a zwłaszcza do poszczególnych etapów jego rozwoju duchowego. Dzięki
temu można uchwycić pewną specyfikę osobową ks. Semenenki
oraz ewolucję duchową, którą przechodził, a w ten sposób zauważyć także stopniowe narastanie doświadczeń mistycznych. Nawet
pobieżna lektura Dziennika pozwala stwierdzić wyraźne dojrzewanie mistyczne ks. Semenenki, którego efektem jest między innymi wrażliwość na doświadczenia mistyczne u innych i u siebie
oraz chęć ich uporządkowania z punktu widzenia teologiczno-
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-systematycznego. Na podstawie wpisów dokonanych w Dzienniku można zauważyć koncentrację chrystologiczno-oblubieńczą
mistyki ich autora. Zasługuje to na uwagę tym bardziej, że mistyka
oblubieńcza nie była w tamtym czasie zbytnio doceniana i stanowiła
niejednokrotnie przedmiot krytycznych uwag i podejrzliwości.
2. Wśród pism o charakterze mistycznym, które w pewnym
sensie uzupełniają Dziennik oraz zawarte tam wpisy mistyczne,
należy wymienić zachowane zapiski z niektórych przeżywanych przez Piotra Semenenkę osobistych rekolekcji i udawania
się co jakiś czas na samotność. Mają one charakter bardzo osobistych relacji o doznawanych przeżyciach i podejmowanych w ich
świetle postanowieniach i działaniach duchowych. Na uwagę
zasługuje wyjątkowa intensywność relacjonowanych przeżyć,
a tym samym pozwala ona na stwierdzenie, że odzwierciedlają
się w nich doświadczenia mistyczne.
3. Za uzupełnienie Dziennika i zapisek rekolekcyjnych Piotra
Semenenki można uznać zostawione przez niego teksty modlitw, które powstawały w chwilach modlitewnego odosobnienia.
Ponieważ nawiązują one do jego osobistych przeżyć i je wyraziście ilustrują, mogą być uznane za teksty mistyczne. Nie były
one pisane dla jakiegoś ogólnego użytku, ale widać wyraźnie,
że oddają one stan wewnętrzny ich autora i zostały zapisane
przede wszystkim z jego wewnętrznej potrzeby. Ich wymowa
wynika także z tego, że nawiązują one do innych wypowiedzi
o charakterze mistycznym i tworzą z nimi organiczną całość.
W ten sposób obrazują w sposób pogłębiony doświadczenia mistyczne ks. Semenenki.
4. Za szczytowy tekst ilustrujący osobiste doświadczenie
mistyczne ks. Semenenki należy uznać dialog oblubieńczy
Z Panem na pustynię9. W pewnym sensie uzupełniają go dwa
Por. P. Semenenko, Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny, wstępem opatrzył
W. Mleczko, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 9 (2003), s. 242–252; J. Królikowski, Nowe źródło do dziejów mistyki w Polsce: ks. Piotr Semenenko „Z Panem na pustynię”, [w:] Duchowość w Polsce, red. M. Chmielewski, t. XI, Lublin 2009, s. 11–18.
9
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teksty: Rozmyślanie nad swojem kochaniem10 i Z Panem w drodze11.
Dialog Z Panem na pustynię zdaje się być wyrazem przeżytego
porywu mistycznego, który został następnie wyrażony z głębokim zaangażowaniem osobistym w poetyckim dialogu, który
dusza prowadzi z Panem. W najpełniejszy sposób odzwierciedla
się w tym tekście oblubieńczy charakter mistyki przeżywanej
i proponowanej przez Piotra Semenenkę. W wielu innych jego
tekstach znajdują się stwierdzenia, które nawiązują do poszczególnych treści zawartych w tym dialogu.
5. Jest niemal stałym elementem obecnym w pismach autorów
mistycznych, że do opisania swoich doświadczeń sięgają do tego
sposobu wyrażania się, jakim jest poezja, posiadająca szczególną
zdolność uchwycenia tego, co najgłębsze w ludzkich przeżyciach, zwłaszcza przeżyciach religijnych. Wśród pism Piotra Semenenki także znajdujemy teksty poetyckie, na które wydawcy
jego pism nie zwrócili dotychczas należytej uwagi, a przecież ten
rodzaj pism zasługuje na uwagę zarówno z literackiego, jak i mistycznego punktu widzenia. Wśród poezji mistycznych na pewno
wyróżniają się wiersze: Kocham Cię, Panie i Do Góry Karmelu12, odzwierciedlające jego pragnienie zjednoczenia z Bogiem i wejścia
na drogę mistyczną.
6. Za teksty mistyczne należy uznać liczne spisane kazania
i rozmyślania ks. Semenenki, ponieważ omawia w nich wielokrotnie drogi prowadzące do najwznioślejszych doświadczeń
duchowych, w tym do doświadczenia mistycznego. Do grupy
tych tekstów należałoby zaliczyć konferencje Piotra Semenenki
poświęcone oczyszczeniu duchowemu, zjednoczeniu z Bogiem
oraz modlitwie. Na dużą uwagę wśród tego typu tekstów zasługuje konferencja Typ doskonałości. O świętym Józefie13. Treści mi10
11
12
13

Por. P. Semenenko, Listy duchowne, Kraków 1924, s. 83–85.
Por. ACRR 4039.
ACRR 4034.
ACRR 3904.
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styczne pojawiają się w niektórych konferencjach poświęconych
Matce Bożej14. Na osobne zbadanie zasługiwałyby rekolekcje
głoszone przez ks. Semenenkę, w których także podejmowane
są kwestie mistyczne15.
7. Z zachowanej w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie
spuścizny ks. Semenenki wynika, że przez wiele lat prowadził on
wielorakie przemyślenia i starał się opracować systematyczny
traktat teologiczny poświęcony mistyce. Świadczą o tym najwyraźniej zachowane notatki i szkice, ciągle uzupełniane i podejmowane w coraz to nowych wersjach i kontekstach. Najbardziej
znanym efektem tych poszukiwań jest Mistyka, która została wydana po raz pierwszy w 1896 roku. Warty pamiętania jest sąd
wydany o tym dziele przez Karola Górskiego:
Ks. Semenenko nie dokończył swego dzieła, nie napisał „oczyszczenia woli”, a krótko i pobieżnie traktował życie mistyczne. Niemniej jego mistyka jest dziełem wybitnym, tworzy szkołę. Nie jest
to coś recypowanego, ale to twór samodzielny, pierwsze wybitne
dzieło polskie z tego okresu w XIX w., a może w ogóle pierwsze16.

Szkoda, że najnowsze wydanie Mistyki Piotra Semenenki zostało oparte na tak osobliwych zasadach wydawniczych, że nie może
być źródłem do prowadzenia studiów17. Przede wszystkim jednak
w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie znajduje się rękopis
tego dzieła, według którego należałoby dokonać wydania krytycznego, jeśli chcemy rzeczywiście dokonać oceny krytycznej

Por. P. Semenenko, O Maryi, Kraków 2010.
Por. J. Królikowski, Wkład Piotra Semenenki do teologii życia duchowego w Polsce,
[w:] Maryja – Oblubienica Ducha Świętego, red. A. Gąsior, J. Królikowski, P. Łabuda,
Tarnów 2007, s. 99–108.
16
K. Górski, Zarys dziejów duchowości w Polsce, Kraków 1986, s. 288.
17
Por. P. Semenenko, Mistyka, opracowanie tekstu, posłowie, aneks
J. Iwaszkiewicz, Poznań 2009 (Pisarze Ascetyczno-Mistyczni Polski, 3).
14
15
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propozycji teologii mistyki Piotra Semenenki oraz docenić jego
osiągnięcia w tej dziedzinie.
Publikowany tekst Mistyki ks. Semenenki nie jest tekstem
definitywnym i podlegał dalszym udoskonaleniom. Świadczy
o tym na przykład rękopis noszący w katalogu archiwalnym tytuł
Modlitwa18, zawierający przepracowany i wyraźnie udoskonalony
Wstęp do Mistyki, który można uznać za właściwe „podstawy
teologii mistycznej” w ujęciu Piotra Semenenki. Tekst został
przygotowany do druku w wyborze jego tekstów mistycznych.
W czasie rzymskiej kwerendy nie zdołałem niestety porównać
rękopisu Mistyki z tekstem publikowanym i z innymi tekstami,
które mogą mieć związek z Mistyką, stanowiąc jej uzupełnienie.
Literacko-teologiczna jedność dzieła
Zapewne dalsza kwerenda pozwoli dodatkowo uzupełnić krąg
pism mistycznych ks. Semenenki, tym bardziej że w badaniach nad
dziejami mistyki polskiej jawi się on jako autor wszechstronny
i godny najwyższej uwagi. Pozostaje faktem, że zarówno ilość,
jak i niewątpliwie wysoka jakość pism ks. Semenenki sytuują
go w czołówce polskich autorów mistycznych. Zachwyca przede
wszystkim wielka różnorodność jego pism i zastosowanych
w nich gatunków literackich, które obejmują zarówno zapisy
osobistych doświadczeń mistycznych, jak i solidną próbę ich
systematycznego ujęcia w postaci traktatu teologicznego. Można
bez wahania powiedzieć, że mamy w tym przypadku do czynienia ze
zjawiskiem całkowicie szczególnym w dziejach mistyki w Polsce.
Celem niniejszego opracowania było dokonanie wstępnej
identyfikacji tekstów mistycznych z literackiego punktu widzenia,
zostawiając na boku ich ocenę teologiczną. Problem teologiczny
ograniczymy tutaj tylko do jednego wniosku. Mimo całej różno18

ACRR 1589.
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rodności tekstów mistycznych ks. Semenenki jawią się one jako
głęboko jednorodne pod względem zawartej w nich idei teologicznej, wyznaczającej ich wątek przewodni. Na pewno miała
na to wpływ solidna formacja filozoficzna i teologiczna autora,
ale także jego konsekwentny rozwój duchowy i osiągnięta dojrzałość,
także po względem mistycznym.

ks. Kazimierz Mikucki CR

Obecność filozofii w Dzienniku
księdza Piotra Semenenki CR

Wstęp
W życiu księdza Piotra Semenenki CR wyróżnia się dwa
zasadnicze kierunki zainteresowań i prac. Pierwszym były
teologia i duszpasterstwo. Z tej racji jest uważany za jednego
z najwybitniejszych teologów i duszpasterzy polskich II poł. XIX
wieku. Na tak wysokie uznanie na tym polu aktywności zasłużył
w oczach mu współczesnych i potomnych swoją głęboką myślą
teologiczną oraz poświęceniem się pracy dla dobra Kościoła polskiego i powszechnego, zaangażowaniem w działalność różnych
instytucji kościelnych, w tym watykańskich, pełnieniem funkcji
wychowawcy, spowiednika, kaznodziei, kierownika duchownego,
wieloletnimi staraniami na rzecz utworzenia i rozwoju zgromadzenia zmartwychwstańców oraz wielu żeńskich zgromadzeń
zakonnych1.

1
Por. B. Kumor, Historia Kościoła, t. VII, Lublin 1991, s. 69, 142, 143, 306,
332–333, 355, 450.
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Oprócz działalności na polu teologii i duszpasterstwa w Kościele powszechnym oraz we własnej wspólnocie zakonnej, która
zajmowała w jego życiu pierwsze miejsce i pochłaniała najwięcej
czasu i sił, znany on był także z innego rodzaju aktywności:
w dziedzinie filozofii. W związku z tą dziedziną podkreśla się
– najogólniej mówiąc – wszechstronność zainteresowań filozoficznych i głębokość myśli ks. Semenenki, jego nie do końca
poznaną rolę w odrodzeniu się filozofii św. Tomasza z Akwinu
w II poł. XIX wieku, poprzez postawienie i realizowanie postulatu jej
unowocześnienia i uzupełnienia niektórymi osiągnięciami nauk
empirycznych i filozofii nowożytnej; ponadto wskazuje się także
na oryginalność jego filozofii, odbiegającej w niejednym punkcie
od systemu tomistycznego2. Jego dokonania na polu refleksji
filozoficznej sprawiły, że zajmuje on ważne miejsce w historii
filozofii w Polsce w XIX wieku. Świadczy o tym m.in. opinia tak
wybitnego historyka filozofii, jakim był Władysław Tatarkiewicz. Napisał on, że najwybitniejszym myślicielem katolickim
w XIX wieku był właśnie Piotr Semenenko ze zgromadzenia
oo. zmartwychwstańców (1814–1886)3.
Dziennik (1851–1886) ojca Piotra Semenenki, będący swego rodzaju autobiografią jego Autora z 35 lat życia kapłańskiego
i zakonnego, ze zrozumiałych względów nie jest dziełem filozoficznym4. Odnotowane są w nim chronologicznie, nierzadko
językiem zwięzłym i suchym, przede wszystkim najważniejsze
fakty ze wspomnianego okresu jego życia jako teologa, kapłana,
zmartwychwstańca, duszpasterza, Polaka; są zapisem tego, co
uważał na tym polu aktywności za najważniejsze, najbardziej
istotne. Znajdują się tu zatem najczęściej krótkie relacje z niektórych
codziennych zajęć wynikających z obowiązków duszpasterskich
2
Por. T. Kaszuba, Niektóre charakterystyczne elementy filozofii ks. Piotra Semenenki CR,
„Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 10 (2004), s. 21–34.
3
Por. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. III, Warszawa 1970, s. 173.
4
P. Semenenko CR, Dziennik (1851–1886), t. I–IV, red. W. Mleczko, Rzym–
Kraków 2013, s. 908.
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i zakonnych, ze stanu swego życia wewnętrznego. Dominują tu
wiadomości o jego spotkaniach z różnymi ludźmi i o bogatej korespondencji, jaką z nimi prowadził, a które miały na celu przede
wszystkim dobro duchowe bardzo wielu osób. Znajdujemy tutaj
informacje o jego podróżach, w trakcie których załatwiał różne
sprawy kościelne i zakonne; o bieżących wydarzeniach w życiu
Kościoła, zgromadzenia zmartwychwstańców, Europy i Polski,
które wywierały na nim największe wrażenie.
Oprócz wskazanych powyżej informacji znajdują się jednak w Dzienniku i takie, które dotyczą filozofii, które bardziej
lub mniej wyraźnie wskazują na ks. Semenenkę jako ważnego przedstawiciela tej dziedziny nauki. Świadczą o tym odnotowane pod pewnymi datami następujące wydarzenia z jego życia:
spotkania i dyskusje z niektórymi współczesnymi mu zawodowymi
filozofami, publikowane pisma, prowadzone wykłady i rozmowy
o filozofii, wreszcie inne przejawy filozofowania, jakie można
dostrzec na podstawie jego sposobu wypowiadania się w sprawach
wprost nieodnoszących się do filozofii. Wydaje się, że właśnie
do tych trzech głównych form można sprowadzić obecność filozofii
na kartach Dziennika. Taki trychotomiczny podział zagadnień
związanych z filozofią stanowi tu schemat przedstawienia zasygnalizowanej problematyki.
1. Spotkania i dyskusje z filozofami
Dziennik ks. Semenenki jest świadectwem tego, że jego Autor
odbył wiele spotkań z różnymi ludźmi, w trakcie których były
poruszane sprawy filozoficzne; będzie o tym mowa także
w dwóch kolejnych punktach tegoż artykułu. W tym natomiast
punkcie pracy chodzi o uwzględnienie spotkań i dyskusji z zawodowymi filozofami, z przedstawicielami filozofii, którzy
ex professo zajmowali się tą dziedziną poznania. Byli jednak
wśród nich najpierw tacy, którzy – jak wiele na to wskazuje -
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– nie odegrali większej roli w historii filozofii. Ich wpływ na
filozofię był ograniczony do konkretnego miejsca i czasu, środowiska, w którym pracowali, a ich nazwisk nie można odszukać
w podręcznikach poświęconych filozofii europejskiej i polskiej.
Oprócz takich filozofów znajdujemy jednak na kartach Dziennika
nazwiska dobrze znane tym, którzy interesują się dziejami myśli
filozoficznej w Europie i w Polsce.
Do pierwszej grupy filozofów, czyli mniej znanych w Europie i w Polsce, należy zapewne profesor z Lowanium, ks. Jacobs.
O tym filozofie istnieje w Dzienniku jedynie krótka wzmianka,
z której dowiadujemy się, że ks. Semenenko spotykał się z nim
w Lowanium oraz rozmawiał z nim na nieokreślone bliżej tematy.
Okazją do tych spotkań były wizyty Semenenki w tym belgijskim
mieście, podczas których miał możliwość osobistego poznania
wielu profesorów miejscowego uniwersytetu. Głównym jednak
jego rozmówcą był tam profesor Charles Périn, znany ekonomista,
twórca koncepcji tzw. chrześcijańskiego patronalizmu. Z tym
profesorem odbył dwie długie rozmowy, których tematy zostały
odnotowane w Dzienniku. Konwersacja ta dotyczyła m.in. stanu
uniwersytetu lowańskiego, masonerii i magii, filozofii historii,
zwłaszcza idei prowidecjalizmu, czyli kwestii obecności w dziejach
ludzkich myśli Bożej5.
Innym i mniej znanym filozofem był ks. Angelo, poznany
w Rzymie były profesor filozofii w Brescii, z którym ks. Semenenko spotykał się i którego bardzo cenił6. Ogólnie charakteryzował
owego filozofa jako uczonego i świętego kapłana, mającego
w planach dokonanie reformy życia kapłańskiego oraz naprawy
sposobu wykładania teologii i filozofii, tak aby Jezusa Chrystusa
uczynić podstawą wszelkiej wiedzy oraz wszelkiego porządku
rzeczy, obejmującego świat przyrodzony i nadprzyrodzony.
Z relacji Dziennika można wywnioskować także, że ks. Piotr zain5
6

Por. tamże, 26 IX 1876; 27 IX 1876; 28 IX 1876; 14 XI 1876.
Por. tamże, 5 XII 1853.
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teresowany był bardziej słuchaniem tego, co ma do powiedzenia
ks. Angelo, niż mówieniem mu o własnych ideach, poglądach.
W roli słuchacza występował w towarzystwie kilku innych osób
duchownych, którzy przychodzili codziennie do wspomnianego
myśliciela na „uczebne przechadzki”. Przy okazji tych spotkań miał
Semenenko tę pociechę, że odnajdywał w myśli uczonego z Brescii
pewne własne myśli, o których nie wspomniał, a które były bądź
już ukształtowane, bądź dopiero tylko kiełkowały w postaci pewnych ogólnych, bliżej nieopracowanych, wstępnych idei.
Bardziej znanym filozofem, z którym ks. Semenenko utrzymywał przez jakiś czas bliskie kontakty, był Gioacchino Ventura
di Raulica, włoski jezuita, a potem teatyn, filozof reprezentujący kierunek neotomistyczny. To myśliciel, który jest uważany za jednego
z prekursorów odrodzenia scholastyki i tomizmu w XIX wieku. Do
dziś jest on przytaczany zwłaszcza w pracach poświconych teodycei, a dokładniej mówiąc, problemowi poznania Boga, w którym uwzględnia się różne możliwości odkrywania Jego istnienia
i istoty7. Jest rzeczą dość znaną z lekcji filozofii Boga, że o. Ventura
reprezentował stanowisko określane jako tradycjonalizm8.
7
Por. W. Granat, Teodycea, Lublin 1968, s. 63–64; S. Kowalczyk, Filozofia Boga,
Lublin 1980, s. 33; tenże, Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga, Sandomierz 1981, s. 74–75.
8
Tradycjonalizm jest bliski fideizmowi, a zakłada – najogólniej mówiąc
– jakieś pierwotne samoobjawienie się Boga pierwszemu człowiekowi, odrębne
od objawienia się Boga w Jezusie Chrystusie, przekazywane następnym pokoleniom w drodze tradycji. Przy czym tradycjonalizm posiadał dwie podstawowe
formy: skrajną i umiarkowaną. Skrajną reprezentowali m.in. Louis de Bonald,
Louis Eugène Bautain i Félicité-Robert de Lamennais, natomiast umiarkowaną m.in. Augustin Bonnetty i wspomniany wyżej ks. Ventura. Według wersji
skrajnej (de Bonald) znajomość Boga, znajomość podstawowych prawd religijnych i filozoficznych (metafizycznych i etycznych) pochodzi bezpośrednio
lub pośrednio od Stwórcy przy pomocy objawienia ofiarowanego pierwszym
ludziom wraz z darem mowy, a następnie przekazanego poprzez nauczanie
rodziców i wychowawców z pokolenia na pokolenie. W wersji umiarkowanej
tradycjonalizmu rozróżnia się tzw. względną konieczność objawienia Boga
przed upadkiem pierwszych ludzi od bezwzględnej konieczności po grzechu
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W Dzienniku zostały odnotowane cztery spotkania ks. Semenenki
z ks. Venturą. Trzy miały miejsce w Paryżu, w którym przez pewien
czas przebywali oni równocześnie i gdzie Ventura pracował naukowo, jedno spotkanie odbyło się natomiast w Montmerency.
O trzech z tych spotkań istnieją jedynie krótkie informacje, suche
dane o zaistnieniu tego typu zdarzeń, bez podania tematu rozmów9. O jednym ze spotkań natomiast, które się odbyło w towarzystwie ks. Aleksandra Jełowickiego, wiadomo dużo więcej10.
Tematem rozmów z ks. Venturą były wówczas różne sprawy:
polityczne, wychowawcze, religijne. Pojawił się tam także wątek treściowy dotyczący końcowego etapu życia znanego francuskiego myśliciela, teologa i filozofa, jakim był wspomniany
już wyżej ksiądz Félicité Robert de Lamennais, mający swoje
ważne miejsce także w historii filozofii11. Ksiądz Lamennais był
znany obu rozmówcom, o. Venturze także z tej racji, że popularyzował wcześniej we Włoszech poglądy tegoż francuskiego
myśliciela, a następnie spotykał się z nim w Paryżu. To jednak,
pierworodnym. W każdym razie samoobjawienie się Boga było koniecznym
warunkiem Jego poznania, choć dalszy przekaz prawd religijno-etycznych dokonuje się już drogą intelektualną. Por. S. Kowalczyk, Odkrywanie Boga. Centralne problemy filozofii Boga, dz. cyt., s. 74–75; T. Pawlikowski, Ventura di Raulica, [w:]
Powszechna encyklopedia filozofii, t. IX, Lublin 2008, s. 654–656.
9
Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 1 VI 1851; 1 VIII 1851; 21 XI 1851.
10
Por. tamże, 5 VII 1851.
11
Tenże francuski myśliciel znany jest – po pierwsze – z własnej koncepcji
filozofii, mającej stanowić system logiczny, dedukcyjny. Według niego początek filozofowania stanowi akt wiary, a nie naturalny rozum lub ludzka wola.
Następnie w oparciu o ten akt wiary formułował on prawdy teologiczne oraz
charakteryzował człowieka jako istotę działającą i społecznie uwarunkowaną.
Po drugie, znany jest on z racji podzielania skrajnej formy tradycjonalizmu.
W jego przypadku głosi ona, że prawda o Bogu zawarta jest w pierwotnym
objawieniu, czego potwierdzeniem jest powszechna zgoda ludzkości na to
istnienie Boga (consensus communis). Dalszym etapem samoobjawienia się Boga
było nauczanie Jezusa Chrystusa, przyjęte w wierze Kościoła katolickiego. Por.
F. Copleston, Historia filozofii, t. IX, tłum. z ang. B. Chwedeńczuk, Warszawa
1991, s. 23–29; K. Wroczyński, Lamennaise Félicité Robert de (La Mennais), [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. VI, Lublin 2005, s. 223–225.
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o czym rozmawiali ze sobą księża Semenenko i Ventura na temat
de Lamennais’go, dotyczyło przykrego dla nich faktu jego odejścia od Kościoła katolickiego, podzielania przez niego różnych
heretyckich poglądów w sprawach wiary (negacja grzechu pierworodnego, misji Chrystusa oraz potrzeby pośrednictwa Kościoła pomiędzy Bogiem a człowiekiem). Poza tym, jak można
sądzić, kontakty obu interesujących nas filozofów spowodowały,
że ks. Piotr zainteresował się samym problemem tradycjonalizmu. W sześć lat po spotkaniach z Venturą opublikował artykuł
poświęcony tej sprawie12, a później – co zapisał w Dzienniku –
zamierzał napisać dzieło poświęcone tradycjonalizmowi
i racjonalizmowi. W 1861 roku spotykał się nawet kilka razy
w tej sprawie z o. Theinerem, u którego miało być ono drukowane,
ale zamiaru napisania takiej pracy nie zrealizował13.
Kolejnym myślicielem, bardzo znanym w Polsce, z którym się
spotkał ks. Semenenko, był Józef Gołuchowski. W historii filozofii polskiej postrzegany jest on jako romantyczny metafizyk
będący pod wpływem Friedricha Wilhelma Josepha Schellinga,
którego słuchał przez pewien czas w Erlangen, a następnie upowszechniał jego idee na terenie Polski. W największym skrócie
mówiąc, Gołuchowski rozumiał świat – za swoim niemieckim
mistrzem – jako harmonijną, organiczną całość, zjednoczoną
miłością, będącą podstawową kategorią ontologiczną i logiczną,
stanowiącą na bazie woli istotę człowieka. W poznaniu filozoficznym doceniał przede wszystkim uczucie, intuicję i wolę,
od których mają być zależne rozum i myśl. Intuicji też przypisywał
główną rolę w uzasadnianiu podstawowych tez metafizyki: istnienie osobowego Boga i nieśmiertelność duszy ludzkiej. Znany on
był także z porywających wykładów na uniwersytecie w Wilnie,
co spowodowało reakcję władz carskich i usunięcie go z katedry.
12
Por. P. Semenenko, Tradycjonalizm i semiracjonalizm, „Przegląd Poznański” 24
(1857), s. 151–170.
13
Por. tenże, Dziennik, dz. cyt., 19 V 1861.

32

ks. Kazimierz Mikucki CR

Po tym wydarzeniu osiadł on w Kongresówce i pracował na roli
w rodzinnym majątku14. Spotkania Semenenki z Gołuchowskim
miały miejsce w Paryżu i trwały przez kilka tygodni, choć dokładnie nie wiadomo, ile razy ze sobą rozmawiali. Swego rozmówcę
określił ks. Piotr jako dawnego profesora filozofii na Uniwersytecie
Wileńskim oraz jako kolegę Lelewela. Wspomniał ogólnie o jego
kilku wydanych dawniej pismach dotyczących filozofii oraz
kwestii włościan. O treści tych rozmów nie wiemy jednak nic
na podstawie Dziennika. Jedna konkretna informacja dotyczy ich
wspólnej wizyty u ojca Ventury, na którym Józef Gołuchowski
miał wywrzeć bardzo korzystne wrażenie15.
Innym znanym w Polsce filozofem, z którym ks. Semenenko
utrzymywał przez pewien czas bliskie kontakty w Rzymie, był
August Cieszkowski. Ograniczając się na jego temat do najbardziej elementarnych informacji: uważa się go za heglistę, choć
nieprawowiernego, twórcę na gruncie polskim tzw. filozofii czynu
i historiozofii, mającej na celu uzasadnienie mesjanistycznych
idei obecnych w twórczości polskich romantyków. W kontekście dyskusji z ks. Semenenką ważna jest jego filozofia dziejów.
Mianowicie: na wzór Heglowskiej triady dokonał on periodyzacji historii ludzkiej i jej opisu w wielu punktach niezgodnego
z wizją teologii chrześcijańskiej. Według niego w dziejach człowieka wyraźnie da się wyróżnić starożytność (przeszłość) jako
epokę uczucia albo sztuki; okres chrześcijaństwa (teraźniejszość)
jako epokę myśli i idei; w końcu przyszłość jako epokę czynu,
będącą syntezą uczucia i myśli, natury i ducha, w której człowiek stanie się twórcą nowego porządku społecznego i ekonomicznego i zapanuje Królestwo Boże. Jak się wydaje, najwięcej
kontrowersji i zastrzeżeń budzi opis trzeciej epoki, końcowej,
14
Por. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, t. II, Warszawa 1966, 154–189; Tenże,
Zarys dziejów filozofii polskiej (1815-1918), red. A. Walicki, Warszawa 1986, s. 17–19;
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. II, Warszawa 1970, s. 228–229; M. Ciszewski,
Gołuchowski Józef, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 35.
15
Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 21 XI 1851.

Obecność filozofii w Dzienniku…

33

epoki Ducha Świętego, mającej nastąpić po epokach Ojca i Syna.
Ma to być okres szczęśliwości, pokoju, obecności Boga na ziemi.
W opisie tym zaciera się jednak różnica pomiędzy tym, co doczesne
i wieczne, teraźniejsze i przyszłe, immanentne i transcendentne16.
Na podstawie Dziennika wiemy, iż obaj filozofowie odbyli
trzy spotkania, przy czym bliżej zostały odnotowane dwa, z podaniem miejsca, czasu i ogólnej treści rozmów. Okazją do spotkań
był pobyt Cieszkowskiego w Rzymie w latach 1869–1870, dokąd
przyjechał głównie z powodu Soboru Watykańskiego I, którym
się żywo interesował i na którego uchwały chciał mieć realny
wpływ. W maju 1870 roku obaj myśliciele odbywali przechadzki po willi Borghese, podczas których dyskutowali głównie nad
tą ideą Augusta Cieszkowskiego, która dotyczyła wspomnianej powyżej trzeciej epoki dziejów ludzkich, czyli epoki Ducha
Świętego17. Z relacji o. Semenenki wiadomo, że próbował on
wykazać Cieszkowskiemu liczne błędy istniejące w jego teologii i historiozofii, że próbował uświadomić mu m.in. różnicę
pomiędzy porządkiem przyrodzonym a nadprzyrodzonym,
prawdę o podniesieniu przez Boga człowieka nad naturę, istotę chrześcijańskiej wizji człowieka. Wypominał mu przy tym
upór w jego fałszywym pojmowaniu historii i chrześcijaństwa,
niewrażliwość na racjonalne argumenty i odwoływanie się do
własnych uczuć, jego próbę filozoficznego dowodzenia tajemnic
chrześcijańskich, (misteria fidei), które tym sposobem zabijał – jak
się wyraził Semenenko – „po przyjacielsku”.
Filozofem bardzo znanym w Polsce, którego nazwisko pojawia
się zarazem najczęściej w Dzienniku o. Semenenki, jest ks. Stefan
Pawlicki. To – w największym skrócie mówiąc – wybitny historyk
filozofii starożytnej i nowożytnej, jednocześnie twórczo dzia16
Por. W. Wąsik, Historia filozofii polskiej, dz. cyt., 339–396; tenże, Zarys dziejów
filozofii polskiej (1815-1918), dz. cyt., s. 62–72; R. T. Ptaszek, Cieszkowski August, [w:]
Powszechna encyklopedia filozofii, t. II, Lublin 2001, s. 192–194.
17
Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 3 V 1870; 6 V 1870.
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łający na polu filozofii teoretycznej i praktycznej we Włoszech
i w Polsce18. Spotkania, jakie się odbywały pomiędzy nimi, nie były
przypadkowe – obaj byli zmartwychwstańcami, żyli i pracowali w tym
samym czasie w Rzymie, mając liczne okazje do dyskusji i współpracy ze sobą przez kilkanaście lat pobytu w Wiecznym Mieście.
Treścią rozmów filozoficznych ojców Semenenki i Pawlickiego
były różne sprawy, tematy. Niestety, Dziennik nie podaje wiele szczegółów. Znajdujemy ogólne i krótkie informacje o tym,
że o. Piotr odbywał długie rozmowy ze Stefanem Pawlickim
w ogóle o filozofii i sposobie jej wykładania19, że obaj rozmawiali
o stanie filozofii polskiej i o szerzeniu się w niej darwinizmu20.
Następnie, że ks. Semenenko konsultował z Pawlickim własny
układ i system filozofii (na początku z niewielkim, a później
z lepszym skutkiem)21, że przedstawił młodszemu współbratu cały
zarys własnej antropologii22. W końcu, że obaj chcieli osiągnąć
jakiś konsensus w sprawach filozoficznych, dlatego Pawlicki
wykładał Semenence własną metodę filozoficzną (nie system,
do którego nie rościł pretensji), a Semenenko dopełnił wykład
Pawlickiego swoimi zasadami oraz treścią całego swego systemu,
odnosząc się też do metody stosowanej przez ks. Stefana. Podsumowując tę dyskusję, o. Piotr napisał, że doszło do porozumienia
pomiędzy nimi, które było wielką pociechą dla ks. Semenenki
i miało służyć – jak sądził – ich wspólnemu dobru23. Warta jest
też podkreślenia informacja, że obaj filozofowie rozmawiali też
Por. M. Rebes, Filozofia Stefana Pawlickiego, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 8 (2001), s. 234–244; K. Rachwał, Pawlicki Stefan Zachariasz, [w:] Powszechna
encyklopedia filozofii, t. VIII, Lublin 2007, s. 81–83.
19
Rozmowy (biesiady filozoficzne) prowadził ks. Semenenko także z innymi jeszcze znanymi zmartwychwstańcami (z Pawłem Smolikowskim,
Walerianem Przewłockim, Leonem Zbyszewskim). Por. P. Semenenko, Dziennik,
dz. cyt., 12 IX 1871; 4 IX 1875; 21 I 1878; 10 V 1878; 3 VIII 1878.
20
Por. tamże, 6 II 1878.
21
Por. tamże, 26 VI 1874; 21 II 1877; 22 I 1878.
22
Por. tamże, 4 IX 1885.
23
Por. tamże, 24 I 1878.
18
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o projekcie, który miał mieć sporo zwolenników w Krakowie,
aby ks. Pawlickiego mianować profesorem filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w miejsce zmarłego w 1875 roku Józefa
Kremera24. Skądinąd wiadomo, że plan ten doczekał się realizacji
znacznie później – kariera uniwersytecka ks. Pawlickiego na tej
uczelni rozpoczęła się w 1882 roku.
2. Pisma, wykłady i rozmowy o filozofii
W Dzienniku ks. Semenenki znajdujemy informacje w postaci
krótkich i zwięzłych komunikatów o jego kolejnych formach aktywności w sferze filozofii. Chodzi tu najpierw o pisma, w których
prezentował filozofię własną oraz innych myślicieli, następnie
o systematyczne wykłady z filozofii oraz o często przygodne
rozmowy na jej temat z nieprofesjonalistami z tego zakresu poznania.
W Dzienniku istnieją informacje o pismach, za pośrednictwem
których wyrażał osobiste poglądy filozoficzne oraz idee innych
myślicieli. Są to sensu stricto prace filozoficzne w postaci książek
i artykułów. Jedna z jego rozpraw, wspomniana w Dzienniku,
dotyczyła mnogości światów. Na jej temat istnieje tu tylko lakoniczna informacja, z której nic nie wiadomo o treści tej pracy
ani nawet o tym, dla kogo, dla jakiej instytucji była ona przeznaczona25. Skądinąd wiadomo jednak, że była to Opinia o wielości
zamieszkałych światów, obszerna (na kilkadziesiąt stron) i krytyczna
praca, napisana po włosku i łacinie, przygotowana na prośbę Kongregacji Indeksu. Powstała ona w związku z popularną książką,
wielokrotnie wydawaną, której autorem był znany francuski
astronom Nicolas Camille Flammarion – La pluralité des mondes
habités26. W książce tej miał się on jako pierwszy odwoływać do
Por. tamże, 4 IX 1885.
Por. tamże, 10 VI 1879.
26
Por. T. Kaszuba, Ks. Piotr Semenenko – konsultor Kongregacji Indeksu i Kongregacji
Świętego Oficjum, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 8 (2002), s. 192.
24
25
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rzekomo naukowych faktów świadczących o możliwości istnienia
pozaludzkich cywilizacji, obecności życia w jeszcze innych światach poza tym, w którym żyjemy jako ludzie.
Szerzej odnotowany zostaje natomiast w Dzienniku fakt pracy
nad Biesiadami filozoficznymi, które były adresowane do „Przeglądu Poznańskiego”. Tym pracom poświęcił on dwa miesiące
1859 roku oraz miesiąc roku następnego. Były one redagowane
na Mentorelli w dwóch etapach w trakcie dwukrotnego pobytu
w tym znanym klasztorze. Podczas pierwszego pobytu napisał
dwie z tych biesiad (Rabbi i Platon, cz. I), druga część biesiady
Platon była natomiast owocem kolejnego wyjazdu do tego miejsca.
Dowiadujemy się także z Dziennika, że ostatnia z biesiad była
w ogóle czwartą z rzędu27. Sprawa owych biesiad znajdzie jeszcze później swój oddźwięk w liście wysłanym do Poznania do
ks. Jana Koźmiana. Prosił w nim, aby zostały one przez niego
przesłane do Jazłowca do klasztoru sióstr niepokalanek28.
Kolejne pisma, jakie się pojawiają w Dzienniku, także miały
swego wyraźnego adresata, jakkolwiek nie została odnotowana
żadna bliższa informacja w sprawie ich treści. Wiadomo, że
były to rozprawy napisane dla Akademii Religii Katolickiej,
której członkiem był ks. Semenenko. Pierwsza taka rozprawa
powstała na początku lipca 1860 roku. Jej tytuł brzmiał: O Awerroesie pana Ernesta Renana i o wartości awerroizmu. Została ona
napisana i przedstawiona osiem lat po tym, jak Ernest Renan
wydał po raz pierwszy swoją licencjacką i doktorską pracę na
temat Awerroesa i wartości awerroizmu29. Jest rzeczą znaną,
ale nie z Dziennika, że w swojej pracy poddał ks. Piotr krytyce
najpierw koncepcję filozoficzną Awerroesa (zwłaszcza jego
metafizykę), a następnie Renana; ostrze krytyki było zaś zwrócoPor. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 15 VIII 1859; VI 1860 (informacja niepełna).
Por. tamże, 2 II 1873.
29
Por. J. Sochoń, Renan, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. VIII, Lublin 2007,
s. 742–744.
27
28
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ne w stronę właśnie tegoż francuskiego myśliciela30. Dodajmy, że
po odczytaniu tej rozprawy we wspomnianej Akademii została ona
następnie jeszcze w samym roku opublikowana m.in. w „Przeglądzie Poznańskim”31.
Według Dziennika trzy lata później w stosunku do wyżej
wymienionej pracy w tejże Akademii Religii Katolickiej ks. Semenenko czytał rozprawę o wartości formuły logicznej Giobertego
przy licznie zebranej grupie słuchaczy, wśród których byli kardynałowie i biskupi32. Działo się to zatem dwa lata po tym, jak
doktryna Giobertiego, określona przez niego jako ontologizm,
została potępiona przez Kościół (w dziewięć lat po śmierci autora
tej koncepcji). O treści wspomnianego wykładu nic nie pisze
jego Autor. Na podstawie jednak znajomości głównych tez obu
filozofów z zakresu teorii poznania można wnosić, że praca
ks. Piotra była krytyczna w stosunku do głównych założeń włoskiego myśliciela. Ontologizm ten, generalnie mówiąc, wyrażał
się m.in. w poglądzie, że w umyśle ludzkim znajdują się od
początku stałe, realne idee, ani nie wytworzone przez umysł, ani
pochodne względem bytów przygodnych, z początku w stanie
zalążkowym, ukrytym, niewyraźne, potem zaś rozpoznawane i uwyraźniane dzięki intuicji i doświadczeniu zmysłowemu
polegającemu na bezpośrednim kontakcie człowieka z konkretnymi przedmiotami realnymi; poza tym są one wrodzone, a ich
ostateczną przyczyną jest Stwórca. Stanowią one konieczny
warunek poznania oraz są czymś nawet pośrednim pomiędzy
skończonością a nieskończonością, stworzeniem a Bogiem33.
Semenenko natomiast w kwestii genezy poznania nie podzielał
30
Por. T. Kaszuba, Ks. Piotr Semenenko – konsultor Kongregacji Indeksu i Kongregacji
Świętego Oficjum, art. cyt., s. 192.
31
Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 29 VI 1860; VII 1860 (informacja niepełna).
32
Por. tamże, 18 VI 1863.
33
Por. K. Gryżenia, Gioberti Vincenzo, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. III,
Lublin 2002, s. 791–793; K. Bartoszewski, J. Stryjecki, Gioberti Vincezo, [w:] Encyklopedia katolicka, t. V, Lublin 1989, s. 1086–1087.
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owej idei natywizmu. Nawiązywał nie do Platona, a do Arystotelesa, do jego koncepcji umysłu jako niezapisanej tablicy. Uważał mianowicie, że wrodzone są nam tylko możliwości rozumu
w zakresie myślenia, sądzenia i wnioskowania, także prawa
(zasady) myślenia, natomiast treść poznania (idee) pochodzą
najpierw dzięki językowi, mowie, w procesie wychowania, nauczania, a następnie za sprawą bezpośredniego kontaktu rozumnego podmiotu z rzeczami materialnymi34.
Kolejnymi pracami wspomnianymi tylko przez Dziennik,
a napisanymi dla potrzeb Akademii Religii Katolickiej były studia
nad myślą Marka Aureliusza. Opracowaniu filozofii tego rzymskiego stoika poświęcił on kilka miesięcy czasu – od lutego do
maja 1883 roku. Skądinąd wiadomo, że pracy tej podjął się on
wyłącznie na wyraźną prośbę Ojca świętego35. Owocem jego
studiów nad tym autorem były trzy odczyty. Przy tej okazji istnieje jedynie informacja, że przysłuchiwały się im m.in. polskie
damy i siostry zakonne36.
O innych jego pismach filozoficznych, wymienionych
w Dzienniku, wiadomo także z korespondencji, jaką prowadził
z matką Darowską. Otóż odnotowuje on fakty wysyłania jej prac
z historii, ze wstępu do filozofii oraz z historiozofii. Czynił to
wielokrotnie, dostarczając jej partiami, w następujących po sobie
przesyłkach kolejne stronice treści wykładów ze wspomnianych
dyscyplin naukowych i filozoficznych37.

