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KS. PIOTR GŁOWACKI

CHARAKTERYSTYCZNE ELEMENTY ŻYCIA DUCHOW EGO  
W PISM ACH BŁ. HONORATA KOŹMIŃSKIEGO

W 1988 roku Jan Paweł II dokonał beatyfikacji o. Honorata Koźmińskiego 
(1829-1916), kapucyna, który w dużej mierze przyczynił się do odrodzenia du
chowego i moralnego naszego narodu w drugiej połowie XIX wieku. Czynił to 
przy pomocy zakładanych przez siebie zgromadzeń zakonnych. U podstaw dzia
łalności zakonotwórczej Honorat miał najpierw na uwadze podstawy teologiczne 
-  naśladowanie Chrystusa i Maryi. W doktrynie teologicznej o. Honorata da się 
wyodrębnić pewne elementy charakteryzujące życie duchowe: chrystocentryzm, 
maryjność, ideał franciszkański, życie ukryte.

1. Chrystocentryzm
a) Tajemnica wcielenia i odkupienia

Bł. Honorat Koźmiński nie posługiwał się terminem „chrystocentryzm”, ale 
całe jego nauczanie koncentrowało się wokół osoby Jezusa Chrystusa. W swoim 
dziele Powieść nad powieściami wyraźnie wskazuje, że Chrystus jest centrum 
stworzenia; wszystko bowiem, co istnieje, zostało przez Niego i w Nim powoła
ne do istnienia. On razem z Ojcem jest Stwórcą i Panem wszechrzeczy. Chry
stus, w nauczaniu Koźmińskiego, jako Słowo niestworzone stanowi również 
powszechną zasadę istnienia. Będąc samym życiem, jest Ono zarazem źródłem 
i pełnią życia, a powołując coś do istnienia, nie tylko stwarza, ale podtrzymuje 
równocześnie wszystko w istnieniu.1

O. Honorat, nawiązując do treści apokaliptycznego posłania św. Jana, nazy
wa Chrystusa Alfą i Omegą. Wyraża w ten sposób swoje przekonanie, że Jezus 
jest przyczyną i celem ostatecznym wszechrzeczy. Bo czasy przed przyjściem 
Chrystusa na świat dążyły ku Niemu jako swemu celowi, a czasy po Chrystusie 
zwracają się również ku Niemu jako swojej Omedze.2 Dlatego bez Chrystusa nie 
można by wytłumaczyć ani dzieła stworzenia, ani odkupienia wszechświata.

Boga, który jest duchem, nikt z ludzi na ziemi nie jest w stanie widzieć 
oczyma ciała, ponieważ mieszka On w światłości nieprzystępnej dla człowieka.3 
Dlatego, twierdzi Koźmiński, aby poznać Boga, trzeba najpierw poznać Jezusa 
Chrystusa, ale nie w zwykły, lecz w zbawczy sposób. Ponieważ poznanie Jezusa 
według ciała, wyłącznie w Jego człowieczeństwie, nie jest wystarczające do zba
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wienia. Poznać Go w sposób zbawczy to przyjąć Zbawiciela według ducha 
i bóstwa, uznając, że jest Synem Bożym równym Ojcu.

W tajemnicy Wcielenia dostrzega o. Honorat rozpoczęcie nowego etapu 
w zbawczej historii człowieka. W jednej Osobie Słowa Wcielonego zjednoczone zo
stały dwie natury: boska, którą Jezus Chrystus posiada odwiecznie z Bogiem Ojcem 
i Duchem Świętym, oraz ludzka, przyjęta w czasie z Maryi Dziewicy za sprawą 
Ducha Świętego. W ten sposób Bóg-Człowiek stał się ogniwem łączącym ludzkość 
ze źródłem życia i świętości. Przez Wcielenie Jezus Chrystus stał się religijnie 
i moralnie najdoskonalszym spośród synów ludzkich, co według woli Bożej uczy
niło Go reprezentantem całego rodzaju ludzkiego wobec Boga.4 Dlatego z wiarą 
przyjęte Słowo Boże jako współistotne Ojcu w tajemnicy Wcielenia daje każdemu 
moc, aby stał się dzieckiem Bożym i uczestnikiem Jego życia.

Naśladując św. Franciszka z Asyżu, o. Honorat odnosi się ze szczególnym 
nabożeństwem do Dzieciątka Jezus. Narodziny Syna Bożego w ludzkich warunkach 
traktuje on jako przejaw najwyższego stopnia pokory, ubóstwa i umartwienia, 
widząc jednocześnie w tym znaku doskonałe wyniszczenie się Boga z miłości dla 
ludzi. To, co poniża Boga do samej głębi -  stwierdza bł. Honorat -  wynosi jedno
cześnie człowieka na najwyższe szczyty. Stąd ubóstwo, pokorę i umartwienie, jako 
nowe wartości Królestwa Bożego, powinien człowiek włączyć do swego życia du
chowego.5

