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Nikt nie może być zapomniany, kto był wielki na świecie; ale każdy był wielki na 
swój sposób, a każdy w zależności od wielkości tego, co umiłował. Albowiem ten, 

kto umiłował siebie, był wielki sam przez siebie; ten, kto kochał ludzi, stał się wielki 
przez swoje oddanie, ale ten, kto Boga ukochał, stał się największy ze wszystkich.       

Søren Kierkegaard 

Granice poświęcenia. Miejsce 

heroizmu w etyce chrześcijańskiej. 

Wprowadzenie 

15. lutego 2015 roku, Tripolis. Zamaskowani, ubrani na czarno Dżihadyści, z tak zwanego 

Państwa Islamskiego prowadzą kilkudziesięciu egipskich chrześcijan wzdłuż libijskiej plaży. 

Twarze uprowadzonych Koptów ukazują zupełną bezradność i absolutny spokój. Pytani przez 

oprawców o to, czy chcą wyrzec się swojej wiary i przejść na Islam nie ugną się1. Wśród nich 

będzie jeden Afrykańczyk, niechrześcijanin. Konsekwentnie stwierdza: „ich Bóg jest moim 

Bogiem2”. Wszyscy zostaną straceni poprzez odcięcie głów. 

172 lata wcześniej, Søren Kierkegaard napisze: „wielkim paradoksem jest wiara (…) wiara 

właśnie tam się zaczyna, gdzie myślenie się kończy3”. Dzieło Bojaźń i drżenie, duński filozof 

poświęca w całości biblijnej opowieści o Abrahamie, który ofiarował Bogu swego syna Izaaka. 

Kierkegaard próbuje czytelnikowi uświadomić jak niepojęta w ludzkich kategoriach 

poznawczych może być autentyczna wiara religijna, a co za tym idzie – ofiarność względem 

Boga. Stwierdza przy tym: „i dlatego chociaż podziwiam Abrahama, czyn jego napawa mnie 

przerażeniem i zgrozą; kiedy zaprzecza sam sobie i poświęca się dla swej powinności, 

rezygnuje z rzeczy skończonych, a sięga po nieskończone, których jest dostatecznie pewien4”. 

Poddając refleksji historię koptyjskich męczenników, jako chrześcijanie niewątpliwie możemy 

podziwiać ich niezłomną postawę. Poczynając od samego faktu wyznawania tej religii w kraju 

zdominowanym przez Islam, a kończąc na tym, iż do samego końca swoich dni, mając noże 

 
1 https://pl.aleteia.org/2016/10/03/sceny-ktore-nie-znalazly-sie-w-nagraniu-z-egzekucji-21-egipskich-
chrzescijan/, dostęp: 01.04.2020, 
2 https://www.bosnewslife.com/2015/04/23/african-man-turns-to-christ-moments-before-
beheading/#comments, dostęp: 01.04.2020, 
3 S. Kierkegaard, Bojaźń i drżenie, Warszawa: PWN, 1969, s. 55, 
4 Tamże, s. 63, 

https://pl.aleteia.org/2016/10/03/sceny-ktore-nie-znalazly-sie-w-nagraniu-z-egzekucji-21-egipskich-chrzescijan/
https://pl.aleteia.org/2016/10/03/sceny-ktore-nie-znalazly-sie-w-nagraniu-z-egzekucji-21-egipskich-chrzescijan/
https://www.bosnewslife.com/2015/04/23/african-man-turns-to-christ-moments-before-beheading/#comments
https://www.bosnewslife.com/2015/04/23/african-man-turns-to-christ-moments-before-beheading/#comments
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przy gardłach nie wyrzekli się oni Jezusa Chrystusa. Czy gdyby jednak oznajmili terrorystom 

przejście na Islam to uniknęliby śmierci? Czy może właśnie dlatego, że czuli bezsilność i byli 

świadomi impasu, w zrezygnowaniu postawili „na swoim”? Czy w obliczu tak przerażających 

okoliczności byli świadomi swoich słów? Czy - w końcu - jesteśmy w stanie wyobrazić sobie 

co wtedy czuli i co każdy z nas uczynił by na ich miejscu? Albo dlaczego łzy, panikę i krzyk 

zastąpiło opanowanie? Pytań i dywagacji może pojawiać się wiele. Tylko czy odpowiedzi i 

wnioski natury moralnej mogą być w jakikolwiek sposób trafne i uogólnione? Ponownie, idąc 

tropem Kierkegaarda, moglibyśmy pasywnie uznać, że wiara sama w sobie nie może być 

sprowadzona do ogólności, bo – jak filozof radykalnie stwierdza – zatraca ona wtedy swą 

istotę5. Niewątpliwie; trudnym zadaniem, wręcz niemożliwym jest wyobrazić sobie, co 

faktycznie czuje i myśli człowiek, który za swą wiarę został skazany na śmierć, przez tę wiarę 

zginie, ale także dla owej wiary umrze. Zadaniem teologii jest jednak objaśnianie świata i 

natury człowieka w jego relacji do Boga oraz tłumaczenie aspektów z chrześcijaństwem 

bezpośrednio związanych. Powinniśmy więc szukać mimo wszystko aksjomatów i wzorów 

postępowania w obrębie etyki. Dlatego w niniejszej pracy skupię się na elementarnej 

eksplikacji zjawiska chrześcijańskiego heroizmu z różnych perspektyw teoretycznych i 

nakreśleniu jego granic w wymiarze moralno-etycznym. Ponadto przytoczę kilka 

przykładowych historii męczenników i świętych, a także poszukam odniesień do zjawiska 

poświęcenia w Piśmie Świętym i Katechizmie Kościoła Katolickiego. 

Etyka chrześcijańska 

W codziennym funkcjonowaniu, na poziomie różnych sfer życia uczestniczymy w procesie 

rozstrzygania racji i wartości; moralność jako taka obowiązuje bezwzględnie wszystkich. 

