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PRZEDMOWA
B„. Marcelina Darowska ą darem na trzecie tysia clecie!
Kaz demu, kto bierze do reki te ksia z ke, cisna sie na usta zasadne pytania: dla kogo jest ona darem? I jakim jest darem? Czyz
jako za„oz ycielka Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia
Najswietszej Maryi Panny dla niepokalanskiej wspolnoty nie jest
wspania„ym wzorem do nasladowania? Alez oczywiscie! A czy
dla tysiecy dziewcza t i kobiet ą wychowanek niepokalanskich
szko„, ona ą ktora doswiadczy„a radosci i cierpien z ycia ma„z enskiego ą nie jest znakiem nadziei, z e rowniez w swieckim
z yciu moz na dosiegac szczytow chrzescijanskiej doskona„osci?
Bez wa tpienia, tak! Nie inaczej B„ogos„awiona widzi lud Boz y:
kap„ani, osoby konsekrowane i swieccy nie tylko w Polsce, ale
rowniez poza jej granicami, czasem bardzo odleg„ymi.
Dnia 6 X 2006 r. mine„o dziesiec lat od tamtego, ska panego
w jesiennym s„oncu niedzielnego poranka na Placu sw. Piotra w
Rzymie, kiedy Jan Pawe„ II wynios„ do chwa„y o„tarzy Marceline
Darowska (1827-1911). Wraz z nia Papiez beatyfikowa„ Wincentego Lewoniuka i jego 12 towarzyszy, tzw. meczennikow podlaskich, unitow z Pratulina, ktorzy zgineli z ra k Kozakow w obronie wiary w 1874 roku, a ponadto Edmunda Ignacego Rice
(« 1844), Irlandczyka, za„oz yciela Zgromadzenia Braci od Ofiarowania, Marie Anne Mogas Fontcuberta (« 1886), Hiszpanke,
za„oz ycielke Zgromadzenie Siostr Franciszkanek Misjonarek
Matki Boskiego Pasterza.
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W homilii, wyg„oszonej w jezyku w„oskim, Ojciec swiety
podja „ temat winnicy, ktora jest symbolem spo„ecznosci wierza cych i wskaza„ na potrzebe nieustannego dawania swiadectwa
wiernosci wobec ” Pana winnicyę . Takimi swiadkami jest niewa tpliwie grono szesnastu nowych b„ogos„awionych, a wsrod
nich Marcelina Darowskiej. O niej mowi„ Papiez wychodza c ze
s„ow Ewangelii sw. Jana (15, 5): ” Kto trwa we mnie, a Ja w nim,
ten przynosi owoc obfityę . Warto w ca„osci przypomniec te s„owa: ” Dzis Koscio„ cieszy sie z wyniesienia na o„tarze b„. Marceliny Darowskiej, Wspo„za„oz ycielki Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia Najswietszej Maryi Panny. Ca„e z ycie b„. Marcelina by„a ta , ktora nieprzerwanie » pozostawa„a w Bogu’ poprzez modlitwe i wierne nasladowanie Jezusa Chrystusa, ktory
umi„owa„ ludzi az do konca (por. J 13, 1).
» Rozprzestrzeniac Krolestwo Boz e w duszach ludzkich
i wprowadzac je w swiecie’ ą to program jej dzia„alnosci apostolskiej, rodza cy sie w milczeniu serca zanurzonego w modlitwie. Pragne„a przede wszystkim, aby prawda, mi„osc i dobro
mog„y zwyciez ac w z yciu ludzi i zmieniac oblicze umi„owanego
Narodu. Matka Marcelina prowadzi„a wielkodusznie, razem ze
swoimi siostrami, z mudne dzie„o budowania Krolestwa Chrystusa, k„ada c szczegolna uwage na formacje religijna m„odego
pokolenia, a zw„aszcza dziewcza t, na rozwoj katechezy i pracy
wychowawczej. W z yciu przyznawa„a szczegolna role chrzescijanskiej kobiecie, jako » z onie, matce i obywatelce swego kraju’ .
Z wielka gorliwoscia troszczy„a sie o rozwoj Krolestwa Boz ego
w rodzinach, gdyz tylko rodzina zdrowa i swieta » zbudowana
ą jak mawia„a ą na Bogu’ , moz e byc fundamentem nowego
spo„eczenstwa. Nowa B„ogos„awiona jest przyk„adem wiary apostolskiej, ktora tworzy nowe formy obecnosci Koscio„a w swiecie,
kszta„tuje spo„eczenstwo bardziej sprawiedliwe i bardziej ludzkie, ktore » trwa i przynosi owoc’ w Chrystusieę (nr 6).
W tych kilku zdaniach Jan Pawe„ II stresci„ d„ugie i bogate
z ycie b„. Marceliny, wskazuja c na kilka zasadniczych rysow jej
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macierzynskiej postawy. Jest to w pierwszym rzedzie g„ebokie
z ycie modlitwy, dosiegaja ce szczytow mistyki. Z niej rodzi„a sie
troska o ludzi i ca„y Narod, a zw„aszcza o godnosc kobiety
i swietosc rodzin. Na podkreslenie zas„uguje ostatnie zdanie Papiez a, w ktorym stwierdza, z e Matka Darowska moca swej wiary
apostolskiej, tworzy„a nowe formy obecnosci Koscio„a w swiecie,
aby skutecznie wp„ywa„ na przemiane z ycia spo„ecznego. Nie
by„a wiec ona zwyk„a , swia tobliwa zakonnica , kryja ca sie przed
swiatem w zacisze klasztornych murow. Przeciwnie, umocniona
„aska czerpana z sakramentow swietych i modlitwy mistycznej
przez ywanej w ciszy klasztornej celi, nasza B„ogos„awiona nieustannie, niemal do ostatniej chwili z ycia, wychodzi„a do swiata,
do ludzi1.
Ta postawa odwaz nej Aposto„ki z II po„owy XIX wieku i pocza tku XX wieku, jakz e podobnych do naszego prze„omu tysia cleci, by„a i wcia z pozostaje wielkim darem dla wszystkich. Kto
wie, moz e paradoksalnie, bardziej jest ona darem i wzorem dla
ludzi swieckich, z yja cych w ma„z enstwach, aniz eli dla zakonnic.
Sama bowiem doswiadczy„a radosci z ycia ma„z ensko-rodzinnego i nieod„a cznie zwia zanego z nim cierpienia. O tym, z e apostolat B„ogos„awionej nie wygas„ wraz z jej smiercia 5 I 1911 r., lecz
przeciwnie ą przynosi b„ogos„awione owoce, moglismy przekonac sie zw„aszcza po jej beatyfikacji. Z perspektywy dziesieciolecia widac, jak nieustannie rosnie zainteresowanie osoba i dzie„em B„ogos„awionej w roz nych srodowiskach i krajach.
Ogolnopolska sesja naukowa, jaka mia„a miejsce w auli szymanowskiego klasztoru siostr niepokalanek w dniu 23 IX 2006 r.
z udzia„em oko„o 500 osob (siostr, wychowanek, uczennic, kap„anow i przyjacio„ Zgromadzenia), mia„a na celu przede
wszystkim wyraz enie wdziecznosci Bogu za dar Matki Marceli1 Nas ladujmy ich wiernos c i odwage. Homilia Ojca s wietego wygżoszona podczas
Mszy s w. beatyfikacyjnej 6 paŚdziernika, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 1112, s. 40-41.
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ny, probe bilansu odnosnie do rozprzestrzeniania sie jej kultu,
jak i wskazania, czego moz emy nauczyc sie od niej wkraczaja c w
trzecie tysia clecie. Ksia z ka, ktora oddajemy do ra k czytelnikow
jest zebraniem owocow tego spotkania, ktore odby„o sie w klimacie radosnej wdziecznosci, zamyslenia i modlitwy. Sk„ada„o
sie ono z trzech czesci: naukowej, liturgicznej i artystycznej.
W czesci naukowej po s„owach otwarcia prze„oz onej generalnej m. Niny Michalak, referaty wyg„osili: s. Janina Martynuska
nt. Przygotowanie i przebieg beatyfikacji Matki Marceliny; s. Daniela
Myszka nt. Kult bż. M. Marceliny Darowskiej; mgr Marta Majewska (Caen we Francji) nt. Program wychowawczy M. Marceliny. W
drugiej czesci poobiedniej g„os zabrali: ks. prof. dr hab. Stanis„aw
Urbanski (UKSW) nt. Bż. M. Marcelina Darowska ą gżowna przedstawicielka polskiej mistyki kobiecej; dr Katarzyna Swierszcz
(WSPiZ im. B. Janskiego w Warszawie) nt. Szkoża s wietos ci wedżug
mys li bż. M. Marceliny Darowskiej; ks. dr Andrzej Panasiuk (Mogilno k. Gniezna) nt. Patriotyzm bż. M. Marceliny. Po krotkiej przerwie, w czasie ktorej uczestnicy mieli okazje spotkac sie ze soba
przy kawie i herbacie, w obecnosci Pasterza Diecezji źowieckiej
bp. prof. dr. hab. Andrzeja F. Dziuby ostatni z referatow nt. Maryja w dos wiadczeniu mistycznym Bżogosżawionej wyg„osi„ niz ej
podpisany. S„owo podsumowania tej czesci jubileuszowego spotkania nalez a„o do nestorki wychowanek niepokalanskich prof.
Anny Wolanskiej-Komornickiej. Teksty powyz szych wysta pien,
uzupe„nione dwoma artyku„ami oraz bibliografia i wykazem
form czci dla B„ogos„awionej stanowia tresc niniejszego tomu.
Kulminacyjnym momentem obchodow dziesieciolecia beatyfikacji by„a uroczysta Msza sw. w kaplicy szymanowskiej pod
przewodnictwem Pasterza Diecezji źowickiej, transmitowana
przez Radio Niepokalanow. Z Ksiedzem Biskupem, ktory wyg„osi„ takz e homilie, koncelebrowa„o kilkunastu kap„anow diecezjalnych i zakonnych, zaprzyja…nionych ze Zgromadzeniem.
Kaplice wype„nia„y liczne poczty sztandarowe szko„ niepokalanskich z ca„ej Polski, jak rowniez 14 Pu„ku U„anow Jaz„owieckich.
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Podnios„a oprawe muzyczna liturgii zapewni„ chor siostr oraz
uczennic szymanowskiego liceum.
Dope„nieniem uroczystosci by„a wieczorna akademia okolicznosciowa pt. ” Zawsze by„am szczesliwaę , ktora zaprezentowa„y uczennice szymanowskiego gimnazjum i liceum. Ksia dz
Biskup w s„owach zamykaja cych uroczystosc, nie tylko podziekowa„ wszystkim organizatorom i uczestnikom, a zw„aszcza wystepuja cym na scenie dziewczetom, ale zauwaz y„ takz e zaskakuja ca dla wszystkich zbiez nosc cytatow z pism Matki Darowskiej,
jakie pojawia„y sie zarowno w czesci naukowej, jak i artystycznej. Jest to wymownym swiadectwem, z e jej mysl zdo„a„a juz
g„eboko wnikna c w serca uczestnikow tego spotkania. Czas
wiec, aby w trzecim tysia cleciu ma drosc b„. Marceliny, wcia z
odkrywana i zg„ebiana, kszta„towa„a nasze postawy mi„osci do
Boga i bli…niego oraz postawy apostolskiej troski wobec swiata.
Bogactwo przez yc centralnych obchodow dziesieciolecia beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej dokumentuja zawarte
w tej ksia z ce zarowno teksty, jak i fotografie.
ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski
Lublin, 16 I 2007 ą w 180. rocznice urodzin
Marceliny Darowskiej

Bp Andrzej F. DZIUBA

HOMILIA PODCZAS
MSZY S W. DZIE KCZYNNEJ
Z OKAZJI DZIESIE CIOLECIA
BEATYFIKACJI
MATKI MARCELINY DAROWSKIEJ
Przewielebna Matko, czcigodne siostry, bracia w kap„anstwie, czcigodne poczty sztandarowe, szanowne absolwentki tej
dostojnej szko„y.
Siostry i bracia, bardzo drogie uczennice, ktore jestescie nadzieja Matki Marceliny Darowskiej!
1. Wieczernik szko—a wiary i jednosci
Koscio„ swiety w liturgii S„owa prowadzi nas do wyja tkowego miejsca ą do Wieczernika. Jest on miejscem poz egnania,
w ktorym Chrystus chce swoim najbliz szym przekazac to, co Jego zdaniem wydaje sie najwaz niejsze; to, co wydaje sie byc synteza ca„ego trudu przebywania razem z uczniami, gdy przemierza„ Ziemie Palestynska , pisza c dzieje historii zbawienia. Wskazuje na prawde, iz grono Aposto„ow ma byc zacza tkiem wielkiego dzie„a, ma byc fundamentem tego, co bedzie trwac, choc
w przemijaniu pokolen, bowiem nawet w historii zbawienia istnieje zobowia zanie jednego pokolenia wobec drugiego. Trzeba
podja c pewne zadanie, jak Chrystus mowi„ w swej s„ynnej Modlitwie Arcykap„anskiej. Tym zadaniem, ktore bedzie znakiem,
a jednoczesnie takz e oz ywcza moca ą jest jednosc, ktora ma byc
wyrazem wiary.
Wiara ma sie w sposob zewnetrzny zamanifestowac takz e
poprzez owoc, jakim bedzie jednosc. Mowi„ bowiem Chrystus,
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z e w jednosci bedzie tkwi„ jeden z podstawowych znakow
prawdy, ktora pozwoli wielu uwierzyc w Chrystusa i uwierzyc
w prawde, z e jest On pos„any przez Ojca. Wiemy doskonale, z e
ten najwspanialszy znak wyraz a sie w jednosci Trojcy Swietej,
a w sposob czytelny dla nas ludzi wyrazi„ sie on w Paschalnym
Misterium Chrystusa. Tam najpiekniej ukazana zosta„a prawda,
z e Bog Trojosobowy mi„uje sie wewnetrznie do tego stopnia, z e
ta wewnetrzna mi„oscia chce sie dzielic z najpiekniejszym swoim
stworzeniem, jakim jest cz„owiek. Bog zazdrosnie pragnie, aby
to, co jest najpiekniejsze w Bogu, by„o takz e obecne miedzy lud…mi. Ta prawda Wieczernika, ta prawda pocza tku, a jednoczesnie
prawda fundamentu jest tym wydarzeniem, ktore ą dzieki jednosci, dzieki temu, z e ci, ktorzy trwaja w jednosci, sa stanie
przekazywac wiare ą nadal trwa.
2. B—ogos—awiona Marcelina Darowska
ą swiadek jednosci z Chrystusem
W dniu dzisiejszym chcemy na z ycie i dzia„alnosc b„. Marceliny Darowskiej spojrzec jako na jeden z wieczernikow w dziejach historii zbawienia. To by„ wieczernik spe„niaja cy sie w tej
konkretnej osobie, z jednej strony zamkniety, a z drugiej strony
przez swoje zamkniecie w sposob najdoskonalej otwarty dla innych i w pos„udze ku innym. To by„ wieczernik mowia cy o wyja tkowej jednosci B„ogos„awionej z Dawca jednosci i w tej jednosci tkwi …rod„o jej niezwyk„ej wiary, ktora musia„a zamanifestowac sie w czasem niezrozumia„ej po ludzku nadziei i wierze.
Dlatego Ojciec swiety Jan Pawe„ II, kiedy dokonywa„ niemal
dziesiec lat temu oficjalnego wyniesienia na o„tarze Matki Marceliny Darowskiej mowi„, z e mamy nasladowac jej wiernosc
i odwage. Jakz e to waz ne cechy, ktore wyrasta„y z jej wieczernika. Wiernosc, a jednoczesnie odwaga ą to jest wieczernik Marceliny Darowskiej. Ojciec swiety Jan Pawe„ II, gdy rozpoczyna„
swa homilie mowia ca konkretnie o niej, jako nowej beatyfikowa-
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nej, przywo„a„ fragment z Ewangelii sw. Jana z pietnastego rozdzia„u, i mowi„ o tym, z e ca„a istota jej pos„ugi tkwi„a w jednosci
z Chrystusem. Dzieki tej jednosci mog„a owocowac i wydawac
tak wspania„e owoce. Wydaje sie, z e to fantastyczne wskazanie
swietego Papiez a ukazywa„o swietosc kogos drugiego, akcentuja c ten wieczernikowy wa tek jej z ycia.
Patrza c na B„ogos„awiona dotykalismy dzisiaj w naszej refleksji ludzkiej1, jak ufamy, wspartej Boz ymi swiat„ami, tylko
niektorych znakow jej wieczernika. Chcia„oby sie pojsc dalej, aby
pokazac jeszcze pe„niej to wszystko, co sprawi„o, iz sta„a sie ona
Oredowniczka u Boz ego tronu. Ale juz to, czego doswiadczylismy ą moz emy powiedziec ą sta„o sie naszym wieczernikiem,
ktory takz e wpisuje sie w dzieje zbawienia. Kaz dy z nas na swoj
sposob przez y„ to powtorzenie sie Wieczernika Jerozolimskiego
i wieczernika b„. Marceliny Darowskiej.
3. Krzyz Chrystusa wpisany w zycie przez mi—osc
Kaz dy z nas, jak pisa„ sw. Pawe„ w Liscie do Efezjan, mia„
dzisiaj te wyja tkowa szanse, ktora oczekuje jednoczesnie, abysmy probowali w z yciu odczytac ten niezwyk„y Krzyz , ktory ma
swoje …rod„o w Wieczerniku Jerozolimskim ą ten kosmiczny
Krzyz szerokosci, d„ugosci, wysokosci i g„ebokosci, ktory sumuje
sie w prawdzie poznania mi„osci Chrystusa, przewyz szaja cej
wszelka wiedze. I dobrze sie sta„o, z e w naszym sympozjum mi„osc, odczucia serca przewyz szy„y intelektualna , ludzka refleksje. Mysmy dotykali owych czterech wielkich wymiarow tego
kosmicznego Krzyz a. Kaz dy z nas szed„ szerzej, dalej, wyz ej
i g„ebiej. Ostatecznie moz emy powiedziec, z e i tak pozostaje nam
bardzo wiele, abysmy zostali nasyceni ca„a Pe„nia Boz a . Jak ufa1 Uroczysta Msza sw. koncelebrowana przez kilkunastu kap„anow pod
przewodnictwem Pasterza Diecezji źowickiej, zamyka„a ca„odniowa ogolnopolska sesje naukowa , poswiecona osobie i dzie„u b„. Marceliny. ą Przyp. red.
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my, w niej juz uczestniczy b„. Matka Marcelina Darowska. Ona
jest zatroskana o nasz wieczernik, ona jest zatroskana o wieczernik swoich duchowych Corek; ona jest zatroskana o to, aby siostry niepokalanki by„y jeszcze bardziej zakorzenione i ugruntowane w mi„osci, aby by„y jeszcze bardziej ogarniete Duchem, aby
jeszcze bardziej odczytywa„y wieczernik b„. Matki Marceliny.
Cieszmy sie bardzo, z e poprzez transmisje radiowa uczestniczy w naszej radosci rzesza s„uchaczy. Niech oni wszyscy takz e
w„a cza sie w to nasze wieczernikowe spotkanie i stanowia z nami jedna rodzine, ktora pozwoli nam ą ida c za wskazaniami Ojca swietego Jan Paw„a II ą poprobowac, kaz dy na swoj sposob,
nasladowac wiernosc i odwage b„. Matki Marceliny. Kiedy podejmiemy sie tego wysi„ku i zadania, ufamy g„eboko, z e ona nie
poska pi nam swojego oredownictwa u Boz ego tronu; z e sprawi,
iz bedziemy owocowac tak, jak ona owocowa„a i owocuje dzis.
Ufamy, z e poprzez pos„uge ludzi wspartych Boz a moca bedzie
owocowac nadal. O to prosimy Pana Wieczernika; o to prosimy
Tego, ktory w paschalnym dziele sprawi„, iz Koscio„ idzie przez
dzieje umacniany moca Ducha Swietego. A ta moc gwarantuje
nam jeden z najwiekszych znakow Koscio„a na ziemi, jakim sa
b„ogos„awieni i swieci.

Matka Nina MICHALAK

OTWARCIE OGO LNOPOLSKIEJ
SESJI NAUKOWEJ
Czcigodni ksiez a, kochane siostry, drodzy uczestnicy dzisiejszego sympozjum!
Od kilku lat w Domu Generalnym Zgromadzenia w Szymanowie znajduje sie kaplica poswiecona b„. Matce Marcelinie Darowskiej, w ktorej umieszczone sa Jej relikwie. Ich obecnosc ma
dla nas ogromne znaczenie. Odkrywa je przed nami Ojciec swiety Benedykt XVI mowia c, z e ” relikwie prowadza nas do samego
Boga; to On moca swojej „aski daje kruchym istotom odwage
swiadczenia o Nim przed swiatem. Wzywaja c nas do oddania
czci doczesnym szcza tkom, Koscio„ nie zapomina, z e w ostatecznosci mamy tu do czynienia z biednymi ludzkimi koscmi, ktore
nalez a„y do osob nawiedzonych nadprzyrodzona moca Boga.
Relikwie swietych sa sladem tej niewidzialnej, lecz rzeczywistej
obecnosci, ktora rozjasnia mroki swiata, ukazuje Krolestwo niebieskie, beda ce w nas. Wraz z nami i dla nas wo„aja one ” Marana
tha!ŁŁą ” Przyjd… Panie Jezu!ę 1
Kiedy odkrywamy karty historii i przygla damy sie z yciu b„.
Marceliny, wowczas ods„ania sie przed nami osoba nieprawdopodobnie obdarowana przez Boga. Ojciec Hieronim Kajsiewicz
mawia„ do niej: ” Bog leje na ciebie „aski wiadramię . Nic dziwnego, z e kiedy Siostry ą juz po smierci Matki ą zosta„y poproszo1 Przemo
wienie na XX Swiatowe Dni Mżodziez y, Kolonia, 18 VIII 2005,
” LŁOsservatore Romanoę 26(2005), nr 10, s. 15.
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ne o podanie has„a Zgromadzenia, zdefiniowa„y je jednomyslnie:
” Deus solusę ą ” Bog samę . Zachowuja c w pamieci Matke i osobiste z Nia kontakty, za oczywiste uzna„y w„asnie to zawo„anie.
Potwierdzaja to zapisy w notatkach duchownych. Matka napisze
w nich: ” Dusza zna tylko jedno pragnienie ą BogaŻ ę 2. W innym miejscu czytamy: ” Mowi„am Mu cia gle, wszystko dla Ciebie ą tylko dla Ciebieę 3. I jeszcze jedna mysl ods„aniaja ca Jej
wewnetrzny swiat: ” Umiem tylko chciec i pragna c tego, czego
i jak Pan chce i wymagaę 4. Niewa tpliwie Bog by„ dla Niej …rod„em i tajemnica szczescia. ” B„ogos„awie Go za wszystko, co mi
przychodzi ą pisa„a w Pamietniku ą a sza„ mi„osci wsrod ogo„ocenia czesto mie zalewa. I z yje cierpia c i cierpie ciesza c sieę 5.
” Serce mam jakby strzaskane krzywdami Boga, Stworzyciela
i Odkupiciela megoŻ ę 6. ” To bola„o, co by„o przeciwne woli, mi„osci Boz ej, co Pana obraz a„o, wywraca„o mysl Jegoę 7.
Nies„ychanie interesuja co ujmuje Matka zagadnienie mysli
Boz ej w Zgromadzeniu, mowia c, iz jest ona ” szeroka jak swiat,
wysoka jak swietosc, piekna jak mi„osc Bogaę . W swoim testamencie z z arliwym maksymalizmem napisze: ” Mysl Boz a w
Zgromadzeniu to ziszczenie prosby Modlitwy Panskiej: Krolestwo Boz e na ziemi, gdzie by sie w najpe„niejszym znaczeniu z y„o dla Boga i z Bogiem, wola Boz a i pod panowaniem Jegoę 8.
Marcelina by„a cz„owiekiem czynu. Jej troska o ” poszerzanie
obszaru Boz ego w ludzkich sercachę szybko przybra„a konkretny kszta„t. W roku 1857 w Rzymie, przy wspo„udziale Jozefy
Karskiej i o. Hieronima Kajsiewicza, zmartwychwstanca powstaPamietnik, cz. 2, s. 87.
Tamz e, s. 59.
4 Pamietnik, cz. 1, s. 32.
5 Tamz e, s. 35.
6 Tamz e, s. 51.
7 Tamz e, s. 103.
8 Testament, Nowy Sa cz 1996, s. 12.
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„o Zgromadzenie Siostr Niepokalanego Poczecia Najswietszej
Maryi Panny, powo„ane do pracy nad odrodzeniem rodziny
przez wychowanie kobiety i ekspiacji za winy narodu. W roku
1860 umiera Matka Jozefa. Marcelina zostaje prze„oz ona wspolnoty. Trzy lata po…niej realizuje tkwia ce w Niej od dziecinstwa
pragnienie ” by zrobic cos dla Polskię . Juz w roku 1863 przenosi
Zgromadzenie licza ce zaledwie kilka siostr na teren archidiecezji
lwowskiej do Jaz„owca, gdzie zak„ada pierwszy zak„ad naukowo-wychowawczy dla dziewcza t wywodza cych sie g„ownie
z rodzin ziemianskich oraz przyklasztorna szko„ke ludowa , by
kszta„cic w niej ” sol ziemię ą dzieci ch„opskie. Na kilka lat
przed smiercia napisze, z e ” wychowanie powinno byc sercem
pracy Zgromadzeniaę 9, ktoremu zostawi„a oryginalny system
nauczania i wychowania, oparty na czterech zasadach:
” Pierwsza zasada , na ktorej ca„e wychowanie spocznie, jakby
na filarze ca„osc utrzymuja cym, bedzie: Bog wszystkim ą przez
wszystko do Boga.
Druga : Bog nas stworzy„ Polakami.
Trzecia zasada : Wiernosc obowia zkom stanu miejsca swego,
ktore wyrazem woli Boz ej wzgledem kaz degoŻ
Czwarta zasada : Nauczyc dzieci myslec i zdawac sobie
sprawe z tego, co czynia , mysla i mowia , aby nic bez gruntu i bez
celu ą nic w sprzecznosci z soba nie by„oŻ ę 10.
Marcelina Darowska narodzi„a sie dla nieba 5 I 1911 r. Odesz„a do Pana po d„ugim, nies„ychanie pracowitym osiemdziesiecioczteroletnim z yciu wyposaz aja c swoje duchowe corki w dwa
niezawodne ” narzedzia pracyŁŁ. Odta d kolejne pokolenia siostr
ida przez z ycie trzymaja c w jednym reku roz aniec, w drugim ą
system wychowawczy B„ogos„awionej Matki.
Beatyfikacja Matki Marceliny Darowskiej odby„a sie 6 X 1996
r., niemalz e na progu trzeciego tysia clecia. S„uga Boz y Jan Pawe„
9

List do s. Filomeny, Zaleszczyki, 14 VI 1901, (Pisma, t. 68, s. 94).

10

Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 60-61).
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II podczas Mszy swietej na Placu sw. Piotra powiedzia„ w homilii: ” Nowa b„ogos„awiona jest przyk„adem wiary apostolskiej,
ktora tworzy nowe formy obecnosci Koscio„a w swiecie, kszta„tuje spo„eczenstwo bardziej sprawiedliwe i ludzkie, ktore » trwa’
i owocuje » w Chrystusie’ ę 11. Ojciec swiety podkresli„, z e swieci
sie nie starzeja , a ich z ycie jest darem i zadaniem dla wspo„czesnych i przysz„ych pokolen.
W z yciu b„. Matki Marceliny wrecz zdumiewaja ce by„o posiadanie specjalnego zmys„u czucia spraw Koscio„a, owo sentire
cum Ecclesia. Matka wyrasta„a ponad swoja epoke, gdyz , obdarowana podziwu godna dalekowzrocznoscia , czesto antycypowa„a sposob ujmowania spraw. Z pewnoscia ten dar nie przysparza„ Jej przyjacio„. Czesto by„a osamotniona w swych nowatorskich pogla dach lub wrecz posa dzana o pyche. Tak by„o chociaz by w kwestii nauczania religii przez siostry.
Uwaz nego czytelnika pism naszej Za„oz ycielki zdumiewa
takz e ogromna zbiez nosc pogla dow Matki z aktualnym nauczaniem Koscio„a. Na zakonczenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000
Ojciec swiety Jan Pawe„ II skierowa„ do ca„ego Koscio„a List apostolski Novo millennio ineunte, w ktorym zaprasza wszystkich
wierza cych, by drogi trzeciego tysia clecia ” na nowo rozpocza c
od Chrystusaę , gdyz ” nie zbawi nas z adna formu„a, ale konkretna Osoba, oraz pewnosc, jaka Ona nas nape„nia: Ja jestem z wami! Nie trzeba wyszukiwac nowego programu. Program juz istnieje: ten sam co zawsze, zawarty w Ewangelii i w z ywej Tradycji. Jest on skupiony woko„ samego Chrystusa, ktorego mamy
poznawac, kochac i nasladowac, i z Nim przemierzac historieę
(nr 29).
W roku 1909 Matka Marcelina zanotowa„a: ” Bog da„ mi zaznac jakby nowego uczucia: nie obecnosci duchowej w duszy
11 Nas ladujmy ich wiernos c i odwage. Homilia Ojca s wietego wygżoszona podczas
Mszy s w. beatyfikacyjnej 6 paŚdziernika, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 1112, s. 41.
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Pana Jezusa, ktora mi nieraz by„a dawana, ale jakoby obecnosci
Osoby Jego wsrod nas, dzie„o swoje przeprowadzaja cej, jak gdy
by„ na swiecie z uczniami swoimi, to mi dawa„o niewymowne
uczucie bezpieczenstwa i szczesciaę 12.
Papiez konczy swoj List s„owami Jezusa wzywaja cego Aposto„a Piotra, by ” wyp„yna „ na g„ebieę . Wo„anie Jezusa jest skierowane takz e do kaz dego z nas; jest zaproszeniem do modlitwy
i ca„kowitego zawierzenia Bogu. B„. Marcelina daje wspo„czesnemu cz„owiekowi bardzo praktyczne wskazania, jak realizowac w codziennym z yciu Jezusowe wezwanie ” Duc in altum!ę .
Uwaz a, z e modlitwa potrzebna jest cz„owiekowi jak ” oddech
duszy a powietrze p„ucomę . Modlitwa wed„ug Matki ” to nic „a cza ca serce z mi„oscia Ojcaę 13. Modlitwe poranna porownuje do
wschodu s„onca, ” ktory o ca„ym dniu rokujeę 14. Ma ona nawia zac nasz stosunek z Bogiem i uporza dkowac przed Nim ca„y
dzien ą jest s„oncem, ktore oswieca, ogrzewa i przygotowuje ca„odzienna prace zewnetrzna i wewnetrzna . Matka mowi tu o
swoich doswiadczeniach: ” Rankami, w ogrodzie, pod pieknym
niebem i usmiechnieta ziemia plan ca„ego dnia uk„ada„am: co
robic mia„am, w czym pomoc, co dac, jak pocieszyc; a na
wszystko gotowa by„am, byle dope„nic, co sie postanowi„oę 15.
Niemniej waz ne jest zakonczenie ca„ego dnia. Zaleca go konczyc
upokorzeniem ” zmazuja cym wszystkie nasze winy w zas„ugach
Zbawicielaę 16. Modlitwa musi jednak odzwierciedlac sie w czynie. W Pamietniku tak o tym napisa„a: ” I znowu wchodze w czyn:
12

Pamietnik, cz. 2, s. 147-148.