Prawda o doskonałym wyniszczeniu Boga w tajemnicy Wcielenia łączy się 
w nauczaniu bł. Honorata z tajemnicą krzyża. Dla niego tajemnica Odkupienia 
jest konsekwencją tajemnicy Wcielenia i jej dopełnieniem. Bóg do tego stopnia 
umiłował świat, że Syna swego dał za ludzi na mękę i śmierć.6 Syn Boży przy
jął bowiem ludzkie człowieczeństwo nie po to, aby osądzić ród ludzki, ale aby 
go poprzez swoje człowieczeństwo zbawić.7

Dla o. Honorata Chrystus jest tym, który przez swoją mękę i śmierć przy
wraca człowiekowi prawo do synostwa Bożego, utraconego po upadku pierwszych 
rodziców. Zastanawiając się nad tajemnicą Wcielenia i Odkupienia, Koźmiński 
w obu tajemnicach kładzie bardziej akcent na wyrażającą się w nich miłość Bożą, 
niż na motyw zadośćuczynienia i wynagrodzenia za grzechy. Swoje stanowisko 
opiera on bowiem na przekonaniu, że upadek człowieka dał Bogu niejako moż
liwość do objawienia jeszcze większej chwały Bożej i większego dobra ludzi. 
Jego zdaniem, taki właśnie sposób objawienia miłości Bożej ludziom skutecznie 
pobudza ich do odpowiedzenia miłością na miłość, niż mogłyby sprawić to 
wszystkie dzieła stworzenia.

Prawdą, na której opiera się życie duchowe, według o. Honorata, jest taka: 
„Bóg udzielił się w najdoskonalszy sposób Chrystusowi a Chrystus nam”.8 W Chry
stusie każdy człowiek znajdzie wszystko, czego szuka i pragnie. Dlatego -  zdaniem 
tego autora -  całe życie chrześcijanina powinno być zdążaniem do Chrystusa.

Specyficzną cechą chrystocentryzmu duchowości o. Honorata jest jego rys fran
ciszkański. Polega on przede wszystkim na kontemplacji człowieczeństwa Chrystu
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sowego w aspekcie Jego wyniszczenia i ofiary oraz w naśladowaniu Chrystusa jako 
drogi do Ojca. Wiąże się on szczególnie z kultem Jezusa w żłóbku -  Tego, który się 
uniżył i wyniszczył dla ludzi i przyniósł w ten sposób na świat nowe prawa króle
stwa Bożego. Ten kult wraz z kultem Chrystusa Ukrzyżowanego i Eucharystycznego 
jest szczególnym przejawem franciszkańskiej wdzięczności i miłości do Chrystu
sa, który w tych tajemnicach przedstawia się bł. Honoratowi jako Miłość. Z tym 
rysem chrystocentryzmu franciszkańskiego -  jak zauważa G. Bartoszewski -  łączy 
się nieodzownie w duchowości o. Honorata kult Najświętszego Oblicza oraz życie 
treściami wynikającymi z kultu Serca Pana Jezusa.9

b) Kult Najświętszego Oblicza10
Bł. Honorat wychodząc z prawd chrystologicznych stwierdza, że „w Zbawi

cielu naszym, który miał naturę ludzką doskonałą, święte Oblicze było najczyst
szym zwierciadłem Jego duszy, żywym i miłym weselem Jego serca, widocznym 
wyrazem Jego najskrytszych myśli i najtkliwszych uczuć”.11 Ponadto jest odzwier
ciedleniem doskonałości Bożych i cnót samego Chrystusa.

Według Koźmińskiego oblicze jest zwierciadłem serca, ponieważ ujawnia 
przeżycia wewnętrzne, tak iż patrząc na nie, można poznać coś z tego, co się 
kryje we wnętrzu człowieka. Podobnie -  zauważa on -  jest z Obliczem Jezu
sa. Posiada Ono na sobie „odbicie wszystkich cierpień Zbawiciela”.12 Kontem
plując to Oblicze, chrześcijanin odczytuje w Nim aspiracje duszy Jezusa, które 
wyrażają się w bezgranicznym pragnieniu zbawienia ludzi. Moc bowiem zbaw
cza Najświętszego Oblicza nie zakończyła się z chwilą śmierci Chrystusa. Syn 
Boży nieustannie wstawia się u swego Ojca za ludźmi, a widok Oblicza Zba
wiciela nie tylko przypomina dzieło zbawienia świata, ale także skłania do mi
łosierdzia.

W kontemplacji Najświętszego Oblicza autor dostrzega również zbawienny 
wpływ, jaki wywiera na ludzi. Najświętsze Oblicze, umęczone z powodu grze
chów obrażających Boga, pobudza nas do skruchy i wynagrodzenia, przez co staje 
się skutecznym środkiem wyjednywania miłosierdzia Bożego dla Kościoła i dla 
całej ludzkości. Jednocześnie Oblicze Chrystusa mówi nam w sposób zwięzły 
o Jego męce. Sam Jego widok działa niczym „ogień zapalający” miłość, wzbu
dzając żal za grzechy, zapał do modlitwy i ofiary; jest także nieustannym przy
pominaniem, iż Majestat Boży jest wciąż znieważany, a równocześnie stanowi 
nieodzowną zachętę do dobrego, będąc tym samym „źródłem wszystkich uczuć 
świętych”.13 Kontemplując zatem to święte Oblicze, uczymy się żyć tak, iż staje 
się Ono dla nas regułą doskonalenia.