Jednak różnorodność postaw i systemów etycznych (widocznych w przestrzeni publicznej) 

może wprowadzać w zakłopotanie, kreować zgubną często postawę „to zależy”, czy nawet 

skutkować anomią6. A obserwowane zjawiska; kultura sukcesu, konsumpcjonizm, hedonizm, 

komercjalizacja, czy radykalny indywidualizm, pogłębiają ten swoisty zamęt aksjologiczny. 

Etyka to przedsięwzięcie racjonalne; jej celem jest dotarcie do prawd ogólnych7. Podstawowy, 

najbardziej ogólny aksjomat moralności chrześcijańskiej – jak pisał ks. Tischner – mówi o tym, 

że przeżycie powinności etycznej to odpowiedź na działanie Boga i instynktowna reakcja 

 
5 Tamże, s. 76, 
6 Definicja: Stan chaosu wśród norm i wartości, zanik jednoznacznych drogowskazów postępowania, w: P. 
Sztompka, Socjologia, Kraków: Znak, 2002, s. 285, 
7 A. McCoy, Etyka chrześcijańska, Poznań: W drodze, 2007, s.19, 
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względem bliźniego oraz potrzeba doskonalenia siebie8. Zaś celem naszych decyzji jest troska 

o osiągnięcie pełni człowieczeństwa. Coś, co Arystoteles nazwałby eudajmonią, a św. Tomasz 

beatitudo. W uproszczeniu chodzi tu o poczucie szczęścia, spełnienia, doskonałości9. Akwinata 

w swej znamienitej Sumie teologicznej pisze, że prawdziwe zaspokojenie woli człowieka 

polegające na osiąganiu doskonałego szczęścia tkwi bowiem w naszym związku z Bogiem, nie 

w przemijających uczucia czy nastrojach. [ST 1-2, q. 2. a. 4,] [ST 1-2 q. 2. a. 8]. 

Moralność cnót i dary Ducha Świętego 

Moralność chrześcijańska to moralność życia wedle cnót. Cnotę należy rozumieć jako stałą 

dyspozycję wewnętrzną człowieka usprawniającą go do działania moralnie dobrego, za 

pośrednictwem rozumu, woli i zmysłów10. Już Arystoteles pisał – którego myśl rozwijał między 

innymi św. Tomasz – że cnoty mają służyć dobrobytowi i rozwojowi jednostki ludzkiej11. 

Teologia moralna i aretologia (nauka o cnotach) formułuje podział na cnoty: teologalne, o 

nadnaturalnym pochodzeniu (wiara, nadzieja, miłość) i kardynalne, inaczej ludzkie 

(roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo)12. Te drugie zdobywa się wysiłkami 

człowieka [KKK 1804]. Wpływ mają na nie również czynniki ludzkie: opinia publiczna, 

obyczaje, sposób wychowania, kultura13. W przeciwieństwie do cnót kardynalnych; wiara, 

nadzieja i miłość to cnoty niejako wszczepione przez Boga w duszę wiernych [KKK 1813]. 

Człowiek może zbliżyć się do doskonałości nie poprzez klasyczne rozwijanie cnót 

(praktykowanie dobrych czynów i utrwalanie w sobie nawyków), lecz przez żywe spotkanie z 

najwyższym exemplum moralności – Jezusem Chrystusem. Życie moralne chrześcijanina 

rozwija się najbardziej dzięki darom Ducha Świętego: mądrości, rozumu, rady, umiejętności, 

pobożności, męstwa oraz bojaźni Bożej. Od cnót różnią się tym, że głównym działającym jest 

tutaj Duch Święty [KKK 1830]. To właśnie owe dary – tudzież przechodzimy do meritum – 

dysponują do czynów nadobowiązkowych i heroicznych14. 

 
8 J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław: TUM, 2000, s. 10, 
9 A. McCoy, Etyka chrześcijańska, Poznań: W drodze, 2007, s. 16, 
10 S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek: Ex Libris, 1998, s. 288, 
11 A. McCoy, Etyka chrześcijańska, Poznań: W drodze, 2007, s.146, 
12 A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów: Biblos, 2005, s. 150-151, 
13 S. Olejnik, Teologia moralna fundamentalna, Włocławek: Ex Libris, 1998, s. 294, 
14 C. J. Wichrowicz, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków: Wydawnictwo M, 2002, s. 54, 
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Akt chrześcijańskiego heroiczny 

„Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść ze Mną, niech się zaprze samego siebie, niech 

co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, 

a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».” [Łk 9, 23-24]. – tego rodzaju 

radykalizm ewangeliczny wybrzmiewa niejednokrotnie w Piśmie Świętym. Jezus wzywa tym 

samym do naśladownictwa, do pełnego oddania się Bogu i heroicznego poświęcenia [Łk 9,57-

61], w którym wybrzmiewa również nadzieja eschatologiczna. Zatem akt heroizmu 

chrześcijańskiego to czyn moralnie dobry, uchodzący za nadzwyczajny, w którym pojawia się 

wyjątkowe męstwo i gotowość poświęcenia własnego życia dla jakiegoś dobra wyższego15. 

Męstwo 

Męstwo zapewnia człowiekowi wytrwałość w pokonywaniu wszelkich trudności. Uściślając, 

na polu niebezpieczeństw, cnota ta usprawnia człowieka do zachowania rozumnie niezłomnej 

postawy i przezwyciężania strachu, w drodze do realizacji jakiegoś wyższego celu16. Pozostaje 

w ścisłym związku z darem męstwa i osobliwym błogosławieństwem. Wyjątkowym jest, że 

człowiek usprawniony cnotą i darem męstwa, nie tylko z łatwością pokonuje przeszkody w 

dokonywaniu prawych i sprawiedliwych czynów, ale ponadto odczuwa w tym względzie 

duchowe pragnienie i spełnienie17. 