Zawsze bede z wami. Mys li i modlitwy bż. Matki Marceliny Darowskiej, oprac.
s. M. Graz yna od Wszechposrednictwa Matki Boz ej, A. Kosyra-Cieslak, R.
Szymczak, Szymanow 1997, s. 29.
13

14

Tamz e, s. 27.

15

Tamz e, s. 36.

S. Benwenuta [Tarnowska], Asceza z ycia zakonnego wedżug wskazan m. M.
Darowskiej, Krakow 1950, s. 307.
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jak maszyna w ruch. Sprez yna tej maszyny Bogę 17. Totez sprawdzianem autentycznosci modlitwy jest miedzy innymi oderwanie od siebie, przemiana serca i gorliwosc w s„uz bie Boz ej, bo
modlitwa prowadzi do mi„osci i jej dowodzi, dlatego Matka
Marcelina mowi: ” Nie zaniedbujcie nigdy modlitwy, ktora jest
jakby na„oz eniem drewek na codzienny ogienę 18.
Jedynym poz a daniem ca„ego z ycia Marceliny by„a wola Boz a.
Tak o tym pisze: ” Wola Jego to ster z yciem mym kieruja cy, to
wios„o je pedza ce, to gwiazda, w ktora oczy mam utkwione, to
ziemia poz a dania serca megoŻ ę 19. Ta, ktora bezgranicznie zaufa„a Bogu, na kilka lat przed smiercia powie o sobie: ” Zgromadzenie jest Boz e, sam Bog je prowadzi. A ja? Tylko pioro pisza cegoę 20. Jednej z siostr napisze: ” Siebie wymaz z pracy swojej,
a uwaz aj tylko za jakies liche narzedzie w reku Boz ym. Pedzel
z siersci w reku Mistrza, Artystyę 21. Gora co wierzy„a bowiem, z e
kto ufa Panu, zawiedzionym nie bedzie.
W pa…dzierniku 2004 roku z inicjatywy Ojca swietego Jana
Paw„a II w Meksyku (w Guadalajarze) zosta„ zainaugurowany
Rok Eucharystii. Podstawowym motywem og„oszenia tego Roku
by„o zdumienie Koscio„a, ale takz e osobiste zdumienie Piotra naszych czasow nad misterium Eucharystii. Papiez z radoscia zaprosi„ Koscio„ do kontemplacji, uwielbienia i adoracji tego Sakramentu. Rownoczesnie zacheca„, by to wydarzenie sta„o sie dla
nas bod…cem do bardziej swiadomego, z arliwego i oz ywionego
celebrowania Najswietszej Ofiary, a w konsekwencji zrodzi„o
w nas chrzescijanstwo przemienione przez mi„osc.

17

Pamietnik, cz. 2, s. 86.

18

Zawsze bede z wami, dz. cyt., s. 29.

19

Tamz e, s. 19.

20

Tamz e, s. 7.

List M. Marceliny do s. Zofii od Serca Jezusowego, Jaz„owiec, 20 X 1901,
(Pisma, t. 124, s. 84).
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Swiez osc tego zdumienia odnajdujemy w pismach b„. Marceliny. ” Pan Jezus cud cudow czyni; ustanawia Przenajswietszy
Sakrament Cia„a i Krwi Swojej!!! [Ż ] z niczego swiat stworzyc,
z gliny cz„owieka, jednym tchnieniem wzbudzic w nim z ycie
i dusze, na duszy tej wyrazic podobienstwo swoje ą to wszystko jeszcze w porownaniu jest jakby igraszka ma drosci Jego! Ale
z eby ten sam Bog Wszechstworca nieogarniony, tak sie wyniszczy„, iz by ca„e cz„owieczenstwo, ca„e Bostwo swoje chcia„ zamkna c w odrobinie chleba, w najmniejszej cza stce op„atka, i juz
nie tylko byc w niej az do skonczenia wiekow, ale za pokarm
i napoj codzienny nam s„uz ycŻ to cos, co przechodzi nieskonczenie wszelkie pojecie i uczucie ludzkie. Czcic tylko moz na,
zawdzieczac, kochac [Ż ]. Wszak sam Bog we Wszechmocy swojej wiekszego dowodu mi„osci dac nam nie mog„ę 22.
W 4 XI 1863 r., w kaplicy jaz„owieckiej zosta„a odprawiona
pierwsza Msza swieta. Matka Marcelina zanotowa„a w tym dniu:
” Jedynym pragnieniem ca„ej istoty mej by„o, jedyna jej ambicja ,
aby Bog wchodza cy w dom nasz, Jeden wsrod nas panowa„,
abysmy Jego krolestwem by„y, dla Niego jedynie i Nim z y„yę 23.
Od tamtego dnia, az do dzis, Zgromadzenie nie przestaje dziekowac za dar obecnosci i zamieszkania Pana Jezusa w kaplicach
naszych domow. Totez dzien 4 listopada obchodzimy szczegolnie uroczyscie, ” bo dom nasz staje sie drugim niebem, posiadaja cym BogaŻ ę .
” Raz w modlitwie ą pisze Matka ą w sposob do nieoddania, by„o mi pokazane, jak jedna kropla Krwi Chrystusowej, by„aby wystarczy„a na sp„acenie wszystkich grzechow ca„ej ludzkosci, a Mi„osc wysa czy„a ca„a krew z najswietszej Osoby Zbawiciela: bo mi„osc, nie daje tylko co konieczne, ale daje w nadmiarze wszystko, co dac moz e. By„am i jestem dota d na wskros prze-

22

Rekolekcje dla wychowanek, 1873, (Pisma, t. 45, s. 60-61).

23

Pamietnik, cz. 1, s. 29.
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jeta ta tajemnica mi„osci Chrystusowej dla duszę 24. Marcelina posiada„a jasna swiadomosc, z e z kaz da Komunia sw., ktora jest
mi„oscia , przyjmuje do serca mi„osc. Czesto uz ywa„a na okreslenie
tego sakramentu charakterystycznych wyraz en: ” zdroj mi„osci
wiecznie wytryskuja cy na o„tarzachę , ” nowe przymierze pomiedzy dusza a Bogiemę , ” cudowne lekarstwoę , ” najwyz szy dar
i dobro cz„owieka na tej ziemię , ” pocza tek wiekuistego szczesciaę .
Do wspo„czesnego cz„owieka, ktory zatraci„ poczucie grzechu
i zagubi„ poczucie sacrum, wo„a o szacunek nalez ny Eucharystii:
” Pan Jezus ustanawiaja c Najswietszy Sakrament skaza„ sie na
cia g„e meki, bo ktokolwiek przyjmuje Go letnio, bez dostatecznego przygotowania, albo przyjmuje w grzechu, ten odnawia ca„a Meke Jego w swoim sercu. Odnawia ja kaz dy, kto do tego Sakramentu przystepuje bez ca„ego wysi„ku mi„osci, ca„ego wytez enia pragnien swoichę 25.
Rownoczesnie podpowiada nam dobry zwyczaj, ktory warto
nasladowac. Chca c przyjmowac godnie Komunie sw. do pomocy
zaprasza„a Maryje tak o tym pisze: ” W tym mi pomaga Matka
Najswietsza, ktora do serca mego na ugoszczenie Boskiego jej
Syna zapraszam i czasem w niewymowny sposob czuje, z e Ona
to spe„niaę 26. ” Po Mszy sw. z„a czy„am sie ze Zbawicielem moim
na Kalwarii, za swiat ofiaruja c, serce mi pa„a„o mi„oscia dla dusz
Krwia Jego odkupionych ą wszystkichę 27.
Z jej z ycia zanurzonego w Bogu zrodzi„o sie umi„owanie cz„owieka. Chca c odpowiedziec na potrzeby czasu, w konkretnej
dziewietnastowiecznej rzeczywistosci, poswieci„a sie dzie„u wychowania kobiety. ” Epoka, w ktorej z yje ą pisa„a ą wielce jest
trudna. Z„e pra dy gora , materializm zalewa wszystkie stosunki,
Pamietnik, cz. 2, s. 103.
Rekolekcje dla wychowanek, dz. cyt., s. 61.
26 Rekolekcje dla sio
str, (Pisma, t. 40, s. 73).
27 Notatka M. Marceliny nr 19, Genzano, 21 IX 1861, (Pisma, t. 14, s. 196200).
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t„umi nawet uczucia przyrodzone. Ped do analizowania wszystkiego wprowadza umys„y w labirynt; z a dza wiedzy skrzywiona
roznamietnia i rodzi chaos, samowola cz„owiecza zarzuca
wszelka w„adze, jak nie umie uszanowac wolnosci drugich: buntuje sieŻ jarzmi!Ż Gasi swiat„o Chrystusowe i tonie w ciemnosci: Czarna noc na swiecie!ę 28.
Z niebywa„ym realizmem przedstawi„a Matka smutny obraz
swojej epoki, ale jako osoba obdarzona charyzmatem przysta pi„a
do czynu. By„a g„eboko przekonana, z e przemiane swiata ” trzeba zacza c od przemiany, od oczyszczenia; od udoskonalenia kobietyę 29, ktora nazywa„a ” matka przysz„oscię . Wed„ug Marceliny
Darowskiej ” macierzynstwo jest potega , a zasady reka matki
wszczepione sa jakby niesmiertelneę 30. Jakz e aktualne sa dzis Jej
prorocze s„owa wypowiedziane na „oz u smierci: ” Polska bedzie,
ale wtedy, kiedy spo„eczenstwo sie odrodzi, a na to trzeba, z eby
rodzina stane„a na Boguę 31. Towarzyszy„o Jej g„ebokie przeswiadczenie, iz ” Krolestwem Boz ym ma byc rodzina, z niej Kraj,
swiatę 32, dlatego nazywa„a ja ” kolebka ę czy tez ” …rode„kiem
ludzkoscię 33. Wszak Polska, ktora tak mi„owa„a, od prawie po„tora wieku wykreslona by„a z mapy swiata. Jedynym miejscem
gdzie trwa„a i przetrwa„a by„a rodzina. Siostrom niepokalankom
poleci„a: ” Podniesmy rodzine wychowaniem dzieci, przygotowaniem Ojczy…nie naszej chrzescijanskich z on i matek. Swiete
same, z „aska Boz a uswiecmy kobiete, a ziscimy mysl Boz a ę 34.
28

Cztery pogadanki rekolekcyjne, Jaz„owiec 1904, s. 42.

29

Notatka nicejska, 19 III 1859, (Pisma, t. 14, s. 39).

30

Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 145-146.

S„owa wypowiedziane przez M. Marceline na „oz u smierci 6 XII 1910, w:
G. Skorzewska, Zapiski o Matce. Mżode lata Matki Marceliny, (Pisma, t. 14,
s. 2817).
31

32

Rekolekcje o roz nych drogach, 1881, (Pisma, t. 44, s. 30).

33

Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 118.

34

Rekolekcje przed kapituża , 1909, (Pisma, t. 5, s. 111).
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Sta d w zak„adach Zgromadzenia przygotowanie chrzescijanskich z on i matek obejmowa„o kszta„cenie dziewcza t nie tylko od
strony umys„owej i zewnetrznej, ale przede wszystkim od strony
moralnej. B„. Marcelina napisa„a w testamencie: ” wychowanie
stwarza cz„owieka moralnieę 35.
Jakie przes„anie kieruje do dzisiejszego cz„owieka nasza B„ogos„awiona? Mysle, z e najlepiej odkryjemy je czytaja c teksty
Matki. Niech one beda swiat„em rozpraszaja cym mroki czarnej
nocy wspo„czesnego swiata.
” Nie ma scislejszego wez„a dla kobiety jak weze„ ma„z enski.
Bog podnios„ go do rangi sakramentuŻ ę 36.
” Nazywaja dobra z ona te, ktora [Ż ] wiernie dochowuje slubu. A jakz e ma„o z on, ktore by mysla„y o zbawieniu mez a, o jego
duszy, o jego wiecznosci! Chociaz to najswietszy dla niej obowia zek i g„ownym zadaniem jej z ycia byc powinienę 37.
” Nie ba d… cackiem, zabawka mez owi, ale z ona , to jest przyjacio„ka i wspo„pracownica , jego anio„emę 38.
” Kto ma byc pierwszy dla z ony i matki: ma z czy dziecko?
Ma z pierwszy, dziecko drugie [Ż ], bo przy dziecku zasta pic sie
moz na, a przy mez u nikimę 39.
” Mi„osc dziecieca dla rodzicow swieta jest i niewygas„a byc
powinna przez ca„e z ycie [Ż ]. Miejsce rodzicow pod domowym
dachem, ktorego sie oni wyrzekli na korzysc dzieci ą zawsze
powinno byc pierwsze; obecnosc ich ą dzieci zawsze uwaz ac
beda za b„ogos„awienstwo Boz e dla siebie, otaczac ich uszanowaniem i staraniem do konca z ycia i w godzine smiercię 40.
35

Testament, Nowy Sa cz 1996, s. 13.
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Rekolekcje dla wychowanek, 1880, (Pisma, t. 44, s. 87).
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Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 138.

List M. Marceliny do corki Karoliny Darowskiej Dzieduszyckiej, [b.m.],
15 I 1869, (List nr 70, s. 86 ą mps).
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Rekolekcje dla wychowanek, 1881, (Pisma, t. 44, s. 113-114).
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” Jaka niewiasta ą taki domę 41.
” Ber„o kobiety w czystosci [Ż ]ę 42.
S„owa b„. Matki Marceliny rozswietlaja mroki czesto obecnej
w naszej rzeczywistosci ” cywilizacji smiercię . Wystarczy pomyslec o takich jej przejawach, jak: tzw. wolne zwia zki, aborcja,
przemoc w rodzinie, inz ynieria genetyczna, handel z ywymi
lud…mi, uzalez nienia, konsumpcjonizm itd.
Co o tym mysli Matka? Z ca„ym realizmem wskaz e nam ona
” wysoka miara zwyczajnego z yciaę (NMI 31), mowia c: ” Nie
dosc …le nie czynic, trzeba czynic dobrze. Trzeba dobro wprowadzac w siebie i dobro roztaczac. Nikt nie z yje bez wp„ywu na
drugich. A wp„yw jest dobry albo z„y!ę 43.
” Warunkow pomagaja cych w dobrem coraz mniej na swiecie, a tych utrudniaja cych coraz wiecej ą ca„e mnostwoŻ Ale
ufajmy: Bog z nami, gdy do dobrego da z ymy. On potez niejszy
od ca„ego piek„aę 44.
B„. Marcelina w prowadzonych przez Zgromadzenie szko„ach juz w XIX w. realizowa„a zupe„nie nowatorski jak na owczesne czasy program przygotowania do z ycia w rodzinie. Uczy„a
patrzec na swiat z perspektywy Boz ej, a stworzony przez Nia
program nauczania i wychowania posiada„ swoj wymiar ponadczasowy. Swoim wychowankom mowi„a: ” Powo„anie kobiety jako matki wysokie jest i godnosci pe„ne. [Ż ] Dzieci ich ą nie ich,
ale Boz e i do Boga tylko nalez a :
to ziarno na przysz„e plony,
to przysz„osc swiata,
to si„a i d…wigniecie kraju,
to obywatele nieba ą na wiecznosc ą w mysli i woli Boz ej,

41

Zawsze bede z wami, dz. cyt., s. 115.
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Tamz e, s. 117.
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Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 71.

44

Tamz e, s. 78.
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a im dane, im poruczone, jakby w spo„ce z Bogiem, w rece ich,
na ich odpowiedzialnosc z„oz oneę 45.
B„. Marcelina nazywa„a matke ” pierwszym Koscio„em dla
dziecię , ” pierwszym misjonarzemę 46. Czerpia c z bogactwa w„asnych doswiadczen, wskazywa„a wychowankom zakres ich
obowia zkow. Szczegolnie mocno akcentowa„a znaczenie osobistego kontaktu matki z dziecmi.
” Matka obejmie dzieci nie miekko i czu„ostkowo, ale ma drze
i trze…wo, bo mi„osnie. Obejmie:
serce ą zwracaja c je ku Bogu, rozwijaja c a hartuja c,
rozum ą oswiecaja c go prawda Boz a , naginaja c ku tej wole,
[Ż ]
Matka nauczy dzieci:
wierzyc i szanowac,
miec nadzieje i pracowac,
s„uchac i milczec.
Nauczy kochac wole Boz a , boc ona jedna ma dra, swieta i ojcowska.
Nauczy znale…c mysl Boz a we wszystkim, co je otacza, co im
dane;
i wszedzie ja uczcic,
i przez wszystko jej szukac.
Nauczy kochac Koscio„, bo On przybytkiem Boz ym, skarbcem prawd i „ask, i w Nim szczerym sercem czcic Ojca swietego,
Namiestnika Chrystusowego na ziemi.
Nauczy kochac kraj swoj ą Ojczyzne, boc to miejsce pracy
ich i zadania, ktore im droga do Boga;
ziemia „ask Boz ych dla nich i ojcow ich;
ziemia d„ugow i zas„ug [Ż ]
Nauczy kochac ludzkosc ca„a ę 47.
45

Zawsze bede z wami, dz. cyt., s. 108.
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Gdyby wspo„czesne dziewczeta i kobiety realizowa„y wskazania b„. Marceliny, to w naszej polskiej rzeczywistosci nie by„oby tylu smutnych miejsc, jak domy dziecka czy domy starcow,
nie by„oby dzieci, ktore przychodza do szko„y bez sniadania, nie
by„oby dziewcza t oddaja cych sie prostytucji czy kobiet handluja cych swoimi dziecmi, nie by„oby z pewnoscia tak wielkiej rzeszy
m„odych ludzi opuszczaja cych Ojczyzne w pogoni za wartosciami materialnymi, a najnowsze statystyki nie donosi„yby tak
dramatycznych wiesci, z e az 19% dzieci, ktore rodza sie w Polsce
jest ze zwia zkow pozama„z enskich, a 2/3 sposrod tych dzieci ma
matki, ktore nie ukonczy„y 18. roku z ycia.
” Mi„osc Boz a ciasna nie jest ą napisze Matka Marcelina w
testamencie ą obejmuje ona wszystko co Boz e, wiec ludzkosc
ca„a ą swiatę 48. Ta, ktora nieustannie trwa„a w Bogu, mia„a serce
otwarte na kaz dego cz„owieka. Matka naucza„a, z e podzia„ ludzkosci na narody dokona„ sie nie bez mysli Boz ej, dlatego pragne„a, by w pracy wychowawczej uszanowac narodowosc. ” Trzeba
nam Polki wychowywac na Polki ą mowi„a, Niemki na Niemki,
a Francuzki na Francuzkię 49.
Trescia jej z ycia by„a chwa„a Boz a, wiec z arliwie pragne„a
jednego, ” by chwalic za niechwala cych i z yc prawda i mi„oscia
za tych, co prawdy i mi„osci nie znaja ę 50. W liscie do abp. Zygmunta Szczesnego Felinskiego napisa„a: ” Nam chodzi o to, aby
lud polski i ruski zbliz yc ze soba , zlac w jedno ą jedna praca nasza nad obydwoma, jedna prawda podawana obu, jedna mi„oscia obejmuja ca obaę 51.
Ta wielka propagatorka jednosci odczyta„a rzeczywistosc,
w ktorej z y„a jako swoisty ” znak czasuę , wyprzedzaja c o prze48
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49 G.
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Skorzewska, Zapiski o Matce, dz. t. 4, s. 654.
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sz„o po„ wieku nauczanie Soboru Watykanskiego II zawarte w
Dekrecie o ekumenizmie. Troske o budowanie jednosci odzwierciedla nie„atwa dzia„alnosc misyjna i apostolska siostr na Kresach Wschodnich, prowadzona tam w latach 1919-1928 i 19341939. B„. s. Marta Wo„owska, pracuja ca w sierocincu i w internacie na Wo„yniu, pisze: ” Tylko Matka Marcelina jedna ą to znaczy jej idee ą zebra„a tu w Maciejowie sieroty i dzieci tak mordercow, jak i pomordowanych i przytuli„a wszystkie. Chowaja
sie i rozwijaja w jednym domu, nie tylko bez cienia nienawisci,
ale w mi„osci i pomocy wzajemneję 52. Dodac tu trzeba, z e s. Marta przyjmowa„a zarowno dzieci z ma„z enstw mieszanych, jak
i obojga rodzicow prawos„awnych, a ta chrzescijanska szerokosc
spojrzenia sprawia„a, z e klasztor maciejowski stawa„ sie na tej
ziemi, podjudzanej stale do nienawisci, miejscem pojednania.
Siostra Zofia Ustianowicz, ktora pochodzi„a z mieszanej rodziny ukrainsko-polskiej, juz w czasie wojny ukrainskiej w 1919
roku, ofiarowa„a swoje z ycie Bogu za pojednanie Polakow
i Ukraincow. W maju 1944 roku w sercu s. Zofii wzbudzi„a sie
refleksja: ” ale jakie bedzie pole pracy wsrod tych ludzi dysza cych nienawiscia , a braci naszych? Kto i jak to morze zaleje?ę 53.
Kiedy w roku 1980 odbywa„ sie w Rzymie Synod Biskupow
Ukrainskich, owczesna prze„oz ona generalna Zgromadzenia m.
Anuncjata Strasburger napisa„a list do Ojca swietego Jana Paw„a
II, ktorego tresc moz emy odczytac jako odpowied… na dramatyczne pytanie s. Zofii: ” Kto i jak zaleje to morze nienawisci?ę
Matka Anuncjata napisa„a wowczas: ” Ojcze Swiety! Pisze ten list
w imieniu wszystkich Siostr naszego domu [Ż ], z eby powiedziec Waszej Swia tobliwosci, jak bardzo przez ywamy Synod Biskupow Ukrainskich. Ta sprawa przenika przez srodek wielu
52

List s. Marty Wo„owskiej do s. Gertrudy Skorzewskiej, Maciejow, 8 V

1923.
53 S. Anuncjata od Trojcy Swietej, S. M. Zofia od Serca Jezusowego, Jaz„owiec
2000, s. 10 (mps).
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polskich serc, a w naszym Zgromadzeniu w sposob szczegolnyŻ Nasza Za„oz ycielka Matka Marcelina Darowska pochodzi„a
z Ukrainy, Jaz„owiec pozosta„ dzis wŻ ukrainskiej republiceŻ
Nasze Siostry z y„y zw„aszcza w okresie miedzywojennym i podczas II wojny w samym srodku tych bolesnych konfliktow:
ą klasztor w Jaz„owcu zamieniony by„ w 41. roku na krwawe wiezienie ukrainskie dla Polakow,
ą w 44 roku pod Jaz„owcem s. Zofia Ustianowicz, ktora swoje z ycie ofiarowa„a za Ukraincow, zosta„a przez nich przerz nieta
pi„a , a pochwycona wraz z nia m„oda s. Leticja Szembek okrutnie
zamordowana,
ą podobny by„ los grupy siostr w Niz niowieŻ
Dzis, gdy Papiez -Polak przemawia po ukrainsku na Synodzie ukrainskich biskupow, prosimy te nasze Siostry i wszystkich pomordowanych o wstawiennictwo, aby wyprosili nam
oraz narodowi ukrainskiemu „aske wzajemnego przebaczenia,
a dla obrad Synodu wylew swiat„a Ducha Swietego.
Postanowi„ysmy tez , aby nasza modlitwa w tych sprawach
by„a uczciwa ą wybaczyc do dna serca cokolwiek jeszcze wobec
jakiegokolwiek cz„owieka pozosta„o niewybaczone. Niech to bedzie nasz wk„ad w te wielka sprawe, ktora obecnie dzieje sie
w Rzymieę 54.
Dnia 6 X 2006 r. minie 10 lat od beatyfikacji Matki Marceliny
Darowskiej. Dzisiaj w Domu Generalnym Zgromadzenia przywo„ujemy Jej pamiec i przebogate z ycie, ktore by„o nieustannym
trwaniem w Bogu. Rozs„awianie Jej imienia jest obowia zkiem
Zgromadzenia, ale tez spe„nieniem Jej najg„ebszych pragnien,
wyraz onych s„owami modlitwy: ” Panie! I przez nas maluczkie
swiec Imie Twoje! Ba d… wola Twoja jako w niebie, tak i tu miedzy nami na ziemi i przyjd… Krolestwo Twoje, na ktores swiat

54 List s. Anuncjaty od Trojcy Swietej do Ojca Swietego Jana Paw„a II, Szymanow, 26 III 1980 (rkps).
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stworzy„, abys by„ pochwalony teraz, zawsze i na wieki wiekowę 55.
Niech dzisiejsza ogolnopolska sesja naukowa bedzie wyrazem naszej wdziecznosci Panu Bogu za dar, jakim jest dla Zgromadzenia i dla Koscio„a b„. Matka Marcelina Darowska.

55

Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, cz. 1, dz. cyt., s. 55.
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PRZYGOTOWANIE I PRZEBIEG
PROCESU BEATYFIKACYJNEGO
MATKI MARCELINY DAROWSKIEJ
W pierwszym tysia cleciu historii Koscio„a kult swietych by„
regulowany przez Koscio„y lokalne, tj. przez poszczegolnych biskupow lub synody biskupie. Dopiero w koncu X wieku rozpocza „ sie okres prosb o interwencje papieska na wprowadzenie
publicznego kultu koscielnego w odniesieniu do S„ugi Boz ego
zmar„ego w opinii swietosci. Z chwila wejscia w z ycie Dekretow
Grzegorza IX (1234) kanonizacja zosta„a zastrzez ona Stolicy
Apostolskiej. Jednak nadal istnia„y kulty lokalne. Dopiero cztery
wieki po…niej Urban VIII (1623-1644) w dekretach na temat kultu
publicznego (1625) po„oz y„ kres tym zjawiskom. Od tego czasu
z aden publiczny kult koscielny nie mog„ byc wprowadzony bez
zezwolenia Stolicy Apostolskiej. Aby sprawa mog„a byc wprowadzona na forum Stolicy Apostolskiej, ordynariusz miejsca
musi przeprowadzic proces informacyjny na temat opinii swietosci
S„ugi Boz ego, zebrac wszystkie jego pisma i upewnic sie czy nie
by„o kultu publicznego.
1. Powszechna praktyka Koscio—a
Inicjatywa rozpoczecia procesu wyp„ywa zawsze od Koscio„a
lokalnego, w ktorym S„uga Boz y z y„ i zmar„ w opinii swietosci.
Do tego Koscio„a nalez y dochodzenie dotycza ce cnotliwego z ycia.
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Przez beatyfikacje rozumie sie akt papieski zezwalaja cy na
kult publiczny S„ugi Boz ego w jakims kraju, miescie, diecezji lub
rodzinie zakonnej. Kanonizacja natomiast jest to orzeczenie ostateczne, za pomoca ktorego papiez danego S„uge Boz ego, dota d
czczonego jako b„ogos„awionego, wpisuje do katalogu swietych
i poleca czcic w ca„ym Kosciele poprzez kult nalez ny swietym.
Normy Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych z 1983 roku nak„adaja przede wszystkim na postulatora obowia zek wstepnego
stwierdzenia opinii swietosci kandydata na o„tarze. Postulator
powinien zbadac, czy opinia ta odpowiada wymogom prawnym. Ponadto powinna ona byc prawdziwa, tzn. taka, ktora wytrzymuje probe czasu i jest z ywa u jakiejs czesci ludzi lub
u wiekszosci. Musi sprawdzic, czy opinia nosi ceche sta„osci, czy
moz e szybko wygas„a.
Obecnie do beatyfikacji wymaga sie zazwyczaj aprobaty jednego cudu i aprobaty „ask szczegolnych. Przed rozpoczeciem
procesu trzeba byc przekonanym nie tylko o prawdziwej opinii
swietosci, ale takz e o istnieniu „ask szczegolnych udzielonych za
posrednictwem S„ugi Boz ego. Uzupe„nia ona opinie swietosci,
przyczynia sie do jej wzrostu i rozpowszechnienia w spo„eczenstwie.
Juz Benedyktowi XIV (1740-1758) chodzi„o o to, aby kandydat do kanonizacji by„ znany z wybitnych zas„ug na polu nauki
chrzescijanskiej, ewangelizacji narodow lub w innej dziedzinie
z ycia religijnego. K„ad„ wielki nacisk na to, z eby udowodnic opinie swietosci, heroicznosc cnot S„ugi Boz ego. Podkresla„, aby kanonizowac ludzi, ktorzy przyk„adem swego z ycia moga oddzia„ywac na dzisiejsze pokolenie.
Sprawy kanonizacyjne dzieli sie na trzy kategorie: a) sprawy
dawne ą historyczne, w ktorych nie ma swiadkow naocznych,
a takz e tych ze s„yszenia; b) sprawy po„historyczne, czyli mieszane; c) sprawy nowe.
Sprawy dawne ą historyczne to takie, w ktorych cnoty, meczenstwo lub kult S„ugi Boz ego moga byc udowodnione jedynie
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za pomoca dokumentow. Tu chodzi o dochodzenie historyczne
i dlatego biskup powo„uje bieg„ych w historii lub archiwistyce,
aby zebrali wszystkie pisma S„ugi Boz ego i wszystkie dokumenty historyczne odnosza ce sie do sprawy. Potem powo„uje trybuna„ dla przes„uchania swiadkow, ktorzy zeznaja ” ze s„yszeniaę
na temat opinii swietosci, meczenstwa, braku kultu publicznego.
Sprawy mieszane lub po„historyczne, to takie, gdy swiadkowie moga zeznawac tylko o ostatnich chwilach z ycia S„ugi Boz ego, albo takie, w ktorych jest bardzo duz o dokumentow nieznanych swiadkom. Wowczas biskup powinien mianowac bieg„ych,
aby wyrazili opinie o zebranych pismach i dokumentach.
Sprawy nowe to takie, gdzie meczenstwo i praktyka cnot w
z yciu moga byc udowodnione przez swiadkow naocznych.
Zgodnie z prawem do rozpoczecia procesu beatyfikacyjnego
musi byc wiadome, czy istnieje kult prywatny ą opinia swietosci kandydata na o„tarze.
2. Prywatny kult Matki Marceliny Darowskiej
Wiemy, z e zarowno za z ycia m. Marceliny jak tez po jej
smierci uwaz ano ja nie tylko za wybitna i pe„na zas„ug, ale za
swieta . Dowody tego mamy w licznych listach, wspomnieniach,
a potem w zeznaniach swiadkow procesowych1. Abp Franciszek
Ksawery Wierzchleyski pisa„ w 1877 roku, z e ” Bog w mi„osierdziu swoim wybra„ Matke za narzedzie do rozkrzewiania wiary
i poboz nosci, Bog wielkie rzeczy czyni przez nia ę . Abp Seweryn
Morawski, po wizytacji w Jaz„owcu w 1883 roku, powiedzia„:
” Znam Matke od 20-tu lat i od pierwszej chwili uczu„em dla niej
prawdziwa czescę 2.
Cytowane tu materia„y, zw„aszcza rekopisy, znajduja sie w Archiwum
Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP w Szymanowie.
1

2 G. Skorzewska, Zapiski o Matce. Mżode lata Matki Marceliny, (Pisma, t. 14,
s. 1771).
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Abp Jozef Teodorowicz podczas pogrzebu powiedzia„:
” Mog„bym wam roz ne przyk„ady przytoczyc jej swia tobliwego
z yciaŻ , mog„bym ukazac wyraz zamodlony Jej oczuŻ , mog„bym mowic o tylu rysach jej z ycia i duszyŻ Wole zamkna c jej
z ycie w jednym znaku i w jednym s„owie, a to w s„owie Paw„owym: » Zyje ja, juz nie ja, ale z yje we mnie Chrystus’ . Prawdziwie! Ona nie tylko wpatrywa„a sie w Chrystusa Jezusa, ona nie
tylko uczucie mia„a mi„osci, ona nadto i przede wszystkim z Nim
by„a zespolona, ona z Nim by„a jedno, On w niej z y„ i przez nia
dzia„a„ę 3.
Abp Jozef Bilczewski, obecnie swiety, ktory nie mog„ przyjechac na pogrzeb z powodu choroby, nazwa„ Matke ” najlepsza
corka Koscio„aę .
Po smierci Matki Marceliny Darowskiej, do jej trumny przychodzili ludzie z Jaz„owca i okolic. Ufaja c w Jej wstawiennictwo
u Boga, pocierali o zw„oki paciorki, roz ance, szkaplerze4. Pewien
ksia dz z Buczacza odprawi„ Msze sw., a potem powiedzia„, ” z e
wprawdzie ofiarowa„ ja za dusze Matki, ale z e przy tych zw„okach sie czuje, z e nie za nia , ale do Niej modlic sie trzebaę .
Do Jaz„owca nap„yne„o mnostwo listow zarowno od wychowanek, jak i ich rodzicow oraz roz nych znajomych osob. Przytocze tylko niektore z nich.
Aniela Szaw„owska pisze: ” Na mysl, z e nie ma juz na ziemi
naszej swietej, „zy serdeczne p„yna , ale bolu nie zmniejszaja ę 5.
” Mamy jedna Oredowniczke w niebie wiecej, bo trudno wa tpic o tymę . ą s. Leokadia ze Zgromadzenia siostr boromeuszek6.
” Przekonani jestesmy, z e pamiec o sp. Zmar„ej nie tylko
w Zgromadzeniu nigdy nie zaginie, ale takz e ca„e nasze spo„eczenstwo zaliczac bedzie te swia tobliwa postac do rzedu nie3

Abp Jozef Teodorowicz, Matka Marcelina ą

mowa pogrzebowa, Lwow 1911.