W zarysowanej teorii P. Semenenki na temat genezy ludzkiego poznania widzi T. Kaszuba wpływ tradycjonalizmu, myśli Herdera, a także tradycji
arystotelesowsko-tomistycznej. Por. T. Kaszuba, Piotr Semenenko i jego rozumienie
tomizmu, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 11 (2005), s. 232; Tenże, Niektóre
charakterystyczne elementy filozofii ks. Piotra Semenenki CR, art. cyt., s. 25-26.
35
Por. Piotr Semenenko, Listy (1883–1886), t. XV, Rzym 2011, s. 36.
36
Por. tenże, Dziennik, dz. cyt., 28 II 1883; 29 IV 1883.
37
Por. tamże, 5 VIII 1866; 13 VIII 1866; 17 VIII 1866; 21 VIII 1866; 1 I 1867;
10 VI 1867.
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Inną formą pism, poza książkami i artykułami, za pośrednictwem których ks. Semenenko mówił o filozofii, prezentował
własne poglądy filozoficzne, były jego listy. W Dzienniku jest na
ten temat nieco informacji. Listy takie pisał do żyjącej w Jazłowcu
matki Marceliny Darowskiej, która – jak wspomniano powyżej
– była adresatką wielu jego prac pisemnych z dziedziny filozofii.
Otóż w jednym z listów informował on ją także o prowadzonych
przez siebie kursach z filozofii, w trakcie których miał podejmować próby przedstawienia całości nauki o człowieku; w nauce tej
była zawarta wiedza z psychologii i antropologii, wyższej fizyki
i metafizyki, filozofii religii, etyki oraz na temat prawa natury38.
Bardziej dokładna informacja filozoficzna została zawarta
w obszernym liście do panny Verdeau. Wyjaśniał w nim problem,
jaki poruszyła ta pani w liście do niego w sprawie faktu cierpienia
Chrystusa w sakramencie Eucharystii39. W celu wyjaśnienia tego
zagadnienia odwołał się on zaś częściowo do filozofii, m.in. do
arystotelesowsko-tomistycznej nauki o substancji i przypadłościach. Zaznaczamy, że niezależnie od sprawy trafności takiegoż
rozwiązania, odwołując się do owych kategorii ontologicznych,
przypisał on możliwość cierpienia jedynie przypadłościom,
a nie nieskazitelnej substancji. Następnie przyjmując za fakt
niepodlegający dyskusji, że w Eucharystii nie spotykamy prawdziwych przypadłości Chrystusa, lecz tylko przypadłości chleba,
dlatego też wnioskował, że Chrystus nie może tu cierpieć fizycznie. Można jedynie w tym przypadku mówić o cierpieniu w sensie duchowym, poprzez nasz ludzki, duchowy związek z Jego
prawdziwymi przypadłościami, jakie posiadał On za swego życia
ziemskiego, podczas męki i śmierci, a obecnie posiada je w postaci uwielbionej w niebie. Jest to związek, jaki może Chrystus
zaofiarować nam, ludziom, ze względu na Jego panowanie nad
kategorią czasu i przestrzeni.
38
39

Por. tamże, 9 IX 1866.
Por. tamże, 4 VIII 1854.
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Oprócz informacji o pracach pisemnych prezentujących bardziej lub mniej jego filozofię inną formą aktywności filozoficznej
ks. Semenenki, jakiej ślady odnajdujemy w Dzienniku, były jego
systematyczne wykłady z filozofii. Tego typu działalność filozoficzną rozpoczął już podczas pobytu w Paryżu w 1851 roku. Działo
się to podczas jego spotkań z młodzieżą polską, które określał
jako „schadzki” organizowane na wzór znanych mu dawnych
berlińskich „schadzek”. Na te „schadzki” nie przygotowywał
jakichś specjalnych pisemnych rozpraw. Jak można przypuszczać, spotkania takie przypominały bardziej poważne rozmowy
na wspólnie ustalone wcześniej tematy, w których miała panować „familijna” atmosfera, w których każdy z uczestników spotkania mógł się wówczas zupełnie swobodnie wypowiedzieć, miał
mieć zagwarantowane prawo do zachowania dyskrecji odnośnie
do spraw osobistych, jakie były tam nieraz poruszane, poza tym
postulowano unikanie tam sporów, a koncentrowanie się na
czynności „oświecania się”. Po pierwszej „schadzce” cieszył się
ks. Semenenko, że „dobrze się zawiązała”; zaprezentował na niej
bowiem tylko przedmiot, który miał być tematem dyskusji na
następnym zebraniu. Generalnie mówiąc, przedmiotem rozważań miały być filozofia i moralność, ich zasady oraz praktyczne
zastosowania. Dalej informował, że na następną „schadzkę” zaproponował analizę następujących podstawowych problemów: Czy
rozum sam przez się może dojść do poznania prawdy? Jaki jest
stosunek rozumu do wiary? Czy sama wola zdolna jest do osiągnięcia dobra? Jaki jest to stosunek wolności do władzy?40. Miesiąc
później zdawał relację już z piątej wieczornej „schadzki” naszej młodzieży. Uważał, że „rzecz nieźle idzie” w trakcie tych
poważnych rozmów, określanych także jako „biesiady”. Pisał,
że zajmują się kwestą stosunku rozumu do prawdy, a jej bardziej
szczegółowym zagadnieniem, wyłożonym już słuchaczom, był
stosunek naturalnego rozumu ludzkiego do chrześcijaństwa,
40

Por. tamże, 18 XI 1851.
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uwzględniany na podstawie historycznego rozwoju tej religii,
jej nauki. Temat ten był opracowany pod kątem tego, czy ów
rozum naturalny był zgodny z nauką chrześcijańską, czy też był
jej przeciwny1.
Z informacji zapisanych w Dzienniku pięć lat później (1856)
dowiadujemy się, że ks. Semenenko rozpoczął kurs filozofii dla
dwunastu słuchaczy w Rzymie, w zmartwychwstańczym domu
zakonnym. W kursie tym uczestniczyli „domowi alumni”, osoby
mieszkające w tym domu (m.in. dwóch Rusinów – unitów),
a także dwie osoby z zewnątrz2. Fakt rozpoczęcia wykładów
z filozofii w naszym rzymskim domu zakonnym zostaje odnotowany bardzo ogólnie dokładnie rok później3. Nie były to jedyne
wykłady z filozofii dla studentów i kapłanów, jakie miały miejsce
w Rzymie. Oprócz nich, jak wynika z lakonicznej jedynie informacji z Dziennika, ks. Semenenko prowadził wykłady z filozofii
także w założonym przez siebie Papieskim Kolegium Polskim4.
Jeszcze inną grupą, z którą ściśle on współpracował, do której
adresował swoje nauki m.in. o treści filozoficznej, były siostry
zakonne. Mianowicie istnieje wzmianka o udzielaniu przez niego siostrom lekcji zarówno z historii, jak i filozofii5. Wymieniał
także konkretne miejsce prowadzenia tego rodzaju lekcji: via Paolina. Mieścił się tam dom sióstr niepokalanek, dla których była
to wówczas czwarta lekcja, wysłuchana przez dziesięć osób6.
Wspomniane są także siostry reparatki, dla których miał nauki
o wierze, którym prezentował m.in. swoje prace filozoficzne7.

1
2
3
4
5
6
7

Por. tamże, 20 XII 1851.
Por. tamże, 5 XI 1856.
Por. tamże, 5 XI 1857.
Por. tamże, 13 VIII 1866.
Por. tamże, 20 II 1861.
Por. tamże, 6 XII 1863.
Por. tamże, 2 II 1874, 17 II 1874.
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Istnieje również w Dzienniku zarys konferencji na temat intencji,
o której jednak nie poinformował, dla kogo oraz kiedy miała
ona zostać wygłoszona8. Z jej treści wynika, że raczej nie była
ona próbą teoretycznego, naukowego ujęcia problemu intencji
w aspekcie poznawczym i wolitywnym9. Rozważania na jej temat osnute są właściwie wokół aspektu aksjologicznego (wolitywnego). W związku z tym pisał o konieczności zauważenia
potrzeby dobrej i czystej intencji, ponieważ od niej zależy wartość
całego ludzkiego życia w wymiarze doczesnym i wiecznym: jego
punkt wyjścia i kierunek działania, siła tegoż działania, postęp
w tym życiu i jego rezultaty, łaska Boża, współdziałanie z Bogiem. Następnie przeszedł do bliższego określenia celów intencji
i jej środków. Otóż co do celów, to wyróżnił on cele o charakterze obiektywnym oraz subiektywnym. Celem obiektywnym
jest dojście do Boga, a subiektywnym jest na pierwszym miejscu
wola Boża, Jego zadowolenie, a na drugim miejscu ludzkie
szczęście. Natomiast co do środków, to należy do nich zawsze
współdziałanie z łaską Bożą, nieczynienie niczego bez Jezusa,
ale konsekwentne współdziałanie z Nim na każdym etapie życia. Następnym etapem konferencji było wyszczególnienie cech,
jakie winny przysługiwać właściwej intencji. W związku z tym
twierdził, że winna ona być najpierw święta (przy spełnieniu
powyższych warunków), a przy tym pokorna i ufna w Bogu,
rozumna, świadoma, dobrowolna (będąc prawdziwym aktem
woli), silna, wytrwała, nade wszystko zaś kierująca się miłością.
W końcu podał też skutki braku niektórych z owych cech intencji.
Otóż brak intencji świętej powoduje brak życia; brak intencji
pokornej – głuchotę; brak intencji rozumnej – ślepotę; brak intencji
dobrowolnej – brak „rąk i nóg”; brak intencji silnej – paraliż;
brak intencji miłosnej – brak serca, śmierć.
Por. tamże., 5 II 1882.
Por. W. Chudy, Intencja, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. IV, Lublin
2003, s. 887–890.
8
9

Obecność filozofii w Dzienniku…

43

Podobną formą wykazywania się aktywnością filozoficzną
ks. Semenenki – czyli systematycznych wykładów (konferencji)
– były jego kazania głoszone w różnych kościołach. W Dzienniku
znajdujemy zasadniczo – poza jednym przypadkiem – tylko tytuły tych kazań, miejsce i czas ich wygłoszenia. Same jednak te
tytuły wskazują na to, że w swoim głoszeniu Ewangelii odwoływał
się on do filozofii, ustosunkowując się do aktualnych wtenczas
prądów ideowych, mających szerszy wpływ na ówczesną umysłowość. Otóż treścią jego kazań były: panteizm10, materializm11,
dualizm12, kwestia wolnej woli13, wiara14. O jednym z kazań napisał nieco więcej. Było ono wygłoszone w kościele pw. św. Klaudiusza w dzień Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
w którym poruszył problem dość żywo dyskutowany przez
wieki i dziś m.in. w antropologii filozoficznej: problem czasu
i sposobu powstania duszy ludzkiej. Mianowicie: o. Semenenko
powiedział w owym kazaniu, że dusza Maryi została stworzona przed wiekami. W związku z tym ks. Hieronim Kajsiewicz
Józef Hube „napadli” – jak się wyraził – na niego, że zbyt wiele
godności przyznał Maryi. We własnej obronie tłumaczył im,
że dusza Maryi, jak i inne dusze ludzkie są stwarzane przez
Boga jednym aktem stwórczym (ponieważ dwóch takich aktów nie może być) oraz przebywają one do czasu połączenia
z ludzkim ciałem w Bogu15. Dodajmy, że rozstrzygnięcie tego
bardzo tajemniczego i spornego problemu jest niezwykle trudne,
ale można mieć pewne wątpliwości co do sposobu jego rozstrzygnięcia przez ks. Semenenkę.

10
11
12
13
14
15

Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 14 II 1869; 15 III 1885.
Por. tamże, 21 II 1869; 19 III 1885.
Por. tamże, 22 III 1885.
Por. tamże, 12 IV 1885.
Por. tamże, 30 IV 1885.
Por. tamże, 9 XII 1853.
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Zauważamy na podstawie Dziennika, że systematyczne wykłady prowadził ks. Semenenko nie tylko dla pewnych zbiorowości,
ale nawet dla jednej osoby. Chodzi tu najpierw o ks. Lasockiego,
przybyłego do Rzymu z Warszawy, któremu specjalnie udzielał
przez pewien czas lekcji filozofii. Jakby na marginesie wspomniał, że ów kapłan miał młodość burzliwą, potem zaś uchodził w oczach polecających go ludzi z Warszawy za najlepszego
księdza16. Można się jedynie domyślać, że potrzebował jednak
jeszcze kursu filozofii od ks. Semenenki dla swojego pełniejszego
rozwoju wewnętrznego. Wspomniana jest także w Dzienniku
konferencja dla matki Marii de St. Agnès, prowincjałki reparatek
we Francji. Jakkolwiek nie jest podany w tym przypadku zasadniczy temat jego nauki, to jednak w związku z nią snuje krótką
refleksję mającą znamiona filozoficzne. Otóż pisze on o Bogu
jako wewnętrznym Nauczycielu przemawiającym w duszy owej
zakonnicy, uczącym ją mądrości, która polega na zjednoczeniu
z tym Nauczycielem. Przy okazji z zachwytem podziwia w niej
miłość prawdy oraz znajomość własnego nicestwa jako podstawy prawdziwej pokory17. W innym miejscu Dziennika pisze on
o czytaniu u księżnej Odescalchi Sumy teologicznej św. Tomasza
z Akwinu. Lektura tej pracy musiała trwać dłuży już czas, ponieważ istnieje informacja o tym, że aktualnie rozpoczęli analizę traktatu o aniołach18. Jeszcze innym przykładem tego typu
prac prowadzonych przez ks. Semenenkę na tematy filozoficzne
jest sześć konferencji, które wygłosił pani Marii Oraczewskiej.
Jedna z nich dotyczyła tematu poruszanego w antropologii filozoficznej – życia zmysłowego i umysłowego19.
Poza takimi systematycznymi zajęciami, czyli wykładami
i lekcjami, odbywał też autor Dziennika prywatne, aczkolwiek
16
17
18
19

Por. tamże, 1856 (informacja niepełna).
Por. tamże, 2 I 1875.
Por. tamże, 20 II 1861.
Por. tamże, 25 IV 1870.
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nieraz długie rozmowy, w trakcie których poruszano pośród
innych tematów nieokreślone z nazwy problemy filozoficzne20.
Rozmowy takie prowadził on najpierw z alumnami i z księżmi.
Pisał np., że w trakcie rekolekcji odbył wieczorną, długą rozmowę
filozoficzną, a także teologiczną i moralną z Janem Fehrenbachem, jednym z rekolektantów, studentem teologii; rozmowę,
za którą dziękował Panu Bogu21. W Dzienniku odnotowywane
są także fakty rozmów na bliżej niesprecyzowane tematy filozoficzne, jakie prowadził przygodnie ks. Semenenko z innymi
pojedynczymi osobami, które były zainteresowane filozofią.
Z związku z tym istnieje informacja o spotkaniu w Nicei z s. Marceliną Darowską i o ich rozmowie, której jednym z wątków było
ogólnie określone „pogaństwo” w filozofii22. Innym razem pisał
on o gruntownej – i jak można się domyślać – trudnej rozmowie
filozoficznej, jaką przeprowadził podczas obiadu u księżnej Odescalchi. Głównym jego rozmówcą był wówczas książę Baltazar,
dobrze obeznany w pracach Giuseppe Ferrariego23, znanego
włoskiego filozofa, uważanego za prekursora pozytywizmu,
reprezentującego m.in. relatywizm w podejściu do problemu
prawdy i utylitaryzm w etyce24. O tym, że czas takiego południowego posiłku mógł być dla niego okazją do rozmów na
tematy filozoficzne, świadczy wizyta ks. Semenenki w Albano
u pana Maguelonne – cztery godziny spędzone przez nich przy
stole były wypełnione konwersacją głównie o filozofii25. Jeszcze
innym razem przeprowadził ks. Piotr długą rozmowę z Pawłem
Popielem, której treścią – poza sprawami dotyczącymi Kościoła,
Por. tamże, 2 II 1873.
Por. tamże, 16 XII 1882.
22
Por. tamże, 31 I 1859.
23
Por. tamże, 28 V 1880.
24
Por. M. Borkowska, Ferrari Giuseppe, [w:] Powszechna encyklopedia filozofii, t. III,
Lublin 2002, s. 406–407.
25
Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 23 IX 1866.
20
21
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dziennika „Czas” i zgromadzenia zmartwychwstańców – była
kwestia z zakresu filozofii społecznej na temat wzajemnego stosunku równości do wolności. Swoje stanowisko w tej sprawie
sprowadził do tezy, odmiennej od zdania Popiela, że w imię
zasady równości nie można zanegować wolności, byłoby to
bowiem zgubą porządku społecznego26.
3. Inne przejawy filozofowania
W powyższej części tegoż artykułu zostały wymienione główne
kierunki aktywności filozoficznej, zainteresowań i badań ks. Semenenki, niektóre tematy jego rozpraw, wykładów, kazań i rozmów, także pewne idee filozoficzne, jakie podzielał. W Dzienniku
znajdujemy jednak jeszcze inne przejawy filozofowania. Ukryte
są one jakby na drugim planie dzieła, jakie ten Autor tworzył
przez kilkadziesiąt lat. Mamy tu na myśli to, że na podstawie
analizy jego głównych kierunków zainteresowań i tematów rozmów z ludźmi, treści jego osobistych refleksji i modlitw, sposobu
relacjonowania o różnych osobach i sprawach można odczytać
pewne, zwykle ogólnie zarysowane idee i poglądy filozoficzne,
jego określony stosunek do rzeczywistości, szczególnie wobec
Boga i ludzi.
Jedna z takich idei filozoficznych pojawia się w Dzienniku
w związku ze złożonym przez ks. Semenenkę ślubem doskonałego pełnienia woli Bożej, pragnienia pełnego zjednoczenia własnej osoby z osobą Chrystusa. Wówczas, jakby w tle tegoż aktu,
wyrażonego w formie modlitewnej, pojawia się bardzo ogólny
opis podstawowej struktury bytu ludzkiego, a nawet bytu jako
takiego. W opisie tym nie widać typowego dla niego trójpodziału
bytu, a bardziej posługuje się on dwupodziałem, którym także
się niekiedy posługiwał. Pisze więc o własnej istocie (jestestwie)
26

Por. tamże, 12 V 1863.
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i istnieniu, a nawet o dnie tegoż jestestwa i istnienia, czyli jakby
o jeszcze innej warstwie ontycznej człowieka, głębszej w stosunku
do tego, o czym mówi zazwyczaj filozofia. Na tę istotę (jestestwo) składają się zaś ciało i dusza. Tę ostatnią konstytuują zaś
„ja”, władza rozumu wraz z funkcjami myślenia oraz wola z towarzyszącymi jej pragnieniami, uczuciami27. W jeszcze innym
miejscu Dziennika nawiązywał do teorii owych uczuć. Czynił to
podczas pobytu w Nicei, na kanwie przeżyć, jakich tam doznawał.
Był to urok w duszy, błogi stan z powodu prześlicznej pogody,
łagodnego klimatu, lazurowego nieba, cichego powietrza, który
mu jednocześnie przypominał prawdę o uczuciach zmysłowych,
których należy się strzec, w których nie wolno mieć upodobania
i do których nie należy się przywiązywać28.
Przy tym opisie własnej ludzkiej natury, zaangażowanej
w pełne zjednoczenie Chrystusem, mamy jednocześnie przedstawiony zarys sposobu zjednoczenia się z Nim, a także z Trójcą Świętą.
Jest tu zatem zawarta teoria z zakresu mistycyzmu chrześcijańskiego, ogólna koncepcja zjednoczenia mistycznego z Bogiem,
będąca tradycyjnie w gestii teorii poznania. Taką właśnie drogę życia, polegającą na zjednoczeniu z Bogiem, widział dla
siebie, a także wielokrotnie ją proponował innym, m.in. matce
Marcelinie Darowskiej. Istotne punkty, etapy czy momenty tej
drogi wymieniał cztery. Pierwszym jest pokora, jaka się rodzi
w następstwie poznania prawdy na temat własnej istoty (nędza
i grzeszność). Drugim jest łaska Chrystusa, która stoi u początku takiego pragnienia zjednoczenia się, w trakcie jego realizacji
i u końca mistycznej drogi. Trzecim jest współpraca z tą łaską.
Polega ona na aktywnym włączeniu się w działania samego
Chrystusa poprzez osobisty trud usunięcia przeszkód na drodze
do zjednoczenia; chodzi tu ostatecznie jakby o unicestwienie
własnej duszy, wyniszczenie nas samych, wyzbycie się nawet
27
28

Por. tamże, 21 X 1860.
Por. tamże, 1 II 1859.
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własnego życia, siebie, własnego „ja”, własnej woli i własnych
uczuć, pragnień, wewnętrznych „żywiołów”, jakimi są zapewne
naturalne popędy. Czwartym etapem na tej drodze zjednoczenia
się jest miłość, dochodząca do swej pełni w trakcie pełnej więzi
z Chrystusem, kiedy dusza przemienia się niemalże w Niego29.
Niejako w tle Dziennika jest niewątpliwie zarysowana – w sposób
bardzo ogólny – aksjologia ks. Semenenki, czyli podzielana, a także
realizowana przez niego w życiu osobistym i wspólnotowym teoria
wartości, wprowadzająca określony porządek w zakresie postępowania i stosunku do ogółu dóbr. Rzecz, która dość łatwo rzuca
się w oczy w trakcie lektury Dziennika, to właśnie bardzo wiele
razy występujące w tej pracy wątki aksjologiczne. Pojawiają się
one nieustannie, można je odczytać na podstawie doboru przez
Autora codziennych zajęć i spotkań, treści prowadzonych rozmów, sposobu samooceny i charakterystyki innych ludzi. Oto
jeden konkretny przykład, który dotyczy bardzo ogólnej charakterystyki księżnej Odescalchi. Tak o niej pisał:
Młoda, piękna, bogata, wspaniała, która mogłaby królować próżnością wszelką na tym próżnym świecie, o niczym nie myśli, jedno
o Bogu, jedno o bliźnim. Poczytała wszystko za gnój, aby Chrystusa
pozyskać30.

Gdy natomiast kierował swą myśl w stronę samego siebie
w celu opisu stanu własnej duszy lub dla wyrażenia swych najgłębszych pragnień, zawsze pojawiał się w jego opisach Bóg,
Jezus Chrystus jako najwyższe dobro, początek i cel życia. Przekonaniu temu towarzyszyła zaś silna wola zjednoczenia się z Nim
jako źródłem największego szczęścia, a brak tego dobra był
poczytywany przez niego jako stan największego nieszczęścia,

29
30

Por. tamże, 20 IV 1864; 21 IV 1864; 30 VI 1866; 24 IV 1870; 8 IX 1878.
Por. tamże, 24 VII 1853.
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potępienia31. Tego typu refleksje wciąż pojawiają się na kartach
Dziennika. Niemalże na każdej jego stronie znajdują się odniesienia do Boga, w których wyrażała się jego postawa teistyczna,
postawa żywej wiary: głębokie przekonanie o Jego istnieniu
i działaniu Opatrzności, następnie mocna nadzieja i gorąca miłość, która pragnie zjednoczenia się z Nim, jedności, całkowitego
Jemu oddania32, wyzbycia się siebie samego w głębi własnego
jestestwa33, służenia Mu jako Jego własność i narzędzie34; pragnienie tego, aby jego dusza była mieszkaniem Chrystusa, Jego
przyjemnością, pieszczotą, upodobaniem, lubością, najmilszą
rozkoszą35. W tych przytoczonych powyżej słowach pobrzmiewa
jakby echo aksjologii, głoszonej i realizowanej przez całe wieki
istnienia chrześcijaństwa, w której ponad wartościami utylitarnymi, witalnymi, estetycznymi, poznawczymi i moralnymi
wznoszą się zawsze wartości religijne, sakralne; z tych zaś ostatnich
– jedność z Chrystusem.
W tej ogólnej aksjologii, jaka się pojawia nieustannie w tle
Dziennika, występuje oprócz Boga – człowiek. Bardzo rzadko
traktowany jest on w tym dziele jako byt abstrakcyjny, widziany
przy pomocy ogólnych pojęć filozoficznych. To człowiek konkretny,
bardzo dokładnie opisywany od strony geografii, najważniejszej
osobistej historii, sytuacji materialnej, społecznej, moralnej i religijnej. To człowiek obserwowany przede wszystkim w perspektywie jego relacji z Bogiem, mającej prowadzić ku zbawieniu.
Lektura Dziennika zadziwia wielością znajomości, jakie posiadał
i podtrzymywał ks. Semenenko, skrupulatną wiedzą na temat
poznawanych ludzi. Przykładów można przytaczać bardzo
wiele na to, jak dokładnie starał się on poznać innych ludzi,
31
32
33
34
35

Por. tamże, 20 IV 1864.
Por. tamże, 18 XI 1852; 21 X 1860.
Por. tamże, 21 II 1858.
Por. tamże, 15 VIII 1859.
Por. tamże, 2 VII 1851.
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swych znajomych, rozmówców, by służyć im jakąś konkretną,
adekwatną do potrzeb pomocą – duszpasterską, a niekiedy też
materialną. Spośród tych przykładów wybieramy dwa.
Pierwszy odnosi się do pani Kisieleff. Według relacji ks. Piotra
pochodzi ona z rodziny Potockich, jest córką Szczęsnego i jego
żony Greczynki, jej rodzeństwem są m.in. Aleksander, Mieczysław i Bolesław, została ona wydana za mąż za pana Kisieleffa,
ministra dóbr cesarza rosyjskiego, od którego żyje daleko. Jest
ona osobą gwałtowną, ale dobrego serca. Kiedyś uwikłała się
w tzw. kręcenie stolików oraz w magnetyzm, ale pod wpływem
ks. Semenenki poznała swój grzech. Następnie pojechała do
Rzymu, by spotkać się z ojcem świętym, wyspowiadać się przed
nim z tego, co miała na sercu i sumieniu36.
Drugi przykład jest jeszcze bardziej szczegółowo opisany.
Dotyczy on pana Aleksandra Obalońskiego, znajomego ks. Semenenki z czasu jego pobytu w Paryżu. Z relacji Dziennika dowiadujemy się, że był on księciem moskiewskim, a następnie (od 1825
roku) emigrantem, który uciekł z Rosji do Francji po wywiezieniu swego brata na Syberię. Na emigracji wiódł życie próżne,
„wariackie”, pozbawione wszelkiego gruntu moralnego i religijnego w duszy, połączone z przejawami poczciwości, które
chwilowo rządzą człowiekiem. Jedynym jego godnym uwagi zajęciem było z początku zaangażowanie polityczne – współpraca
z Polakami po ich przybyciu do Francji. Potem żył ekscentrycznie, zawsze jednak bez Chrystusa Pana. Nieustannie chodził od
miejsca do miejsca, zwiedzając całą Europę zachodnią: Niemcy,
Anglię, Szwajcarię, Francję, Hiszpanię. Nieraz przebywał w więzieniu, a niekiedy też w domu dla umysłowo chorych, nieraz był
bez dachu nad głową, czasem także bez chleba. Imał się najdziwaczniejszych zajęć. Nauczył się m.in. rozmaitych „sztuczek”:
czyszczenia sukien, robienia misternych kokard, fałdowania
w różne wzory cienkich materiałów. Następnie uczył tego mo36

Por. tamże, 26 XI 1853.
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dystki i zakonnice po różnych miasteczkach za marną zapłatę.
Szczególnie klasztory zakonnic były dla niego punktem oparcia,
ponieważ za tę swoją posługę miał także od nich przez pewien czas
żywność. Jednak pobywszy w jednym miejscu miesiąc, dwa lub
trzy, ruszał dalej. W drodze jednak ten człowiek za łaską Bożą
przejrzał i wszedł do Kościoła. Skłonił go do tego zwłaszcza
przykład życia pani Jermoloff, z domu księżniczki Szczerbatof,
dobrej znajomej i przyjaciółki zmartwychwstańców z Francji;
to właśnie do niej ks. Semenenko dał mu z Paryża list na drogę.
Mieszkała ona w pobliżu Pau, w Pirenejach, gdzie jej mąż miał
dobra, a pan Obaloński zaszedł do niej w drodze do Hiszpanii.
Przyjęła go bardzo gościnnie na okres trzech dni, a potem zaopatrzyła go na drogę, poleciła go innym ludziom. Przede wszystkim
„napędziła” go do Boga. Zaraz też udał się do spowiedzi, a po
niej stał się rozsądniejszym człowiekiem. W końcu wyruszył do
Włoch, w których przedtem nigdy nie był. Ostatni dłuższy etap
drogi odbył z Livorno do Rzymu przed dwoma lub trzema miesiącami w największe letnie upały, idąc cały czas piechotą nad
brzegiem morskim. Przybywszy do Rzymu, spowiadał się z całego życia w Bazylice św. Piotra. W Wiecznym Mieście znowu
spotkał o. Semenenkę, który się nim znów zaopiekował: przygarnął go do domu zmartwychwstańców w Camillucci i tam też
przygotowywał go na śmierć. Następnie z powodu bardzo złego
stanu zdrowia został on odwieziony przez ks. Piotra do szpitala
bonifratrów w Rzymie, gdzie też był przez niego odwiedzany
i wyspowiadany. Warto podkreślić w końcu osobistą radość
ks. Semenenki i jego wdzięczność Bogu za to, co się dokonało
w duszy owego wędrowcy. Wyrażając współczucie z powodu
biedy i cierpień owego człowieka, cieszył się z ogromnej przemiany
wewnętrznej, religijnej i moralnej, jaka się w nim dokonała37.

37

Por. tamże, 7 X 1854; 13 X 1854.

Zakończenie
Lektura Dziennika ks. Semenenki, czytanego pod kątem obecności
w nim treści filozoficznych, składnia do kilku najważniejszych uwag.
Po pierwsze pokazuje ona, że zainteresowania problematyką
filozoficzną były stale obecne w bogatym życiu ks. Semenenki,
wypełnionym różnorodnymi zajęciami, przeważnie duszpasterskimi i zakonnymi. Kiedy zaś była okazja ku temu i potrzeba,
spotykał się z innymi filozofami, dyskutował z nimi, prowadził
wykłady, pisał prace, głosił konferencje i kazania, w których wyrażał poglądy filozoficzne, mieszczące się w ramach tzw. filozofii
chrześcijańskiej. Po drugie, problematyka filozoficzna nie stanowiła
celu samego w sobie, ale – zgodnie z jego wykształceniem i powołaniem – była ona ściśle powiązana z zagadnieniami teologicznymi i z posługą duszpasterską, o czym świadczy zresztą nie tylko
sam Dziennik, ale cała jego twórczość naukowa, której cechą charakterystyczną było m.in. – jak pisał ks. Tadeusz Kaszuba – syntetyzujące ujęcie całej rzeczywistości w aspekcie filozoficznym
i teologicznym38. Po trzecie, Dziennik stanowi tylko częściowe,
bardzo skrótowe świadectwo tego, w jakim zakresie przejawiał
swoją aktywność filozoficzną ks. Piotr Semenenko. Ze względu
na sam charakter tej pracy otrzymujemy, co zrozumiałe, tylko
ogólny, dość pobieżny obraz jego filozofowania, zwłaszcza tego,
co dotyczy charakterystyki jego myśli filozoficznej w dziedzinie
teorii i metodologii filozofii, epistemologii i teorii bytu.