Istota poświęcenia 

Filarem aktu heroicznego jest poświęcenie, którego istotą jest szczególnie rozumiane 

odłączenie. Toteż już w Starym Testamencie znajdziemy fragmenty mówiące o tym, że Bóg 

odłącza lud wierzący od pozostałych, a przyłącza go do siebie, tak by mu służył i dawał 

świadectwo swej świętości [Kpł 20, 26]. Ta świętość wybrzmiewa jeszcze konkretniej w 

Nowym Testamencie. Poświęcić to znaczy odłączyć od doczesnego świata i wszelkiej 

nieczystości na ofiarę Boga, w celu dążenia świętości na wzór samego Jezusa Chrystusa [Rz 

12, 1; 1 P 1, 15-16, 2 Kor 6, 17-18]. Jak czytamy w Konstytucji dogmatycznej o Kościele Lumen 

Gentium: „Poświęcenie zaś tym będzie doskonalsze, im silniejsze i trwalsze będą więzy, na 

obraz Chrystusa związanego nierozerwalnym węzłem z Kościołem, swoją Oblubienicą18”. Na 

 
15 F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Encyklopedia katolicka, I Tom, s. 263, 
16 C. J. Wichrowicz, Zarys teologii moralnej w ujęciu tomistycznym, Kraków: Wydawnictwo M, 2002, s.150, 
17 Tamże, s.156, 
18 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, http://ptm.rel.pl/files/swii/113-, 

dostęp: 01.04.2020, 

 

http://ptm.rel.pl/files/swii/113-
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szczególną uwagę zasługują rady ewangeliczne (dobrowolne ubóstwo, dozgonna czystość i 

zupełne posłuszeństwo dla miłości Chrystusowej) [KKK 915, 916].  

Punktem wyjścia do poświęcenia się Bogu stanowi częstokroć metanoia. Należy – jak pisze 

św. Paweł w Liście do Efezjan – „porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek 

zwodniczych żądz, odnawiać się duchem w waszym myśleniu i przyoblec się w człowieka 

nowego, stworzonego na obraz Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej świętości [Ef 4, 21-24]. 

Ta przemiana umysłu, która niewierzącym jawi się jako głupstwo [1 Kor 1, 18] jest kluczem 

do zrozumienia rozbieżności między heroizmem „świeckim” a chrześcijańskim. 

Heroizm – słów kilka o genezie i historii 

Geneza heroizmu utożsamianego z postawą bohaterską sięga języka i kultury starożytnej 

Grecji. Słowo to pochodne jest terminowi herosi, odnoszącego się do grona mitycznych i 

półlegendarnych postaci, łączących w sobie pierwiastki natury ludzkiej i boskiej. Pierwotnie 

heroizm identyfikowany był z walecznością i męstwem li tylko żołnierskim. Grecki ideał 

człowieka pełnił służbę państwu i wspólnocie, aż do ofiary życia19. Z czasem jednak wzorzec 

bohatera uległ kryzysowi. W rzymskiej kulturze zamieniono walecznych i oddanych 

wspólnocie obywateli na toczących krwawe walki gladiatorów, będących idolami tłumu. 

W tym samym czasie, gdy na arenach tłum wiwatował i lała się krew niewolników, swoje 

świadectwo absolutnego oddania Bogu coraz częściej wyrażali spadkobiercy nauk Jezusa. 

Upowszechnienie się chrześcijaństwa skutkowało wytyczeniem nowej formy świętości – 

ascezy, tak zwanego białego męczeństwa20. Cesarstwo Rzymskie przechodziło kryzys: zapaść 

instytucji, prymat barbarzyństwa nad żołnierskim męstwem, pojawienie się nowych kultów, a 

także dekonstrukcja etosu szlachetnej walki, ofiarnej pracy i kontemplacji. Wtedy to, w dobie 

prześladowań religijnych, przekaz ewangeliczny na tle heroizmu chrześcijan zyskał nowe 

znaczenie. Przywrócono cnocie społeczną wartość, apologetycznie krzewiono nową moralność, 

a świętość (jako swoista duchowa nieskazitelność) stała się wzorem postaw obywatelskich21. 

Tak jak w przypadku terminu poświęcenie, tak i świętość rozumiana jest przez pryzmat 

oddzielenia, inności. Zaistnienie świętości lub świętego w jakiejś społeczności i przestrzeni 

historii, musi być implikowane przez siły transcendentne, ściślej – poprzez objawienie22. Jak 

 
19 J. Kudroń, Świętość - duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej, w: 
Kowalska-Stus H. (red.), Kultura Słowian. Rocznik komisji kultury Słowian, Tom XIV, Kraków: PAU, 2018, s. 59-60, 
20 Tamże, s. 63-64, 
21 Tamże, s. 66, 
22 Tamże, s. 58, 
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czytamy w Katechizmie; „Droga do doskonałości wiedzie przez Krzyż. Nie ma świętości bez 

wyrzeczenia i bez walki duchowej.” [KKK 2015]. Implicite; Kościół nadawał wielokrotnie 

tytuły świętych właśnie męczennikom. Św. Tomasz uznawał męczeństwo za najwyższy wyraz 

posłuszeństwa Bogu, uznając przy tym, że to miłość jest pierwszą i naczelną pobudką aktu 

powierzenia swojego życia za wiarę. [ST 2-2, q. 124. a. 2]. II sobór watykański stwierdził, iż 

„męczeństwo, przez które uczeń upodabnia się do Mistrza przyjmującego z własnej woli śmierć 

dla zbawienia świata i naśladując Go w przelaniu krwi, uważa Kościół za dar szczególny i 

najwyższą próbę miłości (…) wszyscy jednak winni być gotowi wyznawać Chrystusa wobec 

ludzi i iść za Nim drogą krzyża wśród prześladowań, których Kościołowi nigdy nie brakuje.23” 

Przykłady poświęcenia chrześcijańskiego i typologia heroizmów 

Celem pracy nie jest bynajmniej skrupulatna i rozległa reprodukcja zdarzeń historycznych. 

Pragnę jednak przytoczyć kilka przykładów poświęcenia chrześcijańskiego. Przy czym owe 

historie, na potrzeby rzeczowej analizy teologicznej, zostaną osadzone w klasyfikacji 

heroizmów opisanej przez księdza i filozofa - Konstantego Michalskiego. 

29. lipca 1941 roku w obozie koncentracyjnym Auschwitz doszło do ucieczki więźnia. Za karę, 

podczas wieczornego apelu, kierownik obozu Karl Ftizsch skazał 10 osób na śmierć. Jeden ze 

skazanych - Franciszek Gajowniczek, szczególnie ubolewał nad wizją osierocenia rodziny. 