Z kultem Najświętszego Oblicza Koźmiński łączy ściśle kult eucharystycz
ny i kult Serca Jezusowego. Treść chrystocentryczna Najświętszego Oblicza za
wiera się według niego najpierw we czci Najświętszego Sakramentu, jako jemu 
przyporządkowana. W stosunku natomiast do drugiego nabożeństwa uważał on, 
że kult Oblicza Pana Jezusa wypływa z kultu Jego Serca.
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c) Kult Najświętszego Serca Jezusa
Opierając się na powszechnym przekonaniu, że serce człowieka jest ośrod

kiem ludzkiej miłości, bł. Honorat uważa, iż podobnie Serce Jezusa jest miło
ścią Słowa Wcielonego oraz naturalnym symbolem miłości. Stąd mieć 
nabożeństwo do Serca Jezusa oznacza czcić miłość Jezusową.14

Kult Najświętszego Serca Jezusowego, według Koźmińskiego, przepojony jest 
na wskroś, tak jak i kult Najświętszego Oblicza, duchem wynagrodzenia. Powo
łując się na św. Małgorzatę Marię Alacoque, której objawienia prywatne ożywi
ły ten kult, Koźmiński twierdzi, że Boskie Serce do tego stopnia ukochało ludzi, 
iż całkowicie wyniszczyło się dla nas w przyjęciu ludzkiego człowieczeństwa 
i dobrowolnym wydaniu się na śmierć. W obliczu Bożej miłości posuniętej do 
takiego stopnia, każdy powinien być gotowy -  zdaniem bł. Honorata -  na wszelkie 
ofiary dla miłości Boskiego serca. Kontemplując bowiem istotę serca Jezusa -  
miłość, chrześcijanin w swoim sercu zostaje również pobudzony do miłości. 
Miłości, która inspiruje do wynagradzania, do oddania się za miłość. Uwielbio
na miłość Serca Jezusowego sprawia, że człowiek jest jedno z Nim w miłości, 
a wówczas Bóg jest Bogiem serca ludzkiego.15

Tym samym duchowość tego kultu, zdaniem Koźmińskiego, łączy się z oso
bą, bo odnosi się do osoby Słowa Wcielonego i Jego miłości, której serce jest 
siedliskiem i najbardziej adekwatnym symbolem. Stąd kult Serca Jezusowego jest 
kultem osobowym, obejmującym całą osobę Chrystusa adorowaną w Jego miło
ści, skoncentrowanej w Jego sercu. Serce Jezusa jako symbol doskonałej miło
ści skupia w sobie miłość Chrystusa ku Ojcu niebieskiemu i Jego miłość 
ku ludziom.16

Dla o. Honorata Serce Zbawiciela jest siedliskiem wszelkich cnót i łask oraz 
schronieniem wszystkich dążących do świętości. Dlatego już samo nabożeństwo do 
Najświętszego Serca Jezusa stanowi -  jego zdaniem -  ukrytą skarbnicę świętości 
i ten, kto ją znajdzie, znajdzie życie u Pana oraz wyjedna zbawienie dla wielu lu
dzi. Główne zaś cnoty, które człowiek przez kontemplację może uwielbić w Sercu 
Jezusa, to miłość pełna szacunku i pokory ku Bogu Ojcu; cierpliwość i żal za grze
chy; to serdeczne współczucie dla człowieka biednego oraz stałość ducha pochodzą
ca z najdoskonalszej zgodności woli ludzkiej z wolą Bożą.17

Kontemplując treść Najświętszego Serca Jezusa człowiek jednocześnie uczy 
się tej miłości, która w nim samym doprowadza do wyniszczenia złych skłonno
ści, uzdalniając go do ćwiczenia się w cnotach i czynach, przez które może le
piej podobać się Stwórcy.18

2. Maryjność
Kolejną specyficzną cechą duchowości propagowanej przez o. Honorata jest 

maryjność, która bardzo ściśle łączy się z głoszonym przez niego chrystocentry- 
zmem. Teologicznych podstaw maryjności w życiu i twórczym wysiłku naszego 
autora należy się dopatrywać w jego osobistym nawróceniu, które dokonało się
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-  jak wyznaje -  za przyczyną Maryi. Przez Nią bowiem otrzymał o. Honorat tę 
największą z łask w porządku duchowym, jak i pozostałe w jego życiu.19