Por. T. Kaszuba, Wprowadzenie, [w:] P. Semenenko, Logika, red. tenże, tłum.
z łac. A. Wójcik, Kraków 2004, s. 9; T. Kaszuba, Semenenko Piotr. Zarys jego filozofii,
[w:] In Christo Redivivo, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 19 (2013), s. 78.
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Niniejsze opracowanie sygnalizuje wybrane wątki. Nie może
być inaczej, biorąc pod uwagę: ilość informacji, których dostarcza
Dziennik39 ks. Piotra Semenenki CR (1814–1886), znaczenie tych
danych oraz wymogi redakcyjne, do których należy się tu zastosować. Z drugiej jednak strony wydaje się potrzebne przynajmniej
zwrócić uwagę na podjęty temat.
Powodem jest tu m.in. działalność dziewiętnastowiecznych
duchownych polskich, którym winni jesteśmy znaczący, długofalowy wpływ na społeczeństwo polskie. Dokonywało się to w warunkach nieraz bardzo trudnych. Zaowocowało m.in. odzyskaniem
niepodległości przez Polskę, jej rozwojem w okresie między I i II
wojną światową, postawami Polaków w czasie tej ostatniej oraz
w rozpoczynającym się zaraz po niej okresie komunistycznym40.
39
W niniejszym opracowaniu został wykorzystany tekst elektroniczny:
ks. Piotr Semenenko CR, Dziennik (1851–1886), Rzym–Kraków 2013, wersja z 2013
roku. Pragnę wyrazić wdzięczność Zgromadzeniu Zmartwychwstania Pana Naszego Jezusa Chrystusa za udostępnienie Dziennika ks. Semenenki we wskazanej
formie jeszcze przed opublikowaniem go drukiem. By zbytecznie nie przeciążać
niniejszego omówienia przypisami, odwołania do Dziennika zostały umieszczone
w korpusie tekstu w formie daty właściwej dla danego wpisu.
40
Zob. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, wydanie uzupełnione,
Warszawa 2007, s. 237n.
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Zarazem nawet ograniczenie się do zasygnalizowania wskazanej
tematyki skłania do postawienia pytania o aktualność dziewiętnastowiecznych postaw i rozwiązań dzisiaj i w przyszłości.
Uwagi wprowadzające
Dziennik ks. Piotra Semenenki chronologicznie należy do epoki,
która pod niejednym względem różni się od naszej. W związku
z tym np. nasuwa się pytanie, czy wtedy i obecnie tak samo postrzega się relacje między duchowością, duchownymi i życiem
społecznym. Co do duchowości (inaczej mówiąc: życia duchowego), to przyjmiemy następującą jej definicję: przynajmniej
wystarczająco uświadamiane sobie przez osobę ludzką jej
związki z Bogiem oraz wyciąganie przez nią z tych związków
konsekwencji przekładających się na myślenie, mówienie i postępowanie w wymiarze osobistym i wspólnotowym, gdy chodzi o doczesność i gdy chodzi o życie wieczne. Należy pamiętać,
iż duchowość przy całej trudności, jaką sprawia jej zdefiniowanie
i naukowe uchwycenie, nieraz okazała się silniejsza od dobrze
uzbrojonych armii czy potężnych imperiów, zmieniając granice
czy nadając kształt polityczny i gospodarczy na długie stulecia.
Duchowość posiada ogromną moc kształtowania rzeczywistości.
Co do rozumienia, kto jest duchownym, to bez wchodzenia
szczegółowo w tę tematykę41 zostanie uwzględnione powszechnie
przyjmowane rozumienie, iż jest to osoba, która jako chrześcijanin spełnia przynajmniej jeden z następujących warunków:
1) przyjęła sakrament święceń; 2) złożyła odpowiednie śluby.
Taka definicja pozwala uwzględnić zgromadzenia zakonne
i instytuty żeńskie. Jest to ważne m.in. z dwóch powodów.
Ich wpływ na życie społeczne Polek i Polaków w XIX i XX wieku
41
Szerzej na ten temat zob. np. G. Koch, Sakramentologia. Zbawienie przez sakramenty,
przekład W. Szymona, Kraków 1999, s. 299n.
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okazał się bardzo duży, pozytywny42. Nieraz błędnie są one postrzegane – zwłaszcza wspólnoty żeńskie – jako przykład wycofania i nieprzydatności, gdy chodzi o życie doczesne, w tym w jego
wymiarze społecznym. Historia jednoznacznie ukazuje błędność
takiej opinii43.
Co do rozumienia życia społecznego, to należy uwzględnić
wielorakość składających się na nie wątków czy aspektów oraz
ścisłe, liczne związki między nimi. Przede wszystkim trzeba tu
wskazać życie polityczne, gospodarcze, życie duchowe. W sposób ewidentny skupiamy uwagę na doczesności. Może zbyt rzadko wskazuje się, iż także życie wieczne posiada jako zasadniczy
także właściwy sobie wymiar wspólnotowy, społeczny. Wracając
do doczesności i życia społecznego biegnącego wewnątrz niej, to
mogą pojawić się następujące znaki zapytania czy wręcz pewne
napięcia. Jeśli osoba duchowna winna przede wszystkim koncentrować uwagę na pielęgnowaniu związków z Bogiem, tak
swoich własnych, jak i na pomocy pod tym względem bliźnim, to
na ile ma ona angażować się w życie społeczne w doczesności? Czy
w przypadku życia społecznego w doczesności i życia duchowego nie mamy do czynienia z pewnym ich oddaleniem, nawet odseparowaniem, obojętnością lub wręcz przeciwstawieniem, wrogością?
Przeszłość pokazuje, że na te pytania próbowano udzielić
różnych odpowiedzi. Wskazują na to zarówno przemyślenia,
jak i postawy, z którymi mamy do czynienia u chrześcijan, jak
i postrzeganie chrześcijaństwa przez niechrześcijan. Tymczasem
fundamentalny dla chrześcijaństwa tekst, którym jest Biblia, stawia
sprawę jednoznacznie: wejście w wieczną pełnię życia zasadza
się na podjęciu Bożej łaski wyrażającym się w owocującej aktywną, wieloraką na miarę różnorodności sytuacji i potrzeb miłością
do Boga i do bliźnich w doczesności (zob. np. Łk 16,9 i 2 Kor 9,1n).
42
Więcej na ten temat np. zob. J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego,
dz. cyt., s. 268n.
43
Zob. np. tamże.
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Niniejsze omówienie zostało przygotowane w związku
z 200. rocznicą urodzin ks. Piotra Semenenki, który chronologicznie należy do XIX wieku. By właściwie odczytać Dzienniki
o. Semenenki i poprawnie ocenić jego opinie i poczynania, trzeba
zwrócić uwagę na kontekst, jaki stanowi to stulecie. Gdy chodzi
o duchownych, to w tym burzliwym, nieraz dla chrześcijaństwa
bardzo trudnym, wymagającym, niosącym nowe wyzwania
i niebezpieczeństwa okresie mamy nadal do czynienia z dużym
znaczeniem życia parafialnego, diecezjalnego oraz związanego
ze wspólnotami zakonnymi i im podobnymi. Znaczący jest wieloraki wkład w szkolnictwo na wszystkich właściwych mu poziomach. Imponująco przedstawia się także działalność misyjna.
Te pola aktywności są raczej tradycyjnie kojarzone z duchownymi
i cenione. Ich uwzględnienie pozwala lepiej ocenić inne działania, dzisiaj mniej znane i współcześnie mogące wywołać pewne
zaskoczenie czy nawet dezaprobatę. Jednak, trzeba przyznać, otrzymujemy zarazem interesujący, spójny obraz. Oto kilka przykładów.
W XIX wieku np. w Polsce w zaborze pruskim, mając zaplecze
w parafiach – czyli poparcie ze strony duchownych odgrywa tu
kluczową rolę – powstają np. ruchy abstynenckie, kółka rolnicze,
spółdzielczość oszczędnościowa, kredytowa i bankowa oparta
na własnych bankach, związki i towarzystwa robotnicze. Buduje
się nowe kościoły, plebanie czy domy zakonne, ale powstają też
dzięki wsparciu kościelnemu czytelnie, towarzystwa promujące
oświatę ludową, szkoły uczące umiejętności praktycznych do
zastosowania „od ręki”, np. koszykarskie i dla gospodyń wiejskich. Zakłada się mleczarnie, spółki drenarskie, przytułki dla
bezdomnych, domy ludowe, np. z salami teatralnymi44.
Skalę zaangażowania, jego owocność pomagają ocenić następujące dane dotyczące innej części ziem polskich. „[…] w diecezji przemyskiej w 1908 roku działało 1340 kółek rolniczych
przy czynnym w nich udziale 371 księży, spośród których 320
44

Tamże, s. 266n.
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pełniło funkcje przewodniczących. Natomiast w 800 spółkach
Reiffensena pracowało 651 duchownych, w tym 464 było prezesami zarządów”45. Informacje te dotyczą duchowieństwa diecezjalnego. Dobrze jednak oddają klimat tamtych lat. Z podobnym
zaangażowaniem mamy do czynienia w przypadku zakonów.
Właściwe tym ostatnim możliwości i cechy pozwolą owocnie
zaangażować się szczególnie na następującym polu: różnego
typu szkolnictwo46. W przypadku duchownych mamy do czynienia również z zaangażowaniem, które dzisiaj określilibyśmy
mianem politycznego. Wskazać tu można udział wielu duchownych
w zmaganiach np. orężnych, gospodarczych i naukowych o niepodległość Polski m.in. przez propagowanie myśli patriotycznej i niepodległościowej czy udział w walkach jako kapelani,
tzw. pracę organiczną, w zakres której wchodziło wielorakie zaangażowanie typu gospodarczego.
Mamy też do czynienia z przynależnością do partii politycznych
i kandydowanie w wyborach i następnie piastowanie mandatów
poselskich47. Nie tylko w przypadku duchownych i nie tylko, gdy
chodzi o XIX wiek, potrzebna jest staranna prezentacja wpływu duchowości na zaangażowanie w wymiarze społecznym. Przykładu
dostarcza jeden z najbliższych współpracowników o. Semenenki,
ks. Hieronim Kajsiewicz. Był on zdania, że drogi do „do zmartwychwstania narodu [polskiego] prowadzą przez religię: pokutę,
karność, dyscyplinę duchową, modlitwę, ofiarność, rozwój wiary,
odrodzenie rodziny, pracę od podstaw, staranniejsze wychowanie

Tamże, s. 267.
Zob. W. Mleczko, Formacja kapłańska w myśli i działalności zmartwychwstańców,
Kraków 2013 (praca doktorska; archiwum Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie), s. 38n; 102n; T. Kaszuba, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985, 15n.
47
Można tutaj wymienić np. ks. Piotra Ściegiennego, ks. Stanisława Staszica, ks. Stanisława Brzóskę, ks. Piotra Wawrzyniaka. Polacy nie stanowią tu
wyjątku, lecz potwierdzają istnienie pewnego nurtu.
45
46
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dzieci, rozwój kultury, oświatę, naukę kształcenie charakteru, wychowanie ludu i, ogólnie, przez rozwój patriotyzmu”48.
W tym kontekście dobrze będzie zadać pytanie, jak dzisiaj jest
postrzegane miejsce duchowości i duchownych w życiu społecznym. Gdy chodzi o odpowiedź, to zasadnicze jest stanowisko
Kościoła katolickiego, jego nauczanie. Zarazem jednak mamy
do czynienia z recepcją tego nauczania, a dokładniej mówiąc,
jak w każdej innej sytuacji, z jego interpretacją. Istotne jest mieć
na uwadze wskazaną przez Sobór Watykański II zasadę a uto nomi i rzec z y zi em s k i c h, która dotyczy tak życia poszczególnych osób, jak i życia społecznego49. Autonomia ta może być
rozumiana i przeżywana w sposób prawidłowy, ale też i błędny50.
Jest pojmowana i uwzględniana prawidłowo, kiedy dostrzega
się i szanuje prawa i wartości właściwe rzeczom ziemskim. Nie
ma w takim przypadku sprzeczności z wiarą51. Tym samym autonomia ta zajmuje słuszne miejsce, gdy chodzi o życie duchowe. Natomiast wspomniana zasada jest błędnie rozumiana i stosowana,
jeśli byłaby interpretowana jako niezależność od Boga, w tym jako
niepodleganie prawu Bożemu52. Jak stwierdza Sobór Watykański
II, przez swe działanie Bóg nie przekreśla autonomii, którą On
sam przyznał światu stworzonemu, lecz przywraca mu godność53.

48
S. Bartnik, Teologia narodu, Częstochowa 1999, s. 242. Zob. J. Mastalski,
Zasady wychowawcze w świetle twórczości ks. Piotra Semenenki, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, red. W. Misztal, W. Mleczko, Kraków 2011, s. 65n; J. Przybył, Wychowanie religijne w polskich koncepcjach pedagogicznych
w XIX wieku, [w:] Elementy pedagogiki religijnej, red. B. Milerski, Warszawa 1998, s. 111n.
49
Zob. Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie
współczesnym Gaudium et spes, 36 [dalej: KDK].
50
Zob. KDK 41.
51
Zob. KDK 36.
52
Zob. KDK 20, 36, 41.
53
Zob. KDK 41.

Duchowny i duchowość wobec życia społecznego...

59

Zasada ta pozostaje w związku z takimi aspektami ludzkiego życia
jak np. wspólnoty o charakterze politycznym54, rodzina55, kultura56.
Mamy więc do czynienia ze strony Kościoła z szacunkiem, zaufaniem i wychodzeniem naprzeciw potrzebom i cechom życia
indywidualnego i społecznego. Zarazem jednak na postrzeganie
związków między duchowością, osobą duchowną i życiem
społecznym składają się też inne tendencje czy działania. Konferencja Episkopatu Polski np. ostrzega, że współcześnie nieraz
pojawiają się próby usuwania duchowości chrześcijańskiej
i obecności duchownych z domeny życia społecznego. „[…] reguły społeczeństwa pluralistycznego nie przewidują dla Kościoła
jakiegoś specjalnego miejsca. Kościół traktowany jest jako jedna
z wielu instytucji, jako jeden z subsystemów społecznych, a jego
nauczanie – jako jedna z propozycji na rynku konkurujących
ze sobą systemów wartości czy ideologii”57. Biskupi jednoznacznie
stwierdzają, że „nie do przyjęcia jest odmawianie Kościołowi
prawa do udziału w życiu publicznym”58. Następnie we W trosce
o człowieka i dobro wspólne biskupi stwierdzają:
Widać to wyraźnie w nasilających się próbach zredukowania roli
Kościoła do sfery ściśle religijnej, a religijności do sfery życia prywatnego. Kwestionowanie nauczania religii w szkole, brak tolerancji
dla symboli religijnych w miejscach publicznych, ciągłe ataki na
krzyż w szkole, szpitalu, a teraz w Sejmie – to tylko niektóre przykłady zawoalowanej dyskryminacji ludzi wierzących pod hasłami
świeckości państwa i jego instytucji oraz wolności twórczej świata
artystycznego. […] Kościół ma prawo do czynnego uczestnictwa

Zob. KDK 76.
Zob. KDK 71.
56
Zob. KDK 56.
57
Konferencja Episkopatu Polski, W trosce o człowieka i dobro wspólne, 31; tekst za:
www.opoka.org.pl (30.03.2012).
58
Tamże, 31.
54
55

60

ks. Wojciech Misztal

w sprawach publicznych. Co więcej, zawsze i wszędzie jego obowiązkiem jest „głoszenie wiary z prawdziwą wolnością, pouczanie
na temat swojej doktryny społecznej, efektywne wykonywanie
swojego zadania wśród ludzi, a także wydawanie osądu moralnego, również o sprawach, które dotyczą porządku politycznego,
zwłaszcza gdy wymagają tego fundamentalne prawa osoby albo
zbawienie dusz, przy zastosowaniu tych wszystkich środków
pomocniczych, które zgodne są z Ewangelią i z dobrem wszystkich,
stosownie do czasu i zmieniających się warunków”59.

Na potrzebę, wręcz obowiązek chrześcijańskiego włączania
się w życie społeczne zwraca uwagę papież Franciszek:
Nikt z nas nie może powiedzieć: „Mnie to nie obchodzi, to
oni rządzą”. O nie, ja jestem odpowiedzialny za ich rządy i muszę
czynić, co się da, by rządzili dobrze, i muszę robić, co w mojej mocy,
uczestnicząc w polityce. Polityka, jak powiada nauka społeczna
Kościoła, jest jedną z najwznioślejszych form miłości, ponieważ
oznacza służbę dobru wspólnemu. Nie można zatem umywać rąk.
Wszyscy muszą coś z siebie dać! […] Dobry katolik miesza się do
polityki, dając z siebie co najlepsze, aby rządzący mógł rządzić. Jednak co takiego najlepszego możemy dać rządzącym? Modlitwę!60.
„Dziennik”: wybrane cechy ważnego świadectwa
Dziennik to wiele notatek. Na wydruku w formacie A4 zajmuje
on ok. 850 stron. Składa się na niego ok. 327 600 słów, ok. 1 533 000
znaków (nie licząc spacji), ok. 20 300 akapitów, ok. 38 500 wierszy.
Dla porównania: współczesna nam dość obszerna książka naukowa niezawierająca ilustracji to (uwzględniając przypisy) ok. 300
Tamże, 31.
Franciszek, Homilia podczas mszy św. w Domu św. Marty (Rzym, 17.09.2013);
tekst za: www.opoka.org.pl (17.09.2013).
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stron wydruku w formacie A4, ok. 160 000 wyrazów, ok. 940 000
znaków (nie licząc spacji), ok. 1 800 akapitów, 14 000 wierszy.
Dziennik ks. Piotra Semenenki obejmuje okres, poczynając od
1851 roku i kończąc na 1886 roku. Ks. Semenenko zaczyna go pisać,
mając 37 lat. Pierwszy wpis do Dziennika nosi datę 27 V 1851,
a ostatni jest datowany na 8 X 1886. Ks. Semenenko zmarł 18 XI 1886
w wieku 72 lat. Dziennik pisał więc prawie do samej śmierci.
W sumie Dziennik zawiera notatki odnoszące się do okresu ok. 35 lat.
Dla lepszego zrozumienia przedstawmy te dane inaczej: na ten
okres składa się ok. 420 miesięcy, czyli ok. 12 775 dni. Zgodnie
z dzisiejszymi opiniami załóżmy, iż codziennie ks. Semenenko
poświęca 8 godz. na odpoczynek, jakim jest sen. W takim razie
Dziennik przedstawia się jako sprawozdanie z ok. 204 400 godzin.
Jak taką ilość można danych streścić nawet na 800–900 stronach?
Omawiany Dziennik to znacząca ilość materiałów. Siłą rzeczy
niniejszego opracowania nie dało się planować jako wyczerpującego. Raczej można je porównać do wprowadzania sond czy
kopania szybów przez archeologów. Nie wszystko wtedy zostaje
przebadane, jednak przecież taka metoda pozwala na pewne
wyobrażenie, z czym faktycznie ma się do czynienia i czy warto
prowadzić dalsze prace badawcze. Zapiski składające się na
Dziennik odnoszą się okresu, kiedy ks. Semenenko cieszy się już
niekwestionowanym autorytetem wśród zmartwychwstańców
oraz w innych kręgach kościelnych i w środowiskach polskich.
Pisze i publikuje61. Jest m.in. konsultorem ważnych papieskich
61
Ważniejsze publikacje ks. Semenenki to: Przeciwko Cerkwi rosyjskiej. Prawda
o Kościele Bożym i o Kościele rosyjskim (1843); Towiański et sa doctrine juges par l’enseignement de l’Eglise (1850); Quid papa et quid est episcopatus ex aeterna ac divina ratione (1870);
Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary (1885); Życie wewnętrzne (1891); Męka i śmierć Pana
naszego Jezusa Chrystusa (1892); Wyższy pogląd na historię Polski. Myśl Boża w jej dziejach
(1892); Ćwiczenia duchowne (1903). Zob. D. Korcz, Życie w rytmie Paschy, Kraków 2010,
s. 20n; J. Królikowski, Piotr Semenenko i zmartwychwstańcy jako autorzy duchowi i ich
oddziaływanie, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, dz. cyt., s. 35n; M. Piątkowski, Koncepcja życia moralnego w pismach ks. Piotra
Semenenki, Poznań 2004, s. 361.
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kongregacji Indeksu i Świętego Oficjum, a także członkiem
papieskiej Akademii Religii Katolickiej62. Zakłada w Rzymie
w 1866 roku Kolegium Polskie i jest jego pierwszym rektorem
do 1873 roku. Od 1873 roku ponownie piastuje odpowiedzialny
urząd generała zmartwychwstańców. Udziela wysoko cenionego
kierownictwa duchowego. Przyczynia się do dalszego rozwoju
zmartwychwstańców oraz do powstania i rozwoju szeregu zgromadzeń żeńskich, w tym, wykazując się mądrością i poczuciem
realizmu, bezhabitowych zgromadzeń o. Honorata Koźmińskiego
(np. felicjanek, józefitek i kunegundek)63.
Szukając w Dzienniku odzwierciedlenia bogatego życia, nie trudno zauważyć, iż Dziennik zawiera luki, co jednak należy uznać za
cechę właściwą takim utworom. Nie jest możliwe dokładne opisanie każdego szczegółu swego życia. Bywa, że okoliczności sprawią,
iż pomija się rzeczy, które następnie autor czy inni uznają za ważne.
Nawet nie każdy dzień został zaopatrzony wpisem. Zwraca uwagę
na to sam autor64.
Do Dziennika ks. Semenenki można i trzeba podchodzić na różne sposoby. Za każdym razem należy jednak uszanować specyfikę
właściwego mu gatunku literackiego. Nie jest to kronika. Nie
mamy do czynienia np. z traktatem, podręcznikiem historii etc.
W pewnym sensie uczestniczymy w naturalnym przeżywaniu
62
Zob. T. Kaszuba, Ks. Piotr Semenenko – konsultor Kongregacji Indeksu i Kongregacji
Świętego Oficjum, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne” 8 (2002), s. 190n.
63
Zob. np. M. Godawa, Tłumacz woli Bożej. Kierownik duchowy i jego nauczanie
w „Listach duchownych” ks. Piotra Semenenki, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, dz. cyt., s. 99n; S. Urbański, The Polish School of Spirituality (Piotr Semenenko, Paweł Smolikowski, Marcelina Darowska), „Collectanea Theologica”
fasc. spec. (1999), s. 185n.
64
Np. pierwszy wpis nosi datę 27.05.1851, a drugi 1.06.1851. Pod datą
30.10.1851 ks. Semenenko zanotował: „Zapomniałem zapisać, że przed kilku
dniami…”. Na wpis z 21.12.1851 składa się wyznanie: „Przez miesiąc zaniechałem zapisywania; czasu brakło. Ważne zaszły tymczasem wypadki”. Pod tą
datą ks. Semenenko zdaje sprawę z części nieodnotowanych wcześniej wydarzeń. Następna notatka jest datowana na 26.01.1852.
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danego przez Boga człowiekowi tu i teraz. To tu i teraz bywa
tak nieuchwytne, niejako znikome między różnie pamiętaną,
przemyśliwaną i coraz bardziej odchodzącą przeszłością a przyszłością, która zarysowuje się m.in. jako powiązanie z logicznie
(na miarę możliwości ludzkich) identyfikowanymi z przeszłości i innymi (mniej czy bardziej uświadamianymi sobie przez
podmiot ludzki) czynnikami. Idąc za Jeanem Guittonem, można
powiedzieć, że pod tym względem Dziennik ks. Semenenki
bynajmniej nie stanowi wyjątku, a wręcz znajduje się w doborowym towarzystwie.
Nowy Testament jest literaturą przerywaną, fragmentaryczną, tryskającą, pełną jednocześnie pustek i ognisk, jak firmament gwieździstych
nocy, jak wspomnienia człowieka dojrzałego, jak intuicje geniusza.
To, co szukającemu zrozumienia czytelnikowi z tego stulecia najlepiej
mogłoby oddać jego idee, to ciągle jeszcze Myśli Pascala, z których
każda, jak kałuża po burzy, odbija calusieńkie niebo, ale między
którymi nic nie ma. Chociaż Pascal miał jeszcze plan i zamierzenie,
podczas gdy tutaj myśli zbiegają się nie gdzie indziej, jak dopiero
w nieskończoności. Ale podobnie jak przerwany Pascal jest piękniejszy i bardziej pożywny niż Pascal kompletny, ponieważ wtedy
go od nowa komponuję w sobie, tak samo Nowy Testament, bez
porządku, bez pozornego, zewnętrznego piękna, ofiarowuje się
każdemu duchowi i każdemu sercu, by w nich zostać zjednoczonym
przez jak najbardziej wewnętrzny wysiłek65.

Dziennik ks. Semenenki to notatki bardzo osobiste. Jest to niejako list, który pisze on dla siebie samego, zdając sprawę także
z najbardziej osobistych elementów swoich związków z Bogiem.
„Ile miałem głębokiej duchownej pociechy z tego spotkania się,
Tobie jednemu wiadomo, mój Jezu. Jakie to wrażenie wywiera dusza czysto, zupełnie i gorąco Tobie oddana; co to za inny świat:
65

J. Guitton, O Nowym Testamencie, Kielce 1999, s. 37.
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świętość! Jak jego dotknięcie innym człowieka czyni! Zajrzenie
do głębi takiej duszy – poczucie za nią jednego jej czucia – powtórzenie w sobie jej całego usposobienia – wstrząsa do dna,
przemienia, odradza, coś nowego stwarza, a co w sobie tyle ma
szczęścia najgłębszego. Gdyby ludzie mogli z góry poczuć, czym
jest świętość w istocie swojej, czyż mógłby ktokolwiek być czym
innym?” (31 I 1859). Podczas lektury Dziennika nieraz dane jest
nam wejść bardzo głęboko w życie jego autora, a bywa, że i innych osób. Trzeba okazać więc wielki szacunek, respekt. To tak,
jakbyśmy zaznajamiali się z czyimś sercem, z sanktuarium.
Ks. Semenenko rozpoczyna Dziennik następującą notatką: „List
do Sewruka do Poznańskiego (Żrenica koło Środy), z doniesieniem,
maj, o wysłaniu książek” (27 V 1851). Drugi wpis zaczyna się następująco: „Czerwiec. Rozmowa ze Steinem [Michałem] o jego elektrycznym ruchowniku (motorze). Zdaje się rzecz prawdziwa, a on
sam z rozsądkiem i nauką” (1 VI 1851). Zaraz potem jest mowa
o sprzętach kościelnych: z tym, że chodzi o ułatwienie kontaktów
biznesowych przybyłemu do Europy, zajmującemu się handlem
obywatelowi USA. Cytowane teksty dobrze wprowadzają w poświadczane w Dzienniku spojrzenie na związki między osobą
duchowną, duchowością oraz życiem indywidualnym i społecznym. Jest to spojrzenie niezacieśnione do jakiegoś jednego
wymiaru, lecz szerokie, całościowe i zarazem dbające o szczegóły. Już pod tą samą datą, 1 VI 1851, znajduje się informacja:
„Wieczorem jadłem obiad z ojcem Venturą u państwa Jones
of Clytha”. Następnie czytelnik ma do swej dyspozycji relację
z tego spotkania. Kontakty, życie towarzyskie i tak podstawowe
zadośćuczynienie potrzebie przyjmowania pokarmu splatają się
z informacjami o życiu duchowym, o obecności Boga i tajemnicy
człowieczych spotkań z Nim. Mogą to być stwierdzenia, których raczej nie znajdziemy w podręcznikach duchowości i które
dzisiaj ze względu na bezpośredniość mogą zaskakiwać. „[…]
wydał mi się bardzo porządnym człowiekiem i ukształconym,
chociaż może Pan Bóg mu nie udzielił bystrości w pojmowaniu”
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(1 VI 1851). Jest tam też mowa m.in. o nawróceniu protestantki na katolicyzm i związanych z tym napięciach w relacjach z matką, natchnieniach religijnych, wierze w obecność Chrystusa
w Eucharystii, o adoracji Chrystusa w Eucharystii, o udzielaniu wtedy przez Niego błogosławieństwa, realizacji powołania
zakonnego, pomocy duchownego w znalezieniu domu, przyjaźni, szukaniu wsparcia dla innych. Duchowość jest postrzegana
w nieodłącznym związku z innymi aspektami ludzkiego istnienia.
Duchowny zostaje ukazany jako członek ludzkiej społeczności,
protagonista jej życia66.
Ks. Piotr Semenenko i wybrane aspekty życia ludzkiego
Punkt ten dobrze będzie rozpocząć od uwag na temat kontaktów
i zainteresowań, które Dziennik poświadcza. Już pobieżna lektura
tego tekstu prowadzi do wniosku, że mamy do czynienia z dużą
ilością danych. Wygląda też na to, że te kontakty i zainteresowania są rozumiane jako ważny element wypełniania powołania.
Ks. Semenenko w związku z zarzutami stawianymi jemu
samemu i innym zmartwychwstańcom jakoby przez zbytnią ilość
kontaktów z ludźmi sprzeniewierzali się swemu powołaniu
duchownych, pisze: „przecież i zakonnicy mogą bywać u ludzi,
a nawet często powinni” (28 XII 1853).
Dziennik informuje o licznych bezpośrednich lub listownych kontaktach o. Semenenki z wieloma różnymi osobami (np. 25 VI 1851;
4 VII 1851). Są przytaczane relacje innych osób, które także
wskazują na zainteresowanie różnymi ludźmi, ich losami, na
chęć niesienia im pomocy (np. 25 VI 1851). Są to m.in. wzmianki
o kontaktach z duchownymi: papieżem (np. 22 IV 1857), kardynałami (np. 12 XI 1857), księżmi (np. 22 IV 1857), zakonnikami
66
Zob. W. Misztal, Znaczenie zjednoczenia z Chrystusem według o. Piotra Semenenki, [w:]
Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, dz. cyt., s. 49n.
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(np. 1 XII 1858), siostrami zakonnymi (np. 28 X 1851). Co do
ludzi świeckich, to także w tym przypadku spektrum wymienianych postaci jest bardzo szerokie. Są to ludzie zamożni i biedni
(np. 9 VI 1851), arystokraci jak książęta, księżne, hrabiowie,
hrabiny (np. 1 VI 1852), politycy (np. 8 VIII 1868), dyplomaci
(np. 1 I 1869), wojskowi różnych stopni (np. 1 VI 1851), kupcy
(1 VI 1851), rzemieślnicy (12 X 1886). Znajdziemy wzmianki o ministrach (np. 2 VI 1851), gubernatorach (np. 3 VI 1851), o rządzie
rosyjskim (np. 14 VI 1851), o rządzie belgijskim (31 VII 1852),
o cesarzu Napoleonie III (np. 15 VIII 1867) i jego synu (1 I 1879).
Kontakty bezpośrednie dokonują się poprzez wizyty, rewizyty, przyjmowanie zaproszeń na śniadania, obiady, koncerty
(np. 11 VI 1851). Bardzo ważną rolę w ich podtrzymaniu odgrywa
– tak, jak pozwalały na to ówczesne możliwości techniczne – korespondencja (listy; np. 1 VII 1857). Zostaje też wykorzystany telegraf
(26 X 1891; zob. też 15 I 1859). Dla podtrzymania kontaktów o.
Semenenko wiele podróżuje (np. 15 I 1859). Kontakty dotyczą nie
tylko spraw duchowych (np. 9 VI 1851), ale również o charakterze świeckim, np. w związku z czyimiś interesami handlowymi
(np. 1 VI 1851), lekami i leczeniem (np. 10 VI 1851), przesyłką
pieniędzy (np. 10 VII 1854).
Polityka

Wiele miejsca w Dzienniku zajmują informacje związane
z polityką. Ks. Semenenko nieraz wspomina m.in. o kontaktach
z politykami (np. 21 VI 1851; 1 VIII 1851). Mamy do dyspozycji
opinie o nich (np. 26 I 1852) i kalkulacje na przyszłość (np. uwagi
co do ożenku Napoleona IV: 1 I 1879). Notatki dotyczą przykładowo aktualnego położenia i przyszłości Kościoła w danym kraju
(np. w Rosji carskiej, przy czym chodzi zarówno o wiernych rzymskokatolickich, jak też o unitów; np. 3 VI 1851; 1 VIII 1851) czy
Polaków pod zaborami (np. 18 I 1876).
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Co do odzyskania przez Polskę niepodległości, to np. ks. Semenenko pisze o wybuchu powstania styczniowego oraz słynnym
i wywołującym natychmiast kontrowersje liście o. Kajsiewicza dotyczącym wysiłków niepodległościowych Wiadomość o powstaniu
zbrojnym w Polsce (Dziennik, 25 I 1863). Bezpośrednio potem ks.
Semenenko dodaje: „Tego samego dnia [23] wyszedł List otwarty
o. przełożonego do braci księży grzesznie spisującej i do braci
szlachty niemądrze umiarkowanej w «Tygodniku Katolickim»
ks. Prusinowskiego. «Dziennik Powszechny» (organ markiza
Wielopolskiego) w Warszawie powtórzył ten dokument, obciąwszy go porządnie. Ogromne (sztuczne) oburzenie przeciw niemu,
wywołane przez Komitet rewolucyjny. […] List ojca Kajsiewicza powtórzył «Le Nord» i mnóstwo dzienników szczególniej
niemieckich. Ale poobcinano to wszystko, co przeciw rządowi
rosyjskiemu” (25 I 1863). Wypada nadmienić, iż o. Semenenko
nie kwestionuje samego włączania się duchownych do polityki.
Nie wydaje się też znać takie opinie.
Zaznacza się silnie przekonanie, że związki między polityką
i religią, a tym samym polityką, duchowością i duchownymi
są bardzo istotne. Cele i działania polityczne mogą negatywnie
wpływać na życie religijne. Jednak zarazem trzeba korzystać
z polityki, by chronić życie religijne, by zapewnić mu właściwe
warunki umożliwiające rozwój. Przykładu dostarcza nota zamieszczona we wpisie z 25 VI 1851 oraz wpis z 28 XI 1853 roku.
Pierwszy z tych wpisów w porównaniu do innych jest znacznie
obszerniejszy. Wskazuje to, jak można wnioskować, iż poruszone tam problemy ks. Semenenko uważał za bardzo ważne,
podobnie jak zaangażowanie się duchownych w ich rozwiązywanie (zob. też np. 2 II 1858). Dziennik zwraca również uwagę na
niebezpieczeństwo instrumentalnego traktowania życia religijnego przez polityków (zob. wpis z 14 V 1858).
Wpisy informują o politycznym zaangażowaniu duchownych
i opiniach przychylnych takiej działalności. Ma się wrażenie, że
postrzegana jest ona jako rzecz zupełnie naturalna. Np. pod datą
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30 VII 1851 ks. Semenenko notuje: „Ks. Janiszewskiego szczególniej jako polityka chwalił, powiadając, że jemu szlachta winna
swoje ocalenie, bo on wstrzymał w 1848 roku zadecydowane już
przez Komitet wyrżnięcie Niemców, które by się było skończyło
na wyrżnięciu szlachty”. Pod tą samą datą ks. Semenenko relacjonuje opinię tej samej osoby wskazującą, iż zmartwychwstańcy
powinni bardziej żyć jako typowi wg jej mniemania zakonnicy, co
jednak nie wyklucza zaangażowania o charakterze politycznym.
Ważny wątek stanowi kwestia zesłanych przez władze carski
na Syberię osób świeckich oraz duchownych. Autor zwraca
uwagę, iż mamy tutaj do czynienia tak z odwetem za działalność
na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości, jak też z prześladowaniami ze względu na wyznawaną wiarę, na decyzję dochowania wierności Kościołowi katolickiemu (3 VI 1851; 2 II 1858).
Ks. Semenenko informuje o udzielanej deportowanym pomocy
materialnej i duchowej ściśle związanej, co stanowiło warunek
skuteczności, z zabiegami o charakterze administracyjnym,
sądowy i politycznym (3 VI 1851).
Życie społeczne, w tym obszary ściśle związane z polityką,
bywa naznaczone konfliktami, słabością i winą ludzką. Jednak
i wtedy nie są wyobcowane względem Boga. On nimi kieruje.
„Dziś doszła tu do nas wiadomość o klęskach francuskich pod
Sedan i upadku Napoleona III. Sądy Boże!” (6 IX 1870). W kończących cytat słowach można dopatrywać się ówczesnej mentalności i sposobu mówienia. Nie ma jednak powodu, by nie
rozumieć ich jako wskazujących na Bożą kontrolę nad wszystkim,
rządy nieraz dla ludzi niezrozumiałe czy zaskakujące, jednak
rzeczywiste i zupełne. Bywa, że potrzebne jest Boże przebaczenie:
„Nastąpiły dnie smutne i niespokojne. 4. i 5. bitwa na ulicy. Żołnierstwo popchnięte i puszczone jak psy ze smyczy, i to jeszcze
podszczuwane. Strzela, kole, morduje nie wyzywających, nie
opierających się, nieprzestrzeżonych. Trzeba, widać było, krwi
polityce. Boże przebacz!” (2 XII 1851). W każdym razie widoczne
jest spojrzenie całościowe. Mamy z nim do czynienia i w tym zna-
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czeniu, że polityka może też być, jak widzieliśmy, narzędziem
czynienia dobra, pokonywania zła. W ten sposób pozostaje ona
w związku z życiem duchowym. „Mieliśmy z o. przełożonym
posłuchanie u Ojca św. […] Mówił o Polsce. Co mogę uczynić?
– prosiliśmy o modlitwy publiczne. – Było to jeszcze przed
ogłoszeniem procesji i modlitw za Polskę” (wpis odnotowany jako:
24–25 VIII 1863).
Zagadnienia ekonomiczne, dobra materialne, troska o potrzebujących