Wtedy to franciszkanin, ojciec Maksymilian Kolbe postanowił poświęcić swoje życie za 

zrozpaczonego więźnia. Zupełnie zaskoczony Fritzsch zgodził się na zamianę. Podczas 

odprowadzania więźniów do „bloku śmierci”, Kolbe podtrzymywał innego, nieznajomego 

sobie skazańca, który nie mógł iść o własnych siłach. Umarł jako jeden z ostatnich, dobity 

zastrzykiem kwasu karbolowego, w wigilię Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. 

Zwycięstwo odniosły miłość, współczucie i braterstwo24. 

W Ewangelii świętego Jana czytamy: „nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie 

oddaje za przyjaciół swoich” [J 15, 13]. Jak pisze autor artykułu Humanizm heroiczny św. o. 

Maksymiliana, czyn ten wyrasta ponad miarę spektakularnego bohaterstwa. Nie był to wyraz 

rozpaczy, lecz afirmacji. Nie przed światem dla pobudzenia sumień, a przed Bogiem. 

 
23 Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Kościele „Lumen Gentium”, http://ptm.rel.pl/files/swii/113-, 

dostęp: 01.04.2020, 
24 Z. Kijas, Św. Maksymilian Kolbe, Kraków: WAM, 2011, s. 121-122, 

http://ptm.rel.pl/files/swii/113-
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Misjonarzem kierowała czysta, bezgraniczna miłość25. Kolbe mógł liczyć jedynie lub aż na – 

jeśli można użyć takiego frazeologizmu - „nagrodę eschatologiczną”.  

Konstanty Michalski wyróżnił trzy zasadnicze typy heroizmu w działaniu, związane z trzema 

darami Ducha świętego: a) pietyzmem, b) męstwem, c) bojaźnią synowską26. Mogą się one 

przenikać i wzajemnie uzupełniać. Czyn Kolbego zaklasyfikować należy w sposób szczególny 

do pierwszego rodzaju poświęcenia. Dar pietyzmu podnosi człowieka do Boga jako ojca, z 

którego płyną strumienie łaski, dodając do duchowego pierwiastka w człowieku 

nadprzyrodzone dziecięctwo Boże. Dar ten uwrażliwia jednostkę na działanie w świecie, tak, 

by z serdeczną czcią odnosił się do Boga-Ojca, a do ludzi jako do swych braci. Braci; bez 

względu na rasę, wiek, charakter osobowy, ich usposobienie dobre bądź złe27. 

Święty Piotr z Werony żył w XIII wieku. Urodził się w heretyckiej rodzinie. Wskutek splotu 

różnych okoliczności, otrzymał katolickie wychowanie, a w 1221 roku poruszony homilią św. 

Dominika, wstąpił do Zakonu Kaznodziejskiego. Piotr zaangażował się w zmagania przeciwko 

herezji do tego stopnia, że w 1232 roku papież Grzegorz IX mianował go inkwizytorem 

północnych Włoch. Zakonnik nie skorzystał jednak ze sposobności uczestnictwa w procesach 

przeciwko heretykom. Intensywnie głosił kazania i tworzył katolickie stowarzyszenia, 

odnosząc sukcesy w nawracaniu. W 1252 roku, w Niedzielę Palmową wydał akt inkwizytorski 

polegający na dwutygodniowym okresie łaski, podczas którego heretycy mogą się ujawnić i 

nawrócić bez obawy o własne życie. Nim ten czas upłynął, Piotr został zamordowany. Śmierć 

werońskiego inkwizytora osłabiła heretyków w regionie. Zabójca Piotra nawrócił się i przez 40 

lat wiódł życie pokutnika w dominikańskim zakonie28. Refleksja, która płynie ze świadectwa 

tegoż męczennika jest jasna: z niewiernymi oraz heretykami można skutecznie „walczyć” 

Słowem Bożym. Wszak jak czytamy w Liście do Efezjan: „Nie toczymy bowiem walki przeciw 

krwi i ciału, lecz przeciw Zwierzchnościom, przeciw Władzom, przeciw rządcom świata tych 

ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich” [Ef 6, 12]. 

Powyższą historię zaliczam do typu heroizmu związanego z darem męstwa, który już we 

wcześniejszej części pracy został opisany szerzej. Co ważne – jak pisze Michalski – taki 

heroizm nie działa osobno, ale łączy się również z pietyzmem. W innym wypadku mogło by to 

otworzyć drogę do bestialstwa. I chociaż opisywany Piotr z Werony, pomimo swej funkcji 

 
25 I. Kosmana, Humanizm heroiczny św. o. Maksymiliana, w: Bujak J., Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 
XVIII, Szczecin: US, 2012, s. 63, 
26 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa: Regina Poloniae, 1983, s. 101, 
27 Tamże, 
28 D. Agasso, Święci na każdy dzień, Tom II, Kielce: Jedność, 2006, s. 37-38, 
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inkwizytora, nie podejmował decyzji o wymierzaniu kar heretykom, to jednak toczył odważną, 

duchową walkę z niewiernymi, za którą przypłacił życiem. Heroiczne męstwo to rodzaj 

swoistego szaleństwa płynącego z góry (powołanie do nawracania), gdzie podmiot działający 

(Piotr z Werony) jest pod wpływem najwyższego motoru, nie zważając na żadne 

niebezpieczeństwo (ataki heretyków), ponieważ to, do czego dąży (świadectwo miłości 

Chrystusowej), góruje swą wartością nad jego własnym życiem29.  

Trzecia historia dotyczy św. Marii Egipcjanki, żyjącej na przełomie IV i V wieku. Mając 12 

lat, uciekła z domu rodzinnego do Aleksandrii, gdzie kilkanaście lat oddawała się rozpuście. 