4

List s. Ady Dobrzanskiej do s. Walerii Kopernickiej, Jaz„owiec, 7 I 1911.

5

List Anieli Szaw„owskiej do siostr, Lwow, 5 I 1911.

6

List s. Leokadii do siostr w Jaz„owcu, źancut, 6 I 1911.
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zwyk„ych niewiast, ktore opromienione by„y wyja tkowymi cnotami i zaletamię 7.
” Pan Bog pozwoli„ mi byc 7 lat wychowanka w klasztorze
siostr i to w„asnie w Jaz„owcu pod bezposrednia opieka sp. Matki Marceliny. Przez 7 lat patrzy„am na te swieta postac. Nie zapomne nigdy tych wszystkich drogocennych nauk Matkię 8.
” Bede sie do Niej modli„a jako do swietej ą boc swieta Ona
by„a w kaz dym stanowisku z ycia swegoę 9.
” Wyczyta„am w gazetach z a„obna wiadomosc i uwierzyc
wprost nie moge, z e to wielkie serce Drogiej Matki bic juz przesta„o. Dziekuje Bogu, z e mi w z yciu tak wielka Swieta znac pozwoli„ę 10.
” Mamy Swieta w niebie ą dzie„o Jej nie zaginie i trudnosci Ja
nie zwyciez a , bo Matka nasza wiecej moz e teraz tam, jak tutaj za
z yciaę 11.
” Czytam w gazecie o ciosie, jaki pad„ na Siostry, na nas
wszystkie, na kraj ca„y. Mysl moja w Jaz„owcu i w niebie, gdzie
zyskalismy nowa Patronke i Oredowniczke. Tak bardzo mysmy
te Swieta kocha„yę 12.
Juz wtedy w 1911 roku wychowanki mysla„y o tym, z e Matka
Darowska bedzie beatyfikowana. Jedna z nich tak pisze: ” W poniedzia„ek odby„o sie w katedrze solenne naboz enstwo za Matke
Marceline, celebrowa„ nam arcybiskup Bilczewski, ktory paniom,
co Go o to prosi„y powiedzia„, z e najchetniej to uczyni, bo nikt
tyle co Matka w ostatnich czasach dla Koscio„a nie zdzia„a„ i z e
przykro mu, bo ze wzgledu na zdrowie na pogrzebie nie by„.
[Ż ] Chcia„ybysmy, z eby poki z yja starsze Siostry, ktore wiecej
7

List Heleny i Wincentego Cichockich do siostr, 6 I 1911, Lwow.

8

List Marii Cichockiej do s. Gertrudy Skorzewskiej, 6 I 1911, Lwow.

9

List Marty Piwarowej do siostr w Jaz„owcu, 8 I 1911, [b.m.].

10

List Julii Jagninskiej-Garbacz do siostr, 9 I 1911, Ostrowiec.

11

List do siostr w Jaz„owcu [podpis nieczytelny], 10 I 1911, Dziaduszyce.

12

List Soko„owskiej do siostr, 11 I 1911, [b.m.].
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z Matka przebywa„y, zabra„y sie do opracowywania Jej z yciorysu i Jej pism; moz e sa listy i rekolekcje, ktore by sie Zgromadzenie zdecydowa„o wydac. Wszystko to moz e sie kiedys przydac
do procesu beatyfikacyjnego. Swiadectwo swiadkow naocznych
jest przede wszystkim poz a daneę 13.
Moz na mnoz yc wypowiedzi roz nych ludzi, ale niech wystarcza te przyk„ady, z eby ukazac, z e kult prywatny potrzebny do
rozpoczecia procesu by„ wystarczaja cy. Kult ten wyraz a„ sie
rowniez w uroczystym obchodzeniu rocznic, zwia zanych z z yciem i smiercia Matki. W setna rocznice urodzin Matki Marceliny
16 I 1927 r. odprawiono przesz„o 170 Mszy sw. w licznych koscio„ach Polski i w roz nych krajach Europy, a nawet Afryki
i Ameryki z prosba o beatyfikacje i o „aski za jej wstawiennictwem. Na zjazd dawnych wychowanek w Jaz„owcu i uroczystosci zwia zane z rocznica urodzin Matki, w dniach 23-27 VI 1927 r.
przyjecha„ abp Jozef Teodorowicz i o. Konstanty Zukiewicz OP,
ktory w swoim przemowieniu do wychowanek, po poswieceniu
pamia tkowej tablicy powiedzia„: ” Oby Bog da„, z eby z tej tablicy
przenios„a sie na o„tarze ą i o to sie trzeba modlic i czekac, nie
uprzedzaja c wyrokow Koscio„aę 14.
Z okazji tego jubileuszu ukaza„y sie artyku„y o Matce Marcelinie w roz nych pismach: warszawskich, krakowskich, poznanskich, bydgoskich i lubelskich. Miedzy innymi o. Jacek Woroniecki OP napisa„: ” Cichy grob Matki Marceliny Darowskiej
w uroczym Jaz„owcu nigdy nie przesta„ od jej smierci (5 I 1911)
pocia gac do siebie serc i umys„ow. [Ż ] W stuletnia rocznice Jej
urodzin wychowanki wszystkich zak„adow niepokalanskich postanowi„y zrobic sobie z tego dnia swieto w ca„ej Polsce. W stu
przesz„o miejscowosciach naszej Ojczyzny zbiora sie mniejsze
lub wieksze grupy wychowanek siostr niepokalanek, aby u stop
13

List Marii Smarzewskiej do siostr w Jaz„owcu, Lwow, 18 I 1911.

Konferencja z okazji setnej rocznicy urodzin M. Marceliny, Jaz„owiec,
25 VI 1911.
14
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o„tarza podziekowac Bogu za te „aski wychowania chrzescijanskiego, ktore za posrednictwem Matki Marceliny otrzyma„y. [Ż ]
Ufamy, z e obchody jubileuszowe przypomna ca„ej Polsce te
swia tobliwa postac Za„oz ycielki Zgromadzenia Siostr Niepokalanek. [Ż ] Wolno nam tez miec nadzieje, z e Koscio„ zajmie sie
kiedys zbadaniem stopnia doskona„osci Jej z ycia i z e, o ile to lez y
w planach Opatrznosci Boz ej, wyniesie Ja na o„tarzeę 15.
Na stulecie prywatnych slubow Matki Marceliny Darowskiej,
w maju 1954 roku ks. Zdzis„aw Obertynski powiedzia„: ” Zostawi„a wam Matka skarb ą zasob pism. Bije z nich swiat„o, ma drosc i „aska Boz a. Sa dze, z e nie sa one tylko dla was; macie
obowia zek nie tylko przyswajac je sobie, ale udostepniac innym.
Gdyby Francja czy W„ochy posiada„y taka postac, to ca„y swiat
by„by zalany publikacjami o niej i drukami jej pism [Ż ]. Imie jej
by„oby juz dawno g„osne w swiecie. Rozs„awic je to obowia zek
Zgromadzenia, nie dla jej chwa„y, ani dla chwa„y Zgromadzenia,
ale z eby Bog by„ pochwalony, Bog, ktory z„oz y„ w niej skarby
ma drosci. [Ż ] Na Zgromadzeniu cia z y obowia zek starania sie,
by Koscio„ mog„ ja wyniesc na o„tarze, nie aby sie chwalic, ale by
ja » na swieczniku postawic przed oczyma ludzkimi’ . [Ż ] Zycze,
aby Ona, ta wasza Matka Droga co rychlej by„a przyozdobiona
aureola swietosci, wyniesiona na o„tarzeę 16.
3. Diecezjalny proces informacyjny
Znacznie wczesniej, bo dnia 6 V 1923 r. prze„oz ona generalna
Zgromadzenia m. Wawrzyna od Ofiarowania (Szaszkiewicz)
skierowa„a do Ojca swietego Piusa XI, za posrednictwem Kurii
Metropolitalnej Lwowskiej, prosbe o rozpoczecie procesu beatyfikacyjnego Matki Jozefy Karskiej i Matki Marceliny Darowskiej.
15

” G„os Lubelskię z 27 I 1927.

Przemowienie w setna rocznice z„oz enia slubow przez M. Marceline,
Szymanow, 12 V 1954.
16
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Kuria bardzo szybko odpowiedzia„a, z e zgodnie z prawem kanonicznym proces moz na rozpocza c 30 lat po smierci, a od
smierci Matki Marceliny Darowskiej, ktora zmar„a 5 I 1911 r. mine„o dopiero 12 lat. Poza tym by„ b„a d formalny, poniewaz w
jednym pismie po„a czone zosta„y dwie sprawy ą nalez y wniesc
osobno prosbe o beatyfikacje Matki Karskiej i osobno Matki Darowskiej. Nastepna przeszkoda by„o to, z e zmar„ abp Bilczewski
i nalez y czekac, az stolica arcybiskupia bedzie obsadzona. Poniewaz siostry pragne„y rozpocza c rownoczesnie procesy obu
Za„oz ycielek, wobec tego drugi raz prosby nie z„oz y„y, czekaja c
az up„ynie 30 lat. Tymczasem II wojna swiatowa przerwa„a
wszelkie starania.
Gdy w 1946 roku kard. August Hlond, Prymas Polski obja „
archidiecezje warszawska , prze„oz ona generalna m. Zenona od
Zbawiciela (Dobrowolska) podczas audiencji 18 VII 1946 r.,
zwroci„a sie z zapytaniem, czy moz na wniesc do Kongregacji
prosbe o rozpoczecie procesu beatyfikacyjnego obu Za„oz ycielek.
Kardyna„ przychylnie sie odnios„ do tej propozycji i doradzi„,
aby na jego rece wniesc petycje zarowno o rozpoczecie procesow, jak tez o przeniesienie ich do archidiecezji warszawskiej.
Dnia 1 IX 1946 r. zosta„a wreczona Prymasowi prosba skierowana do Ojca swietego Piusa XII oraz podanie do Kongregacji
w sprawie pozwolenia na rozpoczecie procesu beatyfikacyjnego
za„oz ycielek Zgromadzenia. Kardyna„ odrecznie napisa„ do prefekta Kongregacji kardyna„a Carlo Salotti, prosza c, aby pierwszy
by„ prowadzony proces Matki Marceliny, poniewaz z yja jeszcze
swiadkowie, ktorych nalez y przes„uchac. Wszystkie te dokumenty przekazane zosta„y do Rzymu okazja 17. Matka Zenona
napisa„a do s. Celiny Mia czynskiej, zmartwychwstanki, naszej
wychowanki, ktora mieszka„a w Rzymie: ” Korzystam z uprzejmosci Ojcow Dominikanow jada cych do Rzymu [Ż ]. Pod kie17 S. Benwenuta Tarnowska, Notatki o przebiegu procesu beatyfikacyjnego M.
Marceliny.
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runkiem samego kardyna„a Hlonda bierzemy sie do prac kanonizacyjnych z wielkim szczesciem! [Ż ] Prosi„ysmy Ojcow Dominikanow, aby petycje wraz z listem tak do Ojca sw., jak do kardyna„a Fr. Marmaggi, naszego protektora, zechcieli z„oz yc u tego
ostatniegoę 18.
Bardzo szybko m. Zenona otrzyma„a odpowied… s. Celiny,
ktora dnia 28 X 1946 r. napisa„a: ” Przewielebna, droga Matko.
W tej chwili wracam od kardyna„a Marmaggi, ktory poleci„ oficjalnie doniesc Matce, z e sprawa beatyfikacji Mateczki juz pomyslnie zosta„a za„atwiona, a dekret na przeniesienie procesu ze
Lwowa do Warszawy jest juz z„oz ony w Sekretariacie Stanu, dla
przes„ania go do Warszawyę 19.
Teraz zacze„a sie bardzo trudna i z mudna praca siostr ą odczytywanie rekopisow Matki Jozefy i Matki Marceliny (listow,
notatek duchownych, pamietnika, rekolekcji), przepisywanie ich.
Do pracy zaangaz owano wiele siostr, ale nalez y wymienic przede
wszystkim: s. Benwenute Tarnowska , sekretarke zgromadzenia,
s. Antonie Nosalewska , s. Assumpte Sapiehe, s. Lucylle Piszcz.
W tym czasie wymagano, az eby pisma kandydatow na o„tarze,
przesy„ane do Kongregacji by„y przepisywane recznie. Ze wzgledu na wielka ilosc listow Matki Marceliny (ponad 10 tysiecy)
trzeba sie by„o starac w Kongregacji o pozwolenie na przepisywanie na maszynie. Pozwolenie takie siostry otrzyma„y.
Nalez y pamietac, z e to by„y czasy, kiedy wyjazd do Rzymu
by„ prawie niemoz liwy: trudnosci w otrzymaniu paszportu,
koszta podroz y itp., dlatego wspomniana s. Celina Mia czynska
najczesciej posredniczy„a w za„atwianiu wielu spraw.
Trzeba by„o szukac postulatora, ktory wed„ug prawa kanonicznego musi mieszkac w Rzymie, poniewaz on za„atwia
wszystko w Kongregacji do Spraw Swietych. Kardyna„ A. Hlond
List m. Zenony Dobrowolskiej do s. Celiny Mia czynskiej, Szymanow,
1 IX 1946.
18

19

List s. Celiny Mia czynskiej do m. Zenony Dobrowolskiej, Rzym, 28 X 1946.
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zaproponowa„ na postulatora abp. Jozefa Gawline, stale przebywaja cego w Rzymie. Matka Zenona napisa„a prosbe, ale nie
otrzyma„a odpowiedzi.
Na audiencji w grudniu 1947 roku podczas ktorej prze„oz ona
generalna przedstawi„a, z e od czterech miesiecy nie ma odpowiedzi od arcybiskupa, Kardyna„ bez namys„u powiedzia„:
” Niech nim bedzie dominikanin ą napiszcie do o. Szczureckiego OP, ktory ma wszelkie moz liwosci, poproscie o. Jacka Woronieckiego, aby napisa„ rowniez i swoim wp„ywem u genera„a
rzecz zadecydowa„ę 20. Wowczas o. Jacek Woroniecki OP doradzi„ postulatora z zakonu dominikanskiego o. Krzysztofa Berutti. Kardyna„ chetnie sie do tej propozycji przychyli„. Matka Zenona napisa„a list do genera„a dominikanow z poparciem prowincja„a o. Bernarda Przybylskiego i o. Jacka Woronieckiego
oraz do samego o. Beruttiego. Tym razem prosba zosta„a przyjeta i dnia 21 VIII 1948 r. o. Berutti zosta„ postulatorem obu procesow.
Rownoczesnie trwa„y poszukiwania wicepostulatora w kraju.
Ksia dz Prymas zaproponowa„ ks. prof. Zdzis„awa Obertynskiego
i w pa…dzierniku 1947 roku m. Zenona zwroci„a sie osobiscie
z prosba o zgode na przyjecie tej nominacji. Ksia dz Obertynski
wymawia„ sie i sugerowa„ innych kap„anow, jednak kard. August Hlond w czasie rozmowy z nim powiedzia„: ” Potrzebuje tu
postulatora, ktory by umia„ czytac dokumenty miedzy liniamię .
Przed podjeciem decyzji ks. Obertynski dnia 27 I 1948 r. przyjecha„ do Szymanowa, z eby zapoznac sie z dokumentami i pismami Marceliny Darowskiej. Po dwoch dniach powiedzia„ m.
Zenonie: ” Ja te notatki wch„aniam, wch„aniam w siebie, ona mnie
bierze! Ja juz widze heroizm Matki. Przyjecha„em tu zimny, obojetny, a ja teraz Matka Marceline kocham!ę . Po jakims czasie (9 II
1948) napisa„ do s. Benwenuty Tarnowskiej: ” Jestem juz pod
urokiem darowanego mi z yciorysu M. Marcelinyę . Kilka dni
20

S. Benwenuta Tarnowska, Notatki„ , dz. cyt.
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po…niej doda„: ” Praca mnie coraz bardziej interesuje, prawie pasjonujeę 21.
W rezultacie dnia 22 VIII 1948 r. ks. Obertynski otrzyma„ od
postulatora o. Beruttiego nominacje na wicepostulatora procesu
Marceliny Darowskiej.
Postulator napisa„ 21 VIII 1948 r. do prze„oz onej generalnej
m. Zenony: ” Co do S„ugi Boz ej M. Jozefy Karskiej obawiam sie,
z e nie moz na bedzie dokonac beatyfikacji ze wzgledu na brak
swiadkow naocznych, braku rowniez dokumentow wspo„czesnych co do jej cnot, a nadto, z e nie ma jej kultu u wiernych. Nalez y wiec dobrze sie zastanowic, czy wypada rozpoczynac sprawe jej beatyfikacji [Ż ]. Jez eli Matka generalna zadecyduje rozpoczecie sprawy beatyfikacji S„ugi Boz ej Jozefy Karskiej zaraz wysle nowa nominacje dla ks. Obertynskiegoę 22. Zgromadzenie
pragne„o prowadzic proces obu Za„oz ycielek, dlatego m. Zenona
poprosi„a o nominacje dla wicepostulatora i dnia 11 IX 1948 r. ks.
Obertynski otrzyma„ ja .
W pa…dzierniku 1948 roku zmar„ Prymas Polski kard. August
Hlond. Nowomianowany Prymas Polski abp Stefan Wyszynski
nie by„ za rozpoczynaniem obu procesow. Jesienia 1949 roku
zgodzi„ sie na rozpoczecie procesu historycznego M. Jozefy
i dnia 24 listopada osobiscie otworzy„ pierwsze posiedzenie Trybuna„u z zaprzysiez eniem jego cz„onkow, w sk„adzie: ks. dr
Ignacy Grabowski ą sedzia delegatus, ks. dr Kazimierz Dankowski ą sedzia adiunctus, ks. Franciszek Borowiec ą sedzia, ks. dr
Seweryn Kowalski ą promotor sprawiedliwosci, ks. Jozef Netczuk ą notariusz. Sk„ad Trybuna„u zmienia„ sie, totez trudno tu
wymieniac wszystkie zmiany.
Pod koniec stycznia 1951 roku m. Zenona otrzyma„a list od
o. Teofila Szczureckiego OP, pracuja cego wraz z o. Beruttim, w
21

List ks. Z. Obertynskiego do s. Benwenuty Tarnowskiej, Warszawa, 21 II

1948.
22

List K. Beruttiego do m. Zenony Dobrowolskiej, Rzym, 21 VIII 1948.
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ktorym donosi on, z e postulator dziwi sie, iz proces Matki Marceliny jeszcze nie zaczety, a powinno sie przes„uchiwac swiadkow, ktorych jest coraz mniej. Matka Zenona na audiencji
u Ksiedza Prymasa dnia 9 II 1951 r. przedstawi„a ten problem
i za jego rada napisa„a do ks. Obertynskiego z prosba o poczynienie odpowiednich krokow w celu otrzymania pozwolenia na
przes„uchiwanie swiadkow z ycia Matki Marceliny Darowskiej.
W liscie tym poda„a kilka argumentow, m.in.:
1. Na audiencji dnia 9 II 1951 r. sam Ksia dz Prymas Stefan
Wyszynski powiedzia„, z eby wicepostulator napisa„ podanie
w tej sprawie.
2. Kardyna„ August Hlond, ktory popiera„ prosbe o rozpoczecie procesu obu Matek, napisa„ do kard. Salottiego z z yczeniem, aby proces Marceliny Darowskiej rozpocza „ sie jak najszybciej ze wzgledu na to, z e z yja jeszcze swiadkowie de visu.
3. O. Teofil Szczurecki OP napisa„, z e postulator w Rzymie ą
o. Krzysztof Berutti dziwi sie, iz przes„uchiwania swiadkow
w sprawie Matki Marceliny jeszcze nie rozpoczeto.
Wicepostulator ks. Z. Obertynski dnia 13 II 1951 r. zwroci„ sie
oficjalnie z prosba do Ksiedza Prymasa o rozpoczecie procesu informacyjnego Matki Marceliny Darowskiej. Zaznaczy„, z e w latach 1948-1950 zmar„o juz dziesieciu swiadkow de visu, ktorzy
byli zg„oszeni do przes„uchania. Dnia 15 lutego Zgromadzenie
otrzyma„o dekret o rozpoczeciu procesu informacyjnego Matki
Darowskiej i mianowanie Trybuna„u. Pierwsze jego posiedzenie
pod przewodnictwem bp. Wac„awa Majewskiego, delegata Prymasa Polski, i jego zaprzysiez enie odby„o sie 22 II 1951 r.
Przes„uchano 54 swiadkow. Zeznania swiadkow oraz dokumenty, jakie do„a czono do procesu, trzeba by„o przet„umaczyc
na jezyk francuski i zgodnie z wymaganiami Kongregacji recznie
przepisac, czyli sporza dzic tzw. transumpt. T„umaczy„a s. Benwenuta od Niepokalanego Poczecia NMP (Tarnowska) i s. Rita
od Dziecia tka Jezus (Matthias), przepisywa„a s. Assumpta od Jezusa (Sapieha) i s. Elz bieta od Niep. Pocz. NMP (Tarnowska).
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Przepisywanie i t„umaczenie procesu trwa„o przesz„o trzy miesia ce. Potem Trybuna„ musia„ wszystko sprawdzic ą posiedzenie odby„o sie w pa…dzierniku 1952 roku, a ostatnie dopiero
w maju nastepnego roku.
Przed wakacjami ani Ksia dz Prymas ani cz„onkowie Trybuna„u juz nie mogli sie zebrac, dlatego zakonczenie procesu od„oz ono. Tymczasem dnia 25 IX 1953 r. w nocy zosta„ zaaresztowany Ksia dz Prymas. Wszystko stane„o pod znakiem zapytania. Ks.
Obertynski za„atwi„ jednak prawnie moz liwosci zamkniecia procesu z bp. Majewskim, ktory jako sufragan mia„ odpowiednie
uprawnienia. W tych smutnych okolicznosciach oficjalne zakonczenie procesu informacyjnego super fama sanctitatis odby„o sie
dopiero 15 X 1953 r. bardzo skromnie, az eby niczyjej uwagi nie
zwracac.
Po zamknieciu tego etapu procesu diecezjalnego pozosta„y
jeszcze dwa inne procesy: super scriptis i super non cultu. Do
pierwszego tego samego dnia (15 X 1953) zosta„ zaprzysiez ony
Trybuna„ w takim samym sk„adzie jak w procesie super fama
sanctitatis. Potrwa„ on dosyc d„ugo z powodu wielkiej ilosci pism
S„ugi Boz ej, ktore trzeba by„o przepisac, a potem przekazac cenzorom. Natomiast proces super non cultu rozpoczety zosta„ 9 XII
1954 r., a ukonczony 13 I 1955 r. Przes„uchano 14 swiadkow.
Wszystko przet„umaczono i przepisano recznie. Sesja koncowa
odby„a sie 18 IV 1955 r.
W sierpniu 1956 roku nadszed„ list o. Beruttiego do ks. Obertynskiego, w ktorym informuje on, z e postulatorem generalnym
ojcow dominikanow zosta„ o. Tarcisius Piccari i on obejmie dalsze prowadzenie procesu beatyfikacyjnego Matki Marceliny Darowskiej. Ojciec Berutti ostrzeg„ wicepostulatora, z e uwagi teologow-cenzorow pism Matki moga byc negatywne i moga zatrzymac proces. Taka wiadomosc wskazywa„a na to, z e ktos niez yczliwy Zgromadzeniu i Matce Darowskiej przekazuje do postulacji, a moz e nawet do Kongregacji, z„e opinie o Matce. Ksia dz
Obertynski natychmiast sporza dzi„ dwie bardzo wyczerpuja ce
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odpowiedzi: jedna dla o. Berutti, druga dla o. Piccari, ktore
s. Benwenuta przet„umaczy„a na jezyk francuski i razem z innymi dokumentami przes„ano je nowemu postulatorowi.
Dopiero w listopadzie 1956 roku ks. Obertynski rozpocza „
starania o paszport i wize w„oska , az eby przewie…c dokumenty
procesu informacyjnego i procesu super non cultu do Rzymu
i osobiscie oddac w Kongregacji. Stosunkowo szybko otrzyma„
paszport oraz wize i 25 II 1957 r. pojecha„ do Rzymu, gdzie spotka„ sie z postulatorem o. Piccari, potem z kard. Alojzym Masella, naszym protektorem. Kardyna„ bardzo przychylnie przyja „
prosbe m. Immaculaty od Chrystusa Krola (Niezabitowskiej)
w sprawie beatyfikacji Matki Marceliny Darowskiej.
Poniewaz by„y pewne braki w dokumentacji np. brak listow
postulacyjnych, po powrocie ks. Obertynski uzupe„nia„ je. Poza
tym okaza„o sie, z e nalez y dope„nic niektore formalnosci procesu
informacyjnego. Z tego powodu trzeba by„o zwo„ac jeszcze raz
posiedzenie Trybuna„u. W tym czasie zmar„ ks. prof. Seweryn
Kowalski, promotor wiary. Zasta pi„ go o. Pawe„ Dembinski CM.
Dnia 13 VI 1961 r. Zgromadzenie wznowi„o przerwany proces Matki Jozefy Karskiej super non cultu, 7 II 1962 r. rozpocza „ sie
proces super scriptis (1962-1965), a potem 26 I 1968 r. super fama
sanctitatis. Dokumenty zosta„y przekazane do Kongregacji w 1973
roku.
Z powodu powaz nej choroby ks. Obertynskiego nowym postulatorem zosta„ mianowany dnia 14 I 1974 r. ks. pra„at Stefan
Kosnik. Poniewaz pisma Matki mia„y byc przekazywane cenzorom w Rzymie, co „a czy„o sie z koniecznoscia t„umaczenia
wszystkiego na jezyk w„oski albo francuski, Zarza d Generalny
Zgromadzenia skierowa„ do postulatora o. Piccariego prosbe,
az eby by„y cenzurowane w Polsce. Dopiero w listopadzie 1976
roku wydany zosta„ dekret pozwalaja cy na cenzure w Polsce.
Ca„osc pism Matki Marceliny Darowskiej w liczbie 143 tomow zosta„a przekazana Trybuna„owi procesu beatyfikacyjnego
14 II 1979 r. Zacze„o sie poszukiwanie cenzorow, ktorzy maja
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ocenic, czy w pismach nie ma nic przeciwko wierze i moralnosci.
Wicepostulator, ks. Kosnik pragna „, az eby wyszukac 20 cenzorow, poniewaz kaz dy tom musi byc przeczytany i oceniony
przez dwoch kap„anow. Lista cenzorow by„a tajna, ale wiadomo,
z e by„o ich 15.
Dnia 22 VIII 1979 r. odby„a sie uroczysta sesja zamykaja ca
prace Trybuna„u procesu Matki Darowskiej na terenie Polski. Teraz trzeba by„o czekac na opinie cenzorow, ktore musza byc
przekazane do Kongregacji. Trwa„o to d„ugo. Ostatnia opinie wicepostulator otrzyma„ dopiero w lutym 1985 roku i w marcu osobiscie przekaza„ w Kongregacji.
Jak widac, proces beatyfikacyjny prowadzony by„ w bardzo
trudnych okolicznosciach. Dopiero co skonczy„a sie II wojna
swiatowa, kraj by„ zniszczony, a Zgromadzenie rowniez ponios„o wielkie straty. Nie tylko trudna sytuacja finansowa, ale rowniez niemoz liwosc porozumienia sie z Rzymem i wyjazdu celem
za„atwiania spraw w Kongregacji oraz nawia zania kontaktow
z postulatorem powaz nie ogranicza„y prowadzenie procesu. Poza tym trzeba pamietac, z e zarowno Zgromadzenie jak i Matka
Darowska mia„a swoich ” wrogowę , ludzi niez yczliwych. Matka
Marcelina by„a osobistoscia , ktora spotyka„o niema„o zarzutow
za jej z ycia i po smierci. Ks. Obertynski napisa„, z e w tym nie ma
nic dziwnego. ” By„oby raczej dziwne, gdyby brak„o jej zarzutow
i to ciez kiego kalibru. Jedynie postacie blade i charaktery bezbarwne nie spotykaja sprzeciwu, bo w ogole nie zwracaja na siebie uwagi i nie wyroz niaja sie niczym. [Ż ] Matka Marcelina by„a
niewa tpliwie postacia daleka od wszelkiego konwencjonalizmu
i kompromisu, od wszelkiej taniej, a nieszczerej uk„adnosci, nawet od tzw. z yciowej dyplomacji. Umys„ to o celu jasno wytyczonym, charakter cenia cy nade wszystko prawde. Wola nieugieta o bezwzglednej szczeroscię 23.
23 Z. Obertynski, Zmartwychwstancy a niepokalanki. Pro
ba dokumentacji wzajemnej zalez nos ci, Warszawa 1949, t. 1, s. I-II.
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4. Nieoczekiwane trudnosci
W 1942 roku ukaza„a sie ksia z ka ks. W„adys„awa Kwiatkowskiego, zmartwychwstanca pt. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Panskiego (Albano 1942). Niestety, znalaz„o sie w niej wiele b„ednie podanych faktow oraz nies„usznych zarzutow skierowanych przeciwko Matce. Siostry niepokalanki zareagowa„y na
nia , przesy„aja c autorowi i Sekretariatowi Stanu krotkie, udokumentowane sprostowanie. Prze„oz ona generalna m. Zenona Dobrowolska napisa„a do autora: ” Zapoznawszy sie niedawno
z ksia z ka , z przykroscia stwierdzi„ysmy, z e ustepy odnosza ce sie
do Matki Marceliny sa albo b„ednie naswietlone, albo niestety
niezgodne z faktami, na co mamy liczne dowody w naszym Archiwum i swiadectwa siostr, ktore wowczas z y„y. Jest nam to
niezmiernie bolesne [Ż ]. Ksia z ka ta jest tu czytana i wytwarza
sie b„edne mniemanie o tej, do kanonizacji ktorej my przystepujemy. [Ż ] Usilnie prosimy, aby Ojciec by„ „askaw napisac jakies
sprostowanieę 24.
Autor odpisa„ prze„oz onej generalnej: ” Jez eli wasze Zgromadzenie posiada dokumenty przeciwne moim twierdzeniom
w Historii, prosze je og„osic, nic przeciwko temu nie mamyę 25.
Wowczas wicepostulator ks. Obertynski, historyk, opracowa„
” odpowied…ę , w oparciu o bogata dokumentacje, zawarta
w dwu tomach: Zmartwychwstancy a Niepokalanki. Proba wzajemnej
zalez nos ci (Warszawa 1949). Zaznaczy„, z e ” celem tej pracy jest
dac moz nosc wyjasnienia szeregu zagadnien spornych, dota d
nalez ycie nie wyjasnionych, ustalenia niektorych faktow, dota d
b„ednie podawanych, znalezienia odpowiedzi na kilka zarzutow,
rozpowszechnionych przeciwko M. Darowskiej s„owem i drukiem. [Ż ] Celem tej pracy jest zatem podanie czesci nieopubliList m. Zenony Dobrowolskiej do ks. W. Kwiatkowskiego, Szymanow,
3 VI 1947.
24