Inny interesujący i istotny wątek składający się na dziennik
to zagadnienia związane z życiem gospodarczym, sprawami
finansowymi etc. Także w tym wypadku, gdy chodzi o duchownych i duchowość, mamy do czynienia z tematyką dzisiaj
budzącą zainteresowanie, różnie ocenianą. Nietrudno zauważyć,
iż nieraz zarzuca się duchownym np. zbytnie zwracanie uwagi na ekonomię, zdradzanie powołania przez bogacenie się czy
też zajmowanie się działalnością finansową. W związku z taką
działalnością negatywne oceny pojawiały się też w czasach ks. Semenenki. Krytyka lub oskarżenie mogły nawet pochodzić z najbliższego otoczenia. Inaczej mówiąc, temat należał do trudnych także
w czasach, gdy powstawał Dziennik. „List do o. Aleksandra do
Paryża, dziękując za drugie 2000 fr., które przysłał, ale razem
tłumacząc się z zarzutów jakoby marnotrawstwa. – Prawdziwie
niepojęte zarzuty!” (19 VII 1868).
Zebranie środków, by udzielić pomocy, może okazać się trudne.
„Ks. Zienkiewicz poznał go z kim trzeba. Chce swoja pracownię
założyć, prosi o 700 fr. Odpisałem, że z wielką biedą zebrałem 20
na przesłanie jego obrazu” (1 X 1852). Kwestie ekonomiczne są
powiązane z polityką i może to stać się źródłem niesprawiedliwości „Wieczorem ks. Aleksander zaprowadził mię do jenerała
Kruszewskiego, który wrócił z Belgii. Rząd dał mu odstawkę po
20-letniej służbie z pensją 6000 fr. Nie przyznał mu jednak stopnia
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generała dywizji, chociaż przez 3 lata dywizją komenderował
– tylko generała brygady. Ta odstawka i to odmówienie sprawiedliwości, wskutek przymilań się rządowi rosyjskiemu, na którego
Belgia rachuje przeciwko rządowi francuskiemu” (31 VII 1852).
Posiadanie dóbr materialnych, środków ekonomicznych nie
jest postrzegane jako coś złego samo w sobie. Można je zyskać
w sposób, który nie budzi zastrzeżeń etycznych czy religijnych.
Uczciwe dorabianie się majątku i sam majątek należą do narzędzi
czynienia dobra. Nie ma przeciwwskazań, by zwracać się o pomoc i korzystać z niej. „Nazajutrz wyprawiłem list do p. hr. Sylwestra Camerini do Padwy, z prośbą o wsparcie dla Zgromadzenia.
Pan hr. Camerini ma lat 85, ma majątku z 8 milionów skudów
(przeszło 300 000 skudów dochodu), który zrobił z niczego
najuczciwszym sposobem – bezdzietny. Majątek swój po śmierci
zapisał Propagandzie, a tymczasem używa go na dobre uczynki.
Tego roku przysłał papieżowi 50 000 fr. na Bułgarię, dawniej
tyleż na Kolegium Amerykańskie itd.” (15 X 1865). Jest to tym
ważniejsze, iż zapotrzebowanie na pomoc jest duże tak ze strony
rożnych grup, dzieł, jak i poszczególnych osób. Ważne jest potrzebujących zauważać i pomagać im. „Przyszedł Mickiewicz,
ażeby polecić Michała Chodźkę w bardzo przykrym położeniu
będącego. Trzeba mu 225 fr.” (23 VI 1851).
Same trudności materialne ks. Semenenko postrzega jako
źródło często pojawiających się innych wyzwań, związanych
m.in. z kształtowaniem osobowości, postaw, etyką, duchowością.
„Był tu w tych dniach młody Sawicki, ma 25 lat, podpułkownik
wojsk rosyjskich, szef sztabu 23 dywizji, która stoi za Morzem
Kaspijskim. Oczytany, rozsądny, ale nieco panslawista, jednak
chętnie bierze się do rzeczy polskich. Jutro wyjeżdża. Krótko bawił,
bo jedzie do Afryki itd. Robi wycieczkę po całym świecie, przez
kilka miesięcy urlopu” (1 XII 1857). Zaraz po tej w sumie pozytywnej prezentacji ks. Semenenko wprost wskazuje na poważne
problemy: „Był oddany przez ojca, który miał dwanaścioro dzieci, do korpusu w 11 roku, i tak dostał się do służby rosyjskiej. Ilu
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to u nas w takim położeniu. A powiada, że wyobrażenia mieć
nie można, przez jakie zepsucie przechodzić musiał w szkołach
rosyjskich” (1 XII 1857).
Działalność mająca na celu niesienie pomocy wiąże się z troską o zapewnienie jej ekonomicznego punktu oparcia. Mamy do
czynienia z poczuciem rzeczywistości, że sprawy ekonomiczne są
ważne, gdy chodzi o udzielanie pomocy. „List do Jasia (Koźmina)
z doniesieniem o skończeniu artykułu gramatycznego i z objaśnieniem o moim nowym położeniu; tudzież, jeżeli ma jaką sierotę
do umieszczenia, ile będzie kosztowało” (24 VII 1851; zob. 1 II 1852).
Ks. Semenenko pisze o konkretnym wsparciu dla szeroko rozumianych działań charytatywnych. „Rozporządza, aby pozostałe
po Jastrzębskim, a wydobyć się mające 2380 fr., obrócone zostały na siostry miłosierdzia w Paryżu, to jest na dom ich polski
św. Kazimierza” (24 XII 1853). Jeden z wpisów poświadcza o przeznaczeniu środków pieniężnych na struktury wychowawcze
(24 VII 1851). Może też chodzić o stypendia naukowe. „Po drodze znalazł dobrodzieja, który przyrzekł bursę na jednego ucznia
(20 000 fr) spłacaną w lat cztery. Pierwszą ratę zapłacił z góry.
Taką samą bursę w Paryżu przyrzekł dla domu Rzymskiego
Wład[ysław] Zamojski” (26 XI 1857). Do dobroczyńców zaliczają
się nie tylko świeccy. „Mieliśmy z o. przełożonym posłuchanie
u Ojca św. Przyjął bardzo łaskawie. Udzielił fundusze (600 fr.
rocznie) na wychowanie młodzieży, na misje bułgarskie” (wpis
odnotowany jako: 24–25 VIII 1863; zob. też 29 VIII 1858)1.
Ks. Semenenko wspomina o staraniach o pieniądze na leczenie
innych osób i to nawet nie zważając na późną porę. „[…] ale za
co 4 pary gołębi kupimy? – Idziemy do ks. Bourgade, dostajemy
potrzebne 6 fr. – Poleciał kochany Decker o 10 w nocy kupić gołębi”
(np. 18 VI 1851). Pomoc pieniężna może też dotyczyć odbycia
1
Zob. W. Mleczko, Wkład zmartwychwstańców w formację duchowieństwa unickiego, [w:] Misja bułgarska zmartwychwstańców: 150 lat w służbie Kościołowi i społeczeństwu,
red. W. Mleczko i W. Misztal, Kraków 2013, s. 97n; W. Jóźwiak, Piśmiennictwo
polskiej misji unickiej na terenie Bułgarii w drugiej połowie XIX wieku, Kraków 2008, 28n.
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podróży, co zasadniczo w tamtych czasach było większym wyzwaniem także finansowo niż dzisiaj (9 XI 1852). Jest też miejsce dla projektu zakupu gazety „Czas” za kwotę 100 000 fr.,
czyli 180 000 zł (12 V 1862). Ks. Semenenko pisze na ten temat
m.in.: „Popiel już ma 60 000 zł gotowych; w znalezieniu reszty
nie będzie wielkiej trudności” (12 V 1862).
Trudności ekonomiczne mogą być przeszkodą w przypadku
realizacji powołania i tym samym w przypadku rozwoju duchowego. „Byłem u księżny (Odescalchi) w interesie panny Jasieńskiej, która przyjechała z Warszawy do Rzymu, po śmierci obojga
rodziców i brata starszego – zupełna sierota – aby zostać zakonnicą. – Niepodobieństwo. – Co z nią począć? Ma całej fortuny
100 fr. w kieszeni” (9 X 1865). Dla dóbr doczesnych jest miejsce,
gdy chodzi o samą służbę Bożą. „Panna Laura zostawiła nam do
kościoła bardzo ładny ornat biały, złotem i koralami wyszywany,
wartujący 700 fr.”. (11 IV 1858). Mamy też prośbę o modlitwę.
„Prosił, żeby za 100 fr. zamówić na jego intencję (za dziecko) mszę
i odbyć nabożeństwo nawet w Mugnano (pod Napoleonem) do
św. Filomeny” (4 I 1857; zob. 31 I 1857). Dziennik przekazuje także
informacje wskazujące na troskę o bliskich zmarłych „Niedawno stracili oni jedynaka, syna w kwiecie wieku – w żałobie po
nim. Chcieli tu w Wiedniu fundować mszę wieczystą za niego,
ale dowiedziawszy się, że u nas w Rzymie mogą to uczynić,
wybrali to ostatnie. Dali mi tedy 500 fr., a prócz tego kielich srebrny pozłacany, co wszystko poszło do sióstr naszych w Rzymie
i u nich ta fundacja zapisana” (1 I 1859; zob. też 26 II 1860). Dobra
materialne w pewnym sensie zajmują ważne miejsce w porządku
dobra najwyższego, w porządku łaski, doskonałej miłości. Są
narzędziem dla realizacji przykazania miłości Boga i bliźniego
w wymiarze doczesnym i wiecznym.
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Wychowanie, wybór i realizacja powołania

Przytoczony poniżej tekst dobrze wprowadza w zagadnienia
związane z wychowaniem, szkolnictwem, wyborem i realizacją
powołania osobistego tak w stanie duchownym, jak też przez
małżeństwo i rodzinę. Ks. Semenenko – co zawsze jest istotne
ze względu na dobro aktualnych i potencjalnych wychowanków
– dostrzega tę problematykę nie tylko przez pryzmat bezpośrednich interesów swego zgromadzenia. „Byliśmy z ks. Alek[sandrem]
Jełowickim u księdza d’Alzon […]. Radziliśmy się go o nasz
zakład w Montmorency. Radził nam go przyjąć. Pan Simonin,
młody człowiek, który ten zakład stworzył i doskonale prowadzi, chce wejść do naszego zgromadzenia. Idzie mu tylko o to, aby
dostać jednego księdza, który by w tym zakładzie wziął dyrekcję
religijną. On by prowadził nauki i dyscyplinę, w razie gdy go
zgromadzenie przy tym zakładzie postawi, bo inaczej gotów iść
wszędzie, gdzie go pośle posłuszeństwo, i nawet zakład ten opuścić” (5 VI 1851). Dalsza część wpisu wskazuje również na troskę,
poczucie odpowiedzialności za wychowawców, za współpracowników. Zaznacza się również umiejętność korzystania
z doświadczeń innych. „Radziliśmy się z ks. d’Alzon szczególniej
z tej przyczyny, że gdyby nam się ta rzecz nie udała, on mógłby
pana Simonin i jego zakład ze swoimi przedsięwzięciami połączyć. Chcieliśmy to na przyszłość w odwodzie zapewnić panu
Simonin. Pan d’Alzon bowiem ma wielki dom wychowania na
południu Francji w Nimes i podobnyż zakład chce w Paryżu
otworzyć” (5 VI 1851).
W Dzienniku znajdujemy słowa uznania ze względu na dobre
kierowanie placówką formacyjną. „Jako rektor seminarium doszedł do tego, że z 20 uczniów, których zastał, powiększyła się
liczba trzy razy tyle” (30 VII 1951). Ks. Semenenko uwzględnia
także potrzebę zaradzenia kwestiom finansowym. „Mieliśmy
z o. przełożonym posłuchanie u Ojca św. Przyjął bardzo łaskawie.
Udzielił fundusze (600 fr. rocznie) na wychowanie młodzieży”
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(wpis odnotowany jako: 24–25 VIII 1863). Jak informuje wpis
z 1 XII 1857, trudności ekonomiczne mogą bardzo negatywnie
zaważyć, gdy chodzi o wychowanie i wykształcenie. „Był tu
w tych dniach młody Sawicki, ma 25 lat, podpułkownik wojsk
rosyjskich, szef sztabu 23 dywizji […]. Oczytany, rozsądny,
ale nieco panslawista, jednak chętnie bierze się do rzeczy polskich.
[…] Był oddany przez ojca, który miał dwanaścioro dzieci, do
korpusu w 11 roku, i tak dostał się do służby rosyjskiej. Ilu to
u nas w takim położeniu. A powiada, że wyobrażenia mieć nie
można, przez jakie zepsucie przechodzić musiał w szkołach rosyjskich”. Zaznacza się też troska, by zajmujący się działalnością
wychowawczą i nauczaniem posiadali odpowiednie kwalifikacje.
„W tym względzie były dzisiejsze nasze listy do Rzymu i do ojca
przełożonego. Ja napisałem, że do tego domu potrzeba takiego
księdza, który by i do nauk wprowadził ducha, jaki ma nam
przewodniczyć, i był zarazem mistrzem nowicjuszów pana Simonin i innych Francuzów, którzy by się zgłosili. […] Przy tym
koniecznie potrzeba, aby na tym miejscu postawiony posiadał
pełne zaufanie” (5 VI 1851).
Dziennik poświadcza o kontaktach z innymi instytucjami
edukacyjnymi, o zainteresowaniu ich jak najowocniejszym
funkcjonowaniem. Nie ma więc egoistycznej obawy przed konkurencją, lecz świadomość wspólnoty misji oraz przydatności
i potrzeby wzajemnej pomocy. „[…] zwiedziliśmy cały Hotel
[Lambert w Paryżu], a szczególnie szkołę panien. Wszystko
w dobrym stanie, szkoda, że nie bardziej religijnie. Ojciec Ventura
wniósł, aby zacząć uczyć łaciny kościelnej. Rzecz najważniejsza,
nie dosyć z uwagą przyjęta” (11 II 1852; zob. też np. 22 VII 1851).
Ks. Semenenko w Dzienniku znacząco często pisze o książkach
(zob. 5 VII 1851; 21 XI 1851). Wspomina o księgozbiorach, o ich
znaczeniu edukacyjnym (np. 29 VI 1852; 23 X 1852; 26 II 1853).
Inny wątek to przygotowywanie publikacji opracowań, udostępnianie ich jako wartościowej czy wręcz niezbędnej pomocy.
„Przejrzałem katechizm dla pospólstwa napisany przez panią
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Poniatowską stylem jak najprzystępniejszym. Teraz go razem odczytujemy. Ma się drukować” (24 V 1853; zob. też np. 3 VI 1851).
O. Semenenko jest świadomy, że wybór drogi życiowej,
odczytanie swego powołania nie zawsze jest łatwe. Zdarza się, że
ludzie szukają, niejako testują różne rozwiązania. Trzeba im pomóc.
„Bawi tu Cielecki, ekstrapista i ekskapucyn, młodzieniec
24-letni. Ma odbyć rekolekcje i zobaczyć, czy nie ma do nas
wstąpić. Przyjechałem tu do niego i zostaję” (8 IX 1861). Potrzebna
też jest wytrwałość i trzeźwa ocena sytuacji: „O bracie Antonim,
że Pan Bóg mu dopomoże w jego pokusach, byleby czynił ze swej
strony, co może, a nawet, że jeśli będziemy mieli z nim cierpliwość, przyniesie więcej owoców niż niejeden inny” (1 X 1853)2.
Ważną rolę na drodze realizacji powołania ogrywa pomoc duchowa, np. rekolekcje. „Papież istotnie dokładnie wszystko wiedział
i, jak widzę, insystował na rekolekcje księży, zakony kobiece i stosunki z rządem. O tym ks[iądz] arcybiskup wyraźnie mówił,
może dlatego, że miał co powiedzieć na swoje wytłumaczenie.
Powiadał bowiem, że w Gostyniu ułożył się z filipinami o rekolekcje i już raz były dane przez jezuitów. Może się tam pomieścić 25.
(A trzeba by dziesięć razy tyle!). Prócz tego wybudował w Gnieźnie jedno piętro wyżej w gmachu Seminarium, dla rekolekcji.
Miejsca tam na 40. To coś już znaczy. Ale jeszcze nic nie zaczęto”
(16 XI 1854; zob. też np. 26 IV 1853; 17 X 1853).
Autor Dziennika jest świadomy istnienia różnych problemów,
gdy chodzi o życie małżeńskie i rodzinne, jak niewierność czy potrzeba i akceptacji przez innych członków rodziny (22 VII 1851). Na
podkreślenie zasługuje myśl, że wspólnota, którą jest rodzina,
i szerzej jako powiązana z przyjaciółmi jest naznaczona obecnością
samego Boga. Jest to bardzo wysoka, pozytywna ocena warta
odnotowania m.in. ze względu na zarzuty, że Kościół dopiero
Zob. np. D. Korcz, Kapłanie, gdzie jesteś? Duchowy wymiar kapłańskiego życia i misji w nauczaniu o. Piotra Semenenki CR, [w:] Sługa Boży o. Piotr Semenenko CR i zmartwychwstańcza szkoła duchowości, dz. cyt., s. 81n.
2

76

ks. Wojciech Misztal

od Soboru Watykańskiego II dostrzega pozytywne znacznie
małżeństwa i rodziny3. „Potem poszliśmy do państwa Dariuszów
Poniatowskich, gdzie byli Bohdan i Józef Zalescy, od kilku dni
dla widzenia tych swoich powinowatych przybyli. Serdeczne
to towarzystwo i Bóg tam!” (27 III 1853). Życie duchowe, także
w swej postaci np. zakonnej, nie przekreśla takich związków,
lecz wpisuje się w nie, łączy z nimi (13 X 1861). Jesteśmy tutaj na
antypodach względem koncepcji, według której życie zakonne
jako zaawansowany etap życia duchowego zastępuje związki
z rodziną. Przy czym te ostatnie nawet w imię doskonałości należałoby zerwać4.
Komunikacja społeczna

Określenie „komunikacja społeczna” może wydawać się niezbyt adekwatne, gdy chodzi o działalność ks. Semenenki i szerzej o epokę, w której przyszło mu żyć. Nie ma wtedy Internetu,
telewizji, radia. Ukazuje się dużo mniej prasy niż dzisiaj. Liczba jej czytelników jest znacznie niższa niż obecnie. Komunikacja międzyludzka w znacznej mierze przebiega inaczej niż pod
koniec XX i na początku XXI wieku. Jednak nie da się zaprzeczyć, że istnieje i odgrywa bardzo ważną rolę. Składają się na nią
bezpośrednie spotkania, ale także kontakty za pośrednictwem
np. prasy, książki, konferencji naukowych czy ambony. Ks. Semenenko w Dzienniku pisze o wykorzystywaniu takich możliwości
(np. 2 II 1858; 7 V 1860; 29 VI 1860; 29 IV 1883). Także w tym
wypadku mamy do czynienia z postawą przeciwną tendencji do
zamykania duchownych, chrześcijaństwa i duchowości w przy3
Przykładu dostarcza tu Norman Davies, por. N. Davies, Europa. Rozprawa
historyka z historią, Kraków 1998, s. 230n.
4
Zob. np. L. Bouyer, Storia della spiritualità, t. III b, La spiritualità dei padri (III-VI
secolo). Monachesimo antico e Padri, nuova edizione italiana ampliata e aggiornata,
red. L. Dattrino, P. Tamburrino, Bologna 1986, s. 42.
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słowiowej zakrystii i tym samym pozbawiania tak potrzebnego
wsparcia z ich strony w różnych okolicznościach egzystencji.
Na wskazane zagadnienia interesujące światło rzuca kwestia Listu otwartego do Braci Księży grzesznie spiskujących i do
Braci Szlachty niemądrze umiarkowanych5 ówczesnego generała
zmartwychwstańców ks. Kajsiewicza. List ten „opublikowany
23 stycznia 1863 roku w Wielkopolsce i niezwykle szeroko wykorzystywany w propagandzie rosyjskiej przeciwko powstaniu
skierował przeciw dawnemu żołnierzowi, ciężko rannemu w 1831
roku, i jego zakonowi prawie całą opinię krajową”6. W Dzienniku
już we wpisie noszącym datę 25 I 1863 zaraz po informacji o wybuchu
powstania styczniowego 23 I 1863 znajdujemy taką oto relację:
Tego samego dnia (23) wyszedł List otwarty o. przełożonego do braci
księży grzesznie spisującej i do braci szlachty niemądrze umiarkowanej w «Tygodniku Katolickim» ks. Prusinowskiego. «Dziennik
Powszechny» (organ markiza Wielopolskiego) w Warszawie
powtórzył ten dokument, obciąwszy go porządnie. Ogromne
(sztuczne) oburzenie przeciw niemu, wywołane przez Komitet
rewolucyjny. […] List ojca Kajsiewicza powtórzył «Le Nord»
i mnóstwo dzienników szczególniej niemieckich. Ale poobcinano
to wszystko, co przeciw rządowi rosyjskiemu (25 I 1863).

Z Dziennika wynika, że ks. Semenenko przebywa wtedy
w Rzymie bądź w jego okolicach (zob. 25 I 1863). Nasuwa się
wniosek, iż bardzo szybko jest on zorientowany nie tylko w sprawie pierwszej publikacji Listu, ale także w sprawie stronniczych,
krzywdzących Polskę jego wybiórczych przedruków oraz będących konsekwencją takich manipulacji sprowokowanych reakcji
Polaków. Mamy prawo sądzić, iż autor Dziennika zdaje sobie spra5
Tytuł listu za: O. Beiersdorf, Papiestwo wobec sprawy polskiej w latach 1772–1864.
Wybór źródeł, Wrocław 1960, s. 445.
6
J. Kłoczowski, Dzieje chrześcijaństwa polskiego, dz. cyt., s. 248.
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wę ze znaczenia prasy, czyli dominującego wtedy mass-medium.
Dobrze i szybko orientuje się w tym, co ona pisze w różnych
krajach. A przecież w tamtych czasach było to ze względów
technicznych dużo trudniejsze niż dzisiaj.
Wcześniej, bo pod niezbyt odległą datą 12 V 1862 można przeczytać: „Dzisiaj długa rozmowa z Pawłem Popielem o Zgromadzeniu naszym, o Warszawie i arcybiskupie, o kupieniu dziennika
«Czas» i uczynieniu go poczciwym, o kwestiach społecznych
dzisiejszych”. Następnie ks. Semenenko pisze, że od tego zależy
„uratowanie dzisiaj społeczeństwa” (12 V 1862). Jest zdania, iż
cel można osiągnąć. „Ufam, że to się stanie” (12 V 1862). Chodzi
zaś o dobro wszystkich: „przez to właśnie uratowaną będzie
społeczność ludzka” (12 V 1862). Oddziaływanie przez prasę jest
więc bardzo duże i może być jak najbardziej pozytywne. „W tym
duchu przemawiałby przemieniony «Czas»” (12 V 1862). Do jakiego stopnia sprawa traktowana była poważnie, wskazuję słowa
informujące o bardzo konkretnym zaangażowaniu się: „Jego dzisiejszy właściciel bankier Kirchmajer odstępuje go za 100 000 fr.,
czyli 180 000 zł. Popiel już ma 60 000 zł gotowych; w znalezieniu
reszty nie będzie wielkiej trudności. Trudność będzie w uorganizowaniu redakcji. – Panie Boże dopomóż!” (12 V 1862). Ostatnie
słowa przytoczonego tekstu można interpretować w znaczeniu,
iż wskazują one na świadomość, że podobnie jak inne wymiary
rzeczywistości także świat prasy, przekazu informacji zależy od
Boga, nie jest Mu obojętny, także w jego przypadku można liczyć
na pomoc ze strony Boga. Jest to istotne – jako stan faktyczny
i jako świadomość – biorąc pod uwagę znaczenie komunikacji
społecznej, bo np. dodaje siły człowiekowi w staraniach o dobro.
Nawet jeśli nie byłoby to wprost powiedziane, to wolno przypuszczać, że także wskazane poniżej starania trzeba oceniać jako
mające na celu „ratowanie społeczności ludzkiej” (por. 12 V 1862)
za pomocą dostępnych środków komunikacji społecznej. Kontekst,
jaki stanowią nie tylko Dziennik, ale całe życie jego autora, sugeruje, by rozumieć, iż troska i zaangażowanie dotyczą zarówno życia
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doczesnego, jak i wiecznego. W notatce datowanej na 26 II 1860
ks. Semenenko pisze o cieszących się jednoznacznym poparciem
papieża Piusa IX staraniach, o jego woli co do dalszego wydawania dziennika „L’Univers” w Belgii po jego zamknięciu przez
rząd francuski. „Najpiękniej od Ojca świętego przyjęty, dostał
polecenie w Belgii ciągnąć dalej dziennik” (26 II 1860). Z podobnym wątkiem czytelnik może zaznajomić się pod datą 8 IX 1861:
„Ks. Nowodworski wyjechał z Warszawy w celu założenia
«Dziennika Katolickiego» w Polsce, jak jest dzisiejszy «Le Monde»,
dawniejszy «L’Univers» we Francji. Był w Paryżu i tam zapewnił sobie korespondencję. W tym celu przyjechał i do Rzymu.
Przyrzekliśmy mu pomoc”.
***
[…] na nas donoszą, iż się ciągle włóczymy, że nigdy obiadów nie
jemy w domu i wieczorami także – że w domu nieporządek. (Dzięki
Bogu porządek dobrze się utrzymuje). Mgr Forrari odpowiadał:
Czego od nich chcecie? Wszak oni nie zakonnicy. – To prawda,
tamten odpowie, ale mgr sobie wystawia, co to za księża? czy oni
mogą pobożnie modlić się i brewiarz odmawiać i mszę świętą!?
– To ostatnie zdradza początek tej rzeczy, że on [sam] ani katolicki,
ani chrześcijański; – że to jakiś dyplomata to mówił, nie wierzący
ani w Chrystusa, ani w Boga; albo, co wszystko jedno, po swojemu
wierzący i który, nie znając z doświadczenia, na czym zasadza się
charakter religii i kapłaństwa, rozumem nadrabia i podług oderwanych wyobrażeń o rzeczach nieznanych sobie sądzi. […] Powiedzieliśmy to także kardynałowi Fornari. Na co on: a to znowu?
Alboż to wy trapiści? I w tym lepiej trafił niż mgr Forrari, który
powiedział: alboż to oni zakonnicy? bo przecież i zakonnicy mogą
bywać u ludzi, a nawet często powinni (28 XII 1853)7.
7
Interesujący jest też wpis z 30 VII 1851: „zostałem z Wosiem […]. Rozmaite
podawał przyczyny, dlaczego nasze Zgromadzenie nie rozkrzewia się. Jemu
zdaje się, że szczególniej dlatego, że nas brano za patriotów i że na zewnątrz
nie mieliśmy miny zakonnej. […] trzeba pisać: o postach, o małżeństwie, o żywotach świętych, o platoniźmie, o pojedynkach, o spiskach itd., wiadomości

Najprawdopodobniej w przypadku zagadnienia, jak winny
przebiegać relacje między duchownymi, duchowością i życiem
społecznym, nadal będziemy mieli do czynienia z mniej czy bardziej burzliwymi dyskusjami i sporami, konfrontacją stanowisk
o różnej genezie i nastawionych na osiągnięcie odmiennych
celów. Lektura Dziennika ks. Piotra Semenenki pozwala zidentyfikować określone stanowisko. Dostarcza też odbiorcy argumentów, które pozwalają ocenić jego zasadność. Przynajmniej po
części zostało to ukazane w niniejszym pracowaniu. Samo wspomniane stanowisko można w zarysie przedstawić następująco.
Na życie osobiste i społeczne, by je zrozumieć i z pożytkiem je
kształtować, należy patrzeć nie tylko przez pryzmat różnych
np. dziedzin nauki, ale także całościowo. Oznacza to m.in.,
iż należy uwzględnić jako bardzo istotnych protagonistów takie
osoby, jak duchowni, oraz wymiar istnienia ludzkiego określany
mianem duchowości. W pewnym sensie wszystko jest narzędziem duchowości, a duchowość jest normą i źródłem dla zmieniania wszystkiego na lepsze. W ten sposób wypełnia się jedno
i podwójne przykazanie miłości Boga i bliźnich. Duchowni nie
stanowią pod tym względem wyjątku. Ich misją jest zgodnie
z właściwym powołaniem włączyć się w czynienie dobra, w czynienie świata lepszym na wszystkie możliwe sposoby, uwzględniając
aktualne potrzeby.

o nowych zgromadzeniach, zakładach dobroczynnych itd. […] Tego ostatniego [tzn. ks. Prusinowskiego] nadzwyczaj talent i zdolności wynosił, tylko jego
polityczne chwianie ganił i wróżył, że zostanie zakonnikiem, ale nie w naszym
zgromadzeni”. Zob. też D. Korcz, Kapłanie, gdzie jesteś? Duchowy wymiar kapłańskiego
życia i misji w nauczaniu o. Piotra Semenenki CR, art. cyt., s. 79n.
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Terminy: „człowiek”, „ludzie”, „ludzki”
w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR.
Przyczynek do antropologii filozoficznej
i wychowawczej zmartwychwstańców
Dziennik Piotra Semenenki CR nie jest bynajmniej jedynym
jego dziełem, ale jest dziełem bardzo istotnym dla poznania dziejów, filozofii i teologii zmartwychwstańców w drugiej połowie
XIX wieku. Zawiera pewne fragmenty zapisu Semenenkowych
myśli ogólnych, np. filozoficznych lub teologicznych, uwagi
wychowawcze i obyczajowe, ale jest przede wszystkim ważnym
zapisem prozopologicznym, tj. dotyczącym konkretnych (znanych
z imienia i nazwiska), poszczególnych osób (grec. prosopon – osoba)
i relacji je łączących, co stanowi podstawowe źródło dla historyka
badającego ten okres. Można oczywiście wskazać na inne dzieła,
np. filozoficzne o. Piotra Semenenki8. Przedmiotem niniejszego
8
Zob. Kalendarium życia i twórczości Piotra Semenenki, oprac. ks. dr Z. Skóra CR.
We wstępie do Dziennika o. Piotra Semenenki redaktor wymienił następujące
jego dzieła filozoficzne pozostające w rękopisach lub maszynopisach w Archiwum Zmartwychwstańców w Rzymie: Proemium in philosophiam (ACRR 5093);
Tractatus elementaris philosophiae (ACRR 5113); rkpsy nieukończone: Historiozofia
(ACRR 3850); Organon scientiae humanae (ACRR 5080–5084, 5141–5142); Principia de
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studium jest pierwsza próba uchwycenia wybranej terminologii
antropologicznej. Chodzi głównie o pojęcia takie jak: „człowiek”,
„ludzie”, „ludzki”). Z uwagi na obszerność zagadnienia i ograniczone ramy artykułu pominięto tu terminy takie jak: „osoba”,
„osobistość”, „osobowość”, „dusza” itd., które w Dzienniku o. Piotra Semenenki CR stanowią możliwy (choć bynajmniej nie jedyny)
punkt odniesienia do podstawowych analiz w zakresie filozofii
człowieka. Pominięto także kwestię terminologii teologicznej
dotyczącej człowieka (np. termin „dusza” występuje w Dzienniku,
jeśli prawidłowo policzyłem, 486 razy). Niniejszy tekst jest przyczynkiem, wstępnym zbadaniem zagadnienia. Powstał w oparciu
o jakościową metodologię historiograficzną (analizę dokumentu)
oraz ilościową i jest prawdopodobnie pierwszym, który podejmuje
tytułowe, generalne zagadnienie antropologiczne w odniesieniu
do Dziennika9 Piotra Semenenki CR.
Poniżej skupiono się na trzech podstawowych, antropologicznych terminach: „człowiek”, „ludzie”, „ludzki” (w zasadzie
to jeden termin w trzech wariantach), przy cytowaniu celowo
pomijając tożsamość danej osoby, wobec której (pod adresem
której) o. Piotr Semenenko CR daną rzecz napisał (użył jakiegoś
predykatu). W ten sposób uzyskać można ogólny przegląd predykatów, generalny pogląd w związku z człowiekiem, ludźmi,
sprawami ludzkimi w jego Dzienniku. Ograniczenia wyników
badań – poczynione ustalenia oraz podsumowujące wnioski dotyczą
wyłącznie tego dzieła.
Znaczenie nauki o człowieku w koncepcji o. Piotra Semenenki CR
jest pierwszorzędne, w Dzienniku podkreślił:
intellectu humano (ACRR 5150–5152); Klucz do filozofii (ACRR 5100). Drukiem ukazała się niedawno np. Logika Piotra Semenenki.
9
W niniejszym artykule oparto się o tekst Dziennika w wersji elektronicznej,
przygotowywany do druku. Na wyraźne życzenie redaktora niniejszej książki
monograficznej, poświęconej problematyce Semenenkowego Dziennika przy cytowaniu nie podawano stron (w adresie bibliograficznym), ale wyłącznie daty
zapisów dziennikowych o. Piotra Semenenki CR.
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Naprzód o moich kursach – wystawienie w całości nauki o człowieku [pogrubienie – M. M. T.], gdzie i psychologia, i antropologia,
i fizyka wyższa, i metafizyka, i etyka, i prawo natury, i filozofia religii10.

Nauka o człowieku zawierała w sobie wg tegoż autora poszczególne dyscypliny filozoficzne, tj. zarówno antropologię (filozofię człowieka), psychologię (filozofię psychiki), jak i metafizykę
(filozofię bytu), etykę (filozofię moralności), filozofię natury ludzkiej (filozofię prawa natury) oraz filozofię religii. „Nauka człowieku”
miała spajać różne subdyscypliny filozoficzne, koncentrujące się
wokół zagadnienia „ludzkiego”.
Ojciec Piotr Semenenko CR dyskutował m.in. ze znanym
polskim, dziewiętnastowiecznym filozofem czynu – Augustem
Cieszkowskim kwestię „ludzką”, zagadnienie „człowieczeństwa”,
problem wywyższenia (podniesienia) człowieka ponad naturę
(przyrodę), sprawę różnicy pomiędzy „człowieczeństwem”
a „chrześcijaństwem”. Zachowała się w Semenenkowym Dzienniku
m.in. taka oto relacja z jednej takowej dysputy antropologicznej
(o filozofii człowieka) toczonej podczas spaceru po rozległym
parku zwanym Villa Borghese w Rzymie:
Trzecia przechadzka z Augustem Cieszkowskim po Willi Borghese.
Rozmowa z powodu jego Dróg Ducha, w której dowodziłem, że on
[A. Cieszkowski] nie zna różnicy między porządkiem przyrodzonym
a nadprzyrodzonym, a następnie między człowieczeństwem a chrześcijaństwem […]. Siedzi w swoim pojmowaniu i za tym kółkiem zdaje
się nic nie zdoła widzieć. Pierwszej elementarnej sprawy chrześcijańskiej nie rozumie o podniesieniu człowieka nad naturę. – Cieszy się,
że filozoficznie dowodzi tajemnic chrześcijańskich, mysteria fidei11,
i ani chce zrozumieć, że tym samym je zabija12.
P. Semenenko CR, Dziennik, wtorek, 9 X [1866].
Łac. mysteria fidei – tajemnice wiary.
12
P. Semenenko CR, Dziennik, dz. cyt., piątek, 6 V [1870], św. Jana w Oleju. W oryginale zamiast pogrubienia wyrazów o. Semenenko CR zastosował rozstrzelenie liter.
10
11
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Piotr Semenenko CR skupiał się także na „stworzeniu człowieka” (terminu tego użył w Dzienniku), analizując byt ludzki
od strony teologicznej. Pisał:
Mój Jezu, jakaż to wielka w duchu tajemnica stworzenia człowieka:
męża i niewiasty. […] Jedno ich imię, jak twoje z Ojcem jedno imię:
Bóg, bo jedna istota, ale dwie osoby13.