Nie interesowało ją czerpanie zysku z prostytucji, a podboje i uwodzenie. Pociągał ją 

bezgraniczny hedonizm. Pewnego razu przyłączyła się do morskiej wycieczki zmierzającej do 

Ziemi Świętej, oddając się na statku każdemu z pielgrzymów. Na miejscu, kobieta wiedziona 

ciekawością udała się do kościoła Świętego Grobu. Próbując wejść do środka poczuła 

nadludzką siłę niepozwalającą przekroczyć progu świątyni. Wtedy zaczęła się jej metanoia. 

Maria, pełna wstydu i zrozpaczona, zrozumiała swój grzech oraz jego konsekwencje. Zaraz 

potem w tej samej kaplicy – gdy siły ustąpiły - ślubowała porzucenie rozwiązłego życia i 

pokutowanie. Przez 50 lat żyła samotnie na pustyni. W czasie Wielkiego Postu spotkał ją mnich 

klasztorny Zosima. Kobieta pragnęła najbardziej jednego – przyjęcia komunii świętej30. 

Historia ta, chociaż może momentami przypominająca legendę, pokazuje równie znaczący 

wymiar poświęcenia, jakim jest asceza. Tudzież należy przywołać trzeci rodzaj heroizmu, 

związany z bojaźnią bożą. Sama jednak bojaźń rozumiana jako lęk przed karą jest w swej 

naturze niewolnicza. Prawdziwa bojaźń – synowska – opiera się na obrzydzeniu do grzechu i 

odstąpieniu od niego oraz odczuwaniu żalu, który powinien być przekształcony na miłość do 

Boga. Michalski pisze, że chodzi tu o pewnego rodzaju winę zaciągniętą wobec Ojca31.  

Niezwykle trafnie koresponduje to z przywołaną historią św. Marii Egipcjanki. Ten rodzaj 

heroizmu wyraża się w niezwykłej pokorze, abnegacji, życiu pokutnym, czy miłości krzyża. 

Każda historia osadzona jest w innym czasie historycznym. Każda dotyczy innego rodzaju 

poświęcenia chrześcijańskiego. Różne są też konteksty działań bohaterów tych wydarzeń. Dwie 

historie dotyczą mężczyzn, jedna kobiety. Celowo wybrałem trzy tak odmienne historie, a 

dodatkowo zastosowałem teoretyczną klasyfikację, ażeby pokazać pewną prawidłowość. 

Wnioski, które płyną z namysłu nad tymi opisami są następujące: 1) heroizm chrześcijański 

 
29 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa: Regina Poloniae, 1983, s. 111, 
30 T. Craughwell, Święci nie-święci, Kraków: Espirit, 2007, s.28-29, 
31 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa: Regina Poloniae, 1983, s. 125, 
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bazuje zawsze na bezinteresownej miłości, a nie na bohaterstwie szukającym poklasku, 2) 

poświęcenie może mieć różne oblicza – od pokuty, aż do śmierci za bliźniego, 3) akt heroiczny 

nie jest dziełem jednostek wyżej usytuowanych, mających jakieś wyjątkowe dziedziczne 

predyspozycje (śmiałość, odwagę), często ułatwiające niesienie pomocy, nawracanie innych 

lub czynienie szeroko pojętego dobra. Jest dostępny każdemu. 

O granicach poświęcenia, czyli co jest heroizmem, a co tylko 

fasadą 

Ustalenie sztywnych granic poświęcenia to proces wielopoziomowy, obarczony szeregiem 

nieścisłości. Mimo to spróbuję w tej części eseju dokonać merytorycznej analizy problemu, 

stosując metodę negacji (wskazując na czyny, które tylko z pozoru są heroiczne). Posłuży to do 

sformułowania ramowych punktów granicznych, których przekroczenie skutkować może 

zakwestionowaniem wystąpienia w działaniu aktu chrześcijańskiego heroizmu. 

Do wykonania czynu ludzkiego, również tego heroicznego, konieczna jest swoboda decyzji. 

Fakt, że człowiek jest za swój czyn odpowiedzialny rodzi się na podstawie wolności, która – o 

czym mówi nam teologia moralna – jest darem od Boga i ku Niemu32. Akt heroiczny winien 

być oparty też o zdolność rozeznania; zdawania sobie sprawy z moralnej wartości czynu. Chcąc 

uchwycić problem z tym związany, warto dokonać śmiałego zabiegu myślowego. Wyobraźmy 

sobie grupę chrześcijańską, kierującą się czystą myślą ewangeliczną, skupiającą osoby będące 

w ciężkich życiowych sytuacjach (nałogi, traumy etc.). Założyciel grupy, który głosi dobrą 

nowinę, po jakimś czasie skutecznie namawia swoich „podopiecznych” do działań, które 

określa bohaterskimi. Na przykład organizuje wyjazd do kraju ogarniętego wojną domową, w 

którym codziennie zabijani są chrześcijanie. Nakazuje członkom tej grupy angażowanie się w 

pomoc humanitarną w niebezpiecznych warunkach. Lekceważąc zagrożenia twierdzi, że 

najważniejsze jest samo poświęcenie i akt ofiarny. Jest to jak widać jawna manipulacja, 

sytuacja, w której osoby poświęcające się nie biorą pełnej odpowiedzialności za swoje decyzje. 

Podobne mechanizmy wykorzystywane są między innymi w sektach. Wniosek jest następujący: 

w przypadku presji, przymusu czy manipulacji nie można mówić o czynie heroicznym. Jak 

pisze ks. Kokoszka – żadne prawo ludzkie nie może zobowiązywać do czynów bohaterskich. 

Tylko dobro społeczne lub dobrowolnie przyjęte zobowiązanie skłania ku heroizmowi33.  

 
32 A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów: Biblos, 2005, s. 30, 
33 A. Kokoszka, Teologia moralna fundamentalna, Tarnów: Biblos, 2005, s.101, 



 

10 
 

Kolejny czynnik, przez który można powątpiewać w działanie heroiczne związany jest z 

afektywną sferą działań ludzkich. Przykładowo lęk, który paraliżuje działanie rozumu, znosi 

odpowiedzialność za czyn wykonany pod jego wpływem. Tudzież heroiczność można by 

kwestionować determinizmem, sugerując, że lęk pozbawia wolę działania, umniejszając tym 

samym na przykład bohaterskość danego czynu. Zazwyczaj jednak lęk nie niszczy poznania, a 

czasem może je nawet uaktywniać34. Różne afekty towarzyszyły również samemu Jezusowi 

[Mt 14,14; 15,32; Mk 14,34; 11,15]; są one nieodłącznym elementem sfery zmysłowej. 