25

List ks. W. Kwiatkowskiego m. Zenony Dobrowolskiej, Rzym, 23 XII 1947.
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kowanego dota d materia„u archiwalnego, moga cego i maja cego
naswietlic wzajemna , tak scis„a niegdys zalez nosc obu zgromadzen zakonnychę 26.
Zachowa„a sie bardzo ciekawa korespondencja ks. Obertynskiego z siostrami Rady Generalnej Zgromadzenia na temat tego,
czy wydac drukiem prace wicepostulatora. Ksia dz Profesor po
zapoznaniu sie z dokumentami, jakie sa w archiwum, uwaz a„, z e
w„asnie teraz trzeba odpowiedziec na wszelkie zarzuty stawiane
Matce Darowskiej. Siostry proponowa„y, z eby wydac jako rekopis, ale ksia dz nie wyrazi„ na to zgody. Przed daniem do druku
zarowno autor opracowania jak tez siostry poprosi„y o prywatna
ocene pracy kilka osob. W listopadzie 1948 roku odby„a sie rozmowa m. Zenony, prze„oz onej generalnej i s. Benwenuty z ks.
Dembinskim, ktory na prosbe ks. Obertynskiego prace czyta„
i tak powiedzia„: ” Praca ta jest ogromnie ciekawa; bardzo waz na,
bo daje odpowiedzi na wszystkie zarzuty, jakie sie jeszcze wsrod
duchowienstwa na Matke s„yszy. To jest tez jego przypadek ą
z rezerwa sie do Matki odnosi„, bo s„ysza„ roz ne zarzuty. Teraz,
tu znalaz„em odpowied… i wyjasnienie wszystkiego. Matka sama
mowi w listach i przekonuje. Widzi sie, z e broni„a Zgromadzenia
przed ujemnym wp„ywem osob. Ta praca musi i to koniecznie
wyjsc w druku! Jest ona konieczna w czasie procesu Matkię 27.
Kiedy siostry wyrazi„y obawy czy nie zaszkodzi zmartwychwstancom oraz Matce Marcelinie odpowiedzia„: ” Absolutnie nie. Nie zaszkodzi o. Semenence, on tak …le tu nie wychodzi,
bo to jest przeciez zmaganie sie duszy ludzkiej z „aska , cz„owieka
z Bogiem [Ż ]. Matce Marcelinie w z aden sposob nie zaszkodzi,
bo to wyjawia, jak ona walczy„a o sprawe Boz a i jak w rzeczywistosci mia„y sie te sprawy, z ktorych jej zarzuty robiono, bo to
daje wnikna c w jej dusze choc czesciowo. Poza tym ks. Dembin26

Z. Obertynski, Zmartwychwstancy a Niepokalanki„ , dz. cyt., t. 1, s. VII.

Cyt. za: List s. Benwenuty Tarnowskiej do s. Krystyny Kosseckiej, Nowy
Sa cz, 1 XI 1948.
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ski mowi, z e my podchodzimy zanadto subiektywnie i uczuciowo do tej sprawy, a to przeciez wartosciowa, dobra praca historycznaę ą pisze s. Benwenuta28.
Jednak miesia c po tym s. Benwenuta napisa„a do ks. Obertynskiego: ” W ostatnich dniach referowa„am przed Rada Generalna nasza rozmowe z ks. Profesorem i z ks. Dembinskim. Mimo wszystko siostry, choc sie troche uspokoi„y, jednak maja jeszcze obawy, bo historyk patrzy na rzeczy z obiektywizmem
i spokojem sedziego stoja cego na boku, sa dzi je teoretycznie [Ż ],
a tu trzeba tez patrzec realnie, z yciowo, bo Zgromadzenie ledwo
wysz„o ze strasznych przejsc i ledwie zrobi„a sie ko„o niego cisza!
Prosza wiec siostry, aby Ks. Profesor zechcia„ dac swoja ostateczna zgode na to, o co Matka w rozmowie prosi„a, mianowicie,
aby ks. Biskup Kowalski te prace przeczyta„. Ks. Biskup Kowalski zna troche nasze Zgromadzenie i zrozumie nasze obawy,
a jednoczesnie bedzie obiektywny, bo nie by„ w jego sprawach
zainteresowany, a jest dla Ks. Profesora bardzo z yczliwy. [Ż ]
Siostry czuja jednak wielka odpowiedzialnosc za puszczenie
w druku tego, co od tylu lat sie strzeg„o, co by„o w„asciwie tajemnica Zgromadzenia, tajemnica z mi„osci bli…niego, przez
Matke praktykowana i nakazana do tego stopnia, z e nie pozwala„a nic na o. Semenenke mowic ą sprawa intymna a smutna .
[Ż ] Czy Ksia dz Profesor rozumie stanowisko nasze? Poczucie
odpowiedzialnosci wobec przysz„osci, wobec Zgromadzenia
i wobec pamieci Matki jest niema„ym ciez arem na barkach Rady.
ą Jesli ks. biskup Kowalski bedzie rownie spokojnie patrzy„ na
ca„osc pracy jak ks. Dembinski, wtedy powiemy sobie, z e jednak
my sie mylimy, wzglednie przesadzamy. Dobrze?ę 29.
Juz 3 grudnia tego roku ks. Obertynski odpisa„: ” Pod pierwszym wraz eniem odpisywac krotko nie chcia„em w tym mniej
28

Tamz e.

29

List s. Benwenuty Tarnowskiej do ks. Z. Obertynskiego, Szymanow, 1 XII

1948.

S. Janina MARTYNUSKA

50

wiecej sensie: robcie sobie co chcecie, a mnie dajcie juz spokoj
takz e z beatyfikacja . [Ż ] Prosbe o imprimatur zanios„em dzisiaj
rano ą i to moz e byc in vanum, bo po biskupie Kowalskim moz e
inna siostra radna domagac sie o. Woronieckiego, po…niej o. Miernika, w koncu o. Kwiatkowskiego. Ida c po tej linii doszlibysmy
do wniosku, z e Ewangelisci zgrzeszyli obmowa , bo napisali o Judaszu, Pi„acie, Kajfaszu etc. Wszak nie obronimy Matki bez
ujawnienia krzywdzicieli. A o tych moz na by doprawdy wynale…c znacznie wiecej. A obronic moz na jedynie dokumentacja .
[Ż ] A na te siostre radna spadnie wspo„odpowiedzialnoscŻ
Matka Marcelina w niebie bedzie mi swiadkiem, z e z bolem oczu
i g„owy wykorzystywa„em czas. Przed procesem konieczna jeszcze jest rzecza wyjasnic sprawe ludziom miarodajnym, tego siostry nie chca [Ż ]. Wobec tego nie pozostaje mi nic innego, jak
pozostawic siostrom radnym prace do dyspozycji. Jest do odebrania. Prosze mi jedynie pozostawic jeden egzemplarz. [Ż ] Nie
widze na razie Woli Boz ej, abym sie wycofa„ z wicepostulatorstwa. Natomiast gdyby siostry radne widzia„y innego, bardziej
ostroz nego w postepowaniu kandydata na to intratne stanowisko prosze nim dysponowac. Zadnej pretensji nie bede mia„ [Ż ].
Beatyfikacji nie doz yje. Lepiej by to prowadzi„ m„odszy, zamiast
dziedziczyc niedokonczone sprawy po nieboszczyku. Prosze
o decyzje i o modlitwe za oddanego w Chrystusie Panuę 30.
Ksia dz zgodzi„ sie, az eby jego prace przeczyta„ bp Kazimierz
Jozef Kowalski i da„ swoja opinie. Biskup bardzo szybko odpisa„
m. Zenonie: ” Bardzo wdzieczny jestem Matce za przes„anie mi
tej pracy Ks. Profesora Obertynskiego. Jest ona pod wzgledem
metodologii historycznej nienaganna i wytrawna. Jedna mia„bym tylko pokorna prosbe do autora, by mianowicie w koncowej
syntezie zmieni„ wyraz: » Herod ą baba’ na mulier fortis, gdyz
mestwo sp. M. Marceliny uwydatnia sie wspaniale w dokumen30
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tach przytoczonych. Uwaz am, z e prace te moz na bedzie drukowac jako rekopis z wielkim poz ytkiem nawet dla Zgromadzenia
Ojcow Zmartwychwstancow. [Ż ] Publikacja jej ą na zasadach
rekopisu Koscio„owi sie przydaę 31.
Dnia 17 I 1949 r. s. Benwenuta donosi ks. Obertynskiemu, z e
m. Zenona ” bardzo sie cieszy pozytywna ocena , jaka otrzyma„a
od biskupa Kowalskiego. Ksia dz Profesor bedzie spokojny, z e
z adna siostra radna o z adne zmiany juz nie poprosię 32.
Oczywiscie nadal trwa„y rozmowy i wymiana listow z wicepostulatorem, ktory 21 VI 1949 r. napisa„: ” Uprzejmie dziekuje za
list z 15 bm. Przyznam sie, z e przez chwile by„em wowczas po
zagubieniu » w pokusie’ , jak to pisa„a M. Marcelina, przeciwko
owym siostrom radnym. Ale to mine„o rych„oę . Natomiast trudno nie snuc refleksji na temat owego nieprzerwanego „ancucha
trudnosci i przeszkod, stoja cych i staja cych ustawicznie na drodze
rehabilitacji pamieci M. Marceliny. Zmartwychwstancy ą Kongregacja ą duchowienstwo ą wizytatorzy ą ks. Kwiatkowski ą
siostry radne ą cenzura ą finanse ą papier (sic!) W tym wypadku chodzi„o przede wszystkim o trudnosci z przydzia„em papieru na druk pracy. Stopniowo wszystko zosta„o za„atwione.
I znow ukaza„a sie druga ksia z ka W„. Kwiatkowskiego CR pt.
Matka Marcelina Darowska w s wietle wżasnej korespondencji z lat
1854-1872. (Wieden 1952), a w roku nastepnym Edmunda Eltera
SJ Czy nie chybiona proba (Rzym 1953). By„a to odpowied… na studium ks. Obertynskiego. Wowczas wicepostulator zwroci„ sie do
prze„oz onych o. Eltera wykazuja c, z e autor tej publikacji ” wyrza dzi„ sprawie S„ugi Boz ej Marcelinie Darowskiej szkode powaz na [Ż ]. Zapewne nie zaszkodzi to jej w niebie, zapewne nie
zaszkodzi u trze…wych fachowcow w Kongregacji, ale zaszkodzi
List bp. Jozefa Kowalskiego do m. Zenony Dobrowolskiej, Pelplin,
13 I 1949.
31

32 List s. Benwenuty Tarnowskiej do ks. Z. Obertynskiego, Szymanow,
17 I 1949.
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w opinii publiczneję . Poza tym w ” Sacrum Poloniae Milleniumę
wydano Dziennik o. Piotra Semenenki wed„ug wyboru o. Eltera,
ktory opusci„ w nim to, co by„o na korzysc Matki Marceliny. Ks.
Obertynski swoja odpowied… umiesci„ w artykule pt. Animadversiones criticae ą uwagi krytyczne, gdzie w oparciu o dokumenty
wykaza„ b„edy zawarte w tych publikacjach33.
W 1961 roku wydano ksia z ke ks. W„adys„awa Kosinskiego
CR pt. Duch na czasie ą Sżuga Boz y P. Semenenko CR w mżodos ci
swojej. W drugim tomie autor przedstawi„ stosunek o. Semenenki
do Matki Darowskiej znow opuszczaja c to, co jest na jej korzysc.
Siostra Alma So„tan w trzydziestostronicowym opracowaniu34
wykaza„a b„edy i niescis„osci zawarte w tej ksia z ce. Sprostowanie
wys„ano do ojcow zmartwychwstancow, ale bez echa.
Po latach ukaza„a sie kolejna historia Zgromadzenia Zmartwychwstania Panskiego pt. Charyzmat Zmartwychwstancow Jana
Iwickiego CR (Katowice 1990). Tak jak w poprzednich, sylwetka
M. Marceliny ukazana zosta„a tendencyjnie, cytowane zas listy
sa tak wybrane, z eby swiadczy„y niekorzystnie o S„uz ebnicy Boz ej. Opuszczono takz e te fragmenty listow, w ktorych Matka wyjasnia swoje stanowisko. To jest niedopuszczalne. Wprawdzie
s. Alma So„tan opracowa„a sprostowanie, ale nigdzie nie by„o
opublikowane35. Trudno tutaj w tej chwili szeroko o tym mowic.
Ksia dz Prymas Stefan Wyszynski w 1956 roku napisa„ z Komanczy do prze„oz onej generalnej m. Immaculaty Niezabitowskiej: ” Gdy chce zrozumiec duchowosc tej » Strasznej Weredyczki’ , (Matki Marceliny) to nie moge inaczej, jak tylko w tym, z e
Bog postawi„ jej tak wielkie wymagania, z e z y„a w nieustannym
leku, aby cos z tego wymagania nie by„o tylko forma , tylko na33

” Collectanea Theologicaę 25(1954), fasc. 4, s. 597-657.

Kilka mys li w zwia zku z monografia Wż. Kosinskiego ”Duch na czasieŻ, wersja
I ą 1969; W odpowiedzi na monografie o. Piotr Semenenko„ , wersja II ą 1970.
34

35 Sprostowanie mylnych twierdzen w ksia z ce pt. ”Charyzmat Zmartwychwstancow. Historia Zgromadzenia Zmartwychwstania PanskiegoŻ, Katowice 1990.
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miastka , elementem zastepczym. Wymaganie musia„o byc Prawda , musia„o stac sie Cia„em! [Ż ]. Rozumiem dobrze te wszystkie
ciez kie przez ycia przez ktore Zgromadzenie niepokalanek przechodzię 36.
Poruszam te problemy dlatego, z eby przypomniec w jak
trudnych warunkach toczy„ sie proces. Wiadomo, z e bardzo by„
potrzebny bezposredni kontakt z postulatorem w Rzymie i z
Kongregacja do Spraw Swietych. Tymczasem wszystko za„atwia„o sie listownie i to szukaja c okazji.
W 1984 roku postulator o. Piccari napisa„, z e gotow jest przyjechac do Polski celem porozumienia sie w sprawie procesu
Matki Darowskiej, ale znawcy radzili, z eby wicepostulator ks.
Stefan Kosnik i prze„oz ona generalna udali sie do Rzymu celem
omowienia problemow zwia zanych z procesem. Totez m. Anuncjata Strasburger nawia za„a kontakt z o. Micha„em Machejkiem
OCD, ktory kierowa„ Osrodkiem Postulatorskim w Rzymie i z
s. Sebastiana Krzys, sercanka , archiwistka tego Osrodka. W lipcu
1984 roku o. Micha„ zosta„ mianowany relatorem spraw polskich
w Kongregacji do Spraw Swietych. W 1985 roku zapad„a decyzja, z e wicepostulator ks. pra„at Kosnik, m. Anuncjata od Trojcy
Swietej (Strasburger) i s. Janina od Wniebowziecia NMP (Martynuska) pojada do Rzymu. Trzeba by„o przede wszystkim spotkac
sie z postulatorem, ktoremu ks. Kosnik musia„ przekazac reszte
dokumentow procesowych oraz opinie pietnastu cenzorow pism
Marceliny Darowskiej, a takz e nawia zac kontakt z pracownikami
Kongregacji i dowiedziec sie, co nalez y dalej robic.
5. Proces ” rzymskiń
Po otrzymaniu paszportow i wizy dnia 7 III 1985 r. bylismy
w Rzymie. Nastepnego dnia odby„a sie rozmowa z o. Machej36 List Prymas kard. Stefana Wyszynskiego do m. Immaculaty Niezabitowskiej, Komancza, 12 III 1956.
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kiem, ktory radzi„, z eby przywiezione dokumenty przekazac
o. Piccariemu, postulatorowi, a on powinien je z„oz yc w Kongregacji. Poza tym powinno sie napisac prosbe do mons. Giovanni
Papa, generalnego relatora, o przydzielenie relatora w osobie
o. Micha„a Machejka, ktory zajmie sie sprawa Matki Marceliny
Darowskiej.
Tymczasem o. Piccari zaproponowa„, abysmy ą jako osoby
zainteresowane ą sami zaniesli dokumenty procesu do Kongregacji i z„oz yli je u abp. Crisany. Na szczescie doradzi„, z eby
wpierw udac sie do ks. Flisikowskiego, Polaka, sta„ego pracownika Kongregacji. Jemu naswietlic ca„a sprawe i prosic o pomoc.
Miedzy innymi chodzi„o o to, aby w Kongregacji jak najszybciej
przeprowadzono dyskusje nad opinia cenzorow i wydano aprobate pism Matki Marceliny. To wed„ug o. Piccariego jest kluczem
do dalszych prac procesu. Wowczas we wrzesniu moz na przysta pic do opracowania positio o z yciu i cnotach S„uz ebnicy Boz ej.
Ks. Flisikowski za„atwi„ natychmiast audiencje u mons. Crisany, ktory nas serdecznie przyja „, dopyta„ sie o roz ne problemy
zwia zane z procesem, otrzyma„ od nas potrzebne dokumenty
i obieca„ z yczliwe potraktowanie naszej sprawy.
Bylismy tez u drugiego sekretarza mons. Veraya, Jugos„owianina, ktory rowniez przychylnie odnios„ sie do sprawy procesu, potwierdzi„, z e proces jest juz w Kongregacji i teraz nalez y
opracowywac positio. Poleci„ nam pojsc do g„ownego relatora,
czyli mons. Giovanni Papa i wszystko omowic. Poszlismy tam
razem z o. Machejkiem i monsignor po wys„uchaniu relacji o procesie Matki Darowskiej, ustnie zleci„ o. Micha„owi kierowac praca w pisaniu positio. Tu trzeba zaznaczyc, z e m. Anuncjata stara„a
sie dok„adnie przedstawic g„ownemu relatorowi wszelkie problemy zwia zane z procesem oraz zarzuty stawiane Matce Marcelinie Darowskiej. Mons. Papa spokojnie wys„ucha„ i powiedzia„,
z e tego rodzaju problemy sa spotykane w sprawach za„oz ycielek
zgromadzen w XIX wieku.
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Jeszcze przed naszym wyjazdem o. Micha„ przygotowa„ na
podstawie kalendarium z ycia Matki Marceliny, schemat-plan
pracy do positio. Postulator mia„ jeszcze napisac do Kongregacji
oficjalna prosbe o nominacje o. Micha„a na relatora. Wroci„ysmy
z tym programem positio i nadzieja , z e teraz juz znacznie szybciej
beda sprawy za„atwiane.
Do pisania positio wyznaczona zosta„a s. Alma So„tan, s. Janina Martynuska i s. Iwona Subotowicz. W miare opracowywania
poszczegolnych rozdzia„ow by„y one przekazywane o. Micha„owi do sprawdzenia. Siostra Janina od czasu do czasu je…dzi„a do
Rzymu celem porozumienia sie z relatorem i uzgodnienia, co dalej nalez y robic. By„o to bardzo potrzebne, bo miedzy innymi
okaza„o sie, z e w opracowaniu positio nalez y korzystac z zeznan
swiadkow procesowych oraz z opinii cenzorow. Nie wiedzia„ysmy o tym i dlatego kilka rozdzia„ow musia„ysmy drugi raz pisac. Poza tym s. Janina przeprowadza„a jeszcze kwerende w roz nych archiwach zarowno w Rzymie u ojcow zmartwychwstancow, jak tez w Polsce.
Tymczasem zupe„nie niespodziewanie, we wrzesniu 1985 roku postulator o. Piccari napisa„, z e zosta„ wybrany prowincja„em
i prosi o zwolnienie z funkcji postulatora. Matka Anuncjata i s.
Janina pojecha„y w listopadzie do Rzymu, z eby szukac nowego
postulatora. Nie by„o „atwo znale…c kogos, kto podja „by sie takiego zadania. Chodzi„ysmy od jednego do drugiego kap„ana,
ale kaz dy wymawia„ sie brakiem czasu, albo tym, z e wkrotce
wyjez dz a z Rzymu. W koncu ks. Boles„aw Krawczyk, ktory pracowa„ w Kongregacji, podsuna „ mysl, z eby zwrocic sie do o. Antoniego Webera, generalnego postulatora pallotynow, Niemca,
ktory zgodzi„ sie na razie warunkowo. Chcia„ jeszcze sprawdzic
w Kongregacji, jak sprawa wygla da i wtedy da ostateczna odpowied…. Na szczescie po kilku dniach odpowied… by„a pozytywna. Tymczasem ks. Flisikowski znow dopomog„ nam odszukac w Kongregacji tzw. kopie publiczna ą cztery tomy, czyli zeznania swiadkow z procesu przeprowadzonego w Polsce i prze-
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kazanego do Rzymu. Okaza„o sie, z e by„a ona gotowa w 1970 roku, ale nasz postulator nie wiedzia„ o tym.
Ojciec Antoni Weber energicznie zabra„ sie do pracy. Juz 20
XI 1985 r. uzyska„ nominacje na postulatora, 4 I 1986 r. postara„
sie o nominacje na relatora dla o. Machejka, a 1 lutego o bardzo
waz ny dekret validita, uznaja cy waz nosc procesu informacyjnego
Matki Marceliny przeprowadzonego w Polsce.
Zgodnie z nowa procedura w sprawach kanonizacyjnych,
wprowadzona przez Jana Paw„a II w 1983 roku, relator sprawy
ma do pomocy tzw. wspo„pracownika zewnetrznego, ktory jest
odpowiedzialny za opracowanie positio. Zosta„a nim s. Janina.
Poniewaz by„ juz przeprowadzony w Pelplinie (1959-1960)
proces o cudownym uzdrowieniu Anny Klinkosz za przyczyna
S„ugi Boz ej Marceliny Darowskiej i przekazany do Kongregacji,
liczy„o sie, z e po napisaniu positio wszystko tym razem juz szybko sie za„atwi. Tymczasem o. Weber, nasz postulator, dnia 24 XI
1987 r. przys„a„ orzeczenie Kongregacji, z e z powodu braku
dwoch waz nych zaswiadczen lekarskich nie moz na udowodnic,
z e uzdrowienie by„o cudowne.
Wczesniej, w pa…dzierniku 1986 roku prze„oz ona generalna
m. Anuncjata otrzyma„a list z podziekowaniem za uzdrowienie
ma„ego Bernarda Jirnov za przyczyna Matki Marceliny. Matka
dziecka napisa„a, z e lekarze stwierdzili ” korowo-podkorowy,
zanik komorek mozgowych ą nieuleczalne schorzenieę . Zg„osi„a sie do siostr w Nowym Sa czu prosza c o modlitwe. Siostry da„y
jej obrazek S„uz ebnicy Boz ej Marceliny Darowskiej i razem z nia
zacze„y nowenne prosza c o uzdrowienie dziecka. Dnia 24 IV
1986 r. w dziewia tym dniu nowenny ma„y Bernard, ktory maja c
8 miesiecy nie siada„ i nie podnosi„ g„owy, nagle usiad„. Natychmiast powiadomi„a o tym siostry i napisa„a do prze„oz onej
generalnej podziekowanie. Po uzyskaniu najwaz niejszych zaswiadczen rozpocze„ysmy starania o przeprowadzenie procesu
o uzdrowieniu dziecka. Abp Jerzy Ablewicz 2 XII 1987 r. wyrazi„
na to zgode. D„ugo trwa„o poszukiwanie oraz zbieranie doku-
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mentow lekarskich. Trzeba by„o jeszcze robic dodatkowe badania w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie.
Dopiero 10 IV 1991 r. bp Jozef Zycinski, nastepca abp Ablewicza, otworzy„ w Tarnowie proces diecezjalny w sprawie cudownego uzdrowienia Bernarda Jirnov za wstawiennictwem
S„ugi Boz ej Matki Marceliny Darowskiej. Dnia 23 XI 1991 r. odby„a sie sesja koncza ca proces w Tarnowie i dokumenty przekazano do Rzymu.
Wczesniej, w 1990 roku nasz postulator o. Weber przeszed„
na emeryture i wyjecha„ z Rzymu. Nowym postulatorem zosta„
ks. Boles„aw Krawczyk, rowniez pallotyn.
Rownoczesnie trwa„y poszukiwania wydawnictwa, ktore by
podje„o sie druku procesu informacyjnego w jezyku francuskim,
opinii cenzorow po „acinie i po w„osku oraz samej positio po w„osku. Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej zgodzi„o sie wydrukowac pierwszy tom tzn. zeznania swiadkow i opinie cenzorow, ale to trwa„o trzy lata. Wobec tego drugi tom pozycji O z yciu i cnotach Sżuz ebnicy Boz ej Marceliny Darowskiej zosta„ przekazany drukarni w Rzymie. Dzieki temu 17 IX 1991 r. obydwa tomy z„oz y„ysmy w Kongregacji dla Spraw Swietych, a 20 wrzesnia otrzyma„ je Ojciec swiety Jan Pawe„ II.
Dnia 21 IX 1993 r. komisja w sk„adzie: ks. pra„at S. Kosnik,
wicepostulator jako przewodnicza cy, m. Anuncjata, ks. infu„at
Ludwik Rutyna z Buczacza, delegat abp. Mariana Jaworskiego
ze Lwowa, ks. Jan Krzysko z Trembowli, promotor sprawiedliwosci, s. Janina ą notariusz, dwie panie lekarki, dr Danuta Hejnik i dr Jadwiga Tur z Warszawy dokonali otwarcia grobu Marceliny Darowskiej. Przysiege z„oz y„ rowniez Stanis„aw Derkacz
i Jan Bernacki jako pomocnicy. Kaz dy zobowia za„ sie jak najwierniej wykonac powierzone sobie czynnosci.
Kiedy nasi pracownicy przysta pili do odkuwania grobu, z bija cym sercem i niepokojem czekalismy co zobaczymy. Wreszcie
ukaza„a sie bardzo zniszczona trumna, a na niej zwiedniete, zetla„e resztki kwiatow i dwa liscie palmy, pewno z wienca po-
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grzebowego. Po zerwaniu blachy na ktorej by„ napis: ” Matka
Marcelinaę i zdjeciu deski wieka zobaczylismy zarys postaci
przykrytej zetla„a brunatna materia , ktora pewnie wybite by„o
wieko trumny. Wszystko wskazywa„o na to, z e cia„o S„uz ebnicy
Boz ej nie by„o ruszane.
Po zrobieniu wszystkiego zgodnie z przepisami prawa kanonicznego, ponownie w„oz ono kosci i prochy do metalowej trumienki, ktora zosta„a zalutowana i umieszczona w drugiej, debowej trumnie, ktora procesjonalnie zanieslismy do grobowca.
Moz na powiedziec, z e odby„ sie drugi pogrzeb Matki Marceliny.
Z mysla o przysz„ej beatyfikacji i potrzebie relikwii czesc prochow ą kosci zabralismy do Szymanowa. Dopiero 27 X 1995 r.
zosta„y one umieszczone w kaplicy szymanowskiej w specjalnie
na to zrobionej urnie.
6. Dekret o heroicznosci cno t i autentycznosci cudu
Pe„ne niepokoju, ale rowniez z wielka ufnoscia czeka„ysmy
na wynik dyskusji teologow-konsultorow w Kongregacji nad heroicznoscia cnot S„ugi Boz ej Marceliny. Data sesji teologow by„a
wyznaczona na dzien 27 V 1994 r., ale niestety byli ludzie, ktorzy
do ostatniej chwili usi„owali nie dopuscic do beatyfikacji Matki
Darowskiej. Wowczas kard. Angelo Felici, prefekt Kongregacji
do Spraw Kanonizacyjnych sam zdecydowa„, z eby nie brac pod
uwage zarzutow, jakie osoby z zewna trz przekaza„y do Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i wyznaczono sesje teologow nad
heroicznoscia cnot S„ugi Boz ej Marceliny Darowskiej na dzien 14
VI 1994 roku Dzieki Bogu wynik dyskusji by„ pozytywny, ale
ostateczna decyzja nalez a„a do kardyna„ow, ktorzy otrzymuja
wydrukowane tzw. wota teologow. Dosyc d„ugo to trwa„o. Dopiero 27 pa…dziernika wota teologow zosta„y przekazane kardyna„om. Dnia 7 listopada kard. Andrzej Deskur otrzyma„ z Kongregacji nominacje na tzw. kardyna„a ponensa sprawy beatyfika-
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cyjnej Matki Darowskiej. Sesja-dyskusja kardyna„ow o heroicznosci cnot wyznaczona zosta„a na 6 XII 1994 r.
Nadal modli„ysmy sie i czeka„y na wynik tej dyskusji. Wszyscy z ulga odetchneli na wiadomosc z Kongregacji, z e 15 XII 1994
r. Ojciec swiety og„osi heroicznosc cnot Matki Marceliny Darowskiej. Postulator zawiadomi„ o tym m. Anuncjate, ktora natychmiast pojecha„a do Rzymu, z eby uczestniczyc w tej uroczystosci.
Tego dnia w sali konsystorskiej w obecnosci Ojca swietego
zosta„ odczytany dekret, w ktorym ” stwierdza sie, z e S„uga Boz a,
Maria Marcelina Darowska, wspo„za„oz ycielka Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, wype„nia„a cnoty teologiczne: wiary, nadziei i mi„osci tak w stosunku do Boga jak wzgledem bli…niego
oraz cnoty kardynalne: roztropnosci, sprawiedliwosci, umiarkowania i mestwa oraz inne z nimi zwia zane w stopniu heroicznymę . Ten dekret Ojciec swiety poleci„ podac do publicznej wiadomosci i umiescic w aktach Kongregacji do Spraw Swietych.
Matka Anuncjata napisa„a do Siostr: ” Te radosc ogromna
ofiarowa„ nam Pan jako dar swia teczny i niech to obudzi w naszych sercach wdziecznosc prawdziwa [Ż ]. Niech nas ta radosc
na ktora czeka„y pokolenia niepokalanek, zespoli dzis i umocnię 37.
Wdziecznosc nasza i radosc by„y wielkie, ale trzeba by„o
nadal czekac, bo nie wiadomo, czy komisja lekarska w Rzymie
uzna, z e Bernard zosta„ uzdrowiony w cudowny sposob za
wstawiennictwem S„ugi Boz ej Matki Marceliny. P„yne„y nasze
modlitwy do Pana Boga. Sesja mia„a sie odbyc zaraz po Nowym
Roku, ale niestety okaza„o sie, z e nie wszyscy lekarze przekazali
do Kongregacji swoje wota. Poza tym niektorzy prosili o uzupe„nienie dokumentow takich, jak: zaswiadczenie szkolne Bernarda, do ktorej klasy chodzi, czy to jest zgodne z wiekiem, czy
nie powtarza„ jakiejs klasy. Wszystkie te dokumenty zosta„y
przes„ane z Nowego Sa cza i dostarczone. Poza tym wiadomo, z e
37
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po sesji lekarzy jest jeszcze sesja teologow i kardyna„ow, ktorzy
tez wydaja swoj sa d na temat cudu.
Matka Anuncjata wzywa„a nas do gorliwej modlitwy i pisa„a:
” Bardzo prosze wzmoc obecnie modlitwe w intencji tej decyzji,
aby by„a zgodna z Wola Boz a . Polecam dalej z arliwej modlitwie
Siostr sprawe zatwierdzenia cuduę 38.
Dopiero w pa…dzierniku 1995 roku zosta„y wydrukowane
wota wszystkich lekarzy i sesja odby„a sie 30 XI 1995 r. z wynikiem pozytywnym. Oczywiscie sprawozdania lekarzy oddane
zosta„y do druku i potem przekazane teologom oraz kardyna„om. Wreszcie 1 III 1996 r. odby„o sie posiedzenie teologow,
a 7 maja tego roku sesja kardyna„ow. Jedni i drudzy zaakceptowali orzeczenie lekarzy i uznali uzdrowienie za cudowne.
Dnia 25 VI 1996 r. w imieniu Ojca swietego Jana Paw„a II zosta„ odczytany nastepny waz ny dekret, z e Bernard Jirnov zosta„
uzdrowiony w cudowny sposob za przyczyna S„ugi Boz ej Marceliny Darowskiej. Kiedy po modlitwie i b„ogos„awienstwie m.
Anuncjata i s. Macieja podesz„y do Jana Paw„a II us„ysza„y pytanie: ” To kiedy robimy beatyfikacje?ę ą ” Przygotowujemy sie na
6 pa…dziernikaę ą odpowiedzia„y. ” To dobrze, dobrzeę . List
mons. Re z Sekretariatu Stanu, z dnia 27 VI 1996 r. potwierdzi„ te
date: ” Wielebna Matko. Ciesze sie, z e moge zawiadomic, iz Ojciec swiety ustali„, z e uroczystosc beatyfikacji S„uz ebnicy Boz ej
Matki Marceliny Darowskiej bedzie mia„a miejsce w niedziele
6 pa…dziernika 1996 roku na Placu sw. Piotraę .
Droga do beatyfikacji naszej Za„oz ycielki by„a bardzo d„uga
i ca„y czas niezmiernie trudna. Nie moz emy tu mowic o wszystkim, ale warto uswiadomic sobie, z e juz po z„oz eniu positio w
Kongregacji dotar„a do nas wiadomosc, z e niemal do ostatniej
chwili byli tacy, ktorzy usi„owali nie dopuscic do og„oszenia dekretu o cnotach Matki Marceliny. Pan Bog pokierowa„ ca„kiem
inaczej i bez naszej interwencji wynik by„ pozytywny. Owszem
38
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trzeba tez powiedziec, z e mia„ysmy wielu ludzi bardzo z yczliwych, ktorzy po zapoznaniu sie z dokumentami podjeli sie za„atwiac sprawy w Kongregacji. Mysle, z e nasza placowka w Rzymie i moz liwosc bezposredniego kontaktu z postulatorem i innymi pracownikami Kongregacji mia„y bardzo duz y wp„yw.
Zgromadzenie nasze by„o juz jakos znane dostojnikom Koscio„a,
a bardzo waz ne by„o to, z e wiele spraw za„atwia„o sie bezposrednio i prawie natychmiast.
Zacze„y sie przygotowania do beatyfikacji. Elz bieta Grocholska-Zanussi malowa„a obraz potrzebny na uroczystosc. W Kongregacji do Spraw Kultu z„oz one zosta„y teksty liturgiczne na
dzien beatyfikacji i wstepnie omowione roz ne sprawy z tym
zwia zane.
Nie bede przedstawia„a wszystkich problemow organizacyjnych. Najwaz niejsze, z e dnia 6 X 1996 r. w Rzymie, na Placu sw.
Piotra odby„a sie beatyfikacja Matki Marceliny Darowskiej.
Wowczas Ojciec swiety Jan Pawe„ II powiedzia„: ” W dniu dzisiejszym Koscio„ raduje sie z wyniesienia na o„tarze b„. Marceliny
Darowskiej Wspo„za„oz ycielki Zgromadzenie Siostr Niepokalanego Poczecia Najswietszej Maryi Panny. Ca„e z ycie B„ogos„awionej Marceliny by„o nieustannym trwaniem w Bogu poprzez
modlitwe i wierne nasladowanie Jezusa Chrystusa, ktory » do
konca umi„owa„ cz„owieka’ . » Szerzyc Krolestwo Boz e w duszach ludzkich i wprowadzac je w swiat’ ą oto program jej
apostolskiej dzia„alnosci, zrodzony w ciszy rozmodlonego serca.
Chcia„a uczynic wszystko, aby prawda, mi„osc i dobro mog„y
zwyciez ac w z yciu ludzi i przemieniac oblicze umi„owanego Narodu. [Ż ] Z wielka gorliwoscia troszczy„a sie o rozwoj Krolestwa
Boz ego w rodzinie, poniewaz tylko rodzina, » ktora stoi na Bogu’
ą jak mowi„a ą moz e byc fundamentem nowego spo„eczenstwaę 39.
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KULT BĄ. MATKI
MARCELINY DAROWSKIEJ
” Koscio„ obecnie, jak nigdy dota d, odczuwa potrzebe budowania wiary na wybitnych postaciach swietych. Dlatego tez jest
rzecza bardzo s„uszna , przedstawienie tej nadzwyczajnej postaci
naszym braciom w wierze, az eby mogli nawrocic sie za jej potez nym wstawiennictwemę 1.
Zanim Koscio„ og„osi uroczyscie dekrety o swietosci s„ug Boz ych, zwykle, na d„ugo przed tym, decyzje te wyprzedza vox populi ą g„os tych, ktorzy danego cz„owieka znali, patrzyli na jego
z ycie i pragneli nasladowac. W archiwum Zgromadzenia znajduja sie swiadectwa ludzi, ktorzy widzieli i moga byc swiadkami, z e z ycie Matki Marceliny by„o z yciem swietym. O jej swietosci mowia takz e ci, ktorzy poznali ja tylko na podstawie tego, co
napisa„a i zachwycaja sie jej sposobem patrzenia na sprawy wychowania, wizje kobiety, role rodziny czy tez podziwiaja c wielkie dzie„a Boz e w niej, zachwycaja sie jej mistyka .
My, Polacy, potrzebujemy bohaterow, nasze czasy rowniez .
Potrzebujemy bohaterow i wzorcow. Wbrew temu, co dzis mowi
sie o odrzucaniu autorytetow, w kaz dym z nas tkwi g„eboko potrzeba idea„ow i marzen o pe„ni cz„owieczenstwa, czyli o swietosci. Kult Matki Marceliny Darowskiej wyrasta z takiej w„asnie
potrzeby. Jez eli patrzymy na b„. Marceline jako dar na trzecie tysia clecie dla Koscio„a i Zgromadzenia, to na kult B„ogos„awionej
1
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trzeba patrzec jak na odpowied… na ten dar, jako na jego owocowanie.
Beatyfikacja 6 X 1996 r. sprawi„a, z e z yja ca w odleg„ym Jaz„owcu zakonnica zosta„a dana jako wzor do nasladowania nie
tylko swojej rodzinie zakonnej, ale i ca„emu Koscio„owi w Polsce.
Na przestrzeni wiekow kult ten rozszerza sie i wyrastaja z niego
ciekawe inicjatywy. Ukazanie g„ownych przejawow tego kultu
bedzie celem niniejszego referatu.
O kulcie moz na mowic juz za z ycia b„. Marceliny Darowskiej.
Oczywiscie by„ to tylko kult prywatny, zamkniety w gronie
siostr, wychowanek i ludzi w jakis sposob z nimi zwia zanych.
Wyraz a sie on w swiadectwach. Widac go wyra…nie we wspomnieniach ludzi, ktorzy byli swiadkami z ycia Marceliny. W miare up„ywu lat zatacza„ coraz szersze kregi i zmienia„ sie. Beatyfikacja by„a owocem tego kultu. Uroczystosci dziekczynne za beatyfikacje w duz ej mierze przyczyni„y sie do rozszerzania znajomosci osoby, ducha i dzie„a B„ogos„awionej.
Przejawy czci oddawanej Matce moz na podzielic na dwie
g„owne formy: wewnetrzna , ktora wyraz a sie w modlitwie i zwracaniu sie do Marceliny z prosba o wstawiennictwo u Pana Boga,
i zewnetrznej, ktora przejawia sie w podejmowaniu roz nego rodzaju aktywnosci i dzia„alnosci zarowno samego Zgromadzenia,
jak i coraz wiekszej rzeszy ludzi swieckich, czesto nawet takich,
ktorzy nigdy nie mieli kontaktu ze Zgromadzeniem. Prezentacje
kultu B„ogos„awionej Matki trzeba zacza c od Jaz„owca, ktory nazywany jest domem Marceliny Darowskiej. Duz o wczesniej sama Matka mowi„a, z e ” Ojczyzna to kawa„ek ziemi, dany nam
przez Boga na chleb powszedni i na grobę . Jest wiec Jaz„owiec jej
Ojczyzna .
1. Sanktuarium b—. Matki Marceliny Darowskiej
Jaz„owiec, odzyskany w cudowny sposob, rozwija sie po
ludzku patrza c niewyt„umaczalnie, jak napisa„a s. Anuncjata:
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” Jaz„owiec odz y„ jedynie Boz a si„a ą ja tylko patrze na to ze
zdumieniem i staram sie nada z ac za Boz ym tempem. To nie sa
moje plany ani moje dzia„ania. Nigdy sie tego nie spodziewa„amę 2. Nikt sie tego nie spodziewa„.
Od czasu opuszczenia Jaz„owca w 1946 roku, co jakis czas, do
Zgromadzenia dociera„y wiadomosci o losie domu, a zw„aszcza
grobowca. Wielka zas„uge w tym ma Jozefa Hankus ze Szklarskiej Poreby, ktora do roku 1987 odwiedza„a Jaz„owiec pieciokrotnie: ” By„am w Jaz„owcu, [Ż ] zawsze stara„am sie byc w grobowcu Matki Marceliny. W 1967 roku i w 1974 by„y kwiaty na jej
grobie, w 1979 grobowiec by„ zamknietyę .