Wspomniał, że jednego roku (1885) miał już osiem kazań
(homilii) poświęconych problematyce „stworzenia człowieka”,
co dowodzi jego zainteresowania człowiekiem jako ważnym
tematem do opisu, analizy i wyjaśnienia ze zrozumieniem. Pisał
wszak: „Kazanie o stworzeniu człowieka – tego roku ósme”14.
1. Człowiek
Zaskakuje duża liczba pozytywnych określeń w związku
z człowiekiem (predykaty terminu „człowiek”), a prawie brak
określeń negatywnych, które pojawiają się tylko sporadycznie. Na
ok. 120 określeń „człowiek”, jakie o. Semenenko zapisał w swoim
Dzienniku, przy zdecydowanej większości pojawiają się predykaty
pozytywne. Pominięto tu predykaty łączone z innymi terminami
(np. „dusza”, „osoba” itd.), co stanowi osobne zagadnienie.
Charakterystyczne jest także to, że „człowiek” w zasadzie
w Dzienniku o. Semenenki CR nigdy nie występuje bez predykatów. Nie ma w tymże dziele takich przypadków (zawsze
pojawia się przynajmniej zaimek wskazujący – rodzajnik „ten
człowiek”, „on człowiek” itd.) albo predykat moralny, religijny
albo poznawczy. Predykaty mają charakter rzeczownikowo-rzeczownikowy albo przymiotnikowo-rzeczownikowy.
13
14

Tamże, piątek, 5 VIII [1870].
Tamże, Niedziela Palmowa, 29 III [1885].
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Ojciec Piotr Semenenko CR zawarł kilka terminów filozoficznych związanych z władzami wewnętrznymi człowieka
(umysłowością człowieka), stosując predykaty rzeczownikowo-rzeczownikowe (terminy złożone z dwóch rzeczowników):
Predykat „wola człowieka” pojawił się jednokrotnie w następującym kontekście: „łaska uzdrawia wolę człowieka”15.
Predykat „pamięć człowieka” pojawił się jednokrotnie w następującym kontekście: „Co to jest – pamięć człowieka w dzisiejszym stanie!”16.
Predykat domyślny „uc zuc i a c zł owieka ” (lub „ p o cz ciwość c zł ow i ek a” l ub „to, c o r ządz i cz ło wiekiem” ) pojawił się je dn ok r otn i e w następującym kontekście: „uczuciami
poczciwości [człowieka], które chwilowo człowiekiem rządzą”17.
Predykat „c zł owi ek Koś c i oł a” pojawił się jed no kro tnie
przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „nie jest człowiekiem partii, ale człowiekiem Kościoła”18. Znamienne przeciwstawienie: przeciwieństwo „partii” – „Kościół”, „człowiek
partii” – „człowiek Kościoła”. Odnotować należy tu predykat
„c zł owi e k par ti i ” – j edn ok r otn e wystąpienie przy „człowieku”: 1) „nie jest człowiekiem partii”19.
Predykat „c zł owi ek wi ar y ” ( „c z ło wiek z wia rą ” ) pojawił się dwu k r otn i e przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „był człowiekiem wiary i [człowiekiem] go rliwo ści”20,
„[człowiek] z wiarą”21.
Predykat „c zł owi ek g or l i woś ci” („ cz ło wiek go rliwy”, „gorl i wy w dob r y m”) pojawił się d wukro tnie przy
15
16
17
18
19
20
21

Tamże, wtorek, 16 V 1854. Autor pomyłkowo podał: środa.
Tamże, wtorek, 18 I 1859.
Tamże, środa, 13 X [1854].
Tamże, poniedziałek, 26 I 1852.
Tamże, poniedziałek, 26 I 1852.
Tamże, poniedz[iałek], 13 XI 1854.
Tamże, niedziela, 11 IV [1858], In Albis.
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„człowieku” w następującym kontekście: 1) „był człowiekiem […]
gorl i wośc i ” 22, „gorliwy w dobrym człowiek”23.
Ponadto kwestie religii, wiary wielokrotnie współwystępowały przy złożonych, dłuższych (omownych lub wyliczeniowych) określeniach danego człowieka, przykładowo biorąc:
„[młodzieniec] religijny i bardzo dorzeczny młodzieniec”24.
Predykat „ m ł o d y ” pojawił się dwudziestojednokrotnie
przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „młody
człowiek”25, 2) „młody jeszcze człowiek”26, 3) „młody człowiek
– bardzo chorowity i wrażliwy”27, 4) „młody to człowiek”28,
5) „poznałem się z młodym człowiekiem”29, 6) „młody jeszcze
człowiek”30, 7) „młody to człowiek, bardzo do rzeczy, z wiarą
i z sercem”31, 8) „młody człowiek”32, 9) „ojciec młody jeszcze
człowiek”33, 10) „młody człowiek – pełen zdatności, nauki, religii
i z najlepszym postępowaniem”34, 11) „bardzo do rzeczy młody
człowiek”35, 12) „młody człowiek, religijny”36, 13) „młody człowiek, bardzo przyzwoity”37, 14) „młody jeszcze człowiek (trochę

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Tamże, poniedz[iałek], 13 XI 1854.
Tamże, niedziela, 17 VIII [1851].
Tamże, wtorek, 24 VIII 1852.
Tamże, czwartek, 5 VI 1851.
Tamże, niedziela, 21 XII 1851.
Tamże, sobota, 20 III 1852.
Tamże, czwartek, 29 IV 1852.
Tamże, wtorek, 24 VIII 1852.
Tamże, po[niedziałek], 15 I (mniej więcej) [1855].
Tamże, niedziela, 11 IV [1858], In Albis.
Tamże, wtorek, 27 VII [1858].
Tamże, [piątek], 24 XII [1858].
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, środa, 23 II 1859.
Tamże, Wielki Piątek, 29 III 1861.
Tamże, Poniedziałek Wielkanocny, 1 IV 1861.
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nad lat 30)”38, 15) „Jeszcze młody człowiek, pewno nie ma lat 40”39,
16) „młodym człowiekiem, pełnym zalet”40, 17) „młody człowiek”41,
18) „szlachetny młody człowiek, ale bez religii”42, 19) „młodego
człowieka”43, 20) „młody (29 lat), pełen zalet człowiek”44, 21) „dość
jeszcze młody człowiek”45. Powyższe złożone predykaty zostały
poniżej przy końcu tego rozdziału zanalizowane raz jeszcze po
rozczłonkowaniu na pojedyncze określenia.
Predykat „zac n y ” (i wariant „pr zeza cny” ), tj. odnoszący się
do cnoty („cny” = „cnotliwy”, „przezacny” = „przecnotliwy”, „nadzwyczaj cnotliwy”) pojawił się s zesn asto kro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „bardzo zacny człowiek”46,
2) „zacny człowiek […] i dobry chrześcijanin”47, 3) „zacny
człowiek”48, 4) „bardzo zacny człowiek”49 i 5) „zacnego człowieka”50,
6) „najzacniejszy człowiek i prawdziwy przyjaciel papieża”51,
7) „znakomity Szkot, doskonały katolik, zacny człowiek, bogaty obywatel”52, 8) „zacny człowiek”53, 9) „przezacny człowiek”54,

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Tamże, [niedziela], 1 IX 1861.
Tamże, [środa], 25 III [1863], Zwiastowanie N.P.
Tamże, wtorek, 15 IX 1868.
Tamże, czwartek, 22 X [1868].
Tamże, piątek, 12 XI 1869.
Tamże, sobota, 25 X 1879.
Tamże, poniedziałek, 2 V [1881].
Tamże, środa, 10 IX [1884].
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, poniedziałek, 29 XII 1856.
Tamże, czwartek, 25 II [1858].
Tamże, piątek, 14 VIII 1863.
Tamże, poniedziałek, 13 VI 1864.
Tamże, niedziela, 8 VII [ 1864].
Tamże, Wielkanoc, 1 IV 1866.
Tamże, środa, 26 IX 1866.
Tamże, sobota, 9 I [1869].
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10) „przezacny człowiek”55, 11) „człowiek przezacny, gorliwy katolik i który tu przygotowywa się do kapłaństwa”56, 12) „poznałem tego przezacnego człowieka”57, 13) „przezacny to człowiek”58,
14) „przezacny człowiek i najlepszy katolik”59, 15) „on katolik i zacny człowiek”60, 16) „przezacny człowiek i znakomity
adwokat”61. Cnota rozumiana jako grec. arete oznacza sprawność
moralną, dzielność duchową człowieka.
Predykat (rodzajnik, zaimek) ws k azują cy „ ten” („ o n” ,
„t aki ” i t p .) pojawił się dwun as tok r otnie przy „człowieku”
w następujących kontekstach: 1) „pełno ten człowiek ma lekarstw
oprócz homeopatii”62, 2) „tego człowieka, tego męża Bożego kocham i szanuję”63, 3) „onego człowieka”64, 4) „ten człowiek odmówił
już cztery biskupstwa sobie ofiarowane”65, 5) „jest duch Boży w tym
człowieku i w tym dziele”66, 6) „co się temu człowiekowi stało?”67,
7) „tego człowieka nie można ratować z jego fałszywego położenia;
tak się zaplątał”68, 8) „ten człowiek, który nie chciał słuchać o religii
i Bogu chrześcijańskim […] [9)] ten człowiek wkrótce potem za łaską
Bożą przejrzał i wszedł do Kościoła”69, 10) „w tym człowieku w gruncie nie ma nic poważnego; ma pewien rozum i pewną bystrość w są55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

Tamże, środa, 27 IV [1870].
Tamże, poniedziałek, 20 [XII 1875].
Tamże, czwartek, 20 VII 1876.
Tamże, czwartek, 17 VIII 1876.
Tamże, poniedziałek, 12 VI [1882].
Tamże, czwartek, 8 XI 1883.
Tamże, wtorek, 26 II [1884].
Tamże, niedziela, 22 VI 1851, Boże Ciało (św. Alojzy wczoraj).
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, sobota, 17 I [1857].
Tamże, poniedziałek, 26 VII [1869].
Tamże, [środa], 14 VIII 1867.
Tamże, środa, 28 II [1872].
Tamże, poniedziałek, 1 X [1883].
Tamże, środa, 13 X [1854].
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dzie i działaniu; ale ani zasad, ani nawet prawdziwej godności…”70,
11) „– I to taki człowiek jest na czele spraw kościelnych”71, ponadto
12) „co za człowiek!”72 (jaki to człowiek!).
Predykat „dor zec zn y ” ( do r zec zy, rz ecz o wy) pojawił się
siedmiokrotnie przy„człowieku”w następujących kontekstach:
1) „do rzeczy człowiek”73, 2) „bardzo do rzeczy człowiek”74, 3) „człowiek b. do rzeczy, ale jeszcze nie żonaty”75, 4) „wydawałby się człowiekiem zupełnie do rzeczy”76, 5) „[człowiek] bardzo do rzeczy”77,
6) „[człowiek] bardzo do rzeczy”78, 7) „do rzeczy człowiek”79.
Predykat „r el i g i j n y ( „peł en r eligii” , „ w d uchu religi jnym mó wi ąc y ”) pojawił się pi ęc io kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „[człowiek pełen] religii”80,
2) „[człowiek] religijny”81, 3) „[człowiek] szczerze religijny”82,
4) „[człowiek] religijny”83, 5) „w duchu religijnym mówiący”84.
Predykat „zn ak omi ty ” pojawił się p ięcio kro tnie przy
„człowieku” w następujących kontekstach: 1) „znakomity
człowiek”85, 2) „człowiek bardzo znakomity”86, 3) „znakomity
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

Tamże, poniedziałek, 13 VI 1864.
Tamże, poniedziałek, 13 VI 1864.
Tamże, niedziela, 8 VII [ 1864].
Tamże, pon[iedziałek], 20 IV [1857].
Tamże, środa, 20 IX 1876.
Tamże, poniedziałek, 3 III [1884].
Tamże, środa, 13 X [1854].
Tamże, niedziela, 11 IV [1858], In Albis.
Tamże, środa, 23 II 1859.
Tamże, wtorek, 14 IV [1857].
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, Wielki Piątek, 29 III 1861.
Tamże, piątek, 14 VIII 1863.
Tamże, piątek, 26 III 1852.
Tamże, czwartek, 16 IV 1857.
Tamże, niedziela, 1 VI 1851.
Tamże, wtorek, 16 V 1854. Autor pomyłkowo podał: środa.
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człowiek”87, 4) „prawdziwie znakomity człowiek”88, 5) „człowiek ze wszech miar znakomity i dusza szlachetna”89, a ponadto
(na marginesie dodając) wystąpił ów predykat przy „osobowości”: 6) „znakomita osobowość”90.
Predykat „ por ządn y ” pojawił się p ięcio kro tnie przy
„człowieku” w następujących kontekstach: 1) „wydał mi się bardzo porządnym człowiekiem”91, 2) „porządny człowiek i ostatni
obywatel w Lubelskim”92, 3) „wydał mi się najporządniejszym
człowiekiem i kapłanem”93, 4) „porządny człowiek”94, 5) „niemniej porządny [człowiek]”95.
Predykat „p oc zc i wy ” pojawił się c zte ro kro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „poczciwy jakiś człowiek”96,
2) „poczciwy [człowiek]”97, 3) „poczciwy człowiek; jaka szkoda, że
tyle dusz dobrych odebrało wychowanie mało chrześcijańskie”98,
4) „był schizmatykiem, teraz gorliwy katolik. Najpoczciwszy
człowiek”99.
Predykat „ pr zy zwoi ty ” pojawił się cz tero kro tnie przy
„człowieku” w następujących kontekstach: 1) „przyzwoity
człowiek”100, 2) „bardzo przyzwoity człowiek”101, 4) „bardzo jest
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

Tamże, środa, 7 VI 1854.
Tamże, poniedziałek, 19 VI [1854].
Tamże, środa, 28 VI 1854.
Tamże, niedziela, 29 XII [1867].
Tamże, [niedziela], 1 VI 1851.
Tamże, piątek, 12 V 1854.
Tamże, poniedz[iałek], 25 X [1858].
Tamże, [piątek], 24 XII [1858].
Tamże, wtorek, 14 IV [1857].
Tamże, poniedziałek], 26 XII [1853].
Tamże, wtorek, 14 IV [1857].
Tamże, wtorek, 2 XI [1858].
Tamże, środa, 19 VI 1861.
Tamże, czwartek, 16 IV 1857.
Tamże, wtorek, 13 IV [1869].
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grzeczny […] i […] wydaje się przyzwoitym człowiekiem”102,
4) „[człowiek] bardzo przyzwoity”103.
Predykat „uc zc i wy ” pojawił się c z tero kro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „niestety jest członkiem
parlamentu i republikaninem; ale uczciwy człowiek i znakomity
doktor”104, 2) „zdaje się być uczciwym człowiekiem”105, 3) „człowiek uczciwy”106, 4) „ale we wszystkim [człowiek] uczciwy”107.
Predykat „dob r y ” ( „b ar dzo dobry” lub „ na jlep sz y” )
pojawił się czter ok r otn i e przy „człowieku” w następujących
kontekstach: 1) „dobry człowiek, z religią, ale trochę z wyobrażeniem przeszłego wieku”108, 2) „bardzo dobry człowiek, młody jeszcze”109, 3) „dobry, a tylko słaby i nieudolny człowiek”110,
4) „[człowiek] z najlepszym postępowaniem”111.
Predykat „m i ł y ” pojawił się tr zykro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „tam poznałem […] miłego
człowieka”112, 2) „najmilszy zakonnik i człowiek”113, 3) „najmilszy
człowiek”114.
Predykat „ser dec zn y ” ( „z s er cem” ) pojawił się trz y krot ni e przy „człowieku” w następujących kontekstach:

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

Tamże, czwartek 23 VI 1870.
Tamże, Poniedziałek Wielkanocny, 1 IV 1861.
Tamże, wtorek, 24 V 1881.
Tamże, środa, 25 VII [1883].
Tamże, piątek, 26 III 1852.
Tamże, środa, 26 IX 1866.
Tamże, środa, 12 XI 1855.
Tamże, wrzesień 1856.
Tamże, czwartek, 5 VIII 1858.
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, piątek, 29 X 1858.
Tamże, czwartek, 12 I 1859.
Tamże, sobota, 10 V [1879].
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1) „co za serdeczny człowiek”115, 2) „zwłaszcza że [człowiek]
taki serdeczny”116, 3) „[człowiek] z sercem”117.
Predykat „s zl ac h etn y ” ( „s zl ac h etnych ucz uć” ) pojawił się t rzykrotn i e przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] szlachetny”118, „a przy tym szlachetności uczuć
[człowiek]”119, „szlachetny [człowiek]”120.
Predykat „r ozs ądn y ” pojawił się dwukro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: „[człowiek] rozsądny”121,
„człowiek rozsądny”122.
Predykat „ peł n y zal et” pojawił się d wukro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: „[człowiekiem] pełnym
zalet”123, „pełen zalet człowiek”124.
Predykat „ zdatn y ” ( „peł en zdatno ści” ) pojawił się
dwukrot ni e przy „człowieku” w następującym kontekście:
„także w dobrym duchu i zdatny człowiek”125, „[człowiek] pełen
zdatności”126.
Predykat „g r un town y ” pojawił się d wukro tnie przy
„człowieku” w następujących kontekstach: 1) „jest to gruntowny
człowiek”127, 2) „człowiek gruntowny, a przy tym prawdziwie
oświecony i znający (ile na niego) bardzo dokładnie stan rzeczy
na świecie128.
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Tamże, [sobota], 27 X [1855].
Tamże, czwartek, 17 VIII 1876.
Tamże, niedziela, 11 IV [1858], In Albis.
Tamże, piątek, 12 XI 1869.
Tamże, poniedziałek, 19 VI [1854].
Tamże, wtorek, 2 XI [1858].
Tamże, poniedziałek, 1 VI 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, wtorek, 15 IX 1868.
Tamże, poniedziałek, 2 V [1881].
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, wtorek, 3 X 1876.
Tamże, [niedziela], 1 IX 1861.
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Predykat „r zadk i ” pojawił się dwukro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „rzadkiego człowieka”129,
2) „rzadki człowiek”130.
Predykat „star y ” ( „w wi ek u” [ wieko wy]) pojawił się
dwukrot ni e przy „człowieku” w następującym kontekście:
st ary: 1) „stary człowiek”131 i jednokrotnie „w wieku” 2) „człowiek już w wieku”132.
Predykat „ś wi atowy ” pojawił się dwukro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „człowiek ze świata:
z wychowaniem mało kościelnym”133, 2) „człowiek światowy”134.
Predykat „uk s ztał c on y ” pojawił się d wukro tnie przy
„człowieku” w następujących kontekstach: „zdaje się [człowiek] nie mało ukształcony”135, „[wydał mi się człowiekiem]
ukształconym”136.
Predykat „b og aty ” pojawił się dw ukro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „bogaty człowiek”137, 2) „bogaty człowiek”138.
Predykat „b i edn y ” pojawił się dwukro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „biedny człowiek”139, 2) „biedny [człowiek]”140.

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, [środa], 28 XII 1864, św. Jana.
Tamże, niedziela, 2 I 1859.
Tamże, piątek, 14 X [1870].
Tamże, poniedz[iałek], 13 XI 1854.
Tamże, 1856.
Tamże, poniedziałek, 1 VI 1852.
Tamże, [niedziela], 1 VI 1851.
Tamże, środa, 5 IV 1854.
Tamże, sobota, 13 V 1854. Autor omyłkowo podał: „niedziela”.
Tamże, środa, 13 X [1854].
Tamże, środa, 26 IX 1866.
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Predykat „ pr os ty ” ( „wi el k i ej pro sto ty” ) pojawił się
dwukrot ni e przy „człowieku” w następującym kontekście:
1) „prosty [człowiek]”141, 2) „wielkiej prostoty [człowiek]”142.
Predykat „g or l i wy ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „może [człowiek] dotychczas mniej gorliwy w rzeczach religii”143.
Predykat „dal ek i od Bog a” ( b ezbo ż ny) pojawił się jednokrot ni e przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] daleki od Pana Boga!”144.
Predykat „bez pr awdzi wej wi ar y ” (niewierz ą cy) pojawił się je dnok r otn i e przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „[człowiek, który] nie ma prawdziwej wiary”145.
Predykat „b ez r el i g i i ” ( ar el i g i j ny) pojawił się jed nokrot ni e przy „człowieku” w następującym kontekście: „ale
[człowiek] bez religii”146.
Predykat „zdol n y ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następujących kontekstach: 1) „zdolny człowiek”147.
Predykat „ n i epos pol i ty ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: 1) „to niepospolity
człowiek”148.
Predykat „ dzi wn y ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: „dziwny człowiek, bardzo
dobry chrześcijanin”149.
Predykat „zn ac ząc y ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „to znaczący człowiek”150.
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

Tamże, niedziela, 17 VIII [1851].
Tamże, poniedziałek, 19 VI [1854].
Tamże, czwartek, 25 II [1858].
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, środa, 26 IX 1866.
Tamże, piątek, 12 XI 1869.
Tamże, niedziela XIV po Świątkach, 29 VIII [1858].
Tamże, poniedziałek, 18 II 1884.
Tamże, poniedziałek, 26 VII [1869].
Tamże, czwartek, 15 VI [1882].
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Predykat „dosk on ał y ” pojawił się j ed no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „doskonały człowiek, ma
już lat 40”151.
Predykat „par l amen tar n y ” pojawił się jed no kro tnie
przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „ubodzony
jako człowiek parlamentarny”152.
Predykat „zaśc i an k owy ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: 1) „ale [człowiek] z zaścianka o świecie sądzący”153.
Predykat „s pr y tn y ” pojawił się j e d no kro tnie przy „człowieku: w następującym kontekście: 1) „sprytny człowiek”154.
Predykat „zaśl epi on y ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: 1) „ten człowiek jest
zupełnie zaślepiony […] w swym zdaniu”155.
Predykat „upar ty ” pojawił się j ed no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „ten człowiek jest […]
niezmiernie uparty w swym zdaniu”156.
Predykat „n i es zc zęś l i wy ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: 1) „[…] to jest nieszczęśliwy człowiek i ja mam dla niego najwyższe pożałowanie”157.
Predykat „wzi ęty ” pojawił się j ed no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „co za człowiek, jak wzięty,
jak ma ważne w kraju położenie, ile napisał; że w pismach swoich
szanuje Kościół, że jest dobrym chrześcijaninem itd.”158.
Tamże, poniedziałek, 26 VII [1869].
Tamże, poniedziałek, 26 I 1852.
153
Tamże, piątek, 26 III 1852.
154
Tamże, czwartek, 12 VI 1851.
155
Tamże, Moja audiencja u Ojca świętego Leona XIII, we wtorek wieczorem, 23 maja 1882.
(Tego opisu audiencji nie ma w rękopisie Dziennika, ale jest w maszynopisie (!);
znajduje się na osobnych kartkach: ACRR 4187). Słowa papieża dotyczą Felińskiego, ekszmartwychwstańca.
156
Tamże.
157
Tamże.
158
Tamże, wtorek, 27 VII [1858].
151
152
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Predykat „ zn an y ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „znany światu pisarz i człowiek, […] alem poznał człowieka”159.
Predykat „i n n y ” pojawił się j edn ok r o tnie przy „człowieku”
w następującym kontekście: „Jak jego [innego świata] dotknięcie
innym [człowiekiem] człowieka czyni! Zajrzenie do głębi takiej
duszy – poczucie za nią jednego jej czucia – powtórzenie w sobie
jej całego usposobienia – wstrząsa do dna, przemienia, odradza,
coś nowego stwarza, a co w sobie tyle ma szczęścia najgłębszego.
Gdyby ludzie mogli z góry poczuć, czym jest świętość w istocie
swojej, czyż mógłby ktokolwiek być czym innym?”160.
Inne, złożone predykaty pozytywne, jakie pojawiły się w Dzienniku o Semenenki CR to: 1) „szczery [człowiek], prosty [człowiek],
gorliwy w dobrym człowiek”161, 2) „gorliwy chrześcijanin, bardzo
pracowity człowiek, [człowiek] rozsądny, [człowiek] stały i zdaje
się [człowiek] nie mało ukształcony”162, 3) „człowiek rozsądny,
[człowiek] zimny, [człowiek] poważny, [człowiek] przyjemny,
[człowiek] pełen rozumu, a zapewne i [człowiek pełen] wiadomości; ah, czemu [człowiek] daleki od Pana Boga!”163.
Owe złożone określenia predykatywne poniżej rozbito na
osobne cząstki, prezentując tenże sam materiał w innym podziale (rozczłonkowanym) wraz z krótkim opisem frekwencyjności
(ilości wystąpień). Tychże trzech punktów nie liczono osobno
do owych ok. stu dwudziestu wystąpień terminu „człowiek”.
bo gdyby to uwzględnić – owych wystąpień terminu „człowiek” wraz z wystąpieniami „domyślnymi”, sygnalizowanymi
tu w nawiasie kwadratowym [człowiek], byłoby znacznie więcej, tj. ok. sto trzydzieści pięć. W zestawie tu pominięto predykat „rozsądny ” (dwukrotne wystąpienie), który dołączono do
159
160
161
162
163

Tamże, wtorek, 24 VIII 1852.
Tamże, [poniedziałek], 31 I 1859.
Tamże, niedziela, 17 VIII [1851].
Tamże, poniedziałek, 1 VI 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
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wykazu zamieszczonego wyżej osobno (jako d wukro tnie się
pojawiający).
Predykat „szc zer y ” pojawił się j ed no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: 1) „szczery [człowiek]”164.
Predykat „pr ac owi ty ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: 1) „bardzo pracowity
człowiek”165.
Predykat „s tał y ” pojawił się j edn okro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] stały”166.
Predykat „zi mn y ” pojawił się j edno kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] zimny”167.
Predykat „poważn y ” pojawił się j e d no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] poważny”168.
Predykat „pr zy j emn y ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] przyjemny”169.
Predykat „peł en r ozumu” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] pełen
rozumu”170.
Predykat „peł en wi adomoś c i ” pojawił się jed no kro tnie
przy „człowieku” w następującym kontekście: „człowiek pełen
wiadomości”171.
Należy tu także po raz wtóry przejść do analizy predykatów
dotyczących człowieka, które wystąpiły już w złożonym kontekście wraz z określeniem „mł ody ” (powyżej już analizowanym,
dwudziestojednokrotnie występującym w Dzienniku o. Piotra
Semenenki CR). Należy skupić się ponownie na przykładach
164
165
166
167
168
169
170
171

Tamże, niedziela, 17 VIII [1851].
Tamże, poniedziałek, 1 VI 1852.
Tamże, poniedziałek, 1 VI 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
Tamże, piątek, 1 X 1852.
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o następujących numerach: 3), 7). 10), 11), 12), 13), 16), 18) i 20)
z sekwencji predykatów dotyczących terminu „młody człowiek”.
Poniżej te same przykłady wyłączono i jeszcze raz rozbito na
mniejsze cząstki – zaznaczając w nawiasach kwadratowych dodany podmiot [człowiek]: 3) „młody człowiek – [człowiek] bardzo chorowity i [człowiek] wrażliwy”172, 7) „młody to człowiek,
[człowiek] bardzo do rzeczy, [człowiek] z wiarą i [człowiek]
z sercem”173, 10) „młody człowiek – [człowiek] pełen zdatności,
[człowiek pełen] nauki, [człowiek pełen] religii i [człowiek] z najlepszym postępowaniem”174, 11) „[człowiek] bardzo do rzeczy[,]
młody człowiek”175, 12) „młody człowiek, [człowiek] religijny”176,
13) „młody człowiek, [człowiek] bardzo przyzwoity”177, 16) „młodym człowiekiem, [człowiekiem] pełnym zalet”178, 18) „[człowiek] szlachetny[,] młody człowiek, ale [człowiek] bez religii”179,
20) „[człowiek] młody (29 lat), pełen zalet człowiek”180. Z analizy, po wyłączeniu już omawianego predykatu „ mło d y”, otrzymujemy, co następuje. Należy zaznaczyć że wyłączono stąd, tj.
z owych wyników analiz dotyczących złożonych predykatów
– określenia „dor zec zn y ” (tu dwuk ro tnie pojawiający się)
oraz „p eł e n z al et” (dwuk r otn i e występujący) i przeniesiono
je w niniejszym tekście wyżej do miejsca zestawienia predykatów
dwukrotnie użytych i tam dodano do ogólnej ilości predykatów
tego samego rodzaju. Podobnie wyłączono i dodano do odpowiednich miejsc – predykaty określające człowieka: „ p rz yz wo 172
173
174
175
176
177
178
179
180

Tamże, sobota, 20 III 1852.
Tamże, niedziela, 11 IV [1858], In Albis.
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, środa, 23 II 1859.
Tamże, Wielki Piątek, 29 III 1861.
Tamże, Poniedziałek Wielkanocny, 1 IV 1861.
Tamże, wtorek, 15 IX 1868.
Tamże, piątek, 12 XI 1869.
Tamże, poniedziałek, 2 V [1881].
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i t y”, „p eł e n zdatn ośc i ”, „r el i g i j ny” („ p ełen religii” ),
„z se rc em ” ( s er dec zn y ) , „s zl ac hetny” , „ z wia rą ” , „ z
naj l ep szym pos tępowan i em ”.
Predykat „c h or owi ty ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] bardzo
chorowity” 1.
Predykat „wr ażl i wy ” pojawił się j e d no kro tnie przy „człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek] wrażliwy”2.
Predykat „peł en n auk i ” pojawił się jed no kro tnie przy
„człowieku” w następującym kontekście: „[człowiek pełen] nauki”3.
2. Ludzie
W Semenenkowym Dzienniku termin „ludzie” występuje ok.
c zt e rdzi e ś c i si edem r azy. W tym d z iewiętna sto kro tnie
pojawia się ów termin („ludzie”) bez predykatów: 1) „Wiem
wprawdzie, jak te pokuszenia się były niedoskonałe, szczególniej pod względem serdeczności; – chociaż ludzie bardzo je wynosili, i mieli za lepsze niż wszystko com dotychczas z tak wielkim
trudem układał i mówił”4, 2) „Z naszych stosunków dwóch ludzi
smutnie zginęło. […] oddział wojska [Napoleona], […] [3)] strzelał przed siebie na prawo i lewo do ludzi stojących i do okien,
[(4)] choćby były pełne ludzi”5, 5) „Ubolewał, jak ludzie mało
kochają Pana Boga”6, 6) „czego ludzie chcą od nas”7, 7) „i zakonnicy mogą bywać u ludzi, a nawet często powinni”8 (tu: synonim
1
2
3
4
5
6
7
8

Tamże, sobota, 20 III 1852.
Tamże, sobota, 20 III 1852.
Tamże, (3–4) I 1859.
Tamże, piątek, 19 IX 1851.
Tamże, niedziela, 21 XII 1851. 2. grudnia [1851].
Tamże, niedziela, 24 VII 1853.
Tamże, środa, 28 XII 1853.
Tamże, środa, 28 XII 1853.
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ludzi świeckich), 8) „Takie jest katolickie uczucie u ludzi w tamtych
stronach”9, 9) „Jak to miło spotkać takich ludzi, z którymi można
mówić o Panu Bogu!10, 10) „dość ludzi, się […] schodzi”11, 11)
„Gdyby ludzie mogli z góry poczuć, czym jest świętość w istocie swojej, czyż mógłby ktokolwiek być czym innym?”12, 12)
„Dziś mieliśmy nadzwyczajne zbiegowisko ludzi do naszego
Kościoła”13, 13) „Jak się ludzie w swych zamiarach plątają!”14,
14) „nie ma ludzi”15, 15) „miał 10 000 do 12 000 ludzi”16, 16) „5 do
6 tysięcy ludzi”17, 17) „Pełno tu życia i natury i ludzi”18, 18) „Starałem się go objaśnić z położeniem ludzi i spraw w Rzymie”19,
19) „Jużem powiedział był, odrzekłem, Waszej Świątobliwości,
że ludzi i sił mamy za mało; pomagamy tedy sobie jak możemy”20.
W Dzienniku o. Piotra Semenenki CR d wa d z ieścia o siem
razy termin „l udzi e” poj awi a si ę z p red yka ta mi.
Predykat „ m ł odzi ” pojawił się s ześcio kro tnie przy „ludziach” w następujących kontekstach: 1) „młodzi ludzie”21, 2)

Tamże, poniedz[iałek], 13 XI 1854.
Tamże, wtorek, 21 VI [1857].
11
Tamże, niedziela, 16 I [1859].
12
Tamże, [poniedziałek], 31 I 1859.
13
Tamże, Zielone Świątki, 27 V 1860.
14
Tamże, poniedziałek, 29 IX 1884, św. Michała.
15
Tamże, sobota, 5 VII 1862. Autor przez pomyłkę napisał „niedziela”.
16
Tamże, niedziela, 3 XI 1867.
17
Tamże, niedziela, 3 XI 1867.
18
Tamże, piątek, 13 VII 1877.
19
Tamże, poniedziałek, 30 XII [1878].
20
Tamże, wtorek, 23 V [1882]. Audiencja pożegnalna u Ojca świętego Leona XIII
i przechadzka z nim niemal całogodzinna po ogrodzie watykańskim, opisana tu obok na ostatniej karcie (tego opisu audiencji nie ma w rękopisie Dziennika, ale jest w maszynopisie (!); znajduje się na osobnych kartkach: ACRR 4187).
21
Tamże, środa, 3 V [1854].
9
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„dwaj młodzi ludzie”22, 3) „inni młodzi ludzie”23, 4) „para młodych ludzi bardzo dobrana”24, 5) „cały zastęp młodych ludzi”25, 6)
„młodzi ludzie”26.
Predykat „zn ak omi c i ” pojawił się d wukro tnie przy „ludziach” w następujących kontekstach: 1) „Piękna i znakomita
osobistość. Tacy [piękni i znakomici] ludzie stanowią siłę państwa
i narodów”27, 2) „Trzeba podziwiać, ilu tu w Agram znalazło się
[…] [ludzi] znakomitych, którzy stanowią wielkie ognisko narodowe życia naukowego i politycznego, a które jest szersze i czysto
katolickie”28.
Predykat „zac n i ” ( „c n i ” = „c n otliwi” ) pojawił się d wukrot ni e przy „ludziach” w następujących kontekstach: 1) „ze
średniego stanu obywatele, bardzo zacni ludzie”29, 2) „zacni to byli
ludzie”30.
Predykat „r el i g i j n i ” pojawił się d wukro tnie przy „ludziach” w następujących kontekstach: 1) „między samymi religijnymi [ludźmi]”31, 2) „religijni [ludzie]”32.
Predykat domyślny „b uduj ąc y ” ( p rz ycz ynia ją cy się d o
budowani a) pojawił się j edn ok r otnie przy „ludziach” w następujących kontekstach: 1) „należy do tych ludzi, których praca dzisiaj przyczyniła się do zbudowania nowej świątyni Panu,

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Tamże, [sobota], 6 XII 1856.
Tamże, niedziela XIV po Świątkach, 29 VIII [1858].
Tamże, Wielkanoc, 5 IV [1885].
Tamże, piątek, 18 II 1870.
Tamże, czwartek, 27 I [1876].
Tamże, piątek, 16 VI [1882].
Tamże, czwartek, 15 VI [1882].
Tamże, [środa], 3 III 1852.
Tamże, sobota, 31 VII 1852.
Tamże, środa, 10 XI [1858].
Tamże, wtorek, 24 VIII 1852.
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albo raczej do dokończenia jej, którą Kościół od wieków Panu
buduje”33.
Predykat „zab i c i ” pojawił się j edn okro tnie przy „ludziach”
w następującym kontekście: 1) „Około 4000 ludzi34 zabitych”35.
Predykat „r an i en i ” ( r an n i ) pojawił się jed no kro tnie przy
„ludziach” w następującym kontekście: 1) „[ludzi] ranionych”36.
Predykat „w n i ewol ę wzi ęc i ” pojawił się jed no kro tnie
przy „ludziach” w następującym kontekście: „[ludzi] w niewolę
wziętych”37.
Predykat „m aj ąc y sumi en i e” pojawił się jed no kro tnie
przy „ludziach” w następującym kontekście: 1) „mylisz się […],
że nie ma już ludzi, co mają sumienie”38.
Predykat „pi ęk n i ” pojawił się j edno kro tnie przy „ludziach” w następującym kontekście: 1) „Piękna i znakomita osobistość. Tacy [piękni] ludzie stanowią siłę państwa i narodów”39.
Predykat opisowy: „m aj ąc y dob r ą wo lę” (lud z ie d o b rej wol i ) pojawił się j edn ok r otn i e przy „ludziach” w następującym kontekście: 1) „O tym jednak mogę zapewnić Waszą
Świątobliwość, że ci ludzie, którzy są, mają podwójną dobrą wolę
i oto już lat kilkanaście, jak wytrwale pracują, nie szczędząc trudu
i poświęceń”40.

Tamże, niedziela, 29 XII [1867].
Tamże, niedziela, 3 XI 1867. Właściwie 600 zabitych, przynajmniej 600 ranionych, 1600 w niewolę zabranych, a 700 jeńców wypuszczonych wolno za granicę
– przypis redaktora tomu Dziennika.
35
Tamże, niedziela, 3 XI 1867.
36
Tamże, niedziela, 3 XI 1867.
37
Tamże, niedziela, 3 XI 1867.
38
Tamże, niedziela, 8 VII [ 1864].
39
Tamże, piątek, 16 VI [1882].
40
Tamże, wtorek, 23 V [1882]. Audiencja pożegnalna u Ojca świętego Leona XIII i przechadzka z nim niemal całogodzinna po ogrodzie watykańskim, opisana tu obok na ostatniej karcie
[tego opisu audiencji nie ma w rękopisie Dziennika, ale jest w maszynopisie (?);
znajduje się na osobnych kartkach: ACRR 4187].
33
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Predykat „dob r zy ” pojawił się j ed no kro tnie przy „ludziach” w następującym kontekście: „dobrzy ludzie”41.
Predykat „por ządn i ” pojawił się jed no kro tnie przy „ludziach” w następującym kontekście: „bardzo porządni ludzie”42.
Predykat „g r un town i ” pojawił się jed no kro tnie przy
„ludziach” w następującym kontekście: „zdaje mi się jednym
z najgruntowniejszych ludzi na W. Księstwie Poznańskim”43.
Predykat domyślny „zac n i ” ( „c n otliwi” ) pojawił się jednokrot ni e przy „ludziach” w następującym kontekście: „zdaje
mi się […] jednym z najzacniejszych [ludzi]”44.
Predykat „odzn ac zaj ąc y si ę” pojawił się jed no kro tnie
przy „ludziach” w następującym kontekście: „Między tymi
byli ludzie i bardziej odznaczający się”45.
Predykat „por ządn i ” pojawił się jed no kro tnie przy „ludziach” w następującym kontekście: „Porządni ludzie – ale nie
mają za co dalej jechać”46.
Predykat „zam ożn i ” pojawił się jed no kro tnie przy „ludziach” w następującym kontekście: „zamożni ludzie”47.
Predykat „odpowi edn i ” pojawił się jed no kro tnie przy
„ludziach” w następującym kontekście: „Nareszcie zacząłem mówić papieżowi o Adrianopolu. Papież mnie pytał, czy mamy tam
ludzi odpowiednich?”48.