Honorat podkreśla, że Maryja, będąc Matką Zbawiciela, nieustannie towa
rzyszy swemu Synowi w ziemskim życiu, począwszy od narodzin aż po śmierć.20 
Wypełniając nakaz Prawa, zawierający w sobie odwieczny zamysł Boga złoże
nia doskonałej ofiary za ludzi, Maryja ofiarowała w świątyni swego Syna. Uczy
niła to nie tylko we własnym imieniu, ale w imieniu wszystkich ludzi, ponieważ 
Chrystus przyszedł na świat, by wszystkich zbawić. W ten sposób -  zdaniem 
o. Honorata -  Maryja postąpiła jak nowa Ewa, wynagradzając winę starej Ewy. 
Ofiara ta nie była li tylko zwykłą ceremonią, lecz zakładała doskonałe poznanie 
wydarzeń przyszłych. Innymi słowy, ofiarowaniem w świątyni Maryja w sposób 
uprzedzający złożyła Chrystusa u stóp krzyża, co zostało wyrażone poprzez prze
pełnione boleścią Jej serce. Apogeum owego cierpienia dostrzegamy w obecno
ści Matki przy ukrzyżowaniu Syna, kiedy to „przebita” bólem stała pod krzyżem 
Chrystusa. Jak zauważa Koźmiński, duszą i ciałem była obecna w cierpieniu Syna, 
którego bez reszty kochała. Dlatego popularyzując tę prawdę, nasz autor stwier
dza, że sam widok umierającego Syna sprawiał, że Jej życie niepodzielnie sprzę
gło się z Jego życiem, a Jej konanie z Jego konaniem, dlatego Maryja żyła 
nieustannie konając. Nikt inny nie kochał doskonalej Jezusa niż Ona, Jego Mat
ka, dla której Chrystus był jednocześnie Synem i Bogiem, stąd nikt oprócz Niej 
nie mógł doskonalej z Nim współcierpieć. Słusznie więc uznaje Koźmiński, że 
do ofiary Zbawiciela, będącej źródłem i podstawą Odkupienia, nie mogło dołą
czyć się nic skażonego i nic nieczystego, nawet najmniejszy cień grzechu. Jedy
nie istota, która była wolna od wszelkiej zmazy, Niepokalanie Poczęta, mogła 
brać udział w kładzeniu podwalin zbawienia.

W nauce o. Honorata Kalwaria staje się jednocześnie szczytowym miejscem 
dzieła odkupienia i jedności Maryi z Synem. Trzeba jednak zaznaczyć, że owo 
zjednoczenie w cierpieniu nie dokonuje się na płaszczyźnie fizycznej, lecz du
chowej. Maryja nie została ukrzyżowana obok swego Syna; nie dokonuje także 
żadnego dodatkowego dzieła, które mogłoby być z zewnątrz dołączone do dzieła 
Chrystusa, jednak cierpi z powodu Jego cierpień. Jej ból jest odbiciem bólu 
Zbawiciela w Jej macierzyńskiej duszy, zaś Jej pragnienia są duchowym odbi
ciem pragnień Odkupiciela. Będąc Matką Syna Bożego, uczestniczy w odkupie
niu przez swoje współcierpienie.21

Maryja -  zauważa o. Honorat -  była w pełni świadoma, że nie dla siebie 
stała się Matką Zbawiciela, dlatego naśladując Boga Ojca, który do tego stopnia 
ukochał świat, że dla jego odkupienia poświęcił własnego Syna, sama również 
z podobnej miłości do ludzi oddała Go, by złożył tę odkupieńczą ofiarę. W ten 
sposób ujawniło się Jej powszechne i duchowe macierzyństwo, które Chrystus 
uroczyście proklamował na krzyżu: „Niewiasto, oto Syn Twój” (J 19, 26), odda
jąc w osobie Jana w macierzyńską opiekę Maryi wszystkich ludzi, przez co 
Maryja stała się oficjalnie naszą Matką, by jako Matka całego Kościoła trosz
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czyć się dalej o nasze zbawienie.22 Skoro Bóg objawił się ludziom w Chrystusie 
poprzez Maryję, to najodpowiedniejszą drogą człowieka ku Bogu jest właśnie 
Bogarodzica, stanowiąca duchowy pomost wyrażający się w matczynej opiece. 
Honorat głęboko wierzył w tę prawdę, skoro sam oddał się Maryi w niewolę 
miłości oraz propagował ideę maryjnego niewolnictwa.

Warto zapytać: co oznacza w ujęciu naszego autora oddanie się Maryi 
w niewolę? O. Honorat jako zakonnik doskonale odczytuje treść duchowej war
tości tego stwierdzenia. W jego ujęciu oznacza ono przede wszystkim nieposia
danie niczego i nieprzywiązywanie się do niczego, by przez to stanowić li tylko 
własność Matki Bożej. Jej na własność powinien się więc ofiarować każdy, kto 
Bogurodzicę miłuje i pragnie Jej pomagać w odrodzeniu i uświęceniu świata. By 
być niewolnikiem Maryi, człowiek nie musi posiadać wielkiej świętości. Potrze
ba jedynie w sposób niepodzielny oddać się Matce Bożej.