W 1987 roku do Jaz„owca pojecha„a Jadwiga Nowakowska.
W sprawozdaniu z podroz y napisa„a: ” Z rozmow z lud…mi wynika, z e jest wsrod nich niezwykle serdeczna i dobra pamiec
o siostrach i Matce. Mowia oni: ide do Marceliny, albo ko„o Marcelinyę 3.
2

List s. Anuncjaty do s. Teresy Su„owskiej, Jaz„owiec, 23 XII 2003.

3

J. Nowakowska, Sprawozdanie z podroz y, Warszawa, 27 VIII ą 6 IX 1987.
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Rok po…niej, w pa…dzierniku 1988 roku, wyruszy„a pierwsza
oficjalna pielgrzymka do Jaz„owca, w ktorej udzia„ wzie„o
osiemnascie osob: ks. Andrzej Panasiuk, siostry i dawne wychowanki. Wtedy po raz pierwszy zosta„a odprawiona Msza swieta
w grobowcu jaz„owieckim, na ktora przysz„a okoliczna ludnosc.
Druga pielgrzymka do Jaz„owca mia„a miejsce w maju 1990
roku. Pojecha„o na nia czterdziesci dawnych wychowanek, dwie
siostry i dwoch kap„anow (ks. M. Chmielewski i o. Dominik, kapucyn). Podczas Mszy swietej, odprawianej wowczas na grobowcu, dosz„o do uroczystego przekazania sobie znaku pokoju
z obecnymi na liturgii Ukraincami jako znaku pojednania, ktory
powoli stawa„ sie misja Jaz„owca. Od tego czasu pielgrzymki do
grobu Matki organizowane by„y czesto, g„ownie przez dawne
wychowanki.

Moz na w dziejach sanktuarium jaz„owieckiego wyliczyc ą
jak kamienie milowe ą daty wracania Zgromadzenia do domu
macierzystego. Sa nimi: 2 XI 1991 ą kiedy po raz pierwszy zosta„a odprawiona Msza swieta w klasztornej kaplicy, 21 IX 1993
ą pamietna ekshumacja doczesnych szcza tkow Matki, 10 V 1997
ą kiedy Jaz„owiec przez ywa„ dziekczynienie za dar beatyfikacji.
Zapowiadaja c te uroczystosc abp Marian Jaworski pisa„ do ow-
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czesnej prze„oz onej generalnej Zgromadzenia, m. Maciei: ” Moim
pragnieniem jest, by w sposob dyskretny, nikogo nie draz nia c,
Jaz„owiec, za posrednictwem b„. Marceliny Darowskiej sta„ sie
nowym …rod„em dla odradzaja cej sie wiary w diecezjię 4.
Kolejna data to pocza tek remontow klasztoru w sierpniu
1998 roku i fakt otrzymania przez s. Anuncjate z ra k abp. Jaworskiego dekretu, przyznaja cego kaplicy tytu„: ” Sanktuarium b„ogos„awionej Marceliny Darowskieję . Juz wtedy Jaz„owiec stawa„
sie domem rekolekcyjnym, ktorym jest do dnia dzisiejszego ą
miejscem, ktore dla ksiez y i siostr pracuja cych na Ukrainie stawa„o sie domem Matki, ” do ktorego przyjez dz a sie w chwilach
waz nych i trudnych, gdy gasnie nadzieja, aby sie umocnic wewnetrznie i nabrac duchaę 5.
Wkrotce rozpocze„y sie coraz czestsze wyjazdy na Ukraine,
w ktorych waz ne miejsce zajmuje Jaz„owiec. Tu jest najpiekniej,
mowi„y niejednokrotnie dziewczeta, bo tu jest cos wiecej, niz tylko zabytek. To miejsce magiczne.
Kierunki pracy Jaz„owca nakresli„a konkretnie s. Anuncjata:
wychowanie dzieci, poprzez roz norodne kontakty z nimi siostr,
a przez nie wp„ywanie na rodziny, zrujnowane doszczetnie i podtrzymywanie ducha dialogu miedzy religiami i narodowosciami6. Ten ostatni kierunek chcia„a s. Anuncjata wprowadzic w z ycie buduja c dom pojednania polsko-ukrainskiego. Zamys„ tak
piekny jak trudny do realizacji.
Dnia 4 V 2002 r. w Jaz„owcu odby„a sie kolejna uroczystosc,
a mianowicie poswiecenie portretu Matki Marceliny, namalowanego na podstawie fotografii przez Anne Sobol z Duszpasterstwa Srodowisk Tworczych z Warszawy i poswiecenie dzwonu
pojednania narodow, ktoremu nadano imie ” Marcelinaę .
4

List abp. Mariana Jaworskiego do matki Maciei, Lwow, 18 II 1997.

5

Kronika jazżowiecka, wpis z 24 IX 1999.

M. Osterwa-Czekaj, Siostra Anuncjata, ” G„os Kolez enskię 2002 nr 37/39,
s. 92-93.
6
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Pielgrzymi przybywaja cy do Jaz„owca obowia zkowo nawiedzaja grobowiec siostr, kaplice i muzeum Matki Marceliny zorganizowane w salce obok kaplicy. Na planszach umieszczone sa
najwaz niejsze informacje dotycza ce z ycia i dzia„alnosci B„ogos„awionej. Wystawa sporza dzona jest w dwoch jezykach: polskim i ukrainskim, aby umoz liwic poznanie B„ogos„awionej
wszystkim przybywaja cym do klasztoru.
2. Patronka szko — niepokalanskich
W koncepcji pedagogicznej stworzonej przez Matke Marceline wychowanie jest dzie„em mi„osci. Siostry niepokalanki prowadza c szko„y czesto dzie„o wychowania oddawa„y pod Jej
opieke, dlatego od wielu lat B„ogos„awiona jest patronka szko„
niepokalanskich. Jeszcze przed wybuchem II wojny swiatowej
imie Marceliny Darowskiej nosi„y: Szko„a Powszechna, powsta„a
w 1920 roku, a takz e Seminarium Nauczycielskie Siostr Niepokalanek w S„onimiu; w 1944 roku powsta„o Gimnazjum i Liceum
im. Marceliny Darowskiej w Jaros„awiu ą trwa„o do roku 1950.
Nadawanie imienia szkole wia z e sie z uznaniem aktualnosci
i trafnosci systemu wychowawczego, stworzonego przez Marceline Darowska . Dzis jej imie nosza : Gimnazjum i Liceum w Wa„brzychu (od 1946), Szko„a Podstawowa w Warszawie (od 1990),
Szko„a Podstawowa i Gimnazjum w Jaros„awiu (od 1992) i Przedszkole we Wrzosowie-Burakowie. Kult Patronki w poszczegolnych szko„ach przejawia sie w roz nych formach, zalez nie od
przyjetych i zachowanych tradycji. Szko„a wa„brzyska posiada
sztandar od roku 1986, a wiec od uroczystosci czterdziestolecia
istnienia, szko„a w Jaros„awiu od 9 IX 1999 r., a szko„a warszawska od 5 I 2006 r. Poza wizerunkami, na sztandarach umieszczone sa s„owa B„ogos„awionej, ktore maja byc swego rodzaju mottem pracy z dziecmi i m„odziez a : w Wa„brzychu ą ” A po coz was
ta ziemia nosi jesli nie macie jej s„uz ycę , w Jaros„awiu ą ” B„ogos„awie dzieciom, niech beda wierne Bogu i Ojczy…nieę , a w War-
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szawie sa to s„owa drugiej zasady wychowawczej ą ” Bog nas
stworzy„ Polakamię . Swoiste portrety Matki powstawa„y z wizerunkow wyszywanych na sztandarach.
Czesc oddawana Patronce szko„y przejawia sie w uroczystym
swietowaniu Dnia Patronalnego, od czasu beatyfikacji wia zanego z liturgicznym wspomnieniem B„ogos„awionej Matki (5 stycznia). Wczesniej w Wa„brzychu dniem patronalnym by„ dzien 16
stycznia. Tego dnia uczennice zapoznawa„y sie z sylwetka Patronki i poznawa„y roz ne aspekty jej z ycia i dzia„alnosci. W Wa„brzychu czesc oddawana Patronce i za„oz ycielce Zgromadzenia
wyrazi„a sie takz e w nadaniu imienia b„. Marceliny Darowskiej
placowi, przy ktorym znajduje sie szko„a. Uroczystosc mia„a
miejsce 31 V 1991 r. Obecny na niej prezydent miasta Wa„brzycha powiedzia„: ” Widze w tym symbol zmiany, i to nie tyle w
swiecie materialnym, co w sferze wartoscię . Przez obecnych fakt
ten uznany zosta„ za wtorna repolonizacje miasta, bo ” wracaja
do niego nasi bohaterowie, nasi ludzieę 7.

Inna forma pracy, maja ca na celu poszerzanie i pog„ebianie
znajomosci postaci B„ogos„awionej, sa roz nego rodzaju konkursy
dotycza ce Jej z ycia i dzia„ania, a takz e ciekawa inicjatywa szko„y
7 S. Graz yna, Szkoża im. M. Darowskiej na zachodnich kresach Rzeczypospolitej.
Omowienie, ” G„os Kolez enskię 1991, nr 2, s. 16.
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warszawskiej, mianowicie Projekt Edukacyjny zatytu„owany:
” Sladami b„ogos„awionej Matki Marceliny.ę Projekt ten trwa„
przez ca„y semestr w roku szkolnym 2005/2006 i by„ realizowany przez dzieci pod kierunkiem nauczycieli roz nych przedmiotow. Wiedze zdobyta na lekcjach, w czasie realizacji zadan zespo„owych i pracy indywidualnej, dzieci wykorzysta„y, uczestnicza c w konkursach poswieconych Patronce szko„y: plastycznym,
recytatorskim i wiedzy o b„. Matce Marcelinie.
W Warszawie, tak jak w Jaros„awiu, dzieci spiewaja jeden
hymn szko„y, zwracaja c sie do b„. Marceliny. S„owa tego hymnu
napisa„a s. Felicyta, a muzyke Ewa Nowotarska.
Droga Matko Marcelino
Ty takz e by„as kiedys dziewczyna .
Lubi„as figle, zna„as sie na z artach
Mia„as swoje zdanie i by„as uparta.
Ref. Prosimy naucz nas, jak byc Polakami,
Upros wiernosc, sumiennosc w pracy, w kaz dy dzien.
Upros Boz a „aske czuwaj nad nami,
Do Matki Niepokalanej, nasze prosby nies.
Nasza Patronko niebieska,
spojrz, dzisiaj ma„a dziatwa warszawska (jaros„awska)
Pyta jak z yc, jak kochac Boga,
Gdzie najpe„niejsza do nieba droga.
Swoj hymn maja takz e uczniowie gimnazjum jaros„awskiego.
Zwracaja sie oni do b„ogos„awionej Patronki w s„owach napisanych przez s. Aniele do muzyki Katarzyny Zatyka:
Matko Marcelino Droga,
Cos na naszym jest sztandarze,
Ty prowadzisz nas do Boga,
Uczysz czynic co On kaz e.
Ty nam mowisz Matko Droga
Bog wszystkim przez wszystko do Boga.
Uczysz s„uchac Boz ej woli
I trwac wiernie przy Kosciele,
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Czy to w szczesciu, czy w z„ej doli
A gdy przyjdzie cierpiec wiele,
wtedy Pani Jaz„owiecka
nie opusci swego dziecka.
3. Tablice pamiatkowe
Kolejnym przejawem czci oddawanej b„ogos„awionej Patronce sa tablice pamia tkowe umieszczane w poszczegolnych domach Zgromadzenia, najczesciej przez dawne wychowanki, ale
nie tylko. Bardzo pieknym wyja tkiem jest tablica w farze jaros„awskiej ufundowana w roku 1979 przez niez yja cego juz dziekana ks. Bronis„awa File. Tablica ta przedstawia Matke Boz a ,
Krolowa Polski i dwie kobiety: b„ogos„awiona wtedy jeszcze
Krolowa Jadwige i wowczas S„uge Boz a Marceline Darowska .
Tablica ta jest ho„dem mez czyzn oddanym kobietom, bohaterkom, ktore strzeg„y z ycia i wolnosci narodu, Jego zwia zku
z Chrystusem.
W 1927 roku we wszystkich domach zosta„y umieszczone
jednakowe tablice ufundowane przed Kolez enskie Zjednoczenie
Jaz„owieckie. Do dzis znajduja sie one w Jaros„awiu, Nowym Sa czu i Szymanowie.
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Najwiecej tablic pamia tkowych poswieconych b„. Marcelinie
znajduje sie w Wa„brzychu, najstarszej z obecnie istnieja cych
szko„ niepokalanskich, nosza cych imie Matki. Najczesciej fundatorkami tablic by„y dawne wychowanki, ktore przyjez dz a„y do
szko„y z okazji kolejnych jubileuszow. Wtedy fundowane by„y
poszczegolne tablice: w 1956 roku na dziesieciolecie dzia„alnosci,
w 1961 roku w pietnastolecie szko„y, w roku 1976 na trzydziestolecie dzia„alnosci, a takz e z racji piecdziesieciolecia szko„y i beatyfikacji Patronki. Inny charakter ma umieszczona przy kaplicy
tablica pamia tkowa ufundowana przez czcicieli Matki Marceliny
ze Strzegomia, s„uchaczy Katolickiego Uniwersytetu Ludowego
z dziekanem ks. Stanis„awem Siwcem.
Tablica pamia tkowa poswiecona Marcelinie Darowskiej
znajduje sie takz e w domu sa deckim.
4. Cela b—. Matki Marceliny Darowskiej
Osobna i niepowtarzalna forma kultu b„. Marceliny Darowskiej jest jej cela zakonna, odtworzona na podstawie zdjec i opisow w Nowym Sa czu w 1977 roku. ” Nadano jej skromny, ascetyczny wygla d, jaki mia„a za czasow z ycia Za„oz ycielki. Zgromadzono tu pamia tki, ktorymi na pewno pos„ugiwa„a sie Matka
Marcelina, a takz e fotografie, plansze i roz ne dokumentyę 8.
Cela Matki Marceliny jest miejscem udostepnianym gosciom
klasztoru, niejednokrotnie s„uz y„a jako miejsce spotkan uczennic,
ktore przez ywa„y swoje dni skupienia czy rekolekcje, a takz e
miejscem modlitwy i medytacji siostr.

8 H. Kosyra-Cieslak, R. Szymczak, Siostry Niepokalanki, Poszżam siac do
Polski i wzeszżo. 150 lat pracy Zgromadzenia Siostr Niepokalanek, Szymanow 2004,
t. 1, s. 382.
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5. Kult relikwii
Kolejna , bardzo waz na forma kultu, beda ca przejawem wiary
w swietosc i posrednictwo B„ogos„awionej jest czesc, jaka obdarzane sa relikwie Marceliny. Kaz dy dom Zgromadzenia posiada
relikwie Za„oz ycielki i oddaje im czesc, 5. lub 6. dnia miesia ca.
Publiczny kult przejawia sie takz e w uroczystym uca„owaniu relikwii po zakonczonej Mszy sw.
Zaraz po beatyfikacji bardzo czeste by„y prosby o przes„anie
relikwii Matki. Z danych, jakie zosta„y sporza dzone, wynika, z e
doczesne szcza tki Marceliny znajduja sie na czterech kontynentach: w Europie, Azji, Afryce i Ameryce Po„nocnej.
Nie prowadzono statystyki relikwii rozdanych w Polsce, ale
wed„ug swiadectwa s. Janiny rozdano ich bardzo wiele. Wiadomo, z e relikwie te znajduja sie przynajmniej w dwoch miejscach
kultu publicznego: w kosciele sw. Barbary w Warszawie, umieszczone w o„tarzu sw. Barbary wraz z relikwiami innych polskich
swietych i b„ogos„awionych, a takz e w kaplicy sejmowej.
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Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kraj
Arabia Saudyjska
Austria
Belgia
Burkina Faso (Afryka)
Filipiny
Francja
Hiszpania
Kanada
Luksemburg
Malta
Niemcy
USA
W„ochy
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Ilosc pro sb
5
1
2
2
4∗
1
7
1
1
1
3
12
15

Doczeka„a sie Marcelina Darowska rowniez parafii pod swoim wezwaniem. Dnia 27 I 1997 r. zmieniony zosta„ dotychczasowy tytu„ parafii w Burakowie, ktorej nadano miano b„. Marceliny
Darowskiej. Gora cym oredownikiem tej zmiany by„ owczesny
proboszcz ks. Zbigniew Sajnog. W kosciele parafialnym znajduje
sie witraz B„ogos„awionej, jako kolejna forma wyraz ania jej czci.
Nie jest to jedyny witraz ą inne znajduja sie jeszcze: w Warszawie, we wspomnianym juz kosciele sw. Barbary, a takz e w kaplicy siostr niepokalanek w Koscierzynie. Sa one proba utrwalenia
w swiadomosci patrza cych g„ownej cechy za„oz onego przez
Marceline Zgromadzenia, czyli wychowania. Marcelina na kaz dym z nich przedstawiona jest w otoczeniu dzieci.
Za„oz ycielka Zgromadzenia ma takz e swoja kaplice w nowym, szymanowskim Sanktuarium Pani Jaz„owieckiej. Poswiecenia tej kaplicy dokona„ 22 IX 2004 r. bp Andrzej F. Dziuba. Pod
portretem, namalowanym przez Stanis„awa Baja, znajduja sie relikwie B„ogos„awionej.
∗ Relikwie znajduja sie m.in. w prywatnej kaplicy chrzescijanina, ktory
w kraju muzu„manskim moz e modlic sie tylko w swoim domu.
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6. Wizerunki i obrazy
Kolejna forma oddawania czci Matce Marcelinie sa powstaja ce obrazy, ktore maja za zadanie przybliz yc ja czcicielom i u„atwic modlitwe za jej wstawiennictwem. Najwczesniejszy z tych
obrazow to wizerunek pedzla s. Celiny Micha„owskiej. W kilku
domach niepokalanskich ten wizerunek zosta„ umieszczony w
kaplicach i jest w nich czczony przez siostry i wychowanki.
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Na dzien 6 X 1996 r., czyli na beatyfikacje zosta„ namalowany
obraz beatyfikacyjny przez Elz biete Grocholska -Zanussi. W swej
wymowie nawia zuje on do g„ownego charyzmatu Zgromadzenia czyli wychowania, a jednoczesnie przedstawia najwaz niejsze
sceny z z ycia Matki.