Katechizm Kościoła Katolickiego precyzuje, że Duch Święty wypełnia swoje dzieło, 

pobudzając całość bytu człowieka, wraz z jego nawet najbardziej skrajnymi uczuciami. W 

Chrystusie uczucia mogą otrzymać spełnienie w miłości i Boskim szczęściu [KKK 1767 – 

1769]. Rozstrzygając na temat istoty aktu heroicznego, nie wolno z kontekstu sytuacji wyrywać 

samej warstwy afektywnej, sugerując przy tym, że jakieś działanie nie klasyfikuje się do czynu 

bohaterskiego, gdyż zbudowane było na emocjach. 

Victor E. Frankl, austriacki psychoterapeuta, w przełomowym dziele Człowiek w poszukiwaniu 

sensu opisuje swoje przeżycia więziennie z obozu koncentracyjnego Auschwitz. Twierdzi on, 

że chociaż człowiek może zostać odarty ze wszystkich swobód, to jednak nawet w najbardziej 

dramatycznych sytuacjach jest on w stanie zachować resztki wewnętrznej wolności wyboru. 

Frankl pisze: „Wyborów trzeba było dokonywać [w obozie – przyp. aut.] bez przerwy. Każdy 

dzień, każda godzina stwarzały możliwość podejmowania decyzji – decyzji od których 

zależało, czy człowiek ulegnie siłom mającym władzę pozbawić go własnego ja, jego 

wewnętrznej wolności; które rozstrzygały, czy stanie się igraszką w rękach losu, czy wyrzeknie 

się wolności i godności, pozwalając wtłoczyć się w schemat zachować typowego więźnia”. 

Autor darzy podziwem obozowych męczenników, stwierdza, że nawet ich świadomy sposób 

przeżywania cierpienia stanowi dowód duchowego osiągnięcia i zachowania wewnętrznej 

wolności. To, jak niesiemy na swych barkach krzyż może być indywidualną szansą do 

pogłębienia sensu życia, ale też wyrazem absolutnego heroizmu35. 

Biorąc pod uwagę powyższe refleksje, można jednak sformułować granicę poświęcenia 

związaną sensu largo ze sferą emocjonalną człowieka, czy też bardziej z jego psychosomatyką. 

Humanizm chrześcijański za nadrzędną wartość uznaje życie (jako Boski dar) i godność 

człowieka afirmowaną poprzez czyny miłości36. Z tej więc perspektywy, na przykład 

 
34 Tamże, s.62, 
35 V. E. Frankl E. V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, Warszawa: Czarna owca, 2011, s. 108-111, 
36 I. Kosmana, Humanizm heroiczny św. o. Maksymiliana, w: Bujak J., Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie, Tom 
XVIII, Szczecin: US, 2012, s. 48, 
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samospalenie (rozumiane w buddyzmie i hinduizmie jako poświęcenie w imię wyższego celu) 

będzie stanowiło raczej rozpaczliwy akt desperacji i buntu.  

Muzułmanie wierzą (w dużym uproszczeniu), że Bóg (Allah) nagradza życiem pośmiertnym w 

raju tych, którzy ponieśli śmierć w walce z „niewiernymi”, określając ich mianem szahidów. 

Również ci, którzy zginęli, broniąc swojej własności, są w rozumieniu Islamu męczennikami37. 

O męczeństwie chrześcijańskim możemy mówić wtedy, kiedy wiemy, że śmierć męczenników 

poprzedzona była prześladowaniami religijnymi. Heroizm chrześcijański nie może być więc 

nigdy oparty na pragnieniu śmierci, gdzie męczeństwo jest niejako celem samym w sobie, 

immanentną cechą poświęcenia gwarantującą jakąś eschatologiczną gratyfikację. Wszak „Bóg 

nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych” [Łk 20, 38]. 

Do grupy heroicznego męstwa zaliczyć należy nie tylko męczenników, ale także obrońców 

(żołnierzy) chrześcijaństwa, skoncentrowanych wokół kontrowersyjnych często zjawisk, takich 

jak chociażby krucjaty czy inkwizycje. W błogosławieństwie nowego żołnierza, ujętego w 

pontyfikale rzymskim streszcza się myśl Kościoła z wieków średnich w prośbie o to, aby 

żołnierz bronił Kościoła, sierot i wszelkich sług bożych przeciwko okrucieństwom i 

napastnikom. W liturgii nie ma mowy o napaści, zdobyczach, walce eksterminacyjnej, czy 

wysiedleniach38. Krótko mówiąc nie ma miejsca na bezmyślną przemoc czy na atakowanie 

słabszych. Również Katechizm Kościoła Katolickiego określa w sposób ścisły użycie siły 

militarnej. Powinno być ono ostatecznością i warunkiem obrony koniecznej [KKK 2307 – 

2317]. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że kolejną granicą poświęcenia 

chrześcijańskiego jest przemoc. Nie można mówić o heroizmie, jeśli działanie nawet niezwykle 

pobożnego człowieka opiera się na fizycznym ataku innej jednostki (w celu zranienia lub 

zabicia). Dlatego zamachy terrorystyczne na tle religijnym, których sprawcy motywowali 

swoje poczynania rzekomą obroną chrześcijaństwa (np. zamach na klinikę aborcyjną w 2011 

roku39, atak bombowy również na klinikę aborcyjną i lesbijski klub nocny w 1996 roku40, 

zamachy na meczety w Nowej Zelandii z 2019 roku41) nie stanowią aktów heroicznych. 