Tamże, wtorek, 24 VIII 1852.
Tamże, [poniedziałek], 26 XII [1853].
43
Tamże, środa, 10 XI [1858].
44
Tamże, środa, 10 XI [1858].
45
Tamże, wtorek, 24 XII 1861.
46
Tamże, środa, 24 I [1877].
47
Tamże, czwartek, 8 V [1879].
48
Tamże, wtorek, 23 V [1882]. Audiencja pożegnalna u Ojca świętego Leona XIII
i przechadzka z nim niemal całogodzinna po ogrodzie watykańskim, opisana tu obok na ostatniej karcie (tego opisu audiencji nie ma w rękopisie Dziennika, ale jest w maszynopisie (?); znajduje się na osobnych kartkach: ACRR 4187).
41
42
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Predykat „ pr zy zwoi c i ” pojawił się jed no kro tnie przy
„ludziach” w następującym kontekście: „a byli to najprzyzwoitsi
ludzie”49.
Predykat „uc zen i ” ( „wy uc zen i ”) pojawił się jed no kro tni e przy „ludziach” w następującym kontekście: „Trzeba podziwiać, ilu tu w Agram znalazło się ludzi uczonych […], którzy
stanowią wielkie ognisko narodowe życia naukowego i politycznego, a które jest szersze i czysto katolickie”50.
3. Ludzki
Predykat (p r zy s ł ówek ) „po l udzku” pojawił się sz eśc i okrot ni e w następujących kontekstach: 1) „po ludzku nie ma
nadziei, aby się nawrócił”51, 2) „Powiedziałem mu, że wchodzę
w jego racje; po ludzku rzecz biorąc, są słuszne; ale że ja z duchownego stanowiska rzecz muszę uważać”52, 3) „mnie Pan Jezus
na nowo upominał, że się zapominam, że po ludzku i po swojemu
rzeczy robię […]. Tylko mię naucz, jak mam widzieć prawdę istoty mojej, moją nędzę i nicestwo, abym w niej mieszkał i nigdy się
nad nią nie podnosił; byś Ty mógł łaskawie sam do mnie zstąpić
i wziąć mię do Siebie!”53, 4) „Ożenił się tu i jak widać szczęśliwy
po ludzku. A jest i dobry chrześcijanin”54, 5) „Ach, jakie to trudne,
owszem niepodobne po ludzku, to ogołocenie się w takich stosunkach i uczuciach wzajemnych z siebie samego!”55, 6) „Gdyby
ona to nie po ludzku przejęła, powinno by między nami nastąpić
zupełne porozumienie”56.
49
50
51
52
53
54
55
56

Tamże, niedziela, 11 VI [1882].
Tamże, czwartek, 15 VI [1882].
Tamże, sobota, 5 VII 1851.
Tamże, piątek, 19 IX 1851.
Tamże, niedziela, 21 II [1858].
Tamże, [środa], 28 XII 1864, św. Jana.
Tamże, poniedziałek, 12 VII [1869].
Tamże, sobota, 8 XII 1877, Niepokalane Poczęcie.
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Predykat „l udzk i ” ( „l udzk a”, „ lud z kie” ) pojawił się
jako przymiotnik dwadzi eś c i a tr zy ra z y przy d z iewiętna st u gł . rze c zown i k ac h w następujących kontekstach (zestawieniach z rzeczami):
Rozum l udzk i – dwuk r otn i e w następującym kontekście: 1) „Wyłożyłem ruch rozumu ludzkiego, jaki od pojawienia
się chrześcijaństwa szedł z nim lub przeciw niemu. Była to historia
rozwijania się nauki chrześcijańskiej. Chciałem położyć historyczną
posadę, do kwestii podanej przeze mnie od samego początku jako
pierwszej, nad którą mamy się zastanowić, to jest jaki jest stosunek
rozumu do prawdy”57. 2) „Czy można uroczyściej żart wyprawić
z rozumu […] ludzkiego?”58.
Prawo l udzk i e – dwuk r otn ie w następującym kontekście: „Skończyłem czytać dzieło ks. Gauma. Co mi się dzisiaj
w nim podobało, to wprowadzenie socjalizmu z uczenia pogaństwa; i wyświecenie tej nader ważnej dzisiaj uwagi, że skoro się
przypuści za wszystkimi poganolubami, że własność jest ustanowiona przez prawo ludzkie (nie pochodzi od Boga), trzeba wtedy
również przypuścić, że i zniesiona przez prawo ludzkie być może.
– Zresztą to dzieło, doskonale zbijając pogaństwo w uczeniu, niedostatecznie podaje i rozwija sposoby, jakimi by chrześcijaństwo
zaprowadzić”59.
Post ęp owan i e l udzk i e – dwukro tnie w następujących
kontekstach: „Wyznał, że całe postępowanie i jego, i jego towarzyszy w Ameryce było [1)] ludzkie, [2)] grubo ludzkie, naturalne – bez Boga. I widać było, że to rozumiał”60.
Wszyst k o to, c o l udzk i e – dwu kro tnie w następujących
kontekstach: 1) „Oskarżyłem się ze wszystkiego, cokolwiek ludzkiego w tym było”61, 2) „Msza na intencję matki Marii a z prze-

57
58
59
60
61

Tamże, niedziela, 21 XII 1851.
Tamże, piątek, 18 III 1864.
Tamże, poniedziałek, 7 VII 1851.
Tamże, poniedziałek, 15 I 1872.
Tamże, sobota, 2 VII 1853, Nawiedzenie Najśw. Panny.
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proszeniem Boga za wszystko[,] co mogło być ludzkie, z prośbą
o zatwierdzenie na wieki, co Boże”62.
Ni c l udzki e [ n i c l udzk i eg o, n i c, co lud z kie] – jed nokrot ni e w następującym kontekście: „Po powrocie do domu
ostatnie porozumienie się (a raczej po drodze wracając) i nic zdaje
się ludzkiego, wszystko zdaje się Boże”63.
Szac une k l udzk i – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „my kobiety często złudzeniom podpadamy, szczególnie jeśli się staramy o szacunek ludzki”64.
Ideal i zow an i e l udzk i e – j edno kro tnie w następującym kontekście: „W Honorinie jeszcze zamieszanie, jeszcze
fermentacja; gorące uczucie, dużo wyobraźni, potrzeba idealizowania nieco ludzkiego i popęd oddania się uczuciem temu, co
najidealniejsze”65.
W pł ywy l udzk i e – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „wyrzuciłem jej łatwowierność i lekkość, że się daje
powodować w rzeczy, którą uważa za pochodzącą od Boga
(dyrekcja swego sumienia), przez wpływy ludzkie, a zapewne
i szatańskie”66.
Prze szł oś ć l udzk a – j edn ok r otnie w następującym
kontekście: „utrzymywać zaczął, cała nasza przeszłość była czysto ludzką i nie od Pana Boga; on, który wprzódy tak wyłącznie
utrzymywał rzecz przeciwną”67.
Dzi eje l udzk i e – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „Dzień wielkopomny w dziejach ludzkich: rozpoczęcie XIX
powszechnego soboru. Byłem u św. Piotra na rozpoczęcie”68.

62
63
64
65
66
67
68

Tamże, poniedziałek, 6 I [1879].
Tamże, środa, 22 IV [1885].
Tamże, sobota, 31 VII 1852.
Tamże, wtorek, 24 XII 1861.
Tamże, [wtorek], 31 I 1854.
Tamże, niedz[iela], 13 V 1855.
Tamże, środa, 8 XII 1869, Niepokalane Poczęcie N.P.
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Syst e m ( ś wi ec k i ) l udzk i – j ed no kro tnie w następującym kontekście: „[…] odpowiedzi najbardziej na tym się opierały,
że cały ten system Haxthausena, który zresztą jest systemem
Gagaryna, jest świecki, ludzki, a nie jest Boży, nie prowadzi do
nawrócenia dusz”69.
Społ e c zn ość l udzk a – j edn okro tnie w następującym
kontekście: „Ufam, że to się stanie i że przez to właśnie uratowaną będzie społeczność ludzka”70.
Sumi enie l udzk i e – j edn ok r otnie w następującym kontekście: „Czy można uroczyściej żart wyprawić z […] sumienia
ludzkiego?”71.
Dzi e ł o l udzk i e – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „poznałem różnicę dzieła boskiego od dzieła ludzkiego”72.
Wzgl ę dy l udzk i e – j edn ok r otnie w następującym kontekście: „[…] moje własne dzieło (seniorów) z ludzkich względów
pomyślane i przeprowadzone”73.
Nat ura l udzk a – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „I drugi znak: uczucie władzy nad ciałem Pana Jezusa (jego
całą naturą ludzką), że ono na każdą chwilę jest moim i ja mogę
z nim czynić, co mi się podoba […]”74.
Wi edza l udzk a – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „o regule i o kluczu do wiedzy ludzkiej”75.
Post ać ludzk a – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „Szczególniej zaś nastawała na wielką potrzebę pomnażania czci Ducha św. i przedstawiania osoby jego [Hieronima
Kajsiewicza] w postaci ludzkiej (młodzieńca)”76.
69
70
71
72
73
74
75
76

Tamże, piątek, 14 V [1858].
Tamże, poniedziałek, 12 V 1862.
Tamże, piątek, 18 III 1864.
Tamże, wtorek, 3 VIII 1869.
Tamże, poniedziałek, 26 II 1872.
Tamże, środa, 30 IV 1873, św. Katarzyny.
Tamże, wtorek, 21 II [1882].
Tamże, wtorek, 30 IX [1884].
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Żywot l u dzk i – j edn ok r otn i e w następującym kontekście: „Ożenił się z żoną religijną, której matka również religijna.
W chorobie dziecka, gdzie było niebezpieczeństwo śmierci, był
do głębi wstrząśnięty, a spojrzawszy poważnie na zadanie żywota
ludzkiego, dostąpił łaski szczerego nawrócenia”77.
Podsumowanie
Podsumowując, ojciec Piotr Semenenko CR, stosując predykaty
przymiotnikowo-rzeczownikowe (terminy złożone z przymiotnika i rzeczownika „człowiek”), ujmował antropologiczne określenia w konkretnych zestawach. Można tu pogrupować owe
zestawy i wskazać na trzy zasadnicze grupy predykatywne:
A) predykaty „człowieka” związane z religijnością, B) predykaty
„człowieka” związane z moralnością, C) predykaty „człowieka”
związane z poznaniem, D) predykaty związane z witalnością,
związane z życiem, E) predykaty związane z ekonomicznością.
Do grupy A) predykaty „człowieka” związane z religijnością
– należy m.in. zaliczyć następujące określenia: religijny, daleki
od Boga, bez prawdziwej wiary, bez religii.
Do grupy B) predykaty „człowieka” związane z moralnością
– należy m.in. zaliczyć następujące określenia: zacny (przezacny),
znakomity, porządny, poczciwy, przyzwoity, uczciwy, dobry
(bardzo dobry, najlepszy), miły, serdeczny, szlachetny, pełen
zalet, prosty, znaczący, doskonały, uparty, nieszczęśliwy, zaślepiony,
gorliwy (w dobrym), szczery, pracowity, stały, zimny, poważny,
przyjemny, piękny, budujący, mający sumienie, mający dobrą
wolę, odpowiedni, ludzki.
Do grupy C) predykaty „człowieka” związane z poznaniem – należy m.in. zaliczyć następujące określenia: dorzeczny,
rozsądny, zdatny, gruntowny, rzadki, światowy, zaściankowy,
77

Tamże, czwartek, 23 X [1884].
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ukształcony, zdolny, niepospolity, dziwny, parlamentarny, sprytny, wzięty, znany, inny, pełen rozumu (rozumny), pełen wiadomości, pełen nauki, uczony (wyuczony),
Do grupy innych pojedyncze predykaty typu: D) witalnego: młody, stary, chorowity, wrażliwy, zabity, ranny, wzięty do niewoli
(zniewolony) lub E) ekonomicznego typu: bogaty, zamożny, biedny.

ks. Stanisław Urbański

Dynamizm życia mistycznego na podstawie
Dziennika ks. Piotra Semenenki
Ks. Piotr Semenenko pisze swój Dziennik w latach 1851–1886.
Zatem obejmuje on obszerny okres jego życia, bo aż 35 lat. Można
powiedzieć, że utwór stanowi pewną jego biografię codziennego życia, ponieważ przedstawia wydarzenia z życia nowo
powołanego zgromadzenia i z życia Kościoła. Również prezentuje wiele spotkań z ludźmi Kościoła, z ludźmi wielu państw
Europy i z Polakami, z których wielu zostało wyniesionych na
ołtarze, takimi jak: Edmund Bojanowski, Zygmunt Feliński, Józef
Pelczar, Józef Bilczewski, Marcelina Darowska, Celina Borzęcka,
Franciszka Siedliska. Większość notatek duchowych pojawia się
przy kierownictwie duchowym, odbywaniu rekolekcji, obchodzeniu uroczystości i świąt kościelnych, obchodzeniu rocznicy
nawrócenia czy składanych prywatnie dodatkowych ślubów78.
Pomijając wielką wartość historyczną Dziennika, nas interesuje
wydobycie treści dotyczącej rozwoju życia mistycznego Autora.
Trzeba zaznaczyć, że ks. Semenenko unika opisywania własnych
przeżyć duchowych. Jak pisze ks. Artur Kardaś, zawsze stara się
być w cieniu przedstawianych osób czy zdarzeń. Chociaż był

78

Por. A. Kardaś, Wstęp, [w:] P. Semenenko, Wyimki ascetyczne, Kraków 2007, s. 12–13.
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świadomy, że spisywanie wydarzeń, w których jest wiele łask
Bożych, jest pożyteczne i potrzebne, to jednak obawia się, aby
w nich nie była zawarta jego próżność. Dlatego nie mamy opisów doświadczeń mistycznych w całej pełni. Niemniej Dziennik,
wyrażając skromność i pokorę Autora, wyraża wiele treści duchowych obrazujących jego bogate życie mistyczne79.
1. Pierwsze lata
Swój Dziennik ks. Piotr Semenenko rozpoczyna w 1951 roku,
zapisując trzy istotne notatki przy obchodzonych świętach:
Zielonych Świątkach, świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. W święto Zesłania
Ducha Świętego prosi Go o wszystkie Jego cuda, czyli łaski,
aby najobficiej ich udzielał. W święto Apostołów, obchodząc
swoje 37. urodziny, przeprasza Jezusa za wszystkie niewdzięczności przeszłych lat i prosi o tyle dalszych lat, ile Jezus uzna za
potrzebne, by ks. Semenenko doszedł do największej miłości Jego.
Prosi tylko o Jego miłość. Zaś w święto maryjne składa dziękczynienie Bogu za największy cud połączenia dwóch natur: boskiej i ludzkiej, jednocześnie połączenie naszej ludzkiej duszy,
w której powinno powtórzyć się pełne Jego życie pracy i cierpienia, krzyża i miecza. To nasze życie powinno połączyć się z życiem Maryi. Dlatego oddaje Jemu ks. Semenenko swoją duszę,
aby była Jego pełnym mieszkaniem, przyjemnością, pieszczotą,
upodobaniem, lubością, rozkoszą najmilszą. Albowiem rozkosz
Jezusa w człowieku to cała rozkosz nasza80.
A więc opis swojego życia mistycznego Autor rozpoczyna od
aktu oddania się Bogu w celu pełnienia Jego woli. Jest to akt bezwarunkowego oddania się na upodobanie Boże, na Jego wolę, na
Por. tamże, s. 13–14.
Por. P. Semenenko, Dziennik (1851–1886), Rzym–Kraków 2013, 2 VII 1851
(Archiwum Księży Zmartwychwstańców).
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Jego działanie. Albowiem akt oddania przewyższa wszelkie śluby
i przypomina o obowiązku spełniania powinności, które w sumieniu
zostały rozpoznane jako wymagania Boże. Ale akt ten, według
ks. Semenenki, nie zawiera tylko gotowości ponoszenia dla Boga
wszelkich ofiar, lecz także pełną gotowość na przyjęcie samego
Boga. Powoduje on otwarcie ludzkiego serca na działanie Boże.
Nie chodzi tutaj o jakieś nadzwyczajne łaski otrzymywane przed
wykonaniem każdej czynności, lecz o proste wymaganie Boże.
Dlatego odczytywanie tego wymagania winno dokonywać się
w każdej sytuacji życia człowieka. Stąd też ks. Piotr, w myśl Bogdana Jańskiego powtarza często akt oddania się Bogu, jak zobaczymy dalej, który wyraża zależność woli ludzkiej od woli Boga,
a nie od własnej. Domaga się on zatem zrzeczenia się własnego
„ja”, porzucenia własnych upodobań, stanowisk itp.81.
Po tych wstępnych modlitwach i dokonaniu pierwszego aktu
oddania ks. Semenenko stwierdza doświadczenie działania Boga,
i to kilkakrotne. Dzięki temu działaniu jest przekonany, iż Bóg
„uskuteczni we mnie tę przemianę tak pożądaną” i doprowadzi
go do tej pełnej miary, jaką mu wyznaczył. Tutaj Autor podkreśla
pierwszeństwo inicjatywy Boga, czyli Jego działanie wyprzedzające czynności ludzkie. Bóg jest więc dawcą łaski i wzywa
chrześcijanina do współdziałania. Jest ono tak dalece niezbędne,
że bez niego łaska w zwyczajnym trybie działania pozostaje bezowocna. Zatem zasada współdziałania obejmuje współpracę osoby ludzkiej z Bogiem, zarówno w momencie rozpoczęcia aktu
nadprzyrodzonego, jak i podczas całego jego trwania. Człowiek
powinien realizować ją w sposób czynny, wyczerpując wszystkie
swoje możliwości, pozostawiając jednak inicjatywę i pierwszeństwo Bogu.
Od Ciebie się wszystkiego spodziewam – pisze Autor. – I od Ciebie tylko oczekuję. A wszystko znowu Tobie składam, i dla Ciebie tylko mieć
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114

ks. Stanisław Urbański

pragnę, abym mógł wszystko, co mi dasz, Tobie na powrót z wdzięcznością złożyć i przez Twoje własne dary stać się przyjemnym82.

Tylko Bóg, według Autora, może doprowadzić człowieka do
wspólnego działania przez udzielanie mu natchnień nadprzyrodzonych i jedynie wtedy może on podporządkować swoje czynności łasce Bożej. Dlatego ks. Semenenko podkreśla umiejętność
aktywnego czekania. Kiedy chrześcijanin uświadomi sobie obecność łaski, powinien natychmiast podjąć czynne współdziałanie83.
Z powyższych słów ks. Semenenki wynika, że miał już rozwinięte życie mistyczne, ponieważ 24 maja 1953 roku zaznacza
całkowite oddanie się Bogu. „Jam Ci się oddał zupełnie. Rób ze
mną co Ci się podoba”. Również 2 lipca oddaje się Matce Bożej:
Ach, niczego się nie lękam, nie trwożę, o nic się nie troszczę; takim bezpieczny i spokojny w Waszym sercu przenajświętszym! Wy czyńcie
z moją duszą, z naszą duszą, co się Wam podoba; tajemnice Wasze,
upodobanie Wasze, całą rozkosz Waszą.

Ten akt oddania powtarza 2 lipca 1854 roku w święto Nawiedzenia Najświętszej Panny.
Boże mój! Ty wiesz co czynisz. Czyń ze mną co Tobie się podoba!
I jeśli to Twoje dzieło, któreś w ten dzień zaczął – czyń dalej,
pomnażaj, i dokończ w wieczności!

W rozwoju życia mistycznego u ks. Semenenki zauważamy
doświadczenie oschłości. Autor pisze, że w czasie choroby 21 lutego 1858 roku Jezus przypomniał mu chwile ze strasznej choroby
1855 roku, w których przy okropnościach choroby daleko okropniejsze nosił w duszy uczucie, iż go opuścił. Opis ten świadczy
82
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P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 19 IX 1851.
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o tym, że Autor przeżywa bierne oczyszczenie ducha, polegające
na pozbawieniu odczuwalności obecności Boga, a zarazem stan
przygotowania się do najdoskonalszego zjednoczenia z Nim,
a następnie do wiernego upodobniania się do Chrystusa w Jego
chwalebnym życiu84. Dlatego ponawia akt oddania i prosi:
Tylko mnie naucz, jak mam widzieć prawdę istoty mojej, moją nędzę
i nicestwo, abym w niej mieszkał i nigdy się nad nią nie podnosił;
byś Ty mógł łaskawie sam zstąpić i wziąć mnie do Siebie85.

Autor pragnie, aby nigdy nie uległ swojej nędzy, czyli nie zastąpił Boga własnym „ja” i nie podejmował czynności samowolnie.
Albowiem nędza nie pozwala Bogu zamieszkać w człowieku ani
też nie zezwala woli zwrócić się z całą ufnością do Niego, by
w Nim bezpiecznie i swobodnie spocząć. Natomiast nicestwo
oznacza całkowitą zależność od Boga w istnieniu i działaniu.
Było ono własnością człowieka przed upadkiem Adama. Bez
Boga człowiek dąży do nicości i śmierci, a ponieważ jego życie
jest zależne od Niego, można powiedzieć, że nie żyje, gdyż nie
istnieje z samego siebie, ale w każdej chwili otrzymuje dar życia.
Oddawanie Bogu swego nicestwa, według Autora, jest fundamentem, na którym przez współdziałanie z Nim realizuje się nasze
uczestnictwo w życiu Boga86.
2. Postęp w życiu mistycznym
Całkowite oddanie Jezusowi ks. Semenenko już opisuje pod
datą 2 sierpnia 1859 roku. Zaznacza, że przeszło półtora roku
nie prowadził żadnych zapisów. Ale w tym czasie doznał wiele
84
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łask od Jezusa. Dlatego może powiedzieć, że już teraz jest Jego
i wszystko dla Niego czyni, co powinien czynić. Aby nastąpił
ten moment, podkreśla, to Jezus musiał tak długo czekać; musiał
go ciągnąć, budzić i wołać. Przeszkodą było własne „ja”, które nie
pozwala całkowicie przylgnąć do Niego, a z którym prowadzi nieustanną wewnętrzną walkę. Postulat rezygnacji z własnego „ja”,
czyli tzw. śmierć w sobie, jest wyrzeczeniem tegoż „ja” na wzór
wyniszczenia się Chrystusa w duchu współpracy. Dlatego oskarża
siebie 15 sierpnia w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny, że jeszcze walczy z własnym „ja”, że jeszcze całkowicie go
nie pokonał, jednak Jezus daje mu łaskę odczucia Jego działania87.
Ta jedność z Jezusem oznacza stan stałego postępu w życiu
mistycznym ks. Piotra. W nauce Autora ta jedność mistyczna
z Chrystusem aż do osiągnięcia przemiany w Niego jest osią
całej koncepcji życia mistycznego. Mimo że jeszcze doznaje łaski poznania własnej złości, to jednak jest z Nim zjednoczony.
„Złość” oznacza skutek grzechu osobistego. Ks. Semenenko ma
na myśli nie sam akt grzeszny, ale jego następstwa w postaci winy,
długu i przywiązania. Winę usuwa się za pomocą żalu i wyznania grzechów, dług przez cierpienie i karę, przywiązanie do
złego natomiast przez pokutę i przezwyciężenie siebie. Nędza
osobista po grzesznym akcie trwa w osobie i chociaż wina zostanie
odpuszczona, złość egzystuje nadal w swoich następstwach.
Dlatego, według Autora, jedynie gwałtowny akt żalu może wyrwać chrześcijanina z tego stanu i zdecydowanie skierować go
w stronę dobra88. Sam podejmuje walkę ze złością i uważa ją za
początek skruchy, zaufania i nadziei pokładanej w Jezusie. Ale
w tej walce całą nadzieję pokłada w Nim, gdyż tylko z Jego łaską
może ten stan duszy pokonać. Dlatego dzięki Jezusowi, który
swoją miłością działa i zamieszkuje w duszy, człowiek nie stawia
oporu, lecz wiernie Go obejmuje jako swoje dobro i zbawienie.
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Co się tedy z duszą dzieje, Ty jeden wiesz tylko; sama dusza nie
zna i tu na ziemi znać tego dokładnie nie może; domyśla się jedno
cząstki jakiejś szczęścia swego, a jednak ono już tak nieskończone,
choć tylko w cząstce takiej89.

Ks. Semenenko zafascynowany świętym życiem matki Józefy
Karskiej w przededniu jej śmierci postanawia złożyć ślub doskonałości, czyli pełnienia zawsze woli Jezusa. Zaznacza, że czuł
w duchu, iż spełnia się w nim jeden z najważniejszych aktów
życia. Za zgodą swojego spowiednika i po 9-dniowym przygotowaniu składa ten najsłodszy ślub.
We Mszy świętej i podczas poświęcenia, podczas przemienienia
istoty znikomej chleba na nieznikomą istotę Ciała Twego i wina
na istotę Krwi Twojej – ofiarowałem Ci ciało moje i ducha mego,
i całą duszę moją na spełnienie się w niej doskonale woli Twojej,
na przeistoczenie w Ciebie, najdroższe moje i jedyne życie90.

Ten akt ślubu wyraża już głęboki stan zjednoczenia z Bogiem
ks. Piotra, ponieważ dalej Autor zaznacza, że była to chwila pełna
słodyczy, która trwa nieustannie.
Jej słodycz dotychczas trwa w duszy, owszem co dzień wzrasta
i mnoży się… Pierwszy dzień byłem jak pijany szczęściem. Zdawało
mi się, że się na nowo narodziłem. Ach, od tego trzeba było zacząć
już tyle lat temu, a nie zmarnować lat tyle! Czyż mnie łaska Twoja
nie ciągnęła aż do tego; i całe niezadowolenie, jakie kiedykolwiek
w duszy rodziło się i zamieszkało, czyż nie z tego pochodziło,
że temu żądaniu nie chciałem zadość uczynić? Panie! Tak długo
trzeba było czekać? Ale nareszcie masz, czego chciałeś. Odtąd już
nie mogę w niczym mieć mojej woli, tylko Twoja, Twoja wola we
89
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wszystkim. Ach Panie, czy dotrzymam tego tak słodkiego ślubu,
tak miłego, rozkosznego obowiązku? Ty wiesz, że ja sił nie mam,
kroku nie zrobię. Ty miej o mnie staranie. Wszak to jedynie przez
nieskończoną ufność w łaskę Twoją odważyłem się na to. Teraz
koniecznie na Ciebie rachuję, na Ciebie jedynego91.

A więc 21 października 1860 roku w niedzielę ks. Semenenko
dostępuje mistycznego zjednoczenia z Bogiem. Z pamiątek po
zmarłej Józefie Karskiej zabiera mały medalik srebrny – z jednej
strony wizerunek św. Franciszki de Chantal, a z drugiej św. Franciszka Salezego. Tę pamiątkę odczytuje jako realizację jej słów
przedśmiertnych: „Zawsze będziemy razem”92.
3. Zjednoczenie mistyczne
Ks. Semenenko rok później, w dzień 47 urodzin, a więc
29 czerwca 1861 roku, pisze:
[…] niech od dzisiaj przynajmniej już zacznę Cię kochać, ale tak
kochać, jakem Cię prosił, żeby między nami żadnej różnicy nie
było, żebyś Ty był wszystkim, już nie ja, ale Ty żebyś był!

Zaś 9 października tegoż roku zaznacza o przeżyciu pustyni
duchowej, przeżyciu obecności Jezusa, o czym pisze w formie
poezji traktacik: Z Panem na pustynię. Kończy ten rok 24 grudnia
następującymi słowami:
O mój Jezu, co za dobroć Twoja! Jak Ty łaskaw jesteś dla dusz
i umiesz w nich stwarzać, co Ci się podobać może, a czego nigdy
nie byłaby w stanie mieć kiedy w sobie, z siebie… Mój Jezu, Twoja
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jedna wola, dobra i święta, prawem naszym, zakonem, zbawieniem;
i tylko tam dla nas dobrze, gdzie Ty powołasz, gdzie Ty postawisz.

Trzeba wyjaśnić, że powyższy traktacik Autor napisał
we wrześniu 1861 na Mentorelii. Ks. Semenenko przedstawia pustynny dialog z Bogiem, który jednoczy duszę ze sobą.
Dusza całkowicie oczyszczona i oderwana od świata odnajduje
swoją pustynię, samotność, wśród której należy już tylko do samego Boga. Dlatego Autor w tytule poematu umieszcza słowo
„pustynia”, które w tradycji chrześcijańskiej zostało przyjęte
jako symbol stanu ducha, w którym życie duchowe niejako zamiera. Pustynia bowiem objawia się stanem ciemności, stanem
oschłości lub rozproszenia, działania szatana i licznych pokus,
niezdolnością do czytania duchowego, niechęcią do modlitwy,
umartwienia, odrzuceniem praktyk pobożnościowych. Jednym
słowem, jest ona miejscem walki duchowej. Ale u ks. Semenenki
ta samotność jest głębią duchową duszy, która przyjmuje biernie
wlaną przez Boga miłość. To Bóg prowadzi duszę na samotność,
czyli wprowadzi do samotności zjednoczenia. Ma ona zupełnie
inny charakter niż samotność oczyszczenia, która przygotowuje
do przyjęcia miłości Boga. Dopiero dusza żyjąca w samotności,
czyli w zapomnieniu, otwiera się na miłość Boga aktem swojej
miłości. Wówczas dusza przybywa na pustynię, która na tym
etapie życia duchowego jest miejscem obecności Jezusa. Od tej
chwili miłość Boga, która oczyściła i zdobyła duszę, nie spotyka
już w niej żadnych przeszkód93.
Na tę miłość duszy Jezusa człowiek odpowiada miłością
doskonałą, która sprawia, że w sposób całkowity i ostateczny
wchodzi On w posiadanie duszy będącej Jego mieszkaniem.
Tę prawdę ks. Semenenko wyraża następująco:

93
Por. S. Urbański, „Z Panem na pustynię”. Dialog mistyczny ks. Piotra Semenenki,
[w:] Mistyka polska, red, W. Gałązka, S. Urbański, Warszawa 2010, s. 261–266
(Mistyka Polska, 104).
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Tam Ty w sercu spoczniesz moim,
A ja w sercu spocznę twoim.
Wtedy serce twe zrozumie,
Co ma miłość chce i umie,
Co ma miłość chce i czyni.
O Najmilsza! w tej pustyni
Ja tak chcę, byś była ze mną94.

Od tej chwili dusza w akcie oddania wyraża tęsknotę i pragnienie
zjednoczenia z Bogiem. Ten stan duszy opisuje Autor, oddając
jej wewnętrzny koloryt, z jej percepcjami wewnętrznymi, z odczuwanymi lękami, z pragnieniami niewyrażalnych rozkoszy,
które wywołuje odnalezienie Boga w duszy. Autor bardzo introspekcyjnie opisuje stan duszy przygotowującej się do całkowitego zjednoczenia z Bogiem. Następnie przedstawia dialog duszy
w czasie zaślubin duchowych. Chrześcijanin, żyjąc miłością
Boga, której źródłem jest obecny w nim nieustannie Bóg, zostaje
przebóstwiony w pełnym wymiarze. Człowieczeństwo przebóstwione jest szczęśliwym i spełnionym życiem z Bogiem, w Bogu
i przez Boga. Dlatego Bóg woła duszę:
Idźmyż, idźmy na pustynię,
Tam ja z Tobą razem wnijdę,

94
P. Semenenko, Z Panem na pustynię. Dialog mistyczny, „Zeszyty Historyczno-Teologiczne Zmartwychwstańców” 9 (2003), s. 243–244.
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Tam to miła raj nasz będzie
I tam wszystko Ci uczynię.
Ja twój Boży Oblubieniec,
Twój kochanek, wszystko twoje;
Wiec weź na skroń ślubny wieniec,
Daj mi rękę, i we dwoje,
Z Tobą jedną ja jedynie,
Już, już idziemy na pustynię!”1.

Ten poemat ks. Semenenki zaliczmy do mistyki przeżyciowej,
ponieważ wyraża on najwyższy jego stan duszy. Jednocześnie
oprócz tego opisu doświadczenia mistycznego wyraża wiedzę
mistyki studyjnej.
W dalszej części Dziennika duszy ks. Semenenko pod datą
6 sierpnia 1962 roku pisze o śmiertelnym zachorowaniu, z którego
cudem uratował go Jezus w święto Przemienienia Pańskiego.
Jednak nie opisuje tej ciężkiej choroby.
Bardzo ciekawe są rady duchowe, których ks. Semenenko
udziela 6 listopada 1863 roku siostrze Emilii Steinert. Zgodnie
ze swoją duchową koncepcją Autor poleca dwie rady: pierwsza
dotyczy prawdziwej miłości, która daje oraz niczego nie chce
i nie bierze. Taka dusza tylko pragnie być przyjęta przez Boga,
być przez Niego posiadana, aby tym więcej się oddać; druga rada
dotyczy aktywności na modlitwie, tzn. współdziałania z Bogiem,
gdy On działa. W przeciwnym razie, gdy dusza nie czuje Jego dzia1

Tamże, s. 251–252.
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łania, to powinna zezwolić na taki stan, dokonując upokorzenia.
Zaś pod datą 11 listopada tegoż roku dalej radzi siostrze w pięciu
punktach: 1. Potępienie siebie samej i wszystkiego, co dotąd czyniła, 2. Wyrzeczenie się własnej czynności, 3. Przyznanie się, nie
w ogólności, ale w szczegółach, w faktach do swojej nędzy i podjęcie
aktu skruchy, 4. Uznanie braku miłości i modlenie się z pragnieniem
o nią, 5. Ugruntowanie tej miłości na pełnieniu woli Jezusa.
4. Najpełniejszy opis mistycznego zjednoczenia w Dzienniku
Ks. Semenenko 17 kwietnia 1864 roku, będąc na rekolekcjach
spowiedników na Monte Citorio, przedstawia długi opis swego
stanu ducha. Jest on przedstawiony trzy lata później po napisaniu
poematu Z Panem na pustynię. Autor pisze:
Panie mój, dziękuję Ci za tę chwilę łaski. Nadzieja wielka i zupełna
w Tobie. Bez Ciebie cóżby było? Całe moje życie jednym wielkim
zawodem. Niby ciągle brałem się do Ciebie, niby szczerze, tyle
razy niby stanowczo. I cóż? Trzeba rozpoczynać na nowo. Ach, bo
dotychczas brałem się ja. Brałem się moją czynnością. Ty czyniłeś
i mam nadzieję – owszem ufną pewność, żeś wiele uczynił; ale ja
Tobie ciągle przeszkadzałem – i głównej rzeczy jeszcześ nie mógł
uczynić; a tu o tę główną rzecz idzie; bez niej nic, wszystko niczym.

Idzie o to, żebyś Ty żył we mnie, a ja przepadł. Żebym już nie ja
myślał, nie ja czuł, nie ja chciał – ale Ty. Idzie o to wewnętrzne jestestwo moje: aby we mnie nie było mnie – ale byś był Ty, i we mnie
nie działało moje ja, ale Ty abyś działał. Ty masz być nie tylko celem,
końcem, pierwszym i ostatnim powodem moich czynności i życia
całego; ale Ty masz także i koniecznie być początkiem i źródłem
tychże czynności i tegoż życia. O Panie, czuję: tylko wtenczas będę
żyć. Tylko, kiedy to się stanie? – kiedy Ty mnie tak wypełnisz, że już
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nic we mnie mego nie będzie; kiedy Ty staniesz się ostatnim dnem
jestestwa i istnienia mego; i tak będziesz we mnie, ze mnie i przeze
mnie żył i działał, że to doprawdy Ty sam i Ty jeden będziesz działał
i żył. O Panie! Tylko to jedno mnie zaspokoi! Póki tego nie będzie,
będę cierpiał, będę nieszczęśliwy, będę jakby potępiony.

Panie, ja całe życie byłem podobnie nieszczęśliwy! Wyjąwszy te
chwile okropne, w których o Tobie był zapomniał i może jako tako
byłem odurzył serce i sumienie i już jakoś nie czuł tego nieszczęścia
bycia bez Ciebie; te chwile wyjąwszy, z których Ty sam mnie tak cudownie wyprowadziłeś; resztę życia mojego przepędziłem, żem się
niemal zawsze porywał na Ciebie, ale na drodze upadał i znowu do
początku wracał; trzeba było na nowo rozpoczynać i na nowo doświadczać zawodu. I byłem nieszczęśliwy. I jestem nieszczęśliwy, bo
czuję i widzę, żem jeszcze tam nie jest, nie w tym stanie, nie w tym
stosunku z tobą, który jeden może mnie zaspokoić.

Obyś Ty, Panie mój najdroższy, wyrył głęboko w mej duszy tę
potrzebę życia Twojego we mnie, tę konieczność przejścia w Ciebie
przez zjednoczenie zupełne i danie miejsca Tobie we mnie przez
zupełne Tobie oddanie się i w skutek tego przez zupełne bycie
owładniętym przez Ciebie i zamieszkanie Twoje, i panowanie
Twoje, i wyłączne, całkowite, nieograniczone życie Twoje we
mnie. Panie, póki tego Ty sam nie spełnisz, będzie usychało serce
moje, będzie się dręczyła dusza; i całe jestestwo moje będzie coraz
bardziej w śmierci i w coraz większym konaniu.

Jakże się to dzieje, że dusza tego tak bardzo pragnie, a jednak rzecz
upragniona nie przychodzi? Ach, bo pragnienia nie dosyć, żeby
rzecz przyszła. Trzeba, żeby ta rzecz sama, żeby sam upragniony
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poruszył się i zstąpił i oddał się w objęcia pragnącej duszy. Czemuż
tego nie czyni? Jezu mój! Czemuś dotąd tego nie uczynił?

Czyż się będę żalił? Jezu, Ty wiesz dlaczego tak przewlekasz. Ale
i ja sam – czyż nie czuję? Czyż nie poznaję, dlaczego? I owszem,
im lepiej do wnętrza zajrzę, tym głośniej będę musiał powiedzieć:
Panie, Ty wiesz co czynisz! Ty dobrze i święcie czynisz!

W czasie tych rekolekcji pod datą 20 kwietnia ks. Semenenko
dalej pisze:
A jednak to takie cierpienie, takie nieszczęście ta smutna przewłoka.
Czyż nie ma rady? Czyż nie można jej skrócić? Czyż nie można
przyspieszyć tej szczęśliwej chwili, w której ulubiony, upragniony,
On jedyny, duszy się zupełnie odda i doprawdy żyć w niej zacznie?

Jezu mój, ta chwila zupełnie od Ciebie zależy i akt sam także zupełnie
od Ciebie. Ale ponieważ Ty mi sam dałeś to pragnienie, Ty sam
wyryłeś i zakorzeniłeś w duszy tę potrzebę niezwyciężoną a najszczęśliwszą – powiedz mi: jak się mam zachować, przynajmniej
przez cały ten czas, przez który jej jeszcze nie zadość uczynisz?
Jak zachować, abym usunął wszystkie przeszkody, abym spełnił
wszystkie warunki – do jej ziszczenia potrzebne, do jej zbliżenia,
do jej przyspieszenia – aby się już ziściło to, co się powinno ziścić,
co się musi ziścić, co się niezawodnie z łaski Twojej ziści? A ziści
się, boć to przecie Twoja własna wola, a dusza jej nie odpycha,
tylko, owszem, wszystkimi siłami przyzywa.

O Jezu mój, Jezu! Zdaje mi się, że już i to wiem od Ciebie, jak się
mam zachować; tak, jak przeczuwam i przewiduję, dlaczego tak
zwlekasz. I zdaje mi się, że jedno z drugim najściślej powiązane,
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że tamto drugie z tego pierwszego wypływa. Wiedząc – dlaczego
zwlekasz, już wiem, jak się zachować i jak twoją łaskę przybliżyć.

O najsłodszy i jedyny Panie, miłości sama i ogniu pożerający,
a dający życie, to samo – ogniste, życie – miłości! Miłośniku najgorętszy i Kochanku najpożądańszy: Ty, o dziwo! Ty zwlekasz, który
z miłości ledwie się utrzymać możesz. O jedyny, już nie szukam
– dlaczego? Właśnie dlatego: dlatego, żeś miłość, a miłości nie
znajdujesz; nie znajdujesz takiej miłości, w której objęcia mogłaby
twoja zstąpić. Nasza miłość choć wzdycha do ciebie, ramion swoich
do Ciebie nie wyciągając; a choć wyciąga ramiona, łona swego nie
otwiera, miejsca próżnego do wypełnienia nie daje, swego ostatniego dnia i całego swojego ja, które tam siedzi, nie kładzie na
ołtarzu całopalenia, tym łożu miłości i nie wrzuca ze szczęściem
w jego ogień pożerczy.