Zaraz po beatyfikacji pierwszymi obrazami by„y powiekszone i oprawione zdjecia Marceliny Darowskiej. Z czasem zacze„y
powstawac kolejne wizerunki. I tak w domach Zgromadzenia
istnieje kilka portretow: w Szymanowie portret Matki wykonany
przez prof. Baja, w Jaz„owcu pedzla Anny Sobol, w Jaros„awiu
i Wa„brzychu portret namalowany przez s. Celine Micha„owska ,
w Nowym Sa czu obraz Matki namalowany przez Jana Wanczyka, malarza z Nowego Sa cza. Obrazy te zawieszono 6 XII 2003 r.
W innych domach portrety Matki sa przedrukiem zdjec, ktore
pozosta„y w archiwum Zgromadzenia.
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Poszukiwanie najwierniejszego wizerunku B„ogos„awionej
wyraz a sie takz e w roz nego rodzaju obrazkach tych, ktore funkcjonowa„y przed beatyfikacja , duz o skromniejszych, beda cych
prostym odbiciem zdjecia, tych, ktore zosta„y wydrukowane
specjalnie na beatyfikacje i by„y rozdawane podczas wszystkich
uroczystosci dziekczynnych, zarowno w kraju jak i poza jego
granicami, a takz e tych, wydawanych wspo„czesnie przy uz yciu
wszelkich moz liwych i dostepnych technik komputerowych.
7. Literatura i publikacje
Bardzo cennym i waz nym elementem kultu Marceliny Darowskiej jest znajomosc jej mysli, zasad i dzie„a. Rozszerzaniu
wiedzy na ten temat s„uz yc maja roz ne wydawnictwa, ktore od
lat przygotowywane sa przez siostry, ksiez y, wychowanki czy
ludzi swieckich. Pierwsza publikacja mowia ca o systemie wychowawczym jest ksia z ka ks. Jozefa Rokosznego pt. System wychowawczy M. Darowskiej, wydana w Radomiu w 1928 roku. Rok
po…niej zosta„ wydany pierwszy z yciorys Matki piora s. Krysty
Szembek9. Po II wojnie swiatowej ukaza„a sie Asceza z ycia zakonnego wedżug wskazan M. Marceliny Darowskiej (Krakow 1950), napisana przez s. Benvenute Tarnowska . Juz samo zestawienie tytu„ow ukazuje, z e najwybitniejsze i najciekawsze, najbardziej
oryginalne w dzia„alnosci B„ogos„awionej sa dwa obszary ą wychowanie i mistyka.
Kolejne publikacje, to prace s. Almy So„tan: Czżowiek wielkich
pragnien (Szymanow 1977), Matka. Z ycie i dziażalnos c Matki Marceliny Darowskiej (Szymanow 1982) i Zawsze razem. Szkic biograficzny Matki Marceliny Darowskiej 1827-1911 (Szymanow 1986). Na9 Matka Maria Jo
zefa od Jezusa Ukrzyz owanego, Jozefa Karska; Matka Maria
Marcelina Darowska od Niepokalanego Poczecia Najs w. Panny Maryi, Marcelina Darowska, Jaz„owiec 1929.
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stepnie prace s. Graz yny Jordan10, traktuja ce o zasadach pracy
wychowawczej, Ewy Jab„onskiej-Deptu„y11, ktora najwczesniej
zacze„a rozs„awianie Matki Marceliny przez dog„ebne studium
jej dzie„a. Jest ona rowniez autorka pierwszej rozprawy doktorskiej powsta„ej w oparciu o zbiory naszego archiwum12. Dnia
4 XI 1995 r. zorganizowano w warszawskim seminarium duchownym sympozjum naukowe pt. Kobieta polska w rodzinie i z yciu zakonnym wedżug mys li Sżugi Boz ej Matki Marceliny Darowskiej,
z ktorej materia„y opublikowano rok po…niej13. Dwukrotnie uda„o sie wydrukowac Cztery pogadanki rekolekcyjne z 1904 roku dla
dawnych wychowanek, a takz e wydac mysli i modlitwy Darowskiej. Powsta„a rowniez ksia z eczka pod wdziecznym tytu„em
Mateczka (Szymanow 1995), dla m„odszych dzieci. Dzie„em, ktore
nie zosta„o jeszcze ukonczone, jest proba zebrania ca„ej dzia„alnosci dydaktyczno-wychowawczej siostr w publikacji Poszżam
siac do Polski„ i wzeszżo. 150 lat pracy Zgromadzenia Siostr Niepokalanek (red. H. Kosyra-Cieslak, R. Szymczak, Siostry Niepokalanki, t. 1-3, Szymanow 2004-2006).
Na podstawie materia„ow zgromadzonych w Archiwum
Zgromadzenia zosta„y napisane cztery rozprawy doktorskie
i kilkadziesia t prac magisterskich. O Matce wspominano w listach Episkopatu Polski i Ukrainy, zapowiadaja c beatyfikacje
i zapraszaja c na uroczystosci. Znalaz„a swoje miejsce B„ogos„awiona w polskojezycznej wersji Leksykonu mistyki Petera Dinzelbachera (Warszawa 2002). Nie sposob wymienic wszystkich
dzie„, ktore s„uz a rozszerzaniu kultu i znajomosci osoby i dzie„a.
10

Aby z yża ws rod nas. M. Marcelina Darowska (1827-1911), Warszawa 1991.

Niepokalanki w polskim trwaniu, Niepokalanow 1993; Zakorzeniac nadzieje.
Sżuz ebnica Boz a Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny, Szymanow 1994; Marcelina Darowska, niepokalanka 1827-1911, Lublin 1996.
11

Dzieżo dydaktyczno-pedagogiczne na tle rozwoju szkolnictwa z enskiego w Galicji 1854-1911, Wroc„aw 1962, ss. 352.
12

13 Marcelina Darowska ą
lewski, Lublin 1996.

niepokalanski charyzmat wychowania, red. M. Chmie-
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Wspomniane zosta„y najwaz niejsze, chociaz te ulotne, zawieraja ce poezje czy muzyke, wcia z jeszcze czekaja na swoje zebranie
i opracowanie.
8. Ro zne inicjatywy dawnych wychowanek
Do rozszerzania kultu B„ogos„awionej Matki przyczyniaja sie
takz e dawne wychowanki, najbardziej w swoich rodzinach, ale
takz e w pracy zawodowej. Ciekawym miejscem takiej pracy jest
Zielona Gora. Tam jedna z wychowanek szymanowskich, prowadza c zajecia z pedagogiki w Diecezjalnym Studium Rodziny
i Podyplomowym Studium Rodziny przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecinskiego, prezentuje nauczycielom system wychowawczy Matki, a takz e zacheca do poznawania go
przez specjalnie sformu„owane tematy zaliczenia zajec14.
Inna wychowanka zosta„a inicjatorka pielgrzymek nauczycieli z Legionowa do Szymanowa. ” Aby sprostac zadaniom stawianym przed nauczycielami, trzeba wzorcow i drogowskazow.
Drogowskazem jest Koscio„, a wzorcem b„ogos„awieni i swieci.
Odnalaz„am taki wzor w osobie za„oz ycielki Zgromadzenia Matce Marcelinie Darowskieję 15.
W diecezji zielonogorsko-gorzowskiej kilkakrotnie podjeto
ciekawe inicjatywy maja ce na celu przybliz enie zasad wychowawczych systemu Marceliny Darowskiej. W roku 1998 przez
niemal ca„y Wielki Post siostry z pomoca dawnych wychowanek
prowadzi„y rekolekcje dla nauczycieli w oparciu o za„oz enia systemu wychowawczego Matki. Przekazywane tresci zosta„y nastepnie utrwalone przez dwukrotny udzia„ siostr w pielgrzymce
nauczycieli ” Warsztaty w Drodzeę . Podczas ca„ej wedrowki prowadzone by„y konferencje na temat g„ownych za„oz en systemu.
14

M. Witkowska, List do autorki, [b.d.m.].

15

Swiadectwo M. Winiarskiej-Harasimowicz, Legionowo, [b.d.].
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Od 1997 roku Zgromadzenie zaistnia„o na stronach internetowych pod adresem www.niepokalanki.pl Znajduje sie tam duz o materia„ow, moga cych s„uz yc do poznania osoby B„ogos„awionej. Strona stworzona i prowadzona jest przez dawna wychowanke wa„brzyska .
9. Inicjatywy oso b niezwiazanych ze zgromadzeniem
Dotychczas omowione dzia„ania by„y g„ownie inicjatywa
Zgromadzenia lub jego wychowanek. Od czasu beatyfikacji pojawiaja sie jednak inicjatywy zupe„nie niezwia zane z niepokalankami, ktore sa jedynie owocem dzia„ania Ducha Swietego. Do
tych inicjatyw zaliczyc moz na wspolnote konsekrowanych
wdow i wdowcow ” Ogrojecę . ” Za patronke obra„ysmy sobie b„.
Marceline, ktora tez by„a wdowa , a Jej beatyfikacja zbieg„a sie
z data powstania naszej wspolnotyę . Wspolnoty maja pocza tek
w Szczecinie, ale rozwijaja sie rowniez w innych diecezjach. ” Misja nasza jest przede wszystkim modlitwa w roz nych intencjach
swiataę 16.
Inna , zupe„nie samorodna inicjatywa , jest dzia„alnosc Krystyny Ma„ysz, ktora beda c koordynatorem wdraz ania przedmiotu ” Wychowanie do z ycie w rodzinieę , zaje„a sie przygotowaniem nauczycieli do prowadzenia tych zajec. Jak napisa„a, ” przez
6 lat uda„o mi sie wiele zrobic. Wiem, z e patronowa„a mi Matka
Marcelina. W tym roku szkolnym rzeczywistosc przeros„a moje
oczekiwania ą uda„o sie uruchomic kolejna edycje kursu ą
wszystko oddawa„am Matce Marcelinie. Uruchomione zosta„y
rowniez studia podyplomowe na Uniwersytecie Sla skim, Filia w
Cieszynie, ktore sa kontynuacja kursu. Staram sie przybliz yc nauczycielom postac B„ogos„awioneję 17.
16

List Lidii Cholewa, Szczecin, 10 V 2006.

17

List Krystyny Ma„ysz, Brenna, 6 VIII 1996.
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10. Modlitwy i —aski za przyczyna Matki Marceliny
Wszystko, co zosta„o dotychczas powiedziane, zaliczone moz e byc do przejawow kultu zewnetrznego, ktory powinien byc
wyrazem duz o waz niejszego, wewnetrznego poszukiwania i spotkania z Bogiem.
Analiza prosb zanoszonych przez posrednictwo Matki Marceliny Darowskiej ukazuje, z e najwiecej z nich dotyczy spraw
rodziny. W ostatnim czasie modlono sie do Matki: o nawrocenie
mez a alkoholika, nawrocenie synowej, dobre przygotowanie do
ma„z enstwa, podniesienie z upadku moralnego rodziny, „aske
macierzynstwa dla synowej; Janina ą o nawrocenie mez a i syna,
Dorota ą o dobre z ycie w ma„z enstwie i potomstwo, Renata ą
o awrocenie dla siebie, Monika ą o spowied… dla mez a, Teresa
ą by syn wroci„ do rodziny, Bogdan ą o nawrocenie dzieci i powrot do Pana Boga dla nich, o wiernosc na drodze z ycia. Czytaja c te prosby, za ktorymi czesto kryje sie dramat ca„ego z ycia,
trudno oprzec sie wraz eniu, z e Matka Marcelina jest w jakis specjalny sposob patronka rodziny. O tym, z e wiele prosb zanoszonych do Pana Boga przez jej wstawiennictwo zosta„o wys„uchanych, swiadcza wota, zawieszane w kaplicach Zgromadzenia. W
samym tylko Nowym Sa czu jest ich 72, pierwsze z roku 1997 jako dziekczynienie za uzdrowienie Bernarda Jirnov, a ostatnie z 22
VI 2006 r. za udana ciez ka operacje serca Stanis„awy Darowskiej,
dawnej wychowanki.
Widac mi„a jest Bogu czesc, oddawana swietym i b„ogos„awionym, skoro potwierdza ja cudami. Rowniez modlitwy zaniesione za posrednictwem b„. Marceliny niejednokrotnie by„y wys„uchiwane. O cudach, jakich dokonywa„a jeszcze za z ycia Matka
Darowska, nie ma potrzeby wspominac, poniewaz sa powszechnie znane i opisane w kaz dej niemal biografii. Na potrzeby procesu beatyfikacyjnego zosta„o sporza dzone zestawienie wys„uchanych modlitw na podstawie swiadectw osob, ktore doswiadczy„y szczegolnych „ask. Wyliczono ich do roku 1989 az 540.
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Wycia g z zeznan swiadkow procesu be- 20
atyfikacyjnego
Otrzymane za z ycia M. Marceliny do jej ą
smierci w 1911
źaski udzielone po smierci 1911-1949
19
źaski otrzymane za wstawiennictwem 10
S„ugi Boz ej w latach 1950-1969
źaski otrzymane w ostatnich dwoch dzie- 27
sia tkach lat (od 1970)
Szczegolny typ „aski: szczesliwe urodzenie ą
dziecka
Podziekowania za „aski drobne, z z ycia ą
codziennego
Ogo„em
138

22+
2
10

4

ą

48

1

ą

11

53
66

13
37

ą
ą

85
113

80

53

1

161

ą

ą

75

75

ą

47

ą

47

241

162

76

540

źaski

Oczywiscie, na tym sie nie konczy. Stale p„yna swiadectwa
i podziekowania osob, ktore modla c sie do Matki otrzymywa„y
pomoc z nieba.
Cudem, o ktory by„ podstawa do beatyfikacji, jest uzdrowienie Bernarda Jirnov z korowo-podkorowego zaniku mozgu. Mia„
on miejsce 24 IV 1986 r. w Nowym Sa czu. Bernard od tego czasu
rozwija sie normalnie i w tej chwili jest dwudziestojednoletnim
mez czyzna , studentem prawa.
Wzruszaja ce sa zeznania ludzi, ktorzy uzyskali za przyczyna
B„ogos„awionej Matki roz norakie „aski. Maja oni pewnosc i przekonanie, z e w ich niezliczonych biedach ” Pan Bog odnios„ zwyciestwoę 18.
W ksiedze podziekowan sa lakoniczne opisy:
18 Ryszard Mysliwiec SJ, Podziekowanie za uzdrowienie z krwotoku wewnetrznego chorego, Gdansk, 13 XII 1986. Wed„ug lekarzy, krwotoku nie da„o sie opanowac, a po pos„aniu choremu szkaplerzyka Matki Marceliny krwotok usta„.
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ą podziekowanie za wyzwolenie syna z alkoholizmu,
ą uzdrowienie oka po wypadku,
ą podziekowanie za szczesliwy przebieg skomplikowanej
operacji,
ą podziekowanie za z ycie i zdrowie ma„ej Magdy,
ą podziekowanie za poprawe zdrowia trzyletniej Edytki,
ktorej z ycie i moz liwosc chodzenia zosta„y przekreslone przez
lekarzy ą ” po nowennie, corka dobrze chodziŻ ę ,
ą podziekowanie za nawrocenie siostry i spowied… po 40 latach ą przemiana nasta pi„a po pielgrzymce do grobu Matki.
Osobnym jakby kana„em „ask jest Matka Marcelina w sprawie szczesliwego urodzenia dzieci. Juz w powyz szym zestawieniu odnotowano 75 takich „ask, ale one upraszane sa nadal. W
ksiedze podziekowan znajduja sie wpisy po„oz nych, ktore wzywaja pomocy B„ogos„awionej, zw„aszcza podczas trudnych porodow. Jedna z kobiet notuje o swojej krewnej: ” Bardzo mi zalez a„o aby mia„a przy sobie w tym czasie (porodu) relikwie Matki
Marceliny, patronki m„odych matek i patronki szczesliwych porodowę .
W ostatnich latach rowniez wydarzy„o sie kilka szczegolnych
przypadkow interwencji Matki Marceliny podczas trudnych porodow: Bydgoszcz 2004 ą dziecko w stanie agonalnym, po porodzie otrzyma„o 3 punkty w skali Abgar ą ma„a Marcelina z yje
i rozwija sie normalnie ą ca„y czas modlono sie za przyczyna
B„ogos„awionej ą matka mia„a przy sobie relikwie Matki Marceliny.
Wroc„aw 2001: Marcelina ą wychowanka wa„brzyska ą po
porodzie na patologii cia z y urodzi„a corke: Wiktorie Marceline
i sama zacze„a ciez ko chorowac, rodzice b„agali o modlitwe i sami modlili sie do Marceliny Darowskiej ą matka i dziecko z yja
i maja sie dobrze.
I jeszcze jeden przypadek, ostatni ą Ukraina 2003: do szpitala w Tarnopolu trafia kobieta, Oksana, z diagnoza kolki nerkowej. Po badaniach okazuje sie, z e jest w pierwszym miesia cu cia -
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z y. Lekarze nalegaja , aby matka dokona„a aborcji, by mogli ja dalej leczyc. Kobieta nie zgodzi„a sie i rozpocze„a modlitwe do
Matki Marceliny wraz z siostrami w Jaz„owcu. Szczesliwie donosi„a dziecko, a po porodzie przeprowadzono konieczna operacje.
Kobieta napisa„a: ” Modlitwy bardzo pomog„y i choc lekarze nie
dawali mi szans na przez ycie ą na drugi dzien po operacji mog„am sie podniesc. Obecnie ze mna i z dzieckiem jest wszystko
dobrzeę 19.
Przy analizowaniu dokumentow cudow i „ask otrzymywanych za wstawiennictwem b„. Matki Marceliny Darowskiej uderza fakt dwukrotnej przewagi swiadectw osob swieckich, podczas gdy w pocza tkowych latach o „askach takich pisa„y g„ownie
siostry i wychowanki. Swiadczy to o tym, z e Marcelina Darowska jest darem na trzecie tysia clecie nie tylko dla Zgromadzenia,
ale dla ca„ego Koscio„a. Na Zgromadzeniu natomiast cia z y swiety obowia zek troski i dba„osci o to, by kult B„ogos„awionej Matki
rozszerza„ sie i by„ w„asciwie udokumentowany. Jak przypomina„ ks. Zdzis„aw Obertynski: ” Rozs„awic Ja , to obowia zek Zgromadzenia, nie dla jej chwa„y ani dla chwa„y Zgromadzenia, ale
z eby Bog by„ chwalony, Bog, ktory z„oz y„ w Niej skarby ma droscię 20.

19

Teczka podziekowan za żaski, Archiwum ZNMP Szymanow.

20

Przemowienie na 100-lecie s lubow Matki Marceliny Darowskiej, 12 V 1954 .
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AKTY DZIE KCZYNIENIA
ZA BEATYFIKACJE
Beatyfikacja naszej Za„oz ycielki by„a dla nas wszystkich:
siostr, wychowanek i przyjacio„ wielkim wydarzeniem, ktorego
duchowe owoce zbieramy nieustannie. Naturalna potrzeba serca
by„o dziekczynienie za te wielka „aske. Przybiera„o ono roz na
forme i w„a cza„y sie w nia roz ne osoby, a zw„aszcza ksiez a biskupi i kap„ani z diecezji, na terenie ktorych sa nasze klasztory.
Najmilszym Bogu dziekczynieniem jest Msza sw. Przy tej
okazji siostry g„osi„y prelekcje. Kilkakrotnie w lokalnych rozg„osniach katolickich wyemitowano audycje poswiecone osobie
i dzie„u B„ogos„awionej. Okazja do przybliz enia Matki Marceliny
by„y takz e roz ne spotkania formacyjne i duszpasterskie.
1. Msze sw. dziekczynne
7 X 1996 ą Rzym, Bazylika sw. Piotra ą przewodniczy„ Prymas
Polski kard. Jozef Glemp.
8 X 1996 ą Asyz , Bazylika sw. Franciszka.
13 X 1996 ą Wroc„aw ą Msze sw. zorganizowa„y wychowanki
niepokalanskie.
13 X 1996 ą Londyn ą Msze sw. zorganizowa„y wychowanki
niepokalanskie.
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20 X 1996 ą Rzym, ” Angelicumę ą po Mszy sw. referat nt. Z ycie, dzieżo i zarys duchowos c Zgromadzenia bż. Matki Marceliny
Darowskiej wyg„osi„a s. Ewa Domaszewska.
27 X 1996 ą Koscierzyna ą przewodniczy„ bp Jan Szlaga; po
Mszy sw. s. Graz yna Jordan wyg„osi„a referat nt. Piec dziesia t
lat pracy wychowawczo-katechetycznej siostr niepokalanek w Kos cierzynie w s wietle charyzmatu bż. Matki Marceliny Darowskiej.
27 X 1996 ą Jaros„aw, Opactwo Benedyktynskie.
3 XI 1996 ą Jaros„aw, parafia Chrystusa Krola.
16 XI 1996 ą Jaz„owiec ą przewodniczy„ abp Marian Jaworski.
17 XI 1996 ą Warszawa, koscio„ Najsw. Zbawiciela ą Msza sw.
zorganizowana przez rodzine b„. Marceliny; po Mszy sw.
s. Ewa Domaszewska przedstawi„a referat nt. Aktualnos c systemu wychowawczego na dzis bż. Marceliny Darowskiej.
17 XI 1996 ą Wa„brzych ą przewodniczy„ bp Tadeusz Rybak,
uczestniczy„ bp Stefan Regmunt.
5 I 1997 ą Niepokalanow-Szymanow ą przewodniczy„ Prymas
Polski kard. Jozef Glemp, uczestniczyli: bp Edward Samsel,
bp Antoni Dydycz, bp Wac„aw Skomorucha, bp Henryk Tomasik.
19 I 1997 ą Jaros„aw, Kolegiata ą przewodniczy„ bp Boles„aw
Taborski.
25 I 1997 ą S„onim ą przewodniczy„ abp Dominik Hruszowski
(Nuncjusz Apostolski), uczestniczy„ bp Aleksander Kaszkiewicz.
26 I 1997 ą Warszawa, par. NMP Matki Koscio„a, ul. Domaniewska 20 ą przewodniczy„ ks. dziekan Jozef Hass, homilie
wyg„osi„ ks. proboszcz Janusz Ze…niewski.
15 II 1997 ą Tarnow-Nowy Sa cz ą przewodniczy„ bp Jozef Zycinski.
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16 III 1997 ą Bia„a Podlaska ą przewodniczy„ bp Wac„aw Skomorucha, uczestniczy„ bp Henryk Tomasik; po Mszy sw.
s. Ewa Domaszewska wyg„osi„a odczyt nt. Bżogosżawiona Marcelina Darowska ą jej z ycie i dzieżo; g„os zabiera„y rowniez :
s. Jana Lehmann, s. Wawrzyna Chwedoruk, s. Rut Pawluczuk.
25 III 1997 ą Warszawa-Wilanow ą Msze sw. zorganizowa„y
wychowanki niepokalanskie (g„ownie Maria Domanska); po
Mszy sw. s. Ewa Domaszewska przedstawi„a swoj odczyt nt.
Mys li bż. Marceliny Darowskiej o wychowaniu, kobiecie i rodzinie.
6 IV 1997 ą źowicz-Szymanow ą przewodniczy„ bp Alojzy Orszulik.
20 IV 1997 ą Szczecinek ą przewodniczy„ bp Marian Go„ebiewski; po Mszy sw. s. Ewa Domaszewska wyg„osi„a odczyt nt.
Z ycie i dzieżo bż. Matki Marceliny Darowskiej.
10 V 1997 ą Jaz„owiec ą uroczystej celebracji dziekczynnej
przewodniczy„ kard. Roger Etchegeray, uczestniczyli zas:
abp Antonio Franco (Kijow ą Nuncjusz Apostolski), abp
Marian Jaworski, bp Marcjan Trofimiak (Lwow), bp Jan Olszanski i bp Stanis„aw Padewski (Kamieniec Podolski), bp
Jan Purwinski i bp Stanis„aw Szyrokoradiuk (Zytomierz), bp
Antal Majnek (Zakarpacie); biskupi greckokatoliccy: abp Lubomyr Huzar (Lwow), bp Mychaj„o Sabrycha (Tarnopol) bp
Stefan Dmytrenko (Stanis„awow), bp Pawlo Wasy„yk (Ko„omyja).
11 V 1997 ą Lwow, katedra ą przewodniczy„ kard. Roger
Etchegeray z udzia„em biskupow rzymsko-katolickich, ktorzy byli obecni dzien wczesniej w Jaz„owcu.
15 VI 1997 ą Dursztyn, Mszy sw. dziekczynnej w kosciele parafialnym przewodniczy„ prowincja„ o. Adam B„achut OFM,
homilie wyg„osi„ o. Marek Wach OFM.
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5 X 1997 ą Szymanow, koscio„ parafialny.
6 X 1997 ą Szymanow, klasztor siostr niepokalanek ą przewodniczy„ bp Antoni Dydycz (Drohiczyn).
24 II 1998 ą Szymanow, klasztor siostr niepokalanek ą przewodniczy„ abp Jozef Kowalczyk, Nuncjusz Apostolski.
2. Audycje radiowe
wrzesien 1996 ą Radio Jasna Gora ą Matka Marcelina Darowska
i jej dzieżo ą s. M. Jana Lehmann
24 IX 1996 ą Radio ” G„osę , Pelplin ą Kim byża Matka Marcelina
Darowska? ą s. M. Ksawera Mocarska.
6 X 1996 ą Radio Watykanskie ą Bog nas stworzyż Polakami ą
ks. Marek Chmielewski.
12 X 1996 ą Radio Bis, Warszawa ą System wychowawczy bż.
Marceliny Darowskiej ą s. M. Wawrzyna Chwedoruk.
17 X 1996 ą Radio Dobra Nowina, Tarnow ą O bż. Matce Marcelinie Darowskiej ą s. M. Krystyna Piwowar.
grudzien 1996 ą Radio Jozef ą Koncepcja wychowawcza Matki
Marceliny Darowskiej ą s. M. Wawrzyna Chwedoruk.
11 V 1997 ą Radio Rodziny Roz ancowej, Stany Zjednoczone ą
Podwojne macierzynstwo bż. Marceliny Darowskiej ą Marian Tolczyk OFMConv. wyg„osi„ tekst s. Germany Weso„owskiej.
czerwiec 1997 ą Radio Niepokalanow ą Pielgrzymka pobeatyfikacyjna do Jazżowca ą ks. Tadeusz Kraszewski, s. M. Jana Lehmann, s. M. Julia Podles.
6 X 1997 ą Radio Mariackie (Krakow) ą O Matce Marcelinie Darowskiej ą Zofia Zechenter.
10 I 2006 ą Radio Niepokalanow ą Bżogosżawiona Matka Marcelina jako wychowawczyni ą s. M. Angela Zagrajek.
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7 II 2006 ą Radio Niepokalanow ą Jazżowiec ą miejsce mojego
dziecinstwa. Wspomnienia prof. Anny Komornickiej ą s. M. Angela Zagrajek.
19 IX 2006 ą Radio Niepokalanow ą Bż. Matka Marcelina ą
na trzecie tysia clecie, cz. 1 ą s. M. Angela Zagrajek.
3 X 2006 ą Radio Niepokalanow ą Bż. Matka Marcelina ą
trzecie tysia clecie, cz. 2 ą s. M. Angela Zagrajek.