Zjawiskiem niejako powiązanym z tą kwestią jest fundamentalizm religijny. Ma on oczywiście 

różne odsłony i przejawy, jednak nadzwyczaj rygorystyczne przestrzeganie zasad doktryny 

 
37 http://kontrrewolucja.net/publicystyka/idea-meczennika-chrzescijanstwo-islam, dostęp: 01.04.2020, 
38 Tamże, s.115, 
39 http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s730342.htm, dostęp: 01.04.2020, 
40 https://www.fbi.gov/history/famous-cases/eric-rudolph, dostęp: 01.04.2020, 
41 https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/christchurch-attacks-were-form-christian-terrorism-well-
racial-hatred-says-religion-expert, dostęp: 01.04.2020, 

http://kontrrewolucja.net/publicystyka/idea-meczennika-chrzescijanstwo-islam
http://www.abc.net.au/worldtoday/stories/s730342.htm
https://www.fbi.gov/history/famous-cases/eric-rudolph
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/christchurch-attacks-were-form-christian-terrorism-well-racial-hatred-says-religion-expert
https://www.tvnz.co.nz/one-news/new-zealand/christchurch-attacks-were-form-christian-terrorism-well-racial-hatred-says-religion-expert
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religijnej, a przy tym dyktowanie reguł innym jest sprzeczne z pojęciem poświęcenia 

chrześcijańskiego. Działania radykalnych grup fundamentalistów chrześcijańskich ze Stanów 

Zjednoczonych (na przykład Armii Boga), czy afrykańskiej Armii Bożego Oporu nie można 

uznać za heroiczną obronę wiary, lecz za przejaw brutalności. 

Następnym aspektem, który łączy się z dotychczas wymienionymi, jest tło motywacyjne 

działania. Mowa tu o polemice na temat tego, czy można dojść do wyżyn heroizmu 

chrześcijańskiego broniąc naukowej prawdy lub dobra społecznego. Konstanty Michalski 

pisze, że heroizm wystąpi wtedy, kiedy ktoś broniący jakiejś racji, ma świadomość tego, że jest 

ona równocześnie afirmacją kultu Boga jako najwyższego gwaranta idei Prawdy. Podaje za 

przykład Galileusza jako człowieka głęboko wierzącego, który rozumiał stosunek każdej 

prawdy do Boga42. Modułem granicznym, rozstrzygającym o zaistnieniu aktu heroizmu 

chrześcijańskiego będzie więc motywacja. 

Elementem wspólnym heroizmu kultury antycznej i chrześcijańskiej jest aspekt pedagogiczny, 

stanowiący impuls do naśladownictwa. Obrona państwa i społeczności w starożytnej Grecji 

miała z założenia przynosić sławę i nieśmiertelną pamięć bohaterów. Jednak rozgłos i poklask 

nie stanowią immanentnej cechy poświęcenia chrześcijańskiego. Poszukiwanie własnej sławy 

to postawa grzeszna43. Czyn heroiczny winien być dokonany na Bożą chwałę, a pochwała 

męczenników czy świętych to konsekwencja naturalna, acz nie najważniejsza. 

Podsumowując, z zastosowanej analizy wyodrębnić można pięć granicznych komponentów 

poświęcenia chrześcijańskiego. Są one następujące: 

1. Indywidualna wolność człowieka: działanie heroiczne musi być dobrowolne, 

pozbawione manipulacji/perswazji ze strony innych. 

2. Sfera afektywna: źródłem rozeznania poświęcenia jest sumienie chrześcijańskie, a nie 

skrajne poruszenia (desperacja czy rozpacz). 

3. Metoda działania: intencjonalna przemoc nie jest cechą aktu heroicznego. 

4. Cel czynu: śmierć męczeńska jest konsekwencją i świadectwem. Nie jest celem samym 

w sobie, opartym na przykład na pragnieniu zbawienia. 

5. Motywacja: heroizm, którego podłożem nie jest chwała Boża ma charakter świecki. 

6. Oczekiwany skutek: jednostka działa bezinteresownie; nie dla pochwał i podziwu. 

 
42 K. Michalski, Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa: Regina Poloniae, 1983, s. 166, 
43 J. Kudroń, Świętość - duchowy heroizm i jego wymiar polityczny w kontekście kultury rusko-prawosławnej, w: 
Kowalska-Stus H. (red.), Kultura Słowian. Rocznik komisji kultury Słowian, Tom XIV, Kraków: PAU, 2018, s. 71, 
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Jak można łatwo zauważyć, nakreślone właściwości stanowiące granice poświęcenia są sobie 

pokrewne i wzajemnie się uzupełniają. Mogą też sprawiać wrażenie nieprecyzyjnych. Rzecz 

jasna, celem mojej analizy nie było sformowanie jednolitego systemu aksjomatycznego. 

Przedstawione wnioski są symptomatyczne i – mam nadzieję – zachęcają czytelnika do 

dalszych rozważań nad tematem. 

Ad vocem 

Chcąc uwypuklić dotychczasowe rozważania i pokazać kontrast pozornej oraz faktycznej 

postawy heroicznej, pragnę odnieść się nader osobliwej sytuacji, w której obecnie – tj. gdy 

piszę tę rozprawę – trwamy i która pokazuje coraz to nowsze dylematy natury moralnej. 

Mowa tu o pandemii koronawirusa, z której to przyczyny również w Polsce wprowadzono 

szereg restrykcji; między innymi mocno ograniczono możliwość uczestnictwa w 

nabożeństwach liturgicznych. Gdy jedni z pokorą przyjęli obostrzenia, inni potraktowali je 

lekceważąco. Należy ująć sprawę następująco: apodyktyczna postawa katolika praktykującego, 

polegająca na całkowitym ignorowaniu zaleceń władz i ekspertów44, a przy tym narażaniu 

swojego (oraz innych) zdrowia czy życia na rzecz wiary nie jest heroizmem. Zachęcanie 

wiernych do uczestnictwa we mszy45 to nie zachęcanie do heroizmu. Namawianie do 

przyjmowania bez obaw komunii do ust z racji rzekomej nieaktywności wirusa w „akcie 

świętym” mszy46 – to również nie nawoływanie do aktu heroicznego. 

Bohaterską postawą było jednak to, co zrobił zakażony koronawirusem, wymagający 

podłączenia do respiratora, 72-letni ksiądz we włoskim szpitalu. Świadom kresu życia, 

zrezygnował z urządzenia, na rzecz nieznajomemu sobie pacjentowi47. W tym wypadku można 

więc mówić o ewidentnym poświęceniu, któremu przyświecały ideały chrześcijańskiej 

moralności. 