Oddanie się w niewolę Maryi wcale nie umniejsza chwały należnej Jezusowi, 
ani nie oddala od Boga, gdyż Bogurodzica ze względu na Boga-Człowieka zosta
ła wybrana i powołana do godności Matki Chrystusa. Dlatego Maryja niczego 
i nikogo nie zatrzymuje dla siebie, lecz w najdoskonalszy sposób oddaje swojemu 
Synowi. Im więc doskonalej człowiek odda się i powierzy się Maryi, tym bardziej 
Maryja oddaje go Bogu -  twierdzi bł. Honorat.23 Zadaniem zaś każdego, kto odda 
się w niewolę Maryi, jest naśladować Ją w cichym, pracowitym, skromnym i ukry
tym życiu przed światem, ponieważ idea maryjnego niewolnictwa nie opiera dosko
nałości życia na zewnętrznych oznakach, lecz na wewnętrznej sprawności.24

Maryjny chrystocentryzm, przejawiający się w różnych aspektach, jest dla 
o. Honorata największą zachętą do naśladowania Maryi jako Tej, która najdo
skonalej oddała się Bogu, a tym samym miała możliwość najdoskonalszego od
tworzenia w sobie obrazu Chrystusa, co stanowi pewną drogę do ostatecznego 
wypełnienia się w Bogu. Nie dziwi przeto, że szczególnym wyrazem maryjności 
bł. Honorata jest wielość form kultu Bogurodzicy. Czcił Maryję we wszystkich 
niemal tajemnicach: Niepokalanego Poczęcia, Macierzyństwa, jako Matkę Bożą 
Bolesną, w kulcie Niepokalanego Serca i Matki Bożej Częstochowskiej.25 Ta 
niezwykła cześć obejmowała także liczne akty osobistego oddania się Matce Bożej 
w połączeniu z wyborem jej na Orędowniczkę, Pocieszycielkę, Wspomożyciel- 
kę, Nauczycielkę w głoszeniu Słowa Bożego, Doradczynię w spowiedzi, Obroń
czynię czystości, Pośredniczkę, Opiekunkę...

Nauczanie o. Honorata na temat roli Maryi w dziele odkupienia ludzi oraz 
w osobistym życiu człowieka, podyktowane prawdziwą miłością do Boga i Mat
ki Zbawiciela, było zarazem ukazaniem szczytów doskonałości chrześcijańskiej.

3. Ideał franciszkański
Duchowość o. Honorata miała swoje źródło w duchowości franciszkańskiej. 

Ducha franciszkańskiego przyswoił on sobie nie tylko ze względu na duchowość 
zakonu, ale przede wszystkim dlatego, że św. Franciszek z Asyżu stał się jego
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umiłowanym świętym, wzorem doskonałego życia chrześcijańskiego. W swoim 
Notatniku duchowym nasz autor uczynił bowiem wyznanie, że szczególne nabożeń
stwo do św. Franciszka miał już przed wstąpieniem do zakonu, i gorąco się wów
czas do niego modlił, aby mógł zostać jednym z duchowych jego synów. A kiedy 
lepiej poznał życie Ojca Serafickiego i jego cnoty, to do tego stopnia pokochał tego 
Świętego, że nie tylko pragnął go czcić, wysławiać, ale przede wszystkim dosko
nale naśladować w życiu przez dosłowne zachowanie jego nauki.

Koźmiński, urzeczony postacią Świętego z Asyżu, nie tylko sam go czcił 
i naśladował, ale również stawiał go za powszechny wzór dla wszystkich ludzi. 
W św. Franciszku widział bowiem doskonały wzór życia chrześcijańskiego dla każ
dego człowieka, ponieważ -  jego zdaniem -  każdy z powodzeniem mógł i powinien 
naśladować pokorę świętego, jego ubóstwo -  przynajmniej w sferze ducha -  oraz 
cierpliwość w znoszeniu cierpień. Według oceny o. Honorata odzwierciedlenie 
między innymi tych cech w osobistym życiu pozwala każdemu być prawdziwym 
chrześcijaninem i autentycznym naśladowcą Jezusa Chrystusa.26

Przykład życia św. Franciszka był dla bł. Honorata argumentem, że nikt nie 
może się wymawiać od dążenia do doskonałości. Kto rozumie ducha św. Fran
ciszka, tak jak on stara się odpowiedzieć na wezwanie Chrystusa: „Bądźcie wy 
doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5, 48), by przez ukrzy
żowanie swego ciała z jego namiętnościami i pożądliwościami móc należeć do 
Boskiego Zbawiciela (por. Ga 5, 24). Tym bardziej, że w czasie chrztu chrześci
janin wyrzeka się wszelkiej pychy świata. Ma co prawda korzystać z tego świa
ta, ale tak go używać, jakby go nie używał. Aby nie pozwolić się pochłonąć przez 
ten świat, powinien nieustannie swoje życie kierować ku Bogu, czego najlepszym 
wzorem według naszego autora jest Święty z Asyżu.27