dar

dar na

3. Okolicznosciowe referaty
27-30 XII 1995 ą Warszawa ą Zjazd wychowawczy siostr zakonnych ą Marcelina Darowska ą Wychowawczyni wychowawczyn ą s. M. Wawrzyna Chwedoruk.
15 XII 1996 ą Kamieniec Podolski ą wprowadzenie obrazu b„.
M. Marceliny Darowskiej do koscio„a parafialnego ą prelekcja o z yciu i dziele B„ogos„awionej s. Tatiany Czop.
25 II 1997 ą Nowy Sa cz ą spotkanie Klubu Inteligencji Katolickiej ą Z ycie i dzieżo bż. Matki Marceliny Darowskiej ą Zażoz ycielki Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP ą s. Graz yna Jordan.
10-11 V 1997 ą Zielona Gora, par. sw. Stanis„awa Kostki i par.
M. B. Czestochowskiej, Kolegium Teologiczne ą Tydzien Kultury Chrzescijanskiej ą Swiadkowie wiary ą s. M. Magdalena
Sicinska; O wychowaniu w duchu Marceliny Darowskiej ą s. Daniela Myszka
14 VI 1997 ą Wa„brzych, Podzamcze ą O bż. Matce Marcelinie
Darowskiej ą s. M. Daniela Myszka.
27 I 1997 ą Lwow, Katedra ą zakonczenie Synodu Archidiecezjalnego, spotkanie kap„anow ą prelekcja o b„. Matce Marcelinie s. Anuncjaty Strasburger.
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PROGRAM PEDAGOGICZNY
MATKI MARCELINY
Bertrand Levergeois w swoim niedawno wydanym eseju pt.
Pasolini, alfabet odmowy przypomnia„ postac nonkonformisty, moralisty, ktorego profetyczne opinie, dotycza ce rozwoju kultury,
a takz e formy protestu, wzbudza„y niezadowolenie, a nierzadko
skandal. W udzielonym na kilka godzin przed smiercia wywiadzie, Pier Paolo Pasolini stwierdzi„: ” Swieci, pustelnicy, ale takz e
intelektualisci, nieliczni, ktorzy odegrali role w historii, to ci, ktorzy powiedzieli » nie’ Ż ę 1. Dla tego w„oskiego rez ysera i pisarza
odmowa i negacja by„y gestami podstawowymi i koniecznymi w
relacjach ze wspo„czesnym swiatem. Niemniej jednak na pewno
nie kaz dego i nie kaz de ” nieę , mimo z e konsekwentne uporem
objawiaja cym sie w czynach, by„o buntownicze czy chocby s„yszalne.
Przyk„adem takiego cichego, acz konsekwentnego sprzeciwu
jest postac Matki Marceliny Darowskiej, ktora niejednokrotnie
stawa„a przed wyborami i nieraz mowi„a ” nieę . Pierwsze, ktore
zapocza tkowa„o jej misje, dotyczy„o drogi z yciowej, beda cej zaprzeczeniem moz liwosci pozostania we wdowienstwie, gospodarza c w Zerdziu na Podolu. W tej nie„atwej decyzji pomocne
mog„y sie okazac duchowe wzory takie, jak sw. Joanny de Chan1 B. Levergeois, Pasolini, lčalphabet du refus, Paris 2005, s. 242. ” Les saints, les
ermites, mais aussi les intellectuels, le petit nombre de ceux qui ont fait
lŁhistoire, sont ceux qui ont dit nonŻ ę .
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tal, ktorej droga wiod„a rowniez od osamotnienia po smierci mez a i opieki nad dziecmi ku za„oz eniu zakonu wizytek.
W oporze przeciwko zaborcom z„a czy„a sie Marcelina Darowska z najszczerszymi pragnieniami i marzeniami narodu.
G„osne i wielokrotnie przyp„acone krwia protesty w ramach niezgody na rzeczywistosc, nie maja wiele wspolnego z mowieniem
” nieę w rozumieniu Pasoliniego. Ale i Polska by„a w owym czasie w sytuacji szczegolnej, ktora sta„a sie udzia„em niewielu organizmow panstwowych w Europie. Postawe Darowskiej w tym
tak trudnym momencie dziejowym moz na analizowac przez
pryzmat takich pojec, jak: ” polskoscę czy ” patriotyzmę . Bedzie
to spojrzenie adekwatne i zgodne z rzeczywistoscia .
Niemniej jednak korzystna dla dope„nienia tego obrazu wydaje sie byc refleksja na temat pochodzenia Marceliny Darowskiej. Analizuja c jej poczynania, doceniaja c postawe i wiedza c,
jakie wychowanie odebra„a w rodzinnym domu, nie moz na sie
zgodzic ze zdaniem wyg„oszonym przez marsza„ka Jozefa Pi„sudzkiego (1867-1935), ktory powiedzia„, z e wszystkie narody
i wszystkie panstwa ” maja swoje kresyę . Polemike z cz„owiekiem, ktory zna„ Kresy doskonale i darzy„ je g„ebokim szacunkiem i mi„oscia , podje„o juz wielu znawcow i badaczy tematyki
kresowej. Dla Marsza„ka zdanie to by„o czescia polityki, szczegolnie trudnej po Traktacie Wersalskim2. Jak pisze Jacek Kolbuszowski, Pi„sudski ” nie zwrociż bowiem uwagi ą a w„asnie on powinien to by„ dostrzec ą iz roz ne narody i panstwa maja swoje pogranicza, gdy tylko Najjas niejsza Rzeczpospolita miaża owe Kresyę 3.
Wersalski Traktat Pokojowy, traktat pokoju z Niemcami, najwaz niejszy
z zawartych w latach 1919-1920 traktatow koncza cych I wojne swiatowa , podpisany 28 VI 1919 roku przez zwycieskie panstwa ententy i pokonane Niemcy.
Wszed„ w z ycie 10 I 1920 roku. Na konferencji w Wersalu uzgodniono zasady
nowego „adu w Europie i mimo dyktatu mocarstw mia„ on dla Polski decyduja ce znaczenie. Potwierdza„ fakt istnienia suwerennego panstwa polskiego oraz
konkretyzowa„ jego miejsce w Europie.
2

3

J. Kolbuszowski, Kresy, Wroc„aw 1994, s. 203 [podkreslenie za autorem].
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W sposobie uz ycia tego s„owa w jezyku polskim (jest ono pisane
zawsze wielka litera ) zamyka sie specyficzny stosunek do przesz„osci. Ekspresja znaczeniowa tego s„owa potwierdza prawdziwosc twierdzenia M. Heideggera, z e ” jezyk jest domem bytuę 4.
Kresy by„y dla Polakow kraina swojskosci, za ktora zaczyna„o sie
obce i nieznane, swiat nieprzyjazny i wrogi, gdyz historycznie
taka granice wyznacza„y Kresy. Sta d takiej ekspresji znaczeniowej nie maja s„ownikowe odpowiedniki tego polskiego terminu
w innych jezykach, jak: Grenzland po niemiecku, borderland po
angielsku, confins po francusku czy po s„owacku pohraniˇie.
Matka Marcelina urodzi„a sie i dorasta„a na Kresach ą tych
samych, ktore od wiekow stanowi„y karte przetargowa miedzy
Ksiestwem Ruskim, Moskiewskim, potem Rosja Carska a Rzeczpospolita Obojga Narodow, od XVII w. zwana zwyczajowo Polska . S„owo ” Polakę i ” patriotyzmę mia„o tu szczegolne znaczenie, gdyz tereny te niezalez nie od okresu historycznego by„y
zamieszkane srednio w 40% przez Polakow. Zosta„y w„a czone
do Polski za sprawa unii i ą jak udowodni„a nam wielka polityka i historia ą wcale nie musia„y przy Polsce pozostac, dlatego
tez na tych ziemiach wytworzy„ sie szczegolny typ patriotyzmu.
Tutaj ” idea jagiellonskaę , o ktorej pisze Vincenz5, a ktora lez y
u pod„oz a wiekszosci kresowych mitow, trwa„a w swiadomosci
mieszkancow jeszcze d„ugo po podpisaniu traktatu w Ja„cie.
Uzmys„awia to, w jakim stopniu Kresy by„y ziemia szczegolna ,
gdzie staniecie do powstania wobec scieraja cych sie interesow
nie by„o ewidentne i gdzie walczono o cel podwojny: wolnosc
Polski i swoja do niej przynalez nosc. Dlatego tez patriotyzm na
tych ziemiach szczegolnie wp„yna „ na postawe Matki Marceliny,
odegra„ ogromna role w jej programie pedagogicznym oraz
w wizji wychowania, kszta„towania kobiety i m„odego cz„owieka
w ogole. Tak Matka pisze o swoich odczuciach: ” Od dziecinstwa
4

Tamz e, s. 207.

5

Por. S. Vincenz, Dialogi lwowskie, w: Po stronie dialogu, Warszawa 1983.
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w dnie duszy, lubo w iskierce s„abej, ukrytej g„eboko, dwie potegi w sobie czu„am: mi„osc do Ciebie, wielkiego, swietego a mi„uja cego [Ż ] ą i mi„osc do kraju, do kraju ojcow moich, ich potem
i krwia zlanego, ktory i o„tarzem i chlebem, polem zas„ug i droga
do niebaŻ ę 6.
Polska i jej cierpienie to wielki obowia zek. Tak o nim pisze
Matka: ” Sprawa polska jak kamien uciska mi serceę . Misje wobec ojczyzny i mi„osc do niej nalez y przekazywac przez pokolenia, gdyz z woli Stworcy zostajemy przypisani do tego miejsca,
by spe„nic Jego mysl. ” Duch wiary, duch mi„osci Ojczyzny i duch
rodziny to trzy potegi, na ktorych oparty rozwoj dziecka dostarczy krajowi pokolen silnych na przysz„e bogactwo jegoę ą czytamy w rozwaz aniach Marceliny Darowskiej7.
Refleksje na temat patriotyzmu, jego roli w wychowaniu i nauczaniu m„odziez y, to tylko namiastka zarysowanego z duz ym
rozmachem programu pedagogicznego stworzonego przez Marceline Darowska . Samo jego powstanie wia z e sie z prekursorskim spojrzeniem na proces wychowawczy, nauczanie i ucznia.
Wage i nowatorskosc tego tak prostego i oczywistego dzis dla
nas stwierdzenia, z e ” wychowanie to dzie„o mi„oscię moz na sobie uswiadomic pochylaja c sie chocby przez chwile nad zarysem
dziejow wychowania.
Przez lata podstawa wychowania by„ strach. Dziecko nie by„o
traktowane jako ma„y cz„owiek, autonomiczna, mysla ca jednostka, ale ” podw„adnyę rodzica, ca„kowicie zalez ny od jego woli, co
ze strony dziecka nie zawsze pokrywa„o sie z szacunkiem.
W swiecie antycznym bat, taki sam jak wobec niewolnika, by„ sta„ym elementem edukacji m„odego cz„owieka. Ksenofont w V-IV
w. przed Chr. pisze, z e Likurg, legendarny wspo„tworca potegi
Zawsze bede z wami. Mys li i modlitwy bż. Matki Marceliny Darowskiej, oprac.
s. M. Graz yna od Wszechposrednictwa Matki Boz ej, A. Kosyra-Cieslak, R. Szymczak, Szymanow 1997, s. 48.
6

7

Tamz e, s. 54, 58.
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Sparty, nakazywa„ do opieki nad ch„opcami dodac ” doros„ych
dozorcow z biczami, by mogli wymierzac kary w razie potrzebyę 8. Na te bezposrednie metody, stosowane przez wiele wiekow, wp„ywu niestety nie mia„ duch kontrreformacji i szczego„owo zredagowane przepisy jezuitow, ktorzy wskazywali na
niewielki poz ytek wynikaja cy z przedmiotowego traktowania
dzieci i stosowania kar cielesnych. Oko„o 1543 roku regulamin
szkolny, zanotowany przez Bart„omieja z Gniezna, nakazywa„
bic uczniow srogimi rozgami za kaz dym razem, gdy na przyk„ad
uczen nie mysli o tym, co mowi nauczyciel. Regulamin ukaza„
sie mniej wiecej w roku wielkich mow Frycza Modrzewskiego
i wydania wiekopomnego dzie„a Miko„aja Kopernika O obrotach
sfer niebieskich. Ksiez a pijarzy uczynili wiele, by uczniowie uczyli
sie historii Polski i gramatyki, a nie jak dota d dziejow i z yciorysow staroz ytnych. Nadal jednak w szko„ach powszechnymi metodami by„o wymuszanie rywalizacji lub powszechne stosowanie osmieszania ucznia, dorabianie oslich uszu czy sadzanie
w oslej „awce, co okaza„o sie wynalazkiem nad podziw trwa„ym.
Pamietnikarz z prze„omu XVIII i XIX wieku, Jan Dukla Potocki
wspomina, jak to na naukach u ksiez y bazylianow przed oczami
stawa„ mu nieod„a czny nahaj niesiony przed ksiedzem prefektem.
Nawet w epoce oswiecenia pewne schematy i obiegowe opinie
dotycza ce wychowywania dzieci nie straci„y na wartosci. Postanowienia Komisji Edukacji Narodowej nic nie zmieni„y w tym
wzgledzie. Jak czytamy, ” zimno, niewygoda i przykrosci, stawszy sie zwyczajnymi, uformuja w dzieciach moc i trwa„oscę 9.
Dopiero do osiemnastowiecznych dzie„ Stanis„awa Konarskiego zacze„y sie niesmia„o wkradac pogla dy, z e ” nauczyciel
ma taki sam obowia zek bycia grzecznym, uprzejmym, spokojnym, jak tego wymaga sie od uczniaę 10. Uwagi te dotycza scisle
8

J. Besela, Do gżowy przez plecy, ” Politykaę 2003, nr 22, s. 64.

9

Tamz e.

10

Tamz e.
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sposobu i metod pracy z dzieckiem, samo zas dziecko, jego psychika, potrzeby i k„opoty nie istnieja jako przedmiot dyskursu.
W 1783 roku w ustawach KEN pojawia sie pierwsza wzmianka
dotycza ca traktowania dzieci: ” Pomniec, z e z lud…mi rozumnymi, chociaz z dziecmi sprawaę 11. Wtedy to rowniez mowi sie
o oddawaniu dziewczynek do szko„. Adam Czartoryski pisa„
nawet, by oprocz nauki haftowania i tanca, panienki uczy„y sie
cenic obywatelstwo, mestwo i zdatnosc do us„ug publicznych12.
Niestety, pogla dy tego wielkiego patrioty nie spotka„y sie w
owym czasie z duz ym aplauzem. Wracaja c do wychowania
i kszta„towania charakteru ma„ego cz„owieka, warto wspomniec,
z e Jan Jakub Rousseau i Jan Henryk Pestalozzi g„osili pogla dy
o godnosci ma„ego cz„owieka, ale by„y to rozwaz ania dosc ogolne. W gruncie rzeczy do XIX wieku (1834), kiedy zaja „ sie tematem Fryderyk Herbart, niemiecki pedagog, tworca pierwszej racjonalnie uzasadnionej, opartej na elementach etyki i psychologii, teorii wychowania, dziecko pozostawa„o poza polem zainteresowania pedagogow. W pierwszych dziesiecioleciach XIX w.
trudne realia polityczne nie sprzyja„y w Polsce powstaniu z adnych znacza cych szko„ myslowych czy nurtow teoretyzuja cych,
w ktorych centrum zainteresowania znalaz„aby sie dydaktyka
lub pedagogika.
W 1859 roku, przejez dz aja c przez Poznan, Marcelina Darowska zwiedzi„a zak„ady siostr urszulanek i siostr Sacrœ CŹ ur.
Wowczas po raz pierwszy pojawi„ sie w jej umysle charakter
niepokalanskiego wychowania. Cztery lata po…niej Matka otworzy„a pierwsza szko„e w Jaz„owcu. Swiadomosc potrzeby kszta„cenia kobiet w Polsce dopiero kie„kowa„a. Na wieksza skale
szko„y tego typu zaczna powstawac dopiero w latach dziewiecdziesia tych i to zarowno z inicjatywy zgromadzen zakonnych
jak i osob swieckich, na przyk„ad w 1891 roku Cecylia Plater11

Tamz e.

12

Tamz e.
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Zyberk ufundowa„a Chyliczanke, Maria Zamoyska szko„e gospodarcza w Ku…nicach ko„o Zakopanego. Placowki te rodzi„y
sie u schy„ku epoki pozytywizmu, a ich powstanie i za„oz enia
by„y przesycone duchem tego nurtu, wed„ug ktorego m„odej kobiecie nalez y dac narzedzia do reki, wyuczyc ja zawodu, by mog„a byc pomocna mez owi, samowystarczalna w razie potrzeby
i by potrafi„a utrzymac rodzine. W epoce aresztowan, zawieruch
politycznych, uw„aszczenia ch„opow, wobec gwa„townego nap„ywu ludnosci ze wsi do miast, problem zuboz a„ych warstw
spo„eczenstwa i pochodza cych z nich kobiet pozostaja cych bez
srodkow do z ycia by„ pala cy. W g„osach pozytywistow o praktyczne wykszta„cenie kobiety dominowa„y wyra…nie wzgledy
ekonomiczne.
W swoim programie pedagogicznym Matka Marcelina
uwzgledni„a te potrzebe, analizuja c zas dog„ebnie sytuacje Polski
popowstaniowej, dostrzega„a koniecznosc usamodzielnienia kobiety, nauczenia prowadzenia gospodarstwa, zarza dzania lud…mi i tego wszystko, z czym sama zosta„a skonfrontowana po
smierci mez a. Od pozytywistow, ktorzy przyjmowali postawe
laicka i mechanistyczno-materialistyczna , roz ni„o ja bardzo wiele, dlatego praktyczna strona wizji Matki to tylko czesc programu pedagogicznego, ktory oddaje ca„osc skomplikowanego
i wielop„aszczyznowego procesu, jakim jest wychowanie, poznanie m„odego cz„owieka, zrozumienie go, przygotowanie do dalszego rozwoju i dzia„an w spo„eczenstwie, rodzinie i Kosciele.
Postawienie Marceliny Darowskiej w szeregu pierwszych
polskich pedagogow i psychologow dziecka w pe„nym tego s„owa znaczeniu nie wydaje sie byc teza na wyrost. Jej mysl i poczynania by„y prekursorskie, za czym przemawiaja takie chocby
daty i fakty, jak za„oz enie przez Wilhelma Wundta pierwszej
pracowni psychologii eksperymentalnej w Lipsku w 1879 roku.
Od tego wydarzenia zaczyna sie datowac historie zaledwie niesmia„ych prob rozpoznawania i rozumienia psychiki dziecka.
Zauwaz my, z e w momencie podjecia pracy nad tymi zagadnie-
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niami przez Wundta, szko„a siostr niepokalanek w Jaz„owcu,
rozwijaja ca sie pod czujnym okiem Matki Marceliny Darowskiej,
obchodzi„a 16. rocznice swojej dzia„alnosci. Lata te by„y bardzo
trudne, gdyz jednoczesnie powstawa„a szko„a i rodzi„a sie wspolnota. To pierwsze z perspektywy czasu wydaje sie dzis przejawem ogromnego heroizmu. Tak o pocza tkach szko„y i zgromadzenia pisze Ewa Jab„onska-Deptu„a w monografii na temat
Marceliny Darowskiej: ” Marcelina, zaczynaja c dzie„o formacji
kobiet polskich, w„asciwie nie mia„a z kim tego robic. Dwie najstarsze siostry nie by„y nawet Polkami z pochodzenia (jedna
wywodzi„a sie z rodziny szwajcarskiej, druga zas by„a corka
» bia„ego emigranta’ francuskiego w s„uz bie rosyjskiej). Pewne
przygotowanie do nauczania mia„a tylko jedna z siostr, beda ca
uprzednio nauczycielka domowa w Krakowie i okolicach. [Ż ]
W tym wszystkim Marcelina by„a samaę 13.
Po raz kolejny udowodni„a, z e wszystko moz na przetrwac,
pokonac, gdy sie uczyni„o tak jak ona i po„oz y„o misje wychowawcza i edukacyjna w sercu nowopowsta„ego Zgromadzenia,
czynia c wychowanie integralnym sk„adnikiem jego dzia„ania.
Matka wzie„a na swoje barki stworzenie tej szczegolnej formu„y,
ktora dzis wychowanki nazywaja duchem niepokalanskim. Marcelina Darowska ą jak sama o sobie mowi„a ą nie by„a teoretykiem, lecz praktykiem i nigdy nie uk„ada„a z adnego systemu
wychowawczego. Jej pogla d na wychowanie jest logiczna czescia
ogolnego pogla du na cel i rozwoj cz„owieka, gdzie wszystkie
elementy stanowia harmonijna ca„osc. Cecha wskazowek Matki
jest rowniez to, z e wynikaja z jednej religijnej prawdy, dotycza
cz„owieka widzianego w swietle wiary, cz„owieka ze swej natury
religijnego. Te dwa czynniki: troska o wszechstronny rozwoj
powierzonych jej dzieci i pryzmat wiary, ktory nak„ada„a na
kaz da powzieta decyzje i kaz de postanowienie, pozwalaja okre13 E. Jab„onska-Deptu„a, Marcelina Darowska niepokalanka 1827-1911, Lublin
1996, s. 93.
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slic jej system jako pedagogike mi„osci, do g„ebi przesia knieta
etyka katolicka .
Marcelina Darowska przyje„a za wzor w swoich wychowawczych poczynaniach idea„ wychowania w domu, u boku matki
i przez matke. Jak matka patrzy na swoje dziecko w sposob
szczegolny i indywidualny, tak Marcelina stwierdza„a, z e kaz de
dziecko to ” osobna ksia z eczka, ktora trzeba czytac oczami mi„oscię 14. ” Kamien wegielnyę dzia„an Marceliny Darowskiej, to indywidualizowanie wychowania, normowanie dzia„an wedle
w„asciwosci psychicznych jednostki. Kaz de dziecko wymaga indywidualnego okreslenia potrzeb i objecia go, otoczenia opieka
na polu duchowym, moralnym, intelektualnym, fizycznym, estetycznym i praktycznym, a mi„osc, ktora rozmaicie sie objawia, w
gruncie rzeczy zawsze jest jednakowa i zawsze pe„na. Ze wzgledu na roz norodnosc charakteru niemoz liwym jest stworzenie
jednej uniwersalniej formu„y ogolnej, przepisu na wychowanie.
Jak sama definiuje: ” Wychowanie to dzia„anie istoty rozumniej
na druga istote podobna sobie w celu, aby zdolnosci jej fizyczne,
umys„owe i moralne rozwina c i ukszta„towac tak, by po…niej samodzielnie nad osia gnieciami przeznaczenia swego pracowac
i mysli Boz ej w sobie odpowiedziec mog„aę 15. W procesie tym
nalez y wiec zawierzyc obydwu stronom wspo„pracuja cym ze
soba , g„eboko zawierzyc rozwadze i rozsa dkowi, jednym s„owem zaufac, choc Marcelina Darowska by„a swiadoma z jak delikatnym i odpowiedzialnym procesem i z jak plastyczna materia
ma do czynienia. ” W pracy z drugim dotykasz dusz, dla ktorych
Bog zszed„ na ziemie, za ktore umar„. Nic nad dusze cenniejsze
nie istnieje, a ty masz do czynienia z jego dzie„emę ą pisze Matka do siostr16.
14

Cyt. za: G. Skorzewska, Pedagogika, Jaz„owiec 1911, s. 17.

15

Cyt. za: tamz e, s. 5.

Cyt. za: J. Rokoszny, System wychowawczy Marceliny Darowskiej, Radom
1928, s. 63.
16
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Marcelina Darowska podejmowa„a dzia„ania z godnym podziwu heroizmem; przedsiewzie„a wielkie dzie„o, ale nie by„a
idealistka . Swiadomy realizm przebija przez ca„y jej program.
Stawia za wzor idea„y, choc wiedzia„a, z e w cz„owieku jest wiele
brakow, wad i grzechu. Nazywa„a jego nature ” z y…nia nieczystoscię i nie rezygnowa„a z wizji doskona„osci. Zarzucano jej, iz
probuje ludzi przerobic w anio„y, stawiaja c zbyt duz e wymagania. Bardzo ceni„a przymioty ludzkie: zdrowy rozsa dek, uczucia
wzgledem rodziny, zaradnosc w z yciu. Nie rozumia„a miernoty
i bylejakosci. Wszystko powinno byc pe„ne, maksymalne, ca„kowite. Konsekwentnie da z y„a do celu, twierdza c, z e Bog nie chce
minimum swietosci.
Tepi„a wady i drobne narodowe u„omnosci, powtarza„a wielokrotnie w swoich listach i rekolekcjach s„owo ” najgruntownieję , gdyz uwaz a„a, z e Polacy wszystko robia powierzchownie.
Taki model dzia„ania i pracy zaszczepia„a rowniez w dzieciach,
ktore wychowywa„a nie dla siebie ani dla klasztoru, ale dla spo„eczenstwa. Swoje marzenia, dotycza ce jego odnowy poprzez
kobiete, przek„ada„a na z mudna codzienna prace, kiedy uczy„a
stawac w prawdzie wobec siebie, poznawac najpierw w„asne
wady i niedostatki, byc s„ownym i obowia zkowym. Wymaga„a
celowosci dzia„ania i wartosciowania. Rozbudza„a w duszy wychowanka zdrowa wiare w swoje si„y, moz liwosci i w swoja
wartosc. Wiedzia„a, z e potrzeby dziecka sa nieograniczone i ma
ono wielkie moz liwosci rozwoju, nalez y nim tylko ma drze pokierowac, buduja c na fundamencie wiary i stworzyc odpowiednie warunki do tego rozwoju. Sta d atmosfera, po„oz enie, otoczenie domu, do ktorego przyjmuje sie dzieci, ma bardzo duz e znaczenie dla ca„ego procesu wychowawczego.
Strach by„ metoda , ktora nie opusci„a murow szko„, mimo
epoki oswiecenia i pism Rousseau o prymacie rozwoju dziecka
w zgodzie z jego natura . Jednak stosunek Matki do kary wyp„ywa„ z jej dba„osci o czystosc intencji. Kary mechaniczne uwaz a„a
za bezwartosciowe i szkodliwe. Strach jest wy„a cznie hamulcem
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ludzkich czynow i kreatywnosci. Najlepsza kara jest smutek
opiekuna i zrozumienie wymiaru przykrosci, jaka sie sprawi„o.
” Trzeba dzieciom jasno oddzielic ich nature zepsuta , zawsze w
z„o p„odna , od ich osob ą czyli oddzielic z„o od …le czynia cego.
Trzeba im dac zrozumiec, z e nie przystaja c na z„o w nich my nie
im, ale z„emu w ich naturze wojne wypowiadamy, a dla nich ca„a mi„osc mamyę 17. Celem procesu wychowawczego jest wiec
odkrycie tego dobra i wykazania go z ca„a wyrazistoscia .
Marcelina wierzy„a w niezniszczalna godnosc i wartosc cz„owieka stworzonego na obraz i podobienstwo Boga. Uczy„a wartosciowania czynow, wskazuja c na prymat rozumu i woli przed
uczuciem, pragnienia przed b„ahym instynktem. Lecz jesli uczucie sprzegnie sie z wola poz yteczne w swym zala z ku, moz e dokonac cudow, gdyz serce dziecka jest …rod„em tego, co piekne.
” Rozkazuje sie wzbraniaja c, polecaja c, nakazuja c ą pisze Matka
ą T„umaczenie wymagan w miare rozwiniecia dziecka temu
towarzyszyc powinno. Nastepnie nowy przychodzi okres : dzia„anie na serce, ktore rozbudzic trzeba do piekna i dobra, na przekonanie, przez rozum. Przekonywanie „a czy sie z wprawianiem
w czyn, przez dzia„anie na woleę 18.
Stawia„a duz e wymagania, ale nienawidzi„a despotyzmu,
gdyz prowadzi„ on do ob„udy i pochlebstwa. Za idea„ uwaz a„a
natomiast poszanowanie prawa i pragnienie spe„niania go. By„a
przekonana, iz w z yciu zbiorowym, jakie jest z yciem codziennym szko„ (Matka by„a przeciwniczka przyjmowania zbyt duz ej
liczby dziewcza t ze wzgledu na postawione sobie cele i potrzebe
traktowania indywidualnie kaz dej osoby przebywaja cej pod dachem klasztoru), nalez y stworzyc warunki podobne do wychowania na „onie rodziny, w ma„ej grupie osob. Idea„em dziecinstwa by„o dla niej wychowanie bez leku i strachu, w idealnym
Por. s. Anuncjata, Komentarz do XII rozdziażu ”KartekŻ M. Marceliny, Szymanow 1990, s. 18.
17

18

Komentarz. O duchu nauk i wychowania, Jaz„owiec 1887, s. 51.
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spokoju, atmosferze wolnej od tarc i krzyku, ktory nie stanowi
z adnej metody wychowawczej, a jedynie objawia s„abosc jednej
ze stron. Ufa„a dziecku, tak jak ufa sie osobie, ktora sie kocha
i szanuje. W jej rozumieniu ufac nie znaczy„o wierzyc, z e dziecko
nie pope„ni b„edu, ale wiedziec, z e nie zrobi tego swiadomie.
Dopuszcza„a kontrole jako czynnosc wynikaja ca z mi„osci. Przepisy wprowadza„a jako element reguluja cy z ycie w szkole czy
internacie, ale przede wszystkim przez nie uczy„a podejscia do
wytycznych i przepisow, ktore sa po to, by ich przestrzegac,
a nie po by je omijac, do czego rowniez Polacy jako narod maja
szczegolna sk„onnosc. Odpowiedzialnosc to warunek samowychowania, sta d zbytni nadzor uwaz a„a za szkodliwy. By„a przekonana, iz wychowanka wyniesie w swiat wyrobione sumienie
i cechy swojego charakteru, a przez to stanie sie przyk„adem dla
innych i nastepnie sama bedzie podnosic, kszta„towac oraz dawac
przyk„ad. Beda c w szkole, musi rozwina c wszystkie przymioty
ducha, rozumu i charakteru wedle swoich moz liwosci i zdolnosci, zabrac to jako kapita„ na przysz„osc. Kobieta musi byc swiadoma i odpowiedzialna obywatelka , trafnie oceniaja ca nowe sytuacje w z yciu publicznym i podejmuja ca swiadome wybory
spo„eczne, dlatego tylko wychowanie oparte na prawdzie i mi„osci jest w stanie przycia gna c ku dobru, pokazac wartosc pracy,
patriotyzmu, ojczyzny, sumiennosci i odpowiedzialnosci za siebie i innych. Ma„a istote, ch„onna i wpatrzona w przewodnika,
nalez y pocia gna c ku celom wyz szym, choc, z eby sie czegokolwiek nauczyc i do czegokolwiek przekonac, musi ona myslec.
W tym bardzo istotnym punkcie jej programu wychowawczego bierze pod uwage kolejna wade narodowa Polski jako
” papugi narodowę . Marcelina pragne„a, by wychowanki same
potrafia ce analizowac sytuacje, swiadome swego znaczenia w
z yciu narodu, uczy„y myslec tych, za ktorych w z yciu stana sie
odpowiedzialne. Tak Matka widzia„a role kobiety w z yciu spo„ecznym, politycznym, rodzinnym. Cel nadrzedny wobec powierzonego jej cz„owieka umieszcza„a w potrzebie odkrycia z ycio-
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wego powo„ania wychowanki. Jakiej drogi by ona nie wybra„a,
przygotowywanie sie do roli bierze swoj pocza tek w ma„ych rzeczach. Nalez y rozbudzic poczucie obowia zku i zami„owania do
pracy, zrozumiec jej koniecznosc i wytrwac w swoim powo„aniu,
realizuja c wymagania, jakie stawia swiat, przy czym budowanie
odbywa sie zawsze na trwa„ym fundamencie poboz nosci i wiary.
Najbardziej syntetyczny opis pracy formacyjnej siostr niepokalanek znajduje sie w notatkach Marceliny Darowskiej zwanych
Kartkami. Sprowadza sie on do czterech g„ownych zasad, ktore
warto tu przytoczyc19:
1. ” Bog jest wszystkim, przez wszystko do Boga. On celem ą
wszystko nam przez niego podane ą droga do nieba. Mysmy
chrzescijankami i katolikamię .
2. ” Bog nas stworzy„ Polakami, dzieci powinny rozumiec, jakie to obowia zki na nas wk„adaę .
3. ” Wiernosc obowia zkom stanu, miejsca swego, ktore wyrazem woli Boz ej wzgledem kaz dego. Dzieci nauczone byc maja za
grzech sobie uwaz ac niedope„nienie tego, co do nich nalez y, niedotrzymywanie przyrzeczenia, postanowienia, s„owa, ktore poczciwego cz„owieka jak przysiega obowia zuje. Obowia zki to porecze na drodze z ycia, kto sie ich nie trzyma i poza nie wychodzi, zejdzie niechybnie z dobrej drogi, do celu nie dojdzieę .
4. ” Nauczyc dzieci myslec i zdawac sobie sprawe z tego, co
czynia , mysla , mowia , aby nic bez gruntu, bez celu, nic w
sprzecznosci z soba nie by„o. Niewytrwa„osc, lekkomyslnosc ą
wada narodu; przeciwdzia„ac jej od pocza tku pracy z dziecmi.
Staja cy do tej znac powinni dobrze charakter i potrzeby, s„abosci,
b„edy i zadanie narodu, aby dzieci jego powierzone im w„asciwie
wychowane i prowadzone by„yę .
Te cztery przytoczone punkty, wskazowki, zadania obliczone
na ogromna prace i duz e, choc niewidoczne od razu efekty, to
esencjonalne ujecie pedagogiki w karby mysli filozoficznej i teo19