Zakończenie 

Jako chrześcijanie wierzymy w Boską ingerencję w świecie. Interpretując jednak działania 

jednostek musimy uwzględniać konteksty społeczne w jakich uczestniczą, motywacje, intencje, 

 
44 https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-czesc-ksiezy-nie-przestrzega-
obostrzen-i-wpuszcza-do-kosciol,nId,4426635, dostęp: 01.04.2020, 
45 https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zostancie-w-domach-apeluja-niektorzy-kaplani-sa-tez-tacy-ktorzy-
zachecaja-do-przyjscia-na-msze,n,1000262500.html, dostęp: 01.04.2020, 
46 https://kurierlubelski.pl/ksiadz-wykladowca-z-kul-twierdzi-ze-na-mszy-nie-mozna-zarazic-sie-
koronawirusem/ar/c1-14887333, dostęp: 01.04.2020, 
47 https://www.gosc.pl/doc/6227375.Zmarl-ksiadz-chory-na-COVID-19-ktory-oddal-respirator-mlodszemu, 
dostęp: 01.04.2020, 

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-czesc-ksiezy-nie-przestrzega-obostrzen-i-wpuszcza-do-kosciol,nId,4426635
https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/polska/news-czesc-ksiezy-nie-przestrzega-obostrzen-i-wpuszcza-do-kosciol,nId,4426635
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zostancie-w-domach-apeluja-niektorzy-kaplani-sa-tez-tacy-ktorzy-zachecaja-do-przyjscia-na-msze,n,1000262500.html
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/zostancie-w-domach-apeluja-niektorzy-kaplani-sa-tez-tacy-ktorzy-zachecaja-do-przyjscia-na-msze,n,1000262500.html
https://kurierlubelski.pl/ksiadz-wykladowca-z-kul-twierdzi-ze-na-mszy-nie-mozna-zarazic-sie-koronawirusem/ar/c1-14887333
https://kurierlubelski.pl/ksiadz-wykladowca-z-kul-twierdzi-ze-na-mszy-nie-mozna-zarazic-sie-koronawirusem/ar/c1-14887333
https://www.gosc.pl/doc/6227375.Zmarl-ksiadz-chory-na-COVID-19-ktory-oddal-respirator-mlodszemu
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czy wpływy zewnętrzne. W przeciwnym wypadku narażeni jesteśmy na reifikację. 

Rozmyślając o istocie poświęcenia, ale też rozstrzygając o tym, czy dane działanie uznać można 

za heroiczne, powinniśmy podchodzić do tematu w sposób kompleksowy i być wrażliwymi na 

różne okoliczności i fakty. Wrażliwymi w swej chrześcijańskiej moralności. 

Jezus Chrystus dokonał największego poświęcenia z możliwych. Poprzez całkowite ogołocenie 

samego siebie, określane w teologii mianem kenozy, przyjął ludzkie ciało i ludzką naturę. Nie 

skorzystał ze sposobności, aby być na równi z Bogiem podczas ziemskiej posługi [Flp 2, 6-7]. 

Poniżony do granic możliwości, umarł na krzyżu za nasze grzechy. Okazał swą miłość poprzez 

zbawczą ofiarę. Czy to, że tego dokonał, zawiesza w nas jakąkolwiek powinność poświęcenia? 

Absolutnie nie. Jednak daje nadzieję. Pozwala wierzyć, że śmierć nie kończy wszystkiego. Że 

działanie zbudowane na chrześcijańskiej moralności, duchowa walka, czy w końcu heroizm, 

nieraz kończący się męczeńską śmiercią – że to wszystko skutkuje spełnieniem się obietnic 

zawartych w Piśmie Świętym. Odnowieniem w zmartwychwstałym Chrystusie. Uzdrowieniem 

świata zniewolonego zepsuciem i marnością. 

Żyjąc we względnym dobrobycie, w miejscu relatywnie wolnym od konfliktów zbrojnych i 

prześladowań religijnych, można by uznać, że daleka jest nam, mieszkańcom Zachodu,  

potrzeba czynów heroicznych. Wzbudzają w nas podziw akty męczeństwa chrześcijan, o 

których co jakiś czas – wszak niezbyt nachalnie, bo to temat daleki i nieszczególnie „na topie” 

– donoszą media z dalekiej Syrii, biednej Somalii, czy z „niecywilizowanego” Afganistanu. 

Jednak czy pod presją codziennych triumfów indywidualizmu, dostatku i obfitości, pod 

pretekstem iluzji szczęścia materialno-fizyczno-zawodowego, za kulisami spektaklu sukcesu, 

nie krzyczymy z rozpaczy prosząc o choćby szczyptę heroizmu? Bo mimo, iż rzadko zdarzają 

się sytuacje, w których dokonuje się niezwykle skrajnych decyzji moralnych lub ginie z rąk 

prześladowcy za swą wiarę, to jednak czegoś tu permanentnie brakuje. Tym czymś jest 

przykazanie miłości. Ksiądz Józef Tischner pisał, iż miłość do bliźniego umożliwia nam 

poznawanie pełnej prawdy o naturze ludzkiej. Z kolei miłość nieprzyjaciół wynosi człowieka 

ponad samego siebie i jest zawsze czymś heroicznym48. Chciałbym zatem zwieńczyć pracę 

następującą konkluzją: istnieją granice poświęcenia chrześcijańskiego, których naruszyć nie 

wolno, jeśli chcemy mówić o zaistnieniu aktu heroicznego. Akt ten w swej formie może bywać 

dyskusyjny, a także nakreślony różnymi ograniczeniami. Tymczasem jego treścią powinna być 

 
48 J. Tischner, Jak żyć?, Wrocław: TUM, 2000, s. 86. 
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zawsze miłość, którą Chrystus nas obdarował i którą możemy dzielić się z innymi. A miłość ta 

jest bezgraniczna, nieskończona, bezbrzeżna. Kompletna w swej istocie. 
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