Bł. Honoratowi imponował przede wszystkim „styl”, w jakim św. Franciszek 
ńaśladował Chrystusa. Ten „niezwykły styl” sprowadza się do trzech zasad, które 
Jezus dał swoim uczniom. Pierwsza zachęca: „Jeśli chcesz być doskonały, idź, 
sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem 
przyjdź i chodź za Mną” (Mt 19, 21); druga przestrzega: „Jeśli ktoś chce pójść za 
Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśla
duje” (Mt 16, 24); trzecia poucza: „Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do 
swych trzosów. Nie bierzcie na drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani 
laski” (Mt 10, 9-10). Przyjęcie tych zasad jako reguły postępowania w świadomym 
dążeniu do świętości pozwala wspiąć się na szczyty życia duchowego; sprawia, że 
Chrystus tak jak dla Franciszka, tak dla każdego może stać się wszystkim. Wszyst
kim w znaczeniu wypełnienia całej egzystencji człowieka jako jego drogi, prawdy 
i życia; drogi, która prowadzi do Ojca; prawdy, która zaspokaja całkowicie umysł 
i serce; życia, które jest prawdziwe w doczesności i wieczności.28 Osiągnąć ów 
doskonały stopień świętości życia na wzór Ojca Serafickiego przez pogodne przyj
mowanie wzgardy ze strony innych oraz dobrowolne zapieranie się siebie, by cał
kowicie o sobie zapomnieć dla Boga, było główną treścią nauczania bł. Honorata.
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Honorat rozumiał, że konsekwentne realizowanie owego ideału życia nie jest 
możliwe dla nikogo bez żywej wiary, którą odznaczał się św. Franciszek. Analizu
jąc więc jego życie i próbując go naśladować, stwierdza, że do każdej sytuacji bądź 
czynności trzeba odnosić się z żywą wiarą. Niczego bowiem nie można sądzić je
dynie po ludzku i rozwiązywać w kategoriach doczesności, ponieważ wszystko ma 
wymiar głębszy niż teraźniejszość. Żadnego też wydarzenia w życiu człowieka nie 
można uznawać tylko za dzieło przypadku, gdyż zawsze jest ono żywą interwencją 
Boga. Idąc za swym duchowym mistrzem, o. Honorat nauczał, by z żywą wiarą 
spełniać nie tylko wielkie dzieła, ale przede wszystkim kierować się nią w codzien
nym życiu, wśród zwykłych obowiązków i przeciwności.29

W życiu św. Franciszka zauważa się gorliwość, którą o. Honorat nazywa 
duchem świętego zapału. Gorliwość jako przeciwstawienie oziębłości, indyferen- 
tyzmu, obojętności w rzeczach wiary była stałym usposobieniem stanowiącym
0 duchowej mocy Świętego. A to pozwalało mu zawsze entuzjastycznie przyj
mować naukę Chrystusa i na serio kierować się jej prawami w każdym doświad
czeniu.30 Takiej żarliwości ducha w wierze pragnął bł. Honorat nie tylko dla 
siebie, ale także dla wszystkich chrześcijan. By ją osiągnąć, proponował w tym 
celu czynić liczne postanowienia, podejmować ćwiczenia ascetyczne, robić co
miesięczne rachunki sumienia z postanowień i ich realizacji, a wszystko to sta
rać się czynić na wzór i według poleceń Biedaczyny z Asyżu.

Wpatrując się w Chrystusa i jego wiernego naśladowcę w osobie Ojca Serafic
kiego, autor dostrzegał trzy wyjątkowe cnoty: pokorę, ubóstwo i umartwienie -  
które uważał za niezbędne w rozwoju życia duchowego. Posiadanie tych cnót sta
nowiło według niego nieodzowny warunek poprawności duchowego życia francisz
kanina i każdego, kto pragnął iść drogą wskazaną przez św. Franciszka.31

Aby naśladować św. Franciszka w pokorze, zdaniem Koźmińskiego, trzeba 
tak jak on odnosić się do rzeczywistości z niezwykłą prostotą i w niczym nie 
szukać siebie, a tylko chwały Bożej lub zbawienia bliźnich. W ten sposób chrze
ścijanin całkowicie wyzbywa się próżnej i przewrotnej mądrości tego świata, która 
prowadząc do obłudy i udawania, oddala go od źródła prawdy i prawdziwego 
duchowego życia.32

Dostrzegając niezwykłą wartość cnoty pokory w duchowości swego mistrza, 
Koźmiński sam walczył o nią wytrwale i modlił się o nią dla siebie, a starania ja
kie czynił w tym przedmiocie, uwidocznione są w jego Notatniku duchowym.