Nasze ja – nasza wola! Nasze życie – w sobie samych! I jeżeli już
nie dla siebie, to jednak z siebie, i w sobie, i przez siebie! Oto przyczyna, dla której Ty z twoim życiem nie możesz do nas wstąpić.
Oto przyczyna, dla której zwlekasz i musisz zwlekać, choć sam
pragniesz i tak nieskończenie udzielić się i przyśpieszyć, i już ziścić
tę szczęśliwą chwilę twojego prawdziwego zamieszkania w duszy
i prawdziwego przemienienia się duszy w Ciebie.

Wiesz, o mój Jezu, o moje życie jedyne, upragnione, pożądane
i nad wszystko pożądane; Jezu mój, Jezu – dlatego we mnie nie
żyjesz, dlatego zwlekasz. Więc ja wiem, co mam czynić: oto czym
prędzej przestać żyć; - żyć, mówię, nie tylko dla siebie, jeżeli jeszcze
i tego życia przechowują się we mnie żywioły; a są, niestety! Choć
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już dawno być nie powinny; – dla przestać żyć, krom tego i nad to
jeszcze – przestać żyć z siebie, przez siebie, w sobie.

Jak tak zupełnie przestanę żyć ja, dopiero będzie chwila, w której
będziesz mógł żyć we mnie Ty. A czyż mogę wątpić, że wtedy zaraz
żyć we mnie zaczniesz? Wszakże Ty tego tylko czekasz, wyglądasz
niecierpliwie; i tu chwila więcej jeszcze niż dla duszy samej, jest dla
Ciebie chwilą wesela, szczęścia – kiedy biedna dotąd, a wtedy już
będę porzucająca dusza, wskutek twoich raczej – aniżeli swoich
własnych starań i zabiegów, wypróżni się nareszcie z siebie i szeroko otworzy Tobie swe łono aż do dna samego. Ach, jak wtedy Ty
prędko do niej się skłaniasz, w nią wstępujesz, ją przepełniasz, zamieniasz na twe mieszkanie, przybytek, świątynię, i wkrótce na twe
naczynie i na twoje narzędzie. Żyje już nie ona, ale Ty w niej żyjesz!
O Jezu! Tego jednego od Ciebie pragnąłem i pragnę, i coraz goręcej
pragnę. Już nie zwlekaj! Oto chwila: uczyń, uczyń, uczyń.

Dalej ks. Semenenko 21 kwietnia pisze:
Wszakże już nie żyję. W tej ofierze św., którąm z Tobą Ojcu przyniósł, raz jeszcze ponowiłem ofiarę siebie samego. O, niech już
będzie stanowcza. Jezu mój, Jezu; ach jak mi się chce być z Tobą
samym, Tobą jedynie. Póki to się nie stanie, póty szczęścia, póty
pokoju nie doznam; ja muszę być koniecznie Tobą! O Jezu, co ja
mówię! Zdawałoby się rzecz zuchwałą! A toć przecie to samo, czego
Ty wymagasz ode mnie.

Jakże Ci dziękuję, że mi dajesz poznać, zrozumieć, poczuć w rzeczy
i w prawdzie to wymaganie twoje. Bo czuję, najdroższy, czuję, że
gdyby to się nie stało, byłbym na wieki najnieszczęśliwszy – czuję,
że byłbym potępiony. Nie ma środka dla mnie: albo być Tobą, albo
być potępiony!
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O jedyny mój, Tyś wierny, a dobry, a łaskawy; a w miłości nie znający
ani liczby, ani miary, ani końca. Tyś wierny jedyny mój, Jedyny nasz!
Stanie się to, czego chcesz, i ja będę Tobą – i my będziemy prawdziwie
Tobą; Ty w nas, a my w Tobie, jedno, zupełnie jedno! Ty będziesz
w nas wszystkim, a my Tobą, przemienieni przez Ciebie w Ciebie.
I Ty będziesz Jedynym i Jedynym.

W powyższym tekście ks. Semenenko pragnie ponownego
zjednoczenia z Bogiem, jakie przeżył na wzgórzu Mentorella.
Osobiście oddany Bogu w akcie całkowitej miłości, oczekuje
działania przemieniającej miłości Bożej. Dlatego tak bardzo tęskni
i pragnie odczucia Bożej miłości. Tymczasem sam Bóg podsyca
płomień gorących pragnień i stwarza niepokój ducha. Miłość
Boga wzbudza w duszy tak wielkie pragnienie posiadania Go,
że z tęsknotą nieutuloną Go pragnie. Zwiększona miłość Boga
powiększa to pragnienie oglądania i posiadania. Dusza dąży
do Niego z całą swoją rozpromienioną siłą. Chce mieć wyłącznie samego Boga i nie może zrozumieć, dlaczego Bóg ją jeszcze
opuszcza. Miłość Boga podnieca głód i pozwala odczuć pustkę
w głębinach duszy. Św. Jan od Krzyża podkreśla, że im bardziej
dusza szuka Boga, tym więcej Umiłowany jej szuka2. Te dwie
miłości szukają się nawzajem, szukają się płomiennym pragnieniem, aby otrzymać ponownie dar zjednoczenia przepojony
miłością i radością otrzymaną od Boga. Ale Bóg go nie opuszcza,
Jego miłość cały czas ożywia duszę, udzielając jej nieustannie
mocy i ciągle rozpalając coraz intensywniejszym płomieniem.
Aby ten stan pełnej miłości ponownie osiągnąć, ks. Piotr
15 października 1865 roku ponawia ślub woli Bożej. 2 lutego 1866
obchodzi 31 rocznicę nawrócenia. 16 maja 1869 roku, w niedzielę
Zesłania Ducha Świętego, ponawia ślub oddania się Panu. Ale już
12 lipca 1869 roku Bóg obdarza go tym stanem zjednoczenia:

2

Por. św. Jan od Krzyża, Żywy płomień miłości, 3, 28.
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Oddałem Ci zupełnym prawem wszystkie władze moje i nie wątpię,
żeś Ty w nich Panem i że mnie obronisz od siebie samego. A w tym
przypadku dałeś mi na znak ten dziwny pokój i zbliżenie z Tobą,
którego na razie doznałem. Ty mi dałeś w tej samej chwili nienawiść siebie samego, o ile jestem sobą samym, o ile jestem czym
osobnym od Ciebie. Zdawało się, że to moje istnienie w sobie, o ile
jestem i byłem moim własnym ja, ostać się nie może przed taką
miłością Ciebie we mnie. Paliło mię, żeby to stare, to osobne, to
moje własne ja w sobie zniszczyć, żeby nie było przyczyną świętokradztwa. Nie widziałem jeszcze wszystkich środków, jakie Ty
chowasz w mądrości swojej o zniszczenia naszego ja. Tylko miłość
najdziwniejsza mogła go wynaleźć.

5. Dalsze łaski mistycznego zjednoczenia
Ks. Semenenko zaznacza na Wielkanoc 17 kwietnia 1870 roku,
że Jezus dał mu liczne łaski:
Szczególnie w Wielki Piątek dałeś mi uczuć, że jeżeli Ci ciężko było
na twardym drzewie krzyża umierać, tedy na moim łonie słodko Ci
umrzeć, bardzo słodko, jeżeli ja z tobą razem umrę – sobie samemu,
abyś Ty żył we mnie.

Autor podkreśla, że 18 lipca 1871 roku otrzymał łaskę wyrzeczenia się wszystkiego, a szczególnie samego siebie.
Ach jakże to szczęście nie być, abyś Ty był – we mnie! To zniszczenie
się siebie, to jedyny ratunek i ocalenie, bo wskutek jego Ty przychodzisz i już jesteś!.

Ks. Semenenko szczególnie wymienia jeden dzień, a mianowicie 25 grudnia – święto Bożego Narodzenia, w którym otrzy-
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mał wiele łask, i prosi tylko o obecność Jezusa w sobie3. Zaś
30 kwietnia 1873 roku, w uroczystość św. Katarzyny, swojej patronki i opiekunki, otrzymał od niej znak, że nie może składać
dalszych ślubów, ponieważ przed 12 laty to uczynił i jest zaślubiony Bogu oraz że Jezus wszystko z nim może czynić. 8 marca 1874
roku zaznacza:
Dzień najmilszy dla mnie, w którym Pan Jezus raczył mi objawić
swoją miłosierną miłość w sposób tak pełny i pewny. O Jezu, niech
moje cale jestestwo i istnienie odpowie najpełniej tej miłości twojej.

25 grudnia 1874 roku ponownie składa akt zupełnego oddania się.
O Panie, już raz niech będę zupełnie twoim! Ale Ty sam mnie weź
i posiadaj, i trzymaj! I nie puszczaj! I używaj! Ty sam, Panie jedyny!
Bo jam ciągle Tobie niewierny.

13 lutego 1875 roku ponawia akt oddania duszy. 8 grudnia
1876 roku stwierdza, że jest to dzień łask Bożych. W tym dniu
Matka Boża
[…] dała mu poznać w szczególny a jasny sposób całe swoje serce dla
swego niegodnego dziecka. Trysnęło jakby źródło, nowe życie, zajaśniał horyzont nowy; wszystko w życiu oblekło się innym światłem,
stało się jakby drugie stworzenie we mnie, stworzenie nowej istoty.

Warto podkreślić, że ks. Semenenko 27 grudnia 1877 zaznacza,
iż cały dzień pracował nad ułożeniem rozprawy o mistyce. Warto przypomnieć, że nigdy nie napisał traktatu o mistyce, jedynie
pozostawił zarys tego planu wyżej wspomnianego.
W roku 1878 ks. Semenenko oddaje się Bogu. Czyni to w wigilię
Zesłania Ducha Świętego, 8 czerwca:
3

Por. P. Semenenko, Dziennik, dz. cyt., 25 XII [1872].
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Objawże się we mnie, objaw Siebie samego we mnie, i bądź tam Sobą
samym, tym którym jesteś, Synem Bożym, wraz z Ojcem w jedności
Ducha Świętego, Bóg prawdziwy we mnie i Pan jedyny we mnie.

Ten akt powtarza 8 września 1878 roku w święto Narodzenia
Najświętszej Panny:
Nowe ofiarowanie się, szczególnie Ojcu Przedwiecznemu, aby być
Jego dzieckiem razem z Jezusem: być jedno z Jezusem dla Ojca
Przedwiecznego – i jedno z Jezusem dla Maryi.

27 grudnia 1878 roku Autor składa ślub Matce Bożej i uwieńcza
Ją koroną, którą w duchu i umysłem w jasny sposób widział. Tą
koroną jest Korona Oblubienicy i Małżonki Ojca Przedwiecznego.
6 sierpnia 1881 ks. Semenenko ofiaruje się Bogu przez Najświętszą Pannę na całe przemienienie. Rok 1884 jest czasem wielkich
przeżyć Autora. 23 maja podczas mszy św. doznaje potwierdzenia wszystkich swoich ślubów i zobowiązań wobec Boga.
29 czerwca doznaje wielkiej pociechy w dzień swoich urodzin
i imienin, w 70. roku swego życia. 1 sierpnia rozmawia kilka
godzin z s. Borzęcką o przeżyciach mistycznych. 5 sierpnia notuje wielki przypływ łaski w czasie porannej modlitwy. Cały dzień
przeżywa radość wewnętrzną. Po mszy św. w Bolonii 22 kwietnia 1885 roku Autor pisze, że „nic zdaje się ludzkiego, wszystko
zdaje się Boże”.
Zakończenie
Chociaż ks. Semenenko nie pozostawił obszernego zapisu
swoich doświadczeń mistycznych, to jednak na tych nieszczegółowych opisach można stwierdzić mistyczne doświadczenie Boga.
Jeszcze trzeba dodać, co zostało opuszczone, Autor „korzysta”
z doświadczeń mistycznych poprzez kierownictwo dusz prowa-
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dzonych – Józefy Karskiej, Marceliny Darowskiej i innych. Znając
życie mistyczne swoich penitentek, o których często pisze w swoim
Dzienniku, oraz doświadczając własnych przeżyć mistycznych,
pozostawił nam fragmenty pięknej mistyki przeżyciowej, która
w pełni została wyrażona w poemacie Z Panem na pustynię.
Zwróciłem tylko uwagę na przedstawienie dynamizmu życia
mistycznego ks. Piotra podczas jego życia doczesnego i tylko
w świetle pozostawionych zapisów. Dlatego też mamy tylko wybrane elementy tego życia, które Autor zasygnalizował lub nieco
szerzej opisał w zachowanym Dzienniku duszy. A więc Autor
nie stworzył „dzienniczka mistycznego”, ale wyjaśnił, a przede
wszystkim opisał to, co przeżywał w swoim doświadczeniu
mistycznym. Dlatego te opisy można zaliczyć do bezcennych
pereł polskiej mistyki przeżyciowej.
Opis przeżyć mistycznych ks. Semenenki jest ujęciem najwyższego zjednoczenia z Bogiem. Tę jedność z Bogiem opiera
na rozwoju miłości. Dlatego ma ona wewnętrzną dynamikę
i niejako koniecznościowy wymóg zjednoczenia kochającego
z kochanym. Miłość jakby z natury domaga się wprowadzenia
człowieka w niepojętą miłość Bożą, podniesienia go do takiej miłości, jaką Bóg miłuje. Dzięki tej miłości chrześcijanin doświadcza
Jego miłości i dobroci. Tak rozumiane zjednoczenie z Bogiem jest
źródłem wszelkiej duchowej rozkoszy człowieka. W ten sposób
działanie Boga zamienia człowieka niejako w miłość, w jeden
ogromny płomień miłości Boga.
Mając całość Dziennika na uwadze, trzeba stwierdzić, że ks. Semenenko udziela licznych rad, co czynić, żeby utrzymać ten stan
zjednoczenia z Bogiem. Nas natomiast interesował proces jego życia mistycznego, dlatego wiele rad zostało pominiętych, szczególnie
prowadzenie dusz mistycznych.

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

O książce relikwii
(zamyślenia nad Dziennikiem ks. Piotra Semenenki CR)

Dziennik ten stanowi dla nas rodzaj relikwii.
(ks. Jan Reinke CR)

Piotr Adolf Aleksander Semenenko (1814–1886) to współzałożyciel i przełożony generalny (a przy tym niepospolity mózg)
zmartwychwstańców; oryginalny filozof i wybitny teolog o sercu
dziecka i umyśle geniusza; poszukiwany kierownik duchowy
i wspaniały spowiednik (m.in. bł. Celiny Borzęckiej, Jadwigi
Borzęckiej, bł. Franciszki Siedliskiej, bł. Marceliny Darowskiej,
sł. Kolumby Białeckiej, bł. Angeli Truszkowskiej); współtwórca i doradca wielu zgromadzeń żeńskich (m.in.: niepokalanek,
zmartwychwstanek, służebniczek, felicjanek, dominikanek, nazaretanek, reparatek, pocieszycielek), założyciel i pierwszy rektor
Papieskiego Kolegium Polskiego w Rzymie. Z jego „szkoły” wyszli
wybitni kapłani (Wincenty Granat, Jan Czuj, Józef Dąbrowski),
liczni biskupi i arcybiskupi, kardynałowie (Aleksander Kakowski,
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Edmund Dalbor, Adam Sapieha); niektórzy z jego uczniów zostali
już wyniesieni na ołtarze (św. Józef Sebastian Pelczar, św. Józef
Bilczewski, bł. Jan Balicki). Jego spuściznę (a pozostawił po sobie
liczne prace filozoficzno-teologiczne1, obfitą korespondencję2
i obszerny dziennik) opatrują refleksją naukową kolejne pokolenia historyków, filozofów i teologów3. Właśnie ów wspomniany
Dziennik (pisany w latach 1851–1886), którego print-wydanie
1
Oto nowsze wydania jego dzieł: Kazania na adwent i Boże Narodzenie, Warszawa 2000; O pokusach, Kraków 2001; Kazania o męce i śmierci Pana Jezusa, Warszawa 2001; Logika, Kraków 2004; O Papieżu, Kraków 2006; O Najświętszym Sakramencie,
Kraków 2005; O modlitwie, Kraków 2006; Wyimki ascetyczne, Kraków 2007; O Maryi,
Kraków 2010. Dla porządku dodajmy jeszcze jego ważniejsze wcześniejsze
publikacje: Towianski et sa doctrine, Paryż 1850; Biesiady filozoficzne, „Przegląd Poznański” (1859–1861); Wyższy pogląd na historyę Polski (myśl Boża w jej dziejach), Kraków 1892; Ojcze nasz, Kraków 1896; Mistyka, Kraków 1896; Ćwiczenia duchowne,
Kraków 1903; Credo. Chrześcijańskie prawdy wiary, Kraków 1907; Kazania na niedziele
i święta roku kościelnego, t. I–II, Lwów 1913; Kazania przygodne, t. I–II, Kraków 1923;
Listy duchowne, Kraków 1924; Życie wewnętrzne, Lwów 1931; Męka i śmierć Pana
naszego Jezusa Chrystusa, Kraków 1934.
2
Na małej poligrafii w latach 1980–2011 wydano już 15 tomów Listów (dostępne
również w wydaniu elektronicznym: http://www.biz.xcr.pl/teksty-1.html).
3
Przykładowo: Por. J. Chmist, Nauka księdza Piotra Semenenki o hierarchicznej władzy w Kościele, Lublin 1976, KUL, (mps, pr. dr.); W. Dymny, Nauka ks. Piotra Semenenki
o poznawalności Trójcy Świętej, Lublin 1962, KUL, (mps, pr. lic.); F. Gabryl, Polska filozofia religijna w wieku XIX, Warszawa 1913; A. Jagiełka, Miłość w życiu duchowo-religijnym
Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, Lublin, 1985, KUL, (mps, pr. lic.); T. Kaszuba, Semenenki koncepcja filozofii jako racjonalnego poznania, Rzym 1985, (pr. dr.); D.
Korcz, Droga do zjednoczenia z Bogiem poprzez oczyszczenie wewnętrzne według o. Piotra Semenenki CR i o. Pawła Smolikowskiego CR, Warszawa 2004, UKSW, (mps, pr. lic.); K. Kozieł, Nauka o. Piotra Semenenki o akcie wiary, Lublin 1959, KUL, (mps, pr. lic.); T. Kreft,
Misterium paschalne w pismach ks. Piotra Semenenki CR, Poznań 1980, PWT, (mps, pr.
mgr.); A. Łassa A, Idea łaski uczynkowej według pism O. Piotra Semenenki CR, Lublin 1958,
KUL, (mps, pr. lic.); K. Macheta, Teologia narodu według założycieli zmartwychwstańców,
Lublin 1980, KUL, (mps, pr. dr.); tenże, Historia zbawienia według Piotra Semenenki
CR, Lublin 1975, (mps, pr. lic.); J. Paciorek, Miłość w nauczaniu ks. Piotra Semenenki CR,
Warszawa 2002, UKSW, (mps, pr. dr.); M. Piątkowski, Koncepcja życia moralnego
w pismach ks. Piotra Semenenki CR, Lublin 1974, KUL, (mps. pr. dr.); J. M. Popławski,
Confessio Trinitatis jako podstawa życia duchowego w pismach polskich zmartwychwstańców,
Lublin 2003, KUL; M. Reda, Oczyszczenie władz człowieka w pismach ks. Piotra Semenenki
CR, Warszawa 2002, UKSW, (mps, pr. mgr.); S. Szulhaczewicz, Motywy cnoty po-
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przygotowują Komisja Studiów Zmartwychwstańczych (pod dyrekcją ks. dra Wojciecha Mleczki CR) i Wydawnictwo ALLELUJA
na 200. rocznicę urodzin Semenenki, jest przedmiotem poniższego
przedłożenia. Zanim jednak przejdziemy do zasadniczych wywodów, przywołajmy najpierw ważniejsze fakty z życia autora.
Urodził się 29 VI 1814 roku w Dzięciołowie (woj. białostockie).
Życie jego przebiegało w tr zec h ś r od o wiska ch wielkomiejskich: wileńskim, paryskim i rzymskim. W 1830 roku rozpoczął
studia na Uniwersytecie Wileńskim, przerwane wybuchem powstania listopadowego – walczył w korpusie gen. Antoniego
Giełguda i gen. Dezyderego Adama Chłapowskiego. Po upadku powstania w 1832 wyemigrował do Francji. Pod wpływem
literatury filozofów niemieckich odszedł od wiary; wstąpił nawet do loży masońskiej. Dzięki spotkaniu Bogdana Jańskiego4
w Paryżu w 1835 wrócił do Kościoła katolickiego i przez Braci
Zjednoczonych trafił do tzw. Domku Jańskiego, który był zaczątkiem późniejszego zgromadzenia zmartwychwstańców. W 1836
(z Hieronimem Kajsiewiczem5) podjął studia teologiczne w Paryżu,
kory według pism ks. Piotra Semenenki, Lublin 1966, KUL, (mps, pr. lic.); R. Świder,
Ideał chrześcijanina w kazaniach ks. Piotra Semenenki, Kraków 1994.
4
Bogdan Jański (1807–1840) pochodził z rodziny szlacheckiej; urodził się
w Lisowie k. Grójca; studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego; w 1828 roku otrzymał stypendium naukowe i wyruszył w podróż naukową po Europie Zachodniej; na emigracji stracił wiarę, którą odzyskał pod
wpływem Adama Mickiewicza; ogłaszał teksty na tematy ekonomiczne, polityczne i historiozoficzne; tłumaczył na francuski poezję polską, m.in. Pana Tadeusza;
w roku 1834 nawrócił się na katolicyzm i zajął się pracą apostolską wśród polskich emigrantów w Paryżu; 17 lutego 1836 roku założył w Paryżu tzw. „Domek”, który stał się zalążkiem późniejszego zgromadzenia zmartwychwstańców;
zmarł w Rzymie. W latach 2006–2008 odbył się jego proces beatyfikacyjny w fazie
diecezjalnej (Płock).
5
Hieronim Kajsiewicz (1812–1873) urodził się w nadniemieńskiej Litwie;
pochodził z ubogiej szlachty; uczył się w Rosieniach, Sejnach i studiował na
Uniwersytecie Warszawskim prawo i literaturę. Po upadku powstania listopadowego, w którym aktywnie uczestniczył, wyemigrował do Francji, gdzie
przeszedł kilkuetapowy proces nawrócenia pod wpływem Adama Mickiewicza i Bogdana Jańskiego; w 1841 roku (wraz z Piotrem Semenenką) przyjął
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w Collège Stanislas, a od 1837 w Rzymie, w Collegium Romanum. Po
wczesnej śmierci Bogdana Jańskiego (1840) został wybrany głównym przełożonym i duchowym przywódcą nowej wspólnoty. Po
ukończeniu studiów teologicznych 5 grudnia 1841 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Jako główny współzałożyciel zakonu
w 1842 roku napisał pierwszą Regułę. Przez wiele lat był generałem zgromadzenia (1842–1845, 1873–1886). Aktywnie współpracował ze Stolicą Apostolską; cieszył się wielkim autorytetem
naukowym u papieży. Pełnił funkcję konsulatora Kongregacji
Indeksu i Świętego Oficjum (Doktryny Wiary). Został członkiem
prestiżowych Papieskich Akademii: Religii Katolickiej oraz degli
Arcadii. W obszarze jego studiów i zainteresowań, oprócz teologii, znajdowały się również: filozofia, historia, socjologia, pedagogika, ekonomia, literatura, estetyka, a nawet językoznawstwo
i nauki ścisłe. Zmarł w Paryżu, pochowany w Rzymie (od 1956
w kościele Zmartwychwstania Pańskiego). W 1956 roku rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny6.
Dziennik7 (di ar i us z), jaki zostawił Semenenko, jest literackim
gatunkiem autobiograficznym, pisanym na bieżąco, co nie znaczy,
że muszą być w nim wpisy codzienne. Od pamiętnika dziennik
odróżnia się tym, że tu zapiski sporządzane są na gorąco; pamiętświęcenia kapłańskie i rozpoczął gorliwą pracę duszpasterską we Francji. Był
spowiednikiem i przyjacielem polskich romantyków, m.in. Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida czy Emilii Sczanieckiej. W 1855 roku został
generałem zmartwychwstańców, który to urząd pełnił do śmierci (1873). Był
jedną z charyzmatycznych postaci XIX wieku: otwarty na otaczający go świat,
wybitny kaznodzieja (nazywany drugim Piotrem Skargą), kierownik dusz,
pisarz religijny i poeta, współzałożyciel niepokalanek.
6
Por. J. Iwicki, Charyzmat zmartwychwstańców. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Pańskiego, t. I, Katowice 1990, s. 26–542; E. Jabłońska-Deptuła, O. Piotr Semenenko, „Znak” 18/6, Kraków 1966, s. 696–708; W. Kwiatkowski, La vita di Padre
Pietro Semenenko CR, Roma 1953, ss. 501; J. Misiurek, Historia i teologia polskiej duchowości katolickiej, Lublin 1998, t. II, s. 235–239.
7
Termin „dziennik” wywodzi się od łacińskiego słowa diarium oznaczającego dzienną porcję pokarmu, przysługującą np. żołnierzom; później słowo to
zaczęło oznaczać również zapiski codzienne.
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nik zaś jest zapisem wspomnień, przywoływanych jako godnych
upamiętnienia z jakiejś perspektywy czasowej. Wpisy dziennikowe relacjonują na ogół ważniejsze spotkania i wydarzenia,
odnotowują rutynowe czynności i obowiązki, opatrują refleksją
napotkane problemy i zagadnienia, zawierają plany i marzenia, ale też roztrząsają uczucia, emocje i wewnętrzne przeżycia.
Dzienniki prowadzili m.in. Bogdan Jański, Edmund Bojanowski,
ks. Bronisław Markiewicz, bp Jerzy Matulewicz, kard. Stefan
Wyszyński, Stefan Żeromski, Maria Dąbrowska, Witold Gombrowicz, Gustaw Herling-Grudziński, Stefan Kisielewski.
Aut ograf Dziennika Semenenki znajduje się w rzymskim Archiwum Zmartwychwstańców (ACRR). Są to cztery grube tomy,
obejmujące lata 1851–1886; oznaczono je następującymi sygnaturami: tom 1 (1851–1854), ACRR 5166/62; tom 2 (1854–1868), ACRR
5166/63; tom 3 (1869–1875), ACRR 5166/64; tom 4 (1876–1886),
ACRR 5166/65. Trzeba uczciwie przyznać, że w przepastnych
pudłach rzymskiego archiwum (ACRR) można odnaleźć wiele
zapisków Semenenki, które można by dokooptować do zawartości
ogólnie pojętego „dziennika”. Są to na przykład: Moje notatki
od roku 1821 (ACRR 4552), Notatnik i dziennik z 1837 r., ( ACRR
5166/13), notatki o. Semenenki do swego Dzienniczka z 1848,
1876–1884 i różne bez daty (ACRR 4702–4743), mały notatnik
z zapisanymi niektórymi stronami (ACRR 6166.11), Moja audiencja
u Ojca Świętego Leona XIII (ACRR 4187). Dziennik sensu stricto
jest jednak tylko ten czterotomowy, wspomniany wyżej. I o nim
chciałbym uczynić parę uwag i spostrzeżeń.
Dziennik Semenenki to c zter y zesz yty 8 „gładkie” (bez żadnego nadruku), różnego formatu i różnej objętości liczące razem
1796 stron białego papieru, niezłej jakości. Pierwszy zeszyt o wymiarach 11 cm × 19 cm zawiera 161 stron (plus 6 stron indeksu);
drugi wolumen formatu 12,5 cm × 20 cm liczy 453 strony (plus
20 stron indeksu); trzeci kajet (14 cm × 22,5 cm) obejmuje 463 stroPóźniej przez introligatora została dodana twarda płócienna oprawa koloru czerwonego.
8

138

ks. Kazimierz Wójtowicz CR

ny i 32 strony indeksu; w końcu czwarty notatnik formatu 18,5 cm
× 25 cm ma 564 strony i 32 strony indeksu. W zasadniczych korpusach odręczna paginacja znajduje się na górze każdej strony.
Strony tytułowe autor pięknie wykaligrafował; poszczególne cztery części opatrzył rzymskimi cyframi (a na niektórych
dorysował nawet oryginalną grafikę); oznaczył też dokładnie
przedział czasowy poszczególnych tomów9. Autor pisał na ogół
piórem, używał różnych atramentów; z natury p ismo miał sta ranne i czytelne, ale zdarzają się też partie pisane pospiesznie
i niedbale. Czasami interlinie są tak wąskie, że jedne litery zachodzą na drugie. Nie zawsze starczyło mu czasu, aby prowadzić
zapiski na bieżąco: przeciążony różnymi ważnymi i terminowymi sprawami notował w pośpiechu tylko pewne szczegóły, a na
resztę faktów zostawiał wolne miejsca, które nie zawsze potem
uzupełniał. Stąd też Dziennik zawiera dużo pustych stron10, czasami
już z odnotowanym datowaniem, które miały być wypełnione
w późniejszym okresie. Co ciekawe, jak już wspomniano wyżej,
autorowi nie zabrakło czasu i chęci na własnoręczne sporządzenie
do każdego tomu alfabetycznego indeksu11 występujących tam osób.

9
Tylko w ostatnim tomie na stronie tytułowej obca ręka innym atramentem i charakterem dopisała: „do 28. października 1886”.
10
Np. 2 sierpnia 1860 pisze z „bólem serca”: „Mój Jezu jedyny! Od czasu
kiedy się te rzeczy działy, już półtora przeszło roku upłynęło. Przez cały ten
czas nic nie zapisywałem, a jednak czuję, że zapisywać potrzeba. Tyle zmian,
a szczególniej tyle łask twoich o mój najdroższy Jezu! tyle ich skutków stanowczych, zbawiennych, najsłodszych – wszakże trzeba ich pamięć zostawić”.
11
A są w nim nazwiska papieży (Grzegorz XVI, Pius IX, Leon XIII), kardynałów (Antonelli, Monaco, Ledóchowski, Dunajewski, Czacki), biskupów
(Dmochowski, Popiel, Przyłuski, Feliński), księży (Antoniewicz, Prusinowski,
Koźmian), zakonnic (Karska, Darowska, Borzęcka), hrabiów (Czartoryski, Lubomirski, Plater, Wielopolski), generałów (Skrzynecki, Kruszewski, Szymanowski), polityków (Potocki, Sapieha, Zamoyski, Branicki), przedsiębiorców (Patek,
Cegielski), artystów (Matejko, Kącki, Liszt), literatów (Kulczycki, Dzieduszycki,
Orpiszewski), poetów (Mickiewicz, Krasiński), uczonych (Turno, Gołuchowski,
Zaleski); słowem: całe wyborowe towarzystwo ówczesnego społeczeństwa.
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Większość notatek autor pisał w języku ojczystym, ale w I i II
tomie znajdujemy też dłuższe czy krótsze teksty w języku fra n c uski m 12. Na przykład pod datą 25 czerwca 1851 znalazła się
paru-stronicowa nota o stanie Kościoła w Polsce i w Rosji13,
w której m.in. pozytywnie przedstawia osobę biskupa Ignacego
Hołowińskiego (1807–1855) i apeluje o wsparcie go ze strony
papieża:
[…] byłby tym bardzo umocniony i pocieszony. Jeżeli Jego Świątobliwość uzna za stosowne wypowiedzieć kilka zdań, podejmujemy
się wiernie przekazać je biskupowi i mamy na to sposób. Słowa
tutaj będą więcej znaczyć aniżeli list, który w Rosji może spowodować wielki kłopot, niemniej jednak jeśli Jego Świątobliwość uzna
za stosowne wysłać list, to też znajdziemy sposób by go przekazać.

W innym miejscu przytacza nawet dosyć ostre listy, które
– jak sam pisze – mogą się przydać „innej jakiej duszy”. I wydaje
się, że tylko dyskrecja każe mu je zamieścić w obcym języku.
Trzeba uczciwie powiedzieć, że „spadkobiercy i stróże duchowej spuścizny Semenenki” (tj. zmartwychwstańcy) nie pozwolili,
aby jego Dziennik „spoczywał” na wieki w ciemnościach archiwalnych. Już w 1955 roku (gdy przełożonym generalnym był
John Mix) staraniem Komitetu „Sacrum Poloniae Millennium”
wydano w Rzymie fragmenty Dziennika14, gdzie ks. Edmund
Elter SJ15, profesor etyki na Gregorianum, wybrał Rzeczy polskie
i słowiańskie oraz napisał życzliwą przedmowę, a ks. Piotr Naru12
Nie stronił też od wtrętów w języku łacińskim: np. usque ad aram; quantum
mutatus ab illo; Sacramentum magnum; Pater, ut unum sint; sic Deus…
13
Wysłana z Paryża do Rzymu na ręce Ojca św. Piusa IX.
14
P. Semenenko, Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie, Rzym 1955, stron 252;
format A4.
15
Edmund Elter (1887–1955), jezuita, 1946–48 prowincjał prowincji wielkopolsko-mazowieckiej; od 1949 w Rzymie; od 1953 profesor Uniwersytetu
Gregoriańskiego.
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szewicz16 opatrzył licznymi przypisami. „Przedmówca” podkreślił
znac ze ni e Dziennika w trzech wymiarach jest to:
[…] przede wszystkim prosty, bezpośredni wyraz myśli i uczuć
nieprzeciętnej jednostki, wplątanej w nurt wypadków dziejowych
Polski na pełnym dramatycznego napięcia odcinku; po wtóre,
przedmiot specjalnego studium z dziedziny mistyki katolickiej,
której Semenenko był zarówno w teorii, jak i w praktyce jednym
z bardzo wybitnych przedstawicieli; wreszcie [stanowi] obfite
źródło najrozmaitszych historycznych wiadomości, ujętych w formę
krótkich, przygodnych, a jednak w wielu wypadkach bardzo cennych, bo jedynych notatek, dotyczących osób i wypadków, które
na losach Polski mniej lub więcej silnie zaważyły17.

W zapiskach dziennikowych – zdaniem Eltera –
[…] niby w jakimś kalejdoskopie przesuwają się w migawkowym,
ale pełnym swoistego wyrazu, ujęciu postaci, zdarzenia, sprawy
– syl wet ki wy b i tn y c h osob i stoś ci ze współczesnego Semenence świata politycznego i kościelnego, życie Polaków na emigracji, zwłaszcza w Rzymie i Paryżu; notatki z podróży do Francji,
Belgii, do Polski i na południowo-wschodnie tereny Europy18.

Wysoko też został oceniony sam autor Dziennika: podkreślono jego
[…] dużą wiedzę teologiczną i niezwykłe przymioty towarzyskie,
a zarazem ascetyczną, niewymuszoną postawę. Przez szereg lat

16
Piotr Naruszewicz, kapłan diecezji łomżyńskiej, mieszkający w Rzymie;
postulator w kilku procesach kanonizacyjnych; zmarł w połowie lat 80.
17
E. Elter TJ, Przedmowa, [w:] P. Semenenko, Dziennik. Rzeczy polskie i słowiańskie,
Rzym 1955, s. 3.
18
Tamże.

O książce relikwi...

141

był on w Rzymie głównym, choć nie urzędowym przedstawicielem
interesów całej Słowiańszczyzny. Był mężem zaufania wysokich
dostojników kościelnych, a nawet papieży – Piusa IX i Leona XIII,
którzy powierzali mu różne misje, nieraz bardzo delikatnej natury;
według wszelkiego prawdopodobieństwa był ukrytym dotychczas
zasłoną tajemnicy autorem encykliki Grande munus, rozszerzającej
kult św. Cyryla i Metodego na cały Kościół powszechny. Był
powiernikiem i doradcą Włodzimierza Czackiego od jego lat młodzieńczych aż do końca życia, był w bardzo zażyłych stosunkach
z kard. Ledóchowskim19.

Drugim szczęśliwym „zabiegiem” mającym wprowadzić Dziennik do czytelniczego i kulturowego obiegu na początku lat 60. było
jego całościowe wydanie w formie m asz yno p isu. Spiritus movens
tego projektu był ówczesny prowincjał ks. Jan Reinke CR20, rozmiłowany w Semenence21. Trudno sobie wyobrazić, jaka to
była mozolna i żmudna, niemal „katorżnicza” praca22! Ile w ten
trud włożono pietyzmu, podziwu, zachwytu, czci, szacunku
i modlitwy! A technicznie wyglądało to tak: przeszmuglowane
Tamże, s. 4.
Jan Reinke (1907–1975), ur. w Pakości; do Zgromadzenia wstąpił w 1928
roku; studiował we Lwowie; święcenia kapłańskie w 1936 roku; studia specjalistyczne w Rzymie i Grenoble; potem rektor WSD we Lwowie i w Krakowie,
rektor kościoła na Rynku Wildeckim w Poznaniu, prowincjał (1960–69), kapelan
sióstr i znów rektor WSD w Krakowie.
21
W przedmowie do maszynopisu w szczerości serca wyznał: „Pamiętam,
jak będąc w Nowicjacie i rozmyślając w kaplicy Mistykę oraz Ćwiczenia duchowne,
a jednocześnie rozczytując się w Historii Zgromadzenia, samorzutnie klękałem,
w chwilach wieczornej ciszy, przed portretem Ojca Piotra, by go nabożnie
uczcić i pokornie wymodlić wytrwanie i uświęcenie. Obecnie przejęty jestem
szczerym i głębokim kultem dla wszystkiego, co jest z nim związane. On mi towarzyszył, gdym mozolnie, ze szkiełkiem w ręku rozszyfrowywał teksty Jego
manuskryptów, trudne do odczytania gołym okiem”.
22
Przy odczytywaniu tekstu z mikrofilmów pomagał ks. Marian Traczyński CR, a sekretarka z Rynku Wildeckiego, p. Maria Koenig „z wyczuciem
estetycznym starannie Dziennik przepisała”.
19
20
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z Rzymu mikrofilmy trzeba było projektorem „rzucić” na ekran,
odczytać każdy „znaczek” i literkę, a potem jak najwierniej spisać na maszynie typu Adler. Pisano przez kalkę, na papierze
niskogramaturowym, co dało „gigantyczny” nakład dziesięciu
egzemplarzy. W zamyśle wydawcy taki nakład przeznaczony
był „między innymi do rąk naszej alumnackiej młodzieży i doktorantów, aby w obcowaniu, poprzez karty Dziennika, z Ojcem
Zmartwychwstania, związać się z wielką tradycją Zmartwychwstania”. I dalej prowincjał recenzował i podpowiadał:
Dziennik dosłownie pęcznieje od różnych, cennych, składanych
w nim przez dziesiątki lat, z dnia na dzień, zdarzeń i faktów.
Wypada je wyżyłować, tematycznie uporządkować i podać w postaci antologii23, np., o modlitwie i nabożeństwie Ojca Piotra do
Matki Boskiej, o Jego życiu wewnętrznym itd.24.