M. Darowska, Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 53-54).
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logicznej. Kaz dy aspekt wychowania, kaz da potrzeba cz„owieka,
jego rozwoj i powo„anie, przedstawione zosta„y w swietle tego,
co nazywamy patrzeniem w duchu wiary. Zasady te oddaja
spojrzenie i wymagania, jakie Marcelina Darowska kierowa„a
wobec tych, ktore w procesie wychowawczym sprawuja role
nadrzedna , jednoczesnie pozostaja c strona w otwartym dialogu
z wychowankiem. Jak pisze Matka: ” Az eby wychowywac trzeba
byc wychowanym; az eby wszczepiac cnoty, trzeba byc cnotliwym; z eby wykorzeniac wady, trzeba ich nie miecę 20.
Prosi„a uczennice by siega„y idea„ow i stawia„y sobie coraz
wyz sze cele, da z y„y do swietosci. Od wychowawczyn wymaga„a
tego samego ze wzgledu na dobro dziecka. Ona pierwsza ą potem zrobi„ to rowniez w swoim programie Janusz Korczak ą
sprzeg„a tak silnie i zespoli„a ze soba dwa podmioty procesu wychowawczego, wychowawce i wychowanka. Do tej pory dziecko, traktowane jako przedmiot, a nie podmiot jakiegokolwiek na
niego oddzia„ywania, by„o ca„kowicie zalez ne od woli guwernera a przede wszystkim rodzica, ktory czuwaja c nad procesem
wychowawczym temu ostatniemu powierza„ kompetencje empiryczno-naukowe. Tymczasem Matka zwraca uwage na postawe
nauczyciela, jego moralnosc, sposob postepowania z dzieckiem
i wobec niego, dlatego tez nie moz na mowic o systemie pedagogicznym Marceliny Darowskiej bez zag„ebienia sie rowniez w jej
uwagi dotycza ce bezposrednio koordynatora procesow wychowawczych. Zgodnie z jej odczuciami nauczyciel otrzymuje w
swoje rece rozum, ktory nalez y ukszta„towac, charakter i dusze,
w ktorych jak w wosku, wiele sie da odcisna c. Rola nauczyciela
i wychowawcy jest wskazywac i uswiadamiac, chronic i doradzac, a jednoczesnie nieustannie pracowac nad soba , postepowac stosownie do okolicznosci, dzia„ac jednostajnie, spokojnie
i rozwaz nie. Jako prawa reka rodzicow w procesie wychowawczym musi on posiadac jasny i okreslony cel, dobrze skrojony
20

Cyt. za: G. Skorzewska, dz. cyt., s. 15.
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program a jednoczesnie umiejetnosc dostosowania sie do kaz dego dziecka, by stac sie jego przewodnikiem i wzorem do nasladowania. Kaz de jego dzia„anie powinno sie opierac na wierze,
szczerosci, szacunku i zaufaniu, gdyz najbardziej dotkliwy bol
sprawia zawod m„odego i ufnego cz„owieka. ” Ba d…my dobrymi
tj. mi„uja cymi i wiernymi a bedziemy silnymi w przeprowadzeniu mysli Boz ej w duszachę 21.
Wychowanie proponowane przez Marceline Darowska ma
byc gruntowne i wszechstronne. Pojecia te rozumia„a inaczej niz
funkcjonuja one dzis w potocznym rozumieniu. ” Gruntowneę
znaczy bowiem przede wszystkim cierpliwe przebywanie wraz
z dzieckiem wszystkich stopni jego rozwoju. Wychowanie
” wszechstronneę zapewnia harmonijny dobor czynnikow i ich
rozwaz ne komponowanie. Do postaw wymaganych u nauczyciela dodaje jeszcze dwie: taktycznosc, czyli rozsa dek i dar
zdrowego, logicznego myslenia, oraz jednostajnosc, ktora pozwala dziecku ugruntowywac zdania i pogla dy, bez naraz ania
sie na cia g„e zmiany i niekonsekwencje w postawie nauczycielawychowawcy.
Celem kaz dego cz„owieka jest realizacja mysli Boz ej. W„asnie
wychowawca ma przygotowac dziecko do rozpoznania tego celu
i okreslenia jego powo„ania, przy czym spo„eczna cecha wychowania jest patriotyzm, czyli realizacja mysli Boz ej w narodzie
poprzez jednostke. Jak twierdzi„a Matka, wychowanie to dzie„o
artysty Boga, gdzie wychowawczyni jest tylko narzedziem, ktore
przeprowadza Jego mysl, a nie w„asna , dlatego tez w tej pracy
nalez y zapomniec o sobie i kierowac sie bezinteresownoscia . Nie
pocia gac dzieci ku sobie, ale ku dobru. ” Trzeba, aby dzieci widzia„y w nas najlepszych swoich przyjacio„ i jako na takich ą na
nas polega„y, nam ufa„y. Tak zas bedzie, gdy nigdy nie dostrzega
w nas chocby najlz ejszego cienia interesu osobistegoę 22.
21

O naukach i wychowaniu, (Pisma, t. 137, s. 11).

22

Zawsze bede z wami, dz. cyt., s. 12; zob. Kartki, cz. 1, dz. cyt., s. 60.
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Kolejnym waz nym czynnikiem jest pobudzanie ma„ego
cz„owieka do przejecia odpowiedzialnosci za swoje czyny, czyli
do samowychowania i zachecania go do tworczej, samoistnej
pracy z uszanowaniem wolnej woli cz„owieka, buduja c na indywidualizacji stosunkow i wzajemnym zaufaniu. W swoim programie Marcelina Darowska stawia przed nauczycielami zadanie
ogromne, gdyz skupia sie na wszechstronnym wychowaniu
cz„owieka, ktore w efekcie ma doprowadzic do rownowagi miedzy wszystkimi w„adzami w tym samym cz„owieku, ktory czesto jest jednostka niespojna , zagmatwana , zraniona i nieufna .
Dlatego tez wychowawstwo jest s„uz ba cierpliwa i bezinteresowna , gdzie rezultaty nie przychodza od razu i nie odczuwa sie
natychmiastowej satysfakcji ze skonczenia dzie„a, bo i dzie„o
kszta„tuje sie bardzo powoli i wieloetapowo, pamietaja c, iz najwaz niejsza jest chwa„a Boz a i dobro wychowanka. Wobec tego,
co pisze Matka, niezbedny jest rowniez optymizm, ” aby sto razy
podawac to samo bez owocow i podawac zawsze weso„o, zawsze ufnie i serdecznie ą potrzeba ca„ego heroizmu, ale na to by
byc jego uosobieniem jestesmy zakonnicami. W smierci sobie a
z yciu Bogiem ca„y heroizm a ten dla nas prostym obowia zkiem
powinien byc chlebem powszednimę 23.
W ten sposob poswiecenie, trud, cierpliwosc, bezinteresownosc, ofiara z w„asnego czasu, osobistych ambicji za sprawa niepozornej kobiety urodzonej na Kresach sta„y sie chlebem powszednim Zgromadzenia, ktore powsta„o na popowstaniowych
zgliszczach, w Polsce trzyczesciowej. Smiem nawet powiedziec,
z e to ofiara z jej w„asnego z ycia, bo w takich kategoriach nalez a„oby rozpatrywac to krancowe poswiecenie dla innych. Z tej racji
kaz dy, kto tu przychodzi musi wiedziec, z e wiele od niego wymagac sie bedzie, zgodnie z mysla Matki Marceliny Darowskiej.
Stawia„a ona i stawia wielkie wymagania, gdyz bardzo g„eboko
23 List M. Darowskiej do s. Bronis„awy, Jaz„owiec, 19 II 1882, (Pisma, t. 73,
s. 88-89).
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rozumia„a wychowanie. M„ody pedagog, poza odwaga i talentem pedagogicznym ą wed„ug za„oz en Matki ą musia„by byc
swiety, a przynajmniej do tej swietosci da z yc. Tak pisze Matka
o celach tej pracy: ” Przyk„ad uczy, wyjasnia, dowodzi, zatwierdza, prowadzi [Ż ] Oczyszczone ą oczyscimy, swiete do swietosci prowadzic bedziemyŻ koniecznie wiec cel osia gniemyę 24.
A czy jest wieksza mi„osc nad te, gdy ktos swoje z ycie poswieca dla innego, nieznanego sobie cz„owieka, ktory trafiaja c do
ktorejkolwiek ze szko„, trafia jak do rodziny: przyjety, akceptowany, rozumiany, chroniony i dopingowany do rozwoju na
p„aszczy…nie emocjonalnej, duchowej oraz intelektualnej? Przychodza c tutaj m„ody cz„owiek nie wie i nie zdaje sobie sprawy, iz
dzieki bardzo ma dremu i pe„nemu mi„osci podejsciu do cz„owieka dowie sie o sobie bardzo wiele, wiele kwestii zagoi, a bagaz , jaki dostanie, bedzie mu towarzyszy„ w doros„ym z yciu.
Czuje sie upowaz niona, by to stwierdzic, gdyz sama tego tutaj
w Szymanowie doswiadczy„am!
Na koniec chcia„abym krotko rozwaz yc jeszcze jedno zagadnienie, a mianowicie ponadczasowosc systemu pedagogicznego
b„. Marceliny Darowskiej, oraz to, w jakim kszta„cie funkcjonuje
on dzisiaj w szko„ach niepokalanskich.
To, co warto podkreslic to polskosc tego systemu, jego patriotyzm. Powsta„ on w konkretnym momencie historycznym i by„
efektem rozczarowania has„ami romantycznymi, wielkiego rozgoryczenia z jednej strony i dalekowzrocznej wizji oraz potrzeby
z drugiej. Niemniej jednak Matka wiedzia„a, iz nie odpowiada
tylko na potrzebe chwili, a jesli sie myle to znaczy, z e chwila ta
trwa do dzis i to niezalez nie od sytuacji Polski oraz wielkiej polityki. Jej pogla dy by„y prekursorskie, w swym spojrzeniu na
dziecko i elementy potrzebne do jego zrownowaz onego rozwoju.
Niektore stwierdzenia psychologow wyprzedzi„a o co najmniej
50 lat. Na swoich doswiadczeniach wypracowa„a teorie, ktore
24

Komentarz. O duchu nauk i wychowania, dz. cyt., s. 51.
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z czasem sta„y sie has„ami wspo„czesnej pedagogiki i psychologii. Do dzis sa powtarzane i ą jak sie okazuje ą zaadaptowane
idealnie do realiow dzisiejszej szko„y oraz procesow wychowawczych. O powodzeniu jej teorii na pewno zadecydowa„o g„ebokie
zrozumienie zagadnienia, poswiecenie i serce, jakie Matka w„oz y„a w to dzie„o, a co najwaz niejsze ą praktyka, czyli ofiarna
praca, a nie teoria. Kluczem do cz„owieka jako dzie„a Boga jest
wiara i kontakty z nim oparte na zaufaniu i mi„osci. W biblioteczce Marceliny Darowskiej znajdowa„o sie niewiele dzie„ poswieconych pedagogice. Za to stale studiowa„a listy sw. Paw„a.
Czyta„a rowniez komentarze do tych listow sporza dzone przez
sw. Tomasza z Akwinu w t„umaczeniu francuskim. Moz e wiec
…rod„em jej mysli na temat wychowania jest wielka mi„osc do sw.
Paw„a? A moz e kiedys zaduma„a sie nad etymologia francuskiego czasownika elever, wszak zna„a ten jezyk? W tym jednym obcym s„owie, ktore dzis znaczy ” wychowywacę , kryje sie to, co
Matka wpisa„a bardzo mocno w swoj system. W jezyku francuskim ” wychowanieę nie wywodzi sie od kszta„cenia, ale w„asnie
od podnoszenia, jakby budowania od nowa.
W raporcie UNESCO z 1972 roku czytamy, iz wychowanie
cierpi z powodu ” przepasci miedzy staroswieckoscia programow a nowoczesnoscia naukię 25. Program pedagogiczny Matki
Marceliny Darowskiej ma juz prawie 150 lat, niemniej jednak nie
moz na go oskarz yc o staroswieckosc ani o skamienia„osc. System
ten stanowi bardzo zwarta i logiczna ca„osc. Usuwanie pewnych
cech z powodu ich trudnosci wypacza ca„y system i pozbawia go
skutecznosci. Jego misterna konstrukcja nie pozwala omijac
trudnosci, ale pozwala jedne cegie„ki zastepowac innymi. Marcelina Darowska wielokrotnie z naciskiem stwierdza„a, iz ” nic w
miejscu nie stoię i by„a mistrzynia w odczytywaniu ” znakow
czasuę . Troszczy„a sie o przysz„osc ideowa , cia g„osc mysli, wychowanie jej nastepczyn. Wiedzia„a, iz z biegiem czasu wp„yw jej
25

J. Besela, art. cyt., s. 66.
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bedzie s„ab„. Spisywa„a sama i pozwala„a spisywac swoje mysli,
uwagi, rozmyslania i rekolekcje. A jako z e ” nic w miejscu nie stoię , nie siebie i nie litery systemu wszczepia„a w siostry, ale dobro
kraju, a przede wszystkim dzieci. Przewidywa„a braki, ktore w
systemie moga sie pojawic, i sama zacheca„a siostry do wprowadzania zmian. To, co dzisiaj obserwujemy jako kult Matki Marceliny w Zgromadzeniu, to nie slepe powtarzanie i recytowanie
kaz dej litery jej systemu. Celowosc tego programu nie traci na
swej wartosci dzieki rozwaz aniu potrzeb, ducha czasow i poda z ania za nim dla dobra dziecka.
Jako pracownik naukowy zajmuja cy sie Kresami Wschodnimoge tylko dodac z admiracja , z e tylu wspania„ych ludzi
wysz„o z tego tak szczegolnego dla Polski terenu. Natomiast jako
wychowanka niepokalanska chcia„abym podzielic sie wspomnieniem zdarzenia, od ktorego up„yne„o juz kilka lat. Trzy, a moz e
dwa tygodnie przed egzaminem maturalnym, na godzinie wychowawczej od siostry, ktora nie by„a wychowawczynia mojej
klasy, us„ysza„am: ” Przez te cztery lata by„o wiele rzeczy, ktore
dosta„yscie za darmoę . Wypowied… ta jest wyjeta z kontekstu
i nie chcia„abym, by zosta„a zrozumiana opacznie, jednak intencja osoby, ktora to mowi„a by„o podkreslenie charakteru tego
domu i osob tu mieszkaja cych, nastawionych ca„kowicie na dawanie. Moge sie przyznac, iz wowczas ą chyba nie tylko ja ą
nie zrozumia„am przekazu tego zdania. By„ysmy otoczone dobrem, a wiec tym, co sie okresla mianem ” ducha niepokalanskiegoę , a co stanowi o szczegolnej atmosferze szko„ siostr niepokalanek. Nikt nam nie mowi„ wczesniej o tym, z e tak nie bedzie
zawsze. Trzeba by„o wejsc w doros„e z ycie, by zobaczyc za ile
rzeczy oczywistych, ludzkich, najprostszych trzeba p„acic. Dzis
juz wiemy, z e dosta„ysmy ogromny dar ludzkiej mi„osci i obecnosci, bo przeciez nie da sie wychowywac na godziny.
mi26,

26

Autorka jest wyk„adowca na Uniwersytecie w Caen we Francji.
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Wy, drogie Siostry, nawet gdy wchodzicie za klauzure, nie
zamykacie za soba drzwi jak inni nauczyciele i nie zapominacie.
Jestem przekonana, z e nie zapominacie rowniez , gdy sta d odchodzimy. Wasza pamiec towarzyszy nam zawsze. Sprawdzaja
sie s„owa skierowane do was przez Za„oz ycielke: ” Ba d…cie swiete i ma dre a pamiec wasza przyswiecac bedzie wychowankom
waszym i na swiecie od z„ego je uchronię 27. Marcelina Darowska
mia„a rowniez racje mowia c, z e swiat sie Wam nie odwdzieczy
za to, co robicie. Nie ma takich czynow i s„ow, by moz na to by„o
zrobic. Nie bede wiec nawet probowa„a, gdyz mam swiadomosc
czegos niewyraz alnego. Pozwole sobie jedynie sparafrazowac
wypowied… Mickiewicza, wspo„czesnego Marcelinie Darowskiej:
” Jest w tych szko„ach cos nadzwyczajnego!ę .

27

Zawsze bede z wamiŻ , dz. cyt., s. 154; J. Rokoszny, dz. cyt., s. 66.
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MODLITWA W ZYCIU DUCHOWYM
CZĄOWIEKA WEDĄUG
BĄ. MARCELINY DAROWSKIEJ
Zycie duchowe jest z yciem nadprzyrodzonym. Cz„owiek nie
tylko nie moz e go sobie sam zdobyc, ale nawet nie moz e go sobie
wyprosic, bez pomocy „aski Boz ej. Poniewaz pomoc Boz a jest
niezbedna do wytrwania i do rozwoju z ycia duchowego, nasuwa
sie wniosek, z e chca c isc naprzod, trzeba korzystac z tych srodkow, ktore cz„owiekowi te pomoc zapewniaja , a jest nim przede
wszystkim modlitwa1.
1. Pojecie modlitwy
Pojecie modlitwy obejmuje bardzo duz y zakres tresci. Wyraz a sie ona powszechnie we wszystkich przejawach religijnosci w
roz norodnych jej postaciach. Wymienic tu wiec moz na poszczegolne stopnie i formy modlitwy, spiewy czy tez naboz enstwa
odnosza ce sie do Boga, Maryi i swietych. Aby jednak owa praktyke religijna moz na by„o okreslic modlitwa , musi ona zawierac
w sobie charakterystyczne dla siebie cechy, ktore zaswiadcza
o tym, z e bedzie ja moz na okreslic modlitwa prawdziwa , gdy
tymczasem pozosta„e wy„a cznie zabobonem czy tez magia 2.
Por. P. P. Ogorek, Teologia z ycia duchowego, cz. 1, Warszawa 1999, s. 82;
A. S„omkowski, Teologia z ycia duchowego w s wietle Soboru Watykanskiego II, opr.
M. Chmielewski, Za bki 2000, s. 118.
1

2

Por. R. Kostecki, Modlitwa chrzes cijanska, AK 55(1963), s. 290.
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Za„oz ycielka niepokalanek okresla modlitwe jako ” stosunek
wewnetrzny duszy z Bogiemę rozumiany jako ” zwrot cia g„yę ,
” cia g„e wo„anieę duszy do Boga jako swego Pana, Stworcy, Dobroczyncy i Oblubienca w kaz dej chwili swego z ycia. Inne okreslenie modlitwy, jakie podaje, to ” z ycie w Boguę ca„ej ludzkiej
istoty. To skierowanie sie ku Bogu powinno byc swiadome i dobrowolne. W modlitwie dokonuje sie ono aktem rozumu i woli,
dlatego sama mysl, samo rozwaz anie pozbawione uczucia oraz
aktow woli, nie jest modlitwa . B„. Marcelina, zgodnie z nauka
sw. Augustyna, uwaz a, z e ” zwrocenie duszy do Bogaę musi byc
kierowane afektem, tj. ” wyp„ywac z g„ebi sercaę . Powinno ono
wyp„ywac z czystej mi„osci, w niej bowiem wyraz a sie w„asciwy
stosunek chrzescijanina do Boga3. Modlitwa ą jak stwierdza Darowska ą powinna byc przeniknieta aktami mi„osci, poniewaz
mi„osc Boga jest jej …rod„em4.
B„. Marcelina za najwznioslejsze zadanie cz„owieka uwaz a
bezgraniczne oddanie sie Bogu, zgodnie z nakazem mi„osci, dlatego widzi w modlitwie nie tylko akt oddania czci Stworcy, lecz
odnosi sie do niej z punktu widzenia jej znaczenia ascetycznego.
Jest swiadoma tego, z e autentyczna modlitwa potrzebuje wiele
energii, dlatego z a da, aby roztropnie pielegnowac w„asne si„y,
zw„aszcza cia„o przez dostarczenie mu odpowiedniej ilosci poz ywienia i snu. Konsekwencja tego jest ograniczenie surowosci
w umartwieniu cia„a, w zamian za to wymaga maksymalnego
wysi„ku w pracy nad soba . Wynikiem takiego podejscia do zagadnienia modlitwy jest traktowanie jej nie jako celu samego w
sobie, ktoremu nalez y wszystko podporza dkowac, lecz jako
srodka do wzniecania mi„osci Boz ej, a zarazem jako wyrazu tejz e
3 Zob. Konferencja 7, seria 2 ą O modlitwie i panowaniu nad swymi wżadzami,
1876, (Pisma, t. 42, s. 45-46); por. Liber de spiritu et anima, PG 38, 1887.
4 ” Bo modlitwa, to mi„osci wyraz, to echo pierwsze uczuc naszych dla Pana, to najbliz sze z Nim ogniwoę . ą Konferencja 9, seria 2 ą O rekolekcjach i czci
Matki Najs wietszej, 1877, (Pisma, t. 42, s. 73).
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mi„osci. Zmusza ona niejako modla cego sie do nieustannego
uwielbiania dobroci Boz ej. Z tej racji kaz da modlitwa podoba sie
Bogu, a zarazem jest ona czyms, co Mu sie s„usznie nalez y, sta d
modlitwa ludzka w rownej mierze przyczynia sie do oddawania
Bogu nalez nej Mu chwa„y, jak i do osobistego uswiecenia osoby
modla cej sie5.
W rozwaz aniach Matki Marceliny modlitwa jest rowniez
g„ownym narzedziem wspo„dzia„ania z Bogiem. Nazywa ja warunkiem i srodkiem z ycia nadprzyrodzonego, a takz e si„a owego
z ycia. Zycie nadprzyrodzone z yje modlitwa . Przez modlitwe
dopiero moz liwe jest wyproszenie „aski u„atwiaja cej nawia zanie
kontaktu z Bogiem. Nikt nie moz e tez twierdzic, z e Bog nie da„
mu „aski do spe„nienia swej woli, poniewaz „aske te zapewnia
akt modlitewny, dlatego wymaga on z kolei odpowiedniego
przygotowania cz„owieka, a wiec przyjecia postawy wytrwa„ej
cierpliwosci. Po rozpoznaniu udzielonej dzieki modlitwie „aski,
nalez y podja c z nia wspo„prace, jesli zas nie dostrzega sie jej
dzia„ania, chrzescijanin nie powinien ustawac w prosbach o nia 6.
2. Rodzaje modlitwy
Modlitwa angaz uje wszystkie si„y cz„owieka: intelekt, wole
i serce. Moz e takz e wyraz ac sie na zewna trz przy pomocy gestow, poboz nej postawy ca„ej osoby oraz przy pomocy s„ow.
Kiedy modlitwa dokonuje sie w g„ebi duszy, jako akt w„adz
umys„owych, nazywana jest modlitwa myslna . Kiedy zas wyraz a sie na zewna trz przy pomocy s„ow, nazywa sie modlitwa ustna . Rozroz nienie to nie jest scis„e, kaz da bowiem modlitwa, takZob. Konferencja 1, seria 1 ą Komentarz Reguży dla Nowicjuszek, 1869, (Pisma, t. 42, s. 4).
5

6 Zob. Konferencja 7, seria 2, dz. cyt., s. 45; Konferencja 23, seria 7 ą O stosunku z Bogiem w modlitwie i pracy, 1904, (rkps).
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z e ustna, wymaga udzia„u umys„u. Zatem ta roz nica dotyczy
wy„a cznie sposobu jej wykonania.
A. Modlitwa ustna
Modlitwe ustna , zgodnie z nauka powszechna , Darowska rozumie jako kaz da zewnetrzna forme mod„ow wyraz ona za pomoca s„ow7. Za„oz ycielka niepokalanek mowi zatem o koniecznosci towarzyszenia modlitwie uwaga . Zgodnie z pogla dami sw.
Tomasza8, rozroz nia trzy stopnie uwagi, konieczne w modlitwie:
uwage na s„owa, tj. potrzebe dok„adnego i swiadomego ich wymawiania, uwage na ich sens, ze zrozumieniem tresci, oraz
uwage na Boga9.
Aby zrozumiec to stanowisko Matki Marceliny, nalez y
uwzglednic dydaktyczny kontekst jej nauki. Mia„a ona na uwadze przede wszystkim wychowanie religijne, ktore powinno nauczyc sumiennego i pe„nego szacunku wymawiania s„ow religijnych, kierowanych do Boga. Pewna kontrola sposobu wymawiania s„ow podczas modlitwy, jak rowniez zwracanie uwagi na
ich tresc jest bardzo poz yteczne, poniewaz likwiduje pojawiaja ca
sie niekiedy dewiacje wystepuja ca w modlitwie ustnej, jak rowniez chroni przed pewnego rodzaju rutyna ” mechanicznego klepaniaę , do ktorej ą ze wzgledu na s„abosc natury swojej ą
sk„onny jest cz„owiek10. Odmawianie modlitwy bez dok„adnego

7 ” Ustna, znaczy usty, wyrazami odmawiac co Bogu powiedziec chcemy;
czy to pacierze, czy inne modlitwyę . ą Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, 1875, (Pisma, t. 46, s. 78).
8

Por. STh II-II, q. 83, a. 13.

” [Ż ] byle uwaz nie, z przejeciem i zrozumieniem, nie aby zbycę . ą Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 78.
9

10 ” Pilnujciez sie tylko, dziatki moje, z eby nie by„o mechanicznego klepania: wszakz e gdyby przed wami kto tak stana „ i be„kota„ tylko cos niewyra…nie,
obracaja c co predzej jezykiem, mia„ybyscie to sobie za uchybienie? A coz do-
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poznania jej tresci moz e doprowadzic do tego, z e modla cy sie
wymawia s„owa, a jego postawa duchowa jest obca modlitwie.
Aby unikna c niebezpieczenstwa bezmyslnego odmawiania modlitwy, B„ogos„awiona proponuje jako srodki zaradcze miedzy
innymi szczere pragnienie modlenia sie, uswiadomienie sobie,
z e cz„owiek przystepuje do modlitwy, czyli do spotkania z Bogiem, chec wnikniecia w tresc odmawianych tekstow oraz prosbe o ducha modlitwy11. Zwracanie uwagi na wyrazy jest dobre,
gdy dotyczy ich znaczenia, ale lepiej jest ą twierdzi Matka Marcelina ą gdy modla cy sie mysli o Bogu. Podkresla, iz cz„owiek
moz e nie rozumiec znaczenia wyrazu, a mimo to jego modlitwa
moz e byc najlepsza , pod warunkiem z e przebywa on w obecnosci Boz ej12.
Trzeci stopien uwagi, ktorym jest nieustanna pamiec o obecnosci Boz ej, jest ą zdaniem Darowskiej ą absolutnie konieczny
w modlitwie wewnetrznej, a wystarczaja cy w modlitwie ustnej.
Ten ostatni rodzaj uwagi ceni najbardziej, poniewaz pomaga on
wznosic mysli do Boga13. B„. Marcelina wyjasnia, z e nie chodzi
tutaj o cia g„e zatrzymywanie uwagi na tresci s„ow wymawianej
modlitwy, ale o wewnetrzne nastawienie, w ktorym z „atwoscia
przechodzi sie z tresci s„ow do aktow mi„osci Boz ej, ktore stano-

piero Bog? [Ż ] Zawsze wiec pamietajcie zachowac wszelkie przed Nim nalez ne uszanowanieę . ą Tamz e.
11

Zob. tamz e; Cztery pogadanki rekolekcyjne z wychowankami, Jaz„owiec 1904,

s. 167.
” Gdyby serce twoje stale w Bogu z„oz one by„o, wzrok w Niego utkwiony, wola z Nim z„a czona, to nawet wowczas kiedy bys nie mia„a obfitej modlitwy juz usposobieniem swoim, samym wnetrzem ą dusza swoja ca„a ty bys sie
modli„aę . ą Konferencja 7, seria 2, dz. cyt., s. 46.
12

” Czasem bywa modlitwa bez s„ow: dusza moja, jakby beze mnie z Tym
Nieujetym a Beda cym, porozumiewa sie ą mowa swoja Jemu sie wypowiada
ą ja tylko Boga czuje i Bogu sie oddaje. I to dobra, prawdziwa modlitwa!ę . ą
Cztery pogadanki„ , dz. cyt., s. 168.
13
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wia istote modlitwy14. Darowska ida c za mysla G. B. Scaramellego15, podkresla nie tylko koniecznosc zwracania uwagi podczas
modlitwy ustnej na znaczenie wyrazow, ale na cia g„a pamiec
o obecnosci Boz ej. Aby dobrze sie modlic nalez y dbac o jak najw„asciwsze zachowanie wobec Boga, a wiec zarowno o postawe
cia„a, jak i o skupienie, bo tylko wtedy modla cy sie najlepiej
uswiadamia sobie obecnosc Boga16. Brak uwagi podczas modlitwy moz e byc spowodowany roztargnieniem lub zmechanizowaniem modlitwy ustnej. Postawe te ostro potepia Chrystus,
kiedy mowi do faryzeuszow, z e ” czcza Boga tylko wargami,
a serca ich sa daleko od Niegoę (Mt 15, 8). Sta d tez Darowska zacheca do modlenia sie przy pomocy aktow strzelistych, uwaz aja c, z e ze wzgledu na krotki czas ich trwania moz na zawsze
i wszedzie z nich skorzystac, bez wzgledu na warunki, jakie panuja woko„ modla cego sie. Dzieki temu chrzescijanin wytwarza
dooko„a siebie klimat mi„osci i pokoju.
Innym owocem owej bezustannej modlitwy jest uczynienie
z jego serca osrodka, w ktorym bedzie mog„ przebywac z Bogiem nawet wtedy, gdy okolicznosci zewnetrzne nie sa temu
sprzyjaja ce. Przez czeste powtarzanie akty strzeliste stana sie
wkrotce niezasta pionym i integralnym elementem z ycia duchowego. Ich sta„e miejsce w rozk„adzie dnia sprawi, z e osoba modla ca sie bedzie rowniez coraz lepiej wykonywa„a swoje obowia zki stanu, sk„adaja c coraz bardziej swoje z ycie w rece Boga.
Taki sposob postepowania po pewnym czasie winien doprowadzic do tego, z e cz„owiek, ktory sie modli, nie bedzie chcia„ pomina c z adnej okazji, by wyrazic swoja wdziecznosc Bogu. Jego
mysli beda stale zwrocone ku Bogu, ktorego teraz bedzie do14 Zob. Konferencja 1, seria 3 ą O z yciu wola Boz a i miżos cia , 1882