Nieodłączną cechą ducha franciszkanizmu jest ubóstwo. Ma ono swoje źró
dło w ubóstwie Chrystusa, szczególnie ukazane w Narodzeniu i Ukrzyżowaniu. 
Te dwie tajemnice otwierają i zamykają wyrzeczenie oraz ogołocenie Zbawicie
la w Jego ziemskim życiu, Jego wyniszczenie się z miłości dla ludzi.33 Zbawi
ciel sam pragnął, aby Jego uczniowie odrywali swoje serca od dóbr ziemskich
1 porzucili wszystko, co stanowiłoby przeszkodę w pójściu za Nim. Od samego 
więc Chrystusa Franciszek i jego naśladowcy czerpią odwagę do całkowitego 
i definitywnego wyrzeczenia się wszystkiego bez żalu.34
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W kontekście wartości duchowych ubóstwo dla bł. Honorata nie oznaczało 
tylko zachowania dystansu do wszelkiego rodzaju bogactwa i dóbr doczesnych, 
ale również na wzór św. Franciszka, powinno być wyrzeczeniem się wszelkich 
zaszczytów i godności ludzkich, a ostatecznie wyrzeczeniem się samego siebie -  
własnych zachcianek i egoizmu. Uczynił to, ofiarując się Chrystusowi przez 
Maryję aktem „Totus tuus”. Realizując ideał ścisłego ubóstwa franciszkańskiego 
we własnym życiu, chrześcijanin -  zdaniem o. Honorata -  nie powinien czynić 
tego przez podejmowanie jakichś surowych wyrzeczeń. Do uświęcania siebie 
poprzez cnotę ubóstwa nie powinien skłaniać go rygoryzm, ale rzeczywista mi
łość do ubóstwa, jakie dostrzega w życiu Chrystusa dzięki głębokiej kontempla
cji tajemnicy Wcielenia i Męki.35

Duch seraficzny jest również duchem pokuty. Umartwienie zmysłów dopeł
nia bowiem dzieła całkowitego nawrócenia się do Boga, rozpoczętego przez 
pokutę i ubóstwo. Umartwienie, choć nie jest doskonałością samą w sobie -  jak 
zauważa Koźmiński, powołując się na św. Franciszka -  to jednak jest koniecz
ne, ponieważ otwiera drogę do miłości Bożej, przynosząc światło umysłowi 
i pokój sercu. Stosowanie zatem pokut zewnętrznych przy równoczesnym umar
twieniu wewnętrznym jest pewnym środkiem wprowadzającym człowieka na 
drogę doskonałości chrześcijańskiej -  podkreśla Błogosławiony.

Koźmiński miał świadomość, że praktyka franciszkańskiego ideału przez 
realizację jego głównych cech: pokory, ubóstwa i umartwienia, wprowadzając 
łączność z Bogiem i dystans w stosunku do rzeczy, rodzi w sercu chrześcijanina 
pokój i radość. Ów duchowy stan szczęścia nazywa on za św. Franciszkiem ra
dością doskonałą. Człowiek uzyskuje ją tylko w wyniku zwyciężania samego 
siebie przez doskonałe zaparcie się, umartwienie namiętności, znoszenie przykrych 
sytuacji życia, ze względu na miłość Chrystusa. Zachowanie się bowiem w prze
ciwnościach i doświadczeniach życiowych z podobną godnością jak Zbawiciel, 
stanowi o prawdziwej radości. Żywym przykładem potwierdzającym możliwość 
przyjęcia takiej postawy i uzyskania radości doskonałej jest Biedaczyna z Asy
żu. Jego zaś uczeń w naśladowaniu swego duchowego mistrza, radując się Bo
giem, cieszy się wszystkim i ze wszystkiego.36 Dlatego Honorat propagował 
dostępny, zwyczajny i prosty do naśladowania dla każdego wzór życia duchowe
go, zakładając wśród wiernych bractwa tercjarzy.37

4. Życie ukryte
Akceptując radykalizm ewangeliczny, o. Honorat dostrzegł w ukrytym życiu 

Jezusa i Maryi w Nazarecie doskonały wzór życia chrześcijańskiego. Trudne 
warunki społeczno-polityczne, w jakich wówczas znalazł się naród Polski, sprzy
jały temu, by ukazać ten model ewangeliczny jako ideał życia duchowego. Nie 
proponował go on jednak ze względu na trudne warunki zewnętrzne życia co
dziennego, choć tej okoliczności nie da się całkowicie wykluczyć, ale przede 
wszystkim ze względu na realizację Ewangelii i naśladowanie Chrystusa. Sam
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jako zakonnik prowadząc życie odcięte od świata, ideę „ukrycia” przeżył i przy
jął jako charyzmat swego powołania. Idea życia ukrytego była jego pasją, którą 
niezłomnie propagował w celu uświęcania innych. Posiadając osobiście wyjąt
kowy dar ukazywania i przekonywania o sensowności tego rodzaju życia, pocią
gnął na jego drogę niewiasty i mężczyzn.38