Ten maszynopis oprawiono również (jak autograf) w cztery
tomy, co dało łącznie 1832 strony: 166+402+482+782.; z tego same
indeksy nazwisk zajmują 88 stron. Dziennik zaczyna się – bez
żadne go wpr owadzen i a – prozaicznym wpisem z wtorku,
27 maja 1851 roku: „List do Sewruka do Poznańskiego (Żrenica
koło Środy), z doniesieniem o wysłaniu książek”. Semenenko
jest w tym czasie w Paryżu na swoistej „pokucie” pod przełożeństwem ks. Aleksandra Jełowickiego; ma za sobą półroczny
pobyt w Tunisie (1847/48); napisał pracę naukową przeciw
Towiańskiemu; ukończył redagowanie nowej reguły zakonnej, i – jak sam zaznaczył – „skończyły się cztery lat prób; była
to już doprawdy moja rehabilitacja”25. Być może dlatego, aby
zaakcentować ten nowy etap w swoim życiu, zaczął prowadzić
23
To „żyłowanie” już rozpoczęto i w 2007 roku ALLELUJA wydało Wyimki
ascetyczne (o objętości 142 stron), w opracowaniu ks. Artura Kardasia CR.
24
Z przedmowy do wydania maszynopisowego.
25
P. Semenenko, Autobiografia, opr. J. Mrówczyński, Jabłonowo Pomorskie
2002, s. 21.
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dziennik26. Kontynuował go z przerwami przez 35 lat. Ostatni
zapis z 28 października 1886 brzmi tak samo jak pierwszy –
sucho i enigmatycznie: „Paryż. Nauka w Adoration Réparatrice do
tychże zakonnic. List do pana Alfonsa Zary do Rzymu”. Dalszy
ciąg dziennika został nieodwołalnie przerwany: 18 listopada,
wieczorem, w domu Polskiej Misji przy kościele Wniebowzięcia
NMP oddał Bogu ducha. Jeszcze na 12 dni przed śmiercią „pisząc
z najniewygodniejszego łóżka”, 6 listopada list do ks. Franciszka
Wilemskiego polecił mu udać się do Adrianopola, na konto podróży przyłączył 250 zł i „błogosławił z duszy”27.
Słusznie zauważył Jan Reinke, „dziennik dosłownie pęcznieje od różnych, cennych, składanych w nim przez dziesiątki lat,
z dnia na dzień, zdarzeń i faktów”28. Dodajmy, że wydarzenia te
zapisane są z ascetyczną zwięzłością, ale i z krytyczną dosadnością.
Raz po raz autor porzuca opis i przechodzi w to n mo d litewny.
Na przykład pod datą 19 września 1851, wspominając improwizowane kazania z 24 sierpnia, stwierdza: „Pan Bóg mi w tym wyraźnie pobłogosławić raczył” i dorzuca spontaniczną modlitwę:
Ach! bo od Ciebie wszystkiego się spodziewam. Boże mój, Panie
i Nauczycielu! I od Ciebie tylko oczekuję. A wszystko znowu Tobie
składam, i dla Ciebie tylko mieć pragnę, abym mógł wszystko, co
mi dasz, Tobie na powrót z wdzięcznością złożyć i przez Twoje
własne dary stać się przyjemnym!

26
Z późniejszej notatki (12 lipca 1869) wynika, że za tym pisaniem dziennika stało życzenie przełożonego i spowiednika (Kajsiewicza): „Panie mój jedyny,
Tyś mi rozkazał przez przełożonego, a zarazem spowiednika mego spisywać
całą historię mego życia, a szczególniej historię twojego działania około mojej
duszy i w niejże samej. Przeszłość moją zacząłem pisać na osobnych kartkach;
ale to, co w obecnych jedna po drugiej następujących chwilach ze mną się dzieje,
to już muszę na tych stronicach zapisywać”.
27
P. Semenenko, Listy, wstęp J. Mrówczyński, tom XV, Rzym 2011, s. 269.
28
W przedmowie do wydania maszynopisowego.
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Albo 1 września 1852, przedstawiając w telegraficznym skrócie
nonkonformistyczne circullum vitae niejakiego Henryka Kamińskiego, kolegi szkolnego ks. Duńskiego, wzdycha pobożnie:
Ach! może niezadługo to życie pozorne tego świata skończy!
O Boże, o Jezu Zbawicielu nasz, bądź mu miłosierny przedtem,
nim twoje miłosierdzie nic mu już pomóc nie będzie mogło!

Również różne święta kościelne i własne rocznice są okazją
do podniesienia ducha do Boga; 29 czerwca 1851 roku zapisuje:
Skończyłem rok 37 mojego życia. O mój Jezu! ileż bym miał uczuć
z tego powodu wynurzyć przed Tobą! Ach, jedno tylko wypowiem:
Jezu mój! Jedyne kochanie moje, zapomnij wszystkie niewdzięczności lat moich przeszłych, a daj mi tyle nowych ile mi moich
potrzebnych wiesz, abym doszedł do największej miłości twojej.
O Jezu mój, Jezu, Jezu, jednej, jednej tylko rzeczy: miłości twojej!

Przeglądając stronice zapisków dziennikowych, łatwo zauważyć,
jak obszerną ko r es pon den c j ę prowadził autor: listy bowiem były
przedłużeniem jego kontaktów osobistych, rozmów czy nauk i stanowiły w jego działalności kapłańskiej swoisty apostolat. Przekazy
archiwalne mówią, że napisał ich ponad 8 tysięcy; rzymskie archiwum zgromadzenia (ACRR) posiada około 3700 listów, a historycy
szacują, że napisał ich na pewno ponad 10 tysięcy29. W Dzienniku
słowo „list/liścik” występuje 5668 razy. Adresatami tych listów
byli: wojskowi i cywile, przełożeni i podwładni, księża i zakonnice,
przyjaciele i koledzy, wieszczowie i penitentki. Pisał listy rekomendujące i proszące, gratulacyjne i pytające, pouczające i oznajmujące.
Inną odnotowaną w Dzienniku formą aktywności były odwiedziny, wizyty, rewizyty, gościny, bytności u różnych osób.
29

s. XIV.

Por. Wstęp, [w:] P. Semenenko, Listy, wstęp J. Mrówczyński, t. I, Rzym 1980,
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Informują o tym słowa: „wizyta”, „spotkanie”, „widzenie”, „odwiedziłem” „byłem” „jestem” lub równoważnik zdania. Na przykład
pod datą 1 grudnia 1858 „bawi” w Wielkopolsce i zapisuje:
Byłem parę razy u jezuitów w Śremie, z wizytą. Ojciec Snarski,
o. Kułak, starzy połoccy jezuici. W Pisarskim, majętności Zygmunta
Platera dzierżawi Raczyński, wesoły sąsiad Cezarego. Byłem i tam
niestety: parę razy.

Albo wyobraźmy sobie przebieg przedpołudnia 20 lutego 1862:
Msza u sióstr. Potem u Włodzimierza Czackiego, jak zwykle tej
zimy we wtorki i czwartki. Potem wizyta w Sekretariacie Stanu
u mons. Bianchi naprzód, a potem u mons. Franchi. Mówiłem
wskutek dawnych rozmów, których nie miałem czasu spisać,
o stanie Kościoła w Polsce z tym ostatnim, którego nam tu Bóg
dał opatrznie przyjaciela. Mówił mi o wczorajszej swej audiencji
u papieża (miewa co środę, wieczorem, jako sekretarz degli Affari
ecclesiastici); i że papież zmartwiony, że Polacy niekontenci tym co
zrobił, a sądzi o tym z dziennika krakowskiego Czas. Wytłumaczyłem, co znaczy takie zachowanie się Czasu, że to tylko jedna
strona, a drugiej przeciwnej, to jest przychylnej i wdzięcznej, za
to co uczynione, papieżowi pewnie nie przedstawili – kto mu tam
Czas tłumaczył – i prosiłem o wytłumaczenie tego papieżowi. Potem obiad u Nowowiejskiej – u której tej zimy zwykle co czwartek
i niedziela; we wtorek u Podoskich, w sobotę u pani Jaroszyńskiej,
siostry dzisiejszej przełożonej, czyli starszej siostry sióstr naszych
(siostry Karoliny Tyzenhauz).

Niektóre ważniejsze spotkania opisuje bardzo barwnie i sz cz egół owo. Ot, w czasie wakacyjnym 1856 przebywał dłuższy czas
w Albano i 20 lipca zapisał:
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Jadam obiady u państwa Benisławskich. Są oni z Inflant polskich.
Jemu na imię Adam, a ona Monika z Szadurskich. Wincenty Szadurski, jej stryj, w roku 1840 lub 1841 był tu w Rzymie, znaliśmy
go dobrze; on teraz w domu, ożeniony. Raz przy obiedzie opisywała ona swoją znajomość z biskupem Łużyńskim, spólnikiem
Siemaszki w odstępstwie greków unitów od Kościoła w roku
1838. Bywał on u wuja jej, przejeżdżając przez okolicę, zapraszany do domu, szczególnie dlatego, aby pokrywał przed rządem
wiele osób, które mógł wydać, aby nie czynił tych szkód i zemst, jakie by pewno czynił, gdyby nim poniewierano. Na obiadach upijał się i potem zakasawszy sutannę fioletową, biegał
po ogrodzie z jakimś księdzem, jak dziecko. Gdy mu wino usta
otworzyło, miewał biedak, że umyślnie w trunku pocieszenia szuka,
„bo jest robak, powiadał, jest tu, który gryzie!.

Wyjątkowo pieczołowicie odnotowywał audiencje30 u papieży:
Audiencja u Ojca św. całego Kolegium Polskiego. Był ks. Krechowiecki
jako wicedyrektor i ks. Aleksandr Jełowicki. Przedstawiając młodzież (było ich sześciu: Józef Dąbrowski, Karol Zoeller, Władysław
Cichowicz, Józef Pelczar kapłan, Jan Radziejewski i Juliusz Drohojewski), powiedziałem do Ojca św. – że to są pierwociny (primizie)
jego ręką zasadzone przyszłego Kościoła polskiego: żeby im błogosławił. O[jciec] św. przemówił uprzejmie słów kilka, aby korzystali
z tego dzieła, dał po medaliku srebrnym. O. Aleksander wręczył coś
świętopietrza (2100 fr) i prosił o różne łaski duchowne. – Na wyjściu
obrócił się do mnie: „Addio, caro Rettore!” (26 IV 1866).

Rzecz charakterystyczna, że o spotkanych ludziach rzadko
odnotowywał coś negatywnego, zawsze znajdywał tylko pozytywy i sup erlaty wy ; często się zachwycał nad pięknem ich duszy. Parę przykładów:
30

A było ich wedle zapisów Dziennika blisko 80.
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Spotkanie się z panem Monteith. Znakomity Szkot, doskonały katolik,
zacny człowiek, bogaty obywatel. – Już dawniej poznali mię z nim
pp. Bodenham. Przeszłej zimy dał nam nieco jałmużny (50 skudów).
I tego roku dał coś (1 IV 1866).

Ks. de Brandt ze swej strony nie jest bystry, ale pobożny, bardzo
poważny, rozsądny, wielkiej ofiary. Jest w moim wieku, parę lat
młodszy (26 VII 1869).

Nawet u pewnego kandydata, który musiał opuścić wspólnotę,
znalazł cos pozytywnego: „Kamiński Paweł, inaczej Steinman,
który u nas wychowywał się od lat 7, i był już od dawna w stopniu
alumna, został wydalony ze społeczności dla trudnego i niespokojnego swego ducha i nieposłuszeństwa przełożonemu. Jest to
nowochrzczeniec, z Żydów; zawsze w nim przebijało się coś tego
ducha starozakonnego, którego wykorzenić tak trudno w duszach.
Zresztą dobry chłopiec (styczeń 1858).

Wiele razy31 w Dzienniku wspominane są rozmaite reko lek c je, ale najwięcej miejsca (parę stronic) zajmuje „sprawozdanie”
z rekolekcji dla misjonarzy32, jakie odbyły się w kwietniu 1864
w domu księży misjonarzy na Monte Citorio; dawało je trzech
biskupów. Zapis z tych dni to dowód dogłębnej przemiany
wewnętrznej i świadectwo wielkich przeżyć mistycznych:
Idzie o to, żebyś Ty żył we mnie, a ja przepadł. Żebym już nie ja
myślał, nie ja czuł, nie ja chciał – ale Ty. Idzie o to wewnętrzne
jestestwo moje: aby we mnie nie było mnie – ale abyś był Ty, i we
mnie nie działało moje ja – ale Ty abyś działał. Ty masz być nie
31
32

337 razy.
Takie rekolekcje przypadają w Rzymie co dwa lata.
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tylko celem, końcem, pierwszym i ostatnim powodem moich czynności i życia całego; ale Ty masz także i koniecznie być początkiem
i źródłem tychże czynności i tegoż życia. O, Panie, czuję: tylko
wtenczas żyć będę. Tylko, kiedy to się stanie? - kiedy Ty mnie tak
wypełnisz, że już nic we mnie mego nie będzie: – kiedy Ty staniesz
się ostatnim dnem jestestwa i istnienia mego; – i tak będziesz we
mnie, ze mnie i przeze mnie żył i działał, że to doprawdy Ty sam
i Ty jeden będziesz działał i żył. O Panie! Tylko to jedno mnie zaspokoi! Póki tego nie będzie, będę cierpiał, będę nieszczęśliwy,
będę jakby potępiony. O! Boś Ty, Panie mój najdroższy, wyrył
głęboko w mej duszy tę potrzebę życia twojego we mnie, tę konieczność przejścia w Ciebie przez zjednoczenie zupełne i dania
miejsca Tobie we mnie przez zupełne Tobie oddanie się i wskutek
tego przez zupełne bycie owładniętym przez Ciebie i zamieszkanie twoje i panowanie twoje, i wyłączne, całkowite, nieograniczone
życie twoje we mnie. Panie, póki tego Ty sam nie spełnisz, będzie
usychało serce moje, będzie się dręczyła dusza; i całe jestestwo
moje będzie coraz bardziej w śmierci i w coraz większym konaniu. Nie ma środka dla mnie: albo być Tobą, albo być potępionym!
O jedyny mój, Tyś wierny, a dobry, a łaskawy; a w miłości nie znający ani liczby, ani miary, ani końca. Tyś wierny jedyny mój, Jedyny
nasz! Stanie się to, czego chcesz i ja będę Tobą – i my będziemy
prawdziwie Tobą; Ty w nas, a my w Tobie, jedno, zupełnie jedno!
- Ty będziesz w nas wszystkim, a my Tobą, przemienieni przez
Ciebie, w Ciebie. I Ty będziesz jedynym i Jedynym. Amen!

Nie jest tajemnicą, że Semenenko bezgranicznie ufał metodom
(kontrowersyjnym) h omeopati i. Sam korzystał z tego rodzaju
medycyny i gdzie tylko mógł, zalecał ją innym. W jego Dzienniku
są tego ślady:
Byłem u Hoffmana (doktora mego). Przepisał, co robić. Przy tej
sposobności mieliśmy długą rozmowę. Pokazywał mi swoją książkę
rozmaitych sekretów lekarskich, w życiu swoim zebranych. – Tym
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razem, dwa szczególnie warte zanotowania. Jeden na tyfus, szczególniej, kiedy zgnilizna ciało zalegnie. Bierze się parę gołębi, rozcina się każdy zupełnie, i stopy każdej nogi przykłada się jeden,
wnętrzem do ciała obrońcy, i przywiązuje. Wkrótce staje się czarny i cuchnący; odrzucają się wtedy pierwsze dwa gołębie, przykładają się drugie, a potem trzecie, a nawet czwarte i piąte, póki
cała zgnilizna z chorego wyciągnięta nie będzie, a on wyzdrowieje
(10 VI 1851).

Parę dni później odnotowuje:
Jak zwykle we środy obiad u Jaroszyńskiego. Żona jego nie lekko
chora. Radziłem homeopatię i doktora Hoffmana, który tym bardziej
jest do zalecenia, że jego onego lekarstwa na tyfus mieliśmy w tych
dniach sposobność użyć i doświadczyć. Po kazaniu ks. Bourgade
w niedzielę spotykam Deckera, bardzo zasmuconego. Co ci jest?
– Przyjaciel umiera! – Co za choroba? Nieuleczalna, za dwa dni lub
trzy umrze; wszyscy doktorowie odstąpili, już leży bez przytomności. – Ale cóż za choroba? – Tyfus! – Pociesz się, jest lekarstwo:
gołębie! I opowiadam mu jak wyżej opisano. W pół wierząc, a w
pół nie wierząc, odpowiada: To dobrze! ale za co 4 pary gołębi kupimy? – Idziemy do ks. Bourgade, dostajemy potrzebne 6 fr. – Poleciał
kochany Decker o 10 w nocy kupić gołębi; będzie zarzynał i przez
noc przyjacielowi do nóg stawiał. Nazajutrz po południu przylatuje,
a nie zastawszy mnie w domu, wpół śpiącą ręką (bo całej nocy
nie spał) – pisze: Gorączka jakby cudem zniknęła! Rzecz niepojęta! Przyszedł doktór; nie poznał, a dobrze obejrzawszy, kryzys!
powiedział, rzecz najszczęśliwsza! Wszystko minęło, teraz niech
tylko odpoczywa. – Widziałem się potem z kochanym Deckerem;
opowiadał mi, jak nożyczkami łby urzynał gołębiom niewinnym,
jak jeden, latając szybę mu stłukł; jak pierwsza para zaraz po kwadransie lub 20 minutach leżenia śmierdziała okropnie, druga po
jakiej godzinie, trzecia po dwóch, przy czwartej zaś zasnął on sam.
Leki udały się najpomyślniej. NB. powiedział mi potem Hoffman,
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że dłużej trzeba dać leżeć gołębiom, pierwszej parze z godzinę,
drugiej ze trzy, trzeciej z 5 lub 6, itd. (18 VI 1851).

Albo też doświadczenie homeopatyczne na własnej skórze:
Nudzi mię to wszystko zapisywać. Uciekłem do Albano, ale i tak
febra. Znowu chinina – i tak bez końca by było, czyli raczej zapewne
z wiadomym końcem; ale Pan Bóg, który nie chciał, aby ta choroba
była na śmierć, inaczej rzeczy obrócił. Napadła mię raz febra tak
mocna, że przez dwa dni nie ustawała, i doktór nie mógł mi dać
nowej chininy. Wziąłem wtedy homeopatycznie nux vomica [krople na zaburzenia żołądkowo–jelitowe, przyp. K. W.] i nastąpiło
przesilenie. Ogromny dopływ żółci. – Po tym przesileniu osłabienie
coraz większe, przez dni blisko czternaście z łóżka nie wstawałem
(13 V 1855).

Nawet jest taki zapis: „Napastują mnie, abym leczył homeopatycznie, z czego niemało kłopotu” (26 listopada 1853). Nasz
autor wierzył w homeopatię, ale – jako inteligentny i wierzący
– potrafił oczywiście rozróżnić medycynę od zabobonu. Gdy
jakiś wojskowy opowiadał mu o cudownym lekarstwie na febrę
(pręt z miotły, narzynane rowki, puszczany na wodę płynącą
z odpowiednimi zaklęciami), stwierdził: „Lekarstwo to jest oczywiście zabobonne i powstałem przeciwko niemu z całą mocą”
(11 listopada 1851).
Inną jego „słabostką” była „pogoń” za wiz jo nerka mi. Pisze
o tym w Dzienniku w roku 1859:
Miałem jechać o parę mil od Wiednia dla widzenia się z jedną świętą
osobą, żyjącą w stanie ekstatycznym i w szczególnym stosunku
z duszami czyśćcowymi. Nazywa się Julianna. Kraussowie wielce
ja poważają, i na ich namowę chciałem się do niej udać. Zresztą słyszałem już dużo o niej. To u niej był dawny nasz braciszek (Majewski)
– w przejeździe przez Wiedeń – i jemu to powiedziała o śp. bracie
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naszym Alfredzie (Bentkowskim), że go widzi w niebie w chórze
zakonników. Powiedziała mu nawet, że mniej miał czyśćca niż
ks. Wincenty Pallotti, albo też że go nie miał, a ten go miał. – Ks. Pallotti zaś umarł w sławie świętości niedawno w Rzymie [22 stycznia
1850, przyp. K. W.] i uważany jest za wielebnego. Zdziwiony nad
tą różnicą, pyta o przyczynę, a Julianna odpowiada mu jednym
szczegółem, zupełnie prawdziwym, ale o którym wiedzieć nie mogła
– i sam Majewski nie mógł: że bardzo wiele cierpiał (Alfred) wewnątrz, a nigdy się nie skarżył. – Było to przed kilku laty, kiedy
to powiedziała – we 4 lata po śmierci Alfreda (1850). Tę Juliannę
tym bardziej pragnąłem tedy widzieć. Ale w dzień naznaczony
(13 stycznia, zdaje się) taka była zawierucha, że z miasta ruszyć nie
można było, owszem w samym mieście ledwie można było chodzić
i jeździć. Odłożyliśmy na pojutrze – a tymczasem musiałem Wiedeń opuszczać (12 stycznia).

W Dzienniku znajdują się też obszerne opisy, w których autor
jako sp owi edn i k jest świadkiem ścierania się w duszy dwóch
mocy: dobra i zła: 12 maja 1876 odnotował ciekawe spotkanie
z pewną penitentką (hrabianką z Czech). Ta pani
[…] kończy rok 35, wielkiej zacności dusza, ale prowadzona po
niezwykłej drodze. System nerwowy osobliwy dał przystęp wpływom szatańskim, służącym do jej oczyszczenia; z drugiej strony
działają wpływy nieba. W tej pierwszej długiej rozmowie, przed
paru dniami, opowiedziała mi w ogólnych rysach cały swój przeszły żywot. Jeżeli z jednej strony była dręczona przez szatanów,
z drugiej nie mniej była męczona przez spowiedników, z wyjątkiem jednego, z którym poznała się przed 4 czy 5 laty, i który jest
dla niej i był dotąd przewodnikiem. Wszelako kardynał arcybiskup
Pragi wmieszał się do tej dyrekcji, odesłał do innych spowiedników, którzy dotąd wszyscy byli z towarzystwa Jezusowego; tak on
dobry, jak ci drudzy. – Tu w Rzymie, kiedym jej pierwszym razem
dawał komunię św., 20 kwietnia we środę w kaplicy reparatek, do-
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stała wewnątrz od Pana upomnienie, że do tego księdza, który jej
daje komunię, ma się udać, a ten ma być sędzią jej duszy. Po mszy
nie wypytywała się wcale o tego nieznanego dla siebie księdza.
W następną środę, kiedy nawet nie zważała na to, ja znowu mam
mszę św. i komunię św. jej daję, w chwili, kiedy ją przywołała, została na nowo upomniana, że to ten sam ksiądz, do którego ma się
udać. – Powiedziała to matce generałce, bo już wiedziała, kto jestem.
We wtorek miałem z nią pierwszą rozmowę. We środę przedwczoraj,
kiedym jej po raz trzeci dawał św. komunię, szatan ścisnął jej usta, aby
jej przyjąć nie mogła, a gdy mimo to po pewnym wysileniu komunia przez usta przeszła, szatan potargał jej perły kapeluszowe i kilka
o ziemię rzucił tak, że matka generałka obok klęcząca obejrzała się.

Zresztą, takie doświadczenie złych mocy jest odnotowane
niejeden raz.
W prezentowanym Dzienniku znajdziemy – jak mówi stary
Kohelet (Koh 1, 13) – „wszystkie sprawy, które się dzieją pod
słońcem”; przeczytamy nawet o tym, jak złodzieje naszych
złupili i nieźle się obłowili. Pierwsze zdarzenie miało miejsce
w Rzymie 1 lutego 1857 roku, w niedzielę:
Okradli nas ze szczętem. O godzinie pierwszej po południu, kiedy
cały dom był na kazaniu ks. Hieronima, złodzieje wkradli się do
jego stancji, wyłamali zamki i wzięli cały kapitał, jaki posiadało
Zgromadzenie, tj. 7 600 skudów rzymskich. Dochód wystarczył
nam na zapłacenie mieszkania przez rok cały; resztę opatrywały
jałmużny, niemal wyłącznie.

Drugi przypadek wydarzył się ojcu Piotrowi osobiście w Leval
koło Nantes we Francji 8 września 1886 roku w dzień Narodzenia
NMP w czasie jego ostatniej podróży do Francji. Tak to skrótowo
przedstawił:
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Na stacji zostałem okradziony przez bandę złodziei, która tu do
Leval przyjechała na jutrzejszy jarmark. Otoczyli mnie zręcznie
– było ich ze dwudziestu – i wyciągnęli mi pugilares z kieszeni,
w którym było 1 800 franków.

Na zakończenie przetrząsania treści Dziennika chciałbym jeszcze zasygnalizować ważne spotkania z innymi współczesnymi
założycielami: Jansenem1 i Jordanem. Pod datą 1 września 1881
roku o. Semenenko pisze, że z Boussu wysyła list do ks. Arnolda
Janssena do Steyl w Holandii; w liście zapowiada zapewne swój
przyjazd, który miał miejsce 17 września. Z satysfakcją odnotowuje tego dnia: „Najmilsze przyjęcie”. W Steyl bawi przeszło
tydzień (17–26 września); w sobotę 24 września pisze: „Miałem
dziś wyjeżdżać, ale odłożyłem na poniedziałek”. Przez cały pobyt
rozmawia z gospodarzem i pisze listy do różnych osób. W zbiorach zachował się list do Waleriana Przewłockiego z 19 września,
w którym relacjonuje swoje wrażenia ze spotkania z Jansenem:
Tu mi bardzo dobrze u tych poczciwych misjonarzy. Ale jest ich
wszystkiego czterech tylko, a dom ogromny, 150 mieszkańców,
jest całe gimnazjum i seminarium, profesorowie zaś najęci. Więc
oni nam pomocy w tej chwili udzielić nie mogą. Z przełożonym
jednak, czyli raczej fundatorem, człowiekiem rzadkich przymiotów,
wszedłem w ścisłą przyjaźń, i zdaje mi się mocno, że to się stało
z woli Bożej. Co będzie dalej, zostawiam Panu. Zostanę tu jeszcze,
jeśli da Pan Bóg, dni kilka2.
1
Arnold Jansen (1837–1909), Niemiec, założyciel Zgromadzenia Słowa
Bożego (werbistów) i dwóch zgromadzeń żeńskich. A zaczął od nabycia gruntów w Holandii, by utworzyć tam (w Steyl) seminarium dla prześladowanych
niemieckich księży (Kulturkampf). 8 września 1875 roku seminarium zostało
poświęcone jako „Dom Misyjny św. Michała Archanioła” (późniejszy dom macierzysty werbistów). A 15 czerwca 1876 roku podpisane zostają Statuty Domu
Misyjnego, zaś Arnold Janssen i Jan Anzer składają pierwsze śluby zakonne
– czystości, ubóstwa i posłuszeństwa.
2
P. Semenenko, Listy, dz. cyt., tom XIV, s. 243.
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ks. Kazimierz Wójtowicz CR

Rzeczywiście, został do 26 września; a wyjechał „z rana o 5.30”
z pewnym irlandzkim księdzem, którego planował zaangażować do naszej szkoły w Adrianopolu. W czasie swej bytności
w Steyl Piotr prowadził z Arnoldem długie rozmowy i dysputy:
a to „o zakonach i jezuitach”; a to „o historii i jej podziałach, o racjach zakonów itd.”. W niedzielę przed odjazdem miał „także
bardzo ważne konferencje z ks. Janem Anzerem, ministrem i pomocnikiem ks. Janssena. Ten miły młody ksiądz otworzył mi całą
duszę” – zanotował Semenenko. Wspomniał jeszcze o trzech listach
do Janssena. A jego rewizytę 1 listopada 1885 roku opisał krótko:
Wizyta u mnie ks. Arnolda Jannsena, ze Steyl (Holandia). Mówiliśmy
dużo o Magdalenie Leitner [wizjonerce wiedeńskiej, przyp. K. W.].
Podług niej misjonarze św. Wincentego à Paulo byliby na cześć
Boga Ojca; nasze Zgromadzenie na cześć Boga Syna, a jego (Janssena)
na cześć Ducha Św. – Mówiliśmy de concubitu tempore praegnationis.
Dałem mu dzieło ks. Eschenbacha.

Są też zapiski w Dzienniku o tym, że Jordan3 szukał rady
u o. Piotra Semenenki. Pod datą 18 stycznia 1881, czytamy:
Po południu wizyta ks. Jordana, młodego kapłana niemieckiego,
rodem z archidiecezji fryburskiej w Bryzgowii (który się za młodu uczył po polsku). Ma on w myśli założyć nowe zgromadzenie
pod nazwą Apostolische Lehrgesellschaft (Apostolica Instructiva
Societas). Cel dosyć podobny do naszego. Przyszedł do mnie po
rady. Dałem niektóre, które na razie wydały się stosowne, powia3
Franciszek Maria od Krzyża (Jan Chrzciciel) Jordan, (1848–1918), Niemiec;
od najmłodszych lat pragnął zostać księdzem; na zrealizowanie planów musiał jednak czekać dość długo z powodu trudnej sytuacji rodzinnej; pracował
fizycznie jako robotnik, był zdolnym i cenionym rzemieślnikiem; w wieku
26 lat (rok 1874) rozpoczął studia teologiczne, a mając 30 lat (rok 1878), został
wyświęcony na kapłana, w czasie gdy Kościół w Niemczech przeżywał trudny
okres Kulturkampfu; założyciel Towarzystwa Boskiego Zbawiciela i Kongregacji
Sióstr Boskiego Zbawiciela.
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dając, że do dalszych i bliższych potrzeba się nam bliżej poznać.
Jednakże dzisiaj już dałem mu ogólny pogląd na zakony, ich historie i rację istnienia. – Rozstaliśmy się serdecznie. Za parę dni wyjeżdża do Niemiec, ale za parę miesięcy wróci, i przyrzekł, i prosił,
żeby mógł przyjść znowu do mnie. Zapewniłem o zupełnej dobrej
woli z mej strony.

Potem we wtorek wielkanocny Semenenko znów odnotowuje
wizytę ks. Jordana, któremu oddaje „krótkie statuta jego towarzystwa”. Po założeniu Apostolskiego Towarzystwa Nauczania
(8 grudnia 1881 roku) Semenenko pisze list do ks. Jordana do Rzymu,
na Piazza Farnese 96 (11 stycznia 1882 roku) oraz 13 marca tegoż
roku udaje się do ks. Jordana „względem druku reguły”.
Rzecz jasna, że wątków w Dzienniku jest multum. Nie sposób
je wszystkie w tych ramach zaprezentować. To przedłożenie ma
na celu wzbudzić ciekawość i zainteresowanie opasłym tomiskiem4, w którym sprawy wielkie i ważne przeplatają się z rzeczami przygodnymi i ulotnymi; w którym wielka historia układa się
obok losów znanych i nieznanych postaci.

4

Które, da Bóg, ujrzy światło dzienne w roku 2014.

Wybór zdjęć rękopisu Dziennika o. Semenenki
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Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
Wydziału Nauk Społecznych
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
Katedra prowadzi badania z zakresu historii duchowości chrześcijańskiej, współczesnej duchowości chrześcijańskiej, wpływu duchowości chrześcijańskiej na życie jednostek i społeczności, przekazu
duchowości chrześcijańskiej i reagowania na nią. W ten sposób stara
się ona wypełniać program nakreślony przez papieża Jana Pawła II:
Również świat mediów potrzebuje Chrystusowego odkupienia.
W analizowaniu procesów zachodzących w dziedzinie środków
przekazu i ich wartości w perspektywie wiary niewątpliwie pomocne może być zgłębianie Pisma Świętego. Jawi się ono bowiem
jako „wielki kodeks” przekazu przesłania, które nie jest tylko chwilowe i okazjonalne, ale fundamentalne, ze względu na jego wymiar
zbawczy

adres

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział
Nauk Społecznych
Katedra Duchowości Mediów i Relacji Społecznych
31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9
tel. 12 370 86 01; faks 12 370 86 03
e-mail: WNS@upjp2.edu.pl
www.upjp2.edu.pl

Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego
Prowincja Polska
Zgromadzenie Zmartwychwstania Pańskiego jest wspólnotą zakonną złożoną z księży, stałych diakonów i braci, posługującą w parafiach i instytucjach kościelnych w następujących krajach świata:
Australia, Austria, Boliwia, Brazylia, Bułgaria, Izrael, Kanada, Polska,
Słowacja, Tanzania, Ukraina, USA, Włochy i Wyspy Bermudzkie.
Zgromadzenie jest administracyjnie podzielone na trzy prowincje
(Ontario-Kentucky, USA i Polska) oraz jeden region (Południowoamerykański). Siedzibą Zarządu Generalnego jest Rzym.
Nasza wspólnota zakonna powstała w Paryżu 17 lutego 1836 roku,
pod przewodnictwem sługi Bożego Bogdana Jańskiego. Wyrosła ona
ze środowiska Wielkiej Emigracji, będącej następstwem powstania
listopadowego 1830 roku, i była odzwierciedleniem jej duchowych
potrzeb. Jański stał się wiodącym apostołem świeckim pośród emigrantów polskich we Francji. Jego dzieło było tak owocne i trwałe,
że poprowadziło wielu do odnowy ich życia religijnego oraz do poświęcenia siebie samych dla Boga i dla bliźniego.
Po śmierci naszego założyciela (2 lipca 1840 roku) jego uczniowie
pod kierunkiem sługi Bożego o. Piotra Semenenki CR i o. Hieronima
Kajsiewicza CR, współzałożycieli zgromadzenia, rozwijali dalej jego
idee i żyli we wspólnocie. W niedzielę wielkanocną, 27 marca 1842
roku, wraz z pięcioma innymi współbraćmi złożyli pierwsze śluby
zakonne w katakumbach św. Sebastiana w Rzymie. Zostali oni natchnieni, by poświęcić się Zmartwychwstałemu Zbawicielowi i nazwać się „Braćmi Zmartwychwstania”.
Zgromadzenie zgodnie z życzeniem założyciela przyjęło jako swoje apostolaty pracę parafialną i wychowawczą. Praca w parafii polega na formowaniu jej jako „wspólnoty wspólnot” i centrum odnowy
życia wiernych. Apostolat wychowawczy zaś przyjęty został, by formować duchowieństwo i kształtować świadomy laikat. Powołaniem
Zmartwychwstańców od początków ich istnienia aż po dziś dzień jest

uświadamianie sobie i innym potrzeby osobistego „zmartwychwstania” i wspomagania społeczeństwa w tym samym dążeniu.
W Polsce Zmartwychwstańcy prowadzą parafie m.in. w Krakowie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Sosnowcu, Bytomiu, Złocieńcu, Sulisławicach (Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej). Z innych dzieł
należy odnotować Wydawnictwo Alleluja, dwie bursy akademickie
w Krakowie, Wspólnotę Chrystusa Zmartwychwstałego Galilea oraz
Szkołę Nowej Ewangelizacji św. Marka z siedzibą w Stryszawie.
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www.zmartwychwstancy.pl; www.resurrectionist.net

Biblioteka Internetowa Zmartwychwstańców
www.biz.xcr.pl
Jest to witryna internetowa zawierająca źródła i opracowania
dotyczące historii i duchowości Zgromadzenia Zmartwychwstania
Pańskiego. Można tu znaleźć m.in. pisma sługi Bożego Bogdana Jańskiego, sługi Bożego ks. Piotra Semenenki CR, ks. Hieronima Kajsiewicza CR, sługi Bożego ks. Pawła Smolikowskiego CR i innych.
Oprócz tekstów umieszczane są tam także materiały audiowizualne
oraz różnorakie pozycje (pliki PDF), np. roczniki czasopisma „Zeszyty Historyczno-Teologiczne. Rocznik Zmartwychwstańców”, katalog
rzymskiego archiwum zmartwychwstańców oraz współczesne i archiwalne publikacje. Zbiory BIZ nieustannie są powiększane. Zapraszamy do korzystania i współpracy!

„Zeszyty Historyczno-Teologiczne.
Rocznik Zmartwychwstańców”
Jest to rocznik naukowy wydawany od 1995 roku przez Polską
Prowincję Zmartwychwstańców. Bezpośrednio odpowiada za niego
Komisja Studiów Zmartwychwstańczych. Dyscypliny naukowe: nauki teologiczne, filozofia, historia, pedagogika, ze szczególnym
uwzględnieniem szeroko pojętej tematyki „zmartwychwstańczej”.
Punktacja ministerialna: Rok 2013 – Lista B, punkty: 4 (kategoria: Nauki humanistyczne).
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