Nasuwa się więc pytanie, jaka treść kryje się pod pojęciem życia ukrytego 
w nauczaniu naszego autora? W nauczaniu o doskonałości chrześcijańskiej mówi 
się w ogóle o „prawie ukrycia”, bo doskonałość nie jest przecież na pokaz. 
O takim „ukryciu” mówi się w odniesieniu do życia zakonnego, które zwykle 
przedstawia się jako ukryte za klauzurą, prowadzone w odosobnieniu od świata. 
Sam fakt zewnętrznego odosobnienia sprawia jednak, iż otoczenie wie o istnie
niu takiego życia zakonnego, wie o istnieniu pewnej grupy ludzi dążących na tej 
drodze do doskonałości. Zwłaszcza gdy ubiór zakonny i życie wspólne powodu
ją ujawnienie tego życia od strony zewnętrznej. Stąd realizowanie idei życia 
„w pełni” ukrytego przed światem powinno polegać, zdaniem bł. Honorata, na 
dążeniu do doskonałości chrześcijańskiej bez żadnych oznak zewnętrznych, dą
żenie nie poza zakonem, lecz w zgromadzeniu zakonnym „ukrytym”.39 Istota życia 
zakonnego -  jego zdaniem -  nie polega na noszeniu habitu, życiu w klasztorze, 
na odsunięciu się od wszystkiego czy na wielości ćwiczeń lub pokut. Polega ona 
na dążeniu do doskonałości przez opuszczenie sercem wszystkiego i przez za
chowanie trzech rad ewangelicznych, czyli ślubów.40

Motywem do obrania takiego stylu życia w zgromadzeniach ukrytych powin
no być: pragnienie doskonalszego naśladowania życia Jezusa, Matki Bożej i świę
tych, pragnienie większego zaparcia się i poświęcenia, pragnienie utrzymania 
pokory i czystości serca, pragnienie bezpieczniejszego i skuteczniejszego wpływu 
na drugich. Słuszność wyboru życia ukrytego potwierdza przede wszystkim przy
kład Zbawiciela. Chrystus także prowadził życie ukryte przed światem. Nikt prawie 
nie zdawał sobie sprawy z Jego Boskiego posłannictwa. Uchodził przecież za zwy
kłego syna cieśli (por. Mt 13, 54-55), szarego mieszkańca Nazaretu.41 Gdyby przy
szedł jako znany i wielbiony, nie pokazałby prawdziwej swej miłości i nie 
umielibyśmy docenić łaski Wcielenia. Chrystus głosząc Ewangelię ukrywał się 
często dla uniknięcia niepotrzebnego rozgłosu czy też prześladowania, aż do cza
su, kiedy nadeszła Jego godzina. Każdy też, zauważa o. Honorat, kto ukrywa przed 
światem swoje wyższe aspiracje oraz poświęcenie się Bogu i sprawie zbawiania 
dusz, czyniąc to dla pokory, naśladuje przez to wzór najwyższej świętości.

Aktualność idei „życia ukrytego” wiązał Koźmiński również z obecnością 
Chrystusa w Najśw. Sakramencie, ponieważ z tajemnicą ukrytego działania łaski 
Bożej w tym znaku chrześcijanin spotyka się zawsze. W ukryciu się Zbawiciela 
w Najśw. Sakramencie widział on najwyższy akt miłości Boga i ludzi, jak i najsku
teczniejszy środek przebywania z nimi i zbliżania ich do Boga. Tak samo życie ukry
te, prowadzone z pobudek miłości do Pana Boga, stanowi wyższy stopień miłości 
Boga i ludzi oraz skuteczniejszy środek pozytywnego oddziaływania na nich.

9 2



Rozważanie życia ukrytego Chrystusa przez bł. Honorata prowadzi go do od
krycia i zrozumienia zasady, iż w życiu duchowym nie chodzi o ludzką aktywność 
wyrażoną w różnych akcjach, która miałaby przysłużyć się dla sprawy Królestwa 
Bożego przez podniesienie poziomu pobożności, jak na ogół się sądzi, lecz chodzi 
o dogłębne uświadomienie sobie, że nic się właściwie dobrego uczynić nie może, 
ani nic się nie znaczy bez posiadania stanu łaski uświęcającej w duszy. Przez nią 
Bóg czyni człowieka narzędziem sposobnym do wykonania takiego bądź innego 
dzieła według swojej woli.42 Ostatecznie -  stwierdza autor -  do Boga należy użyć 
nas na pożytek drugich lub spalić jak kadzidło na ofiarę miłą dla Niego, ponieważ 
wola Boża jest wszystkim, a pełnienie jej jest największą doskonałością.

Z nauczania bł. Honorata wynika, że prowadzenie życia ukrytego w zgro
madzeniach ukrytych, a także przez ludzi świeckich, ma przede wszystkim po
móc wejść w istotę życia duchowego, która polega na złożeniu z siebie ofiary 
Bogu w taki sposób, aby nikt z ludzi o niej nie wiedział, a pozostając tylko ta
jemnicą między człowiekiem i Bogiem, była ofiarą czystą i nieskalaną żadną 
próżnością. Osiągnięcie takiego stopnia dojrzałości duchowej pozwoli człowie
kowi stać się bezinteresownym darem dla Boga, owocem miłości człowieka 
wyrastającym z samej jej istoty.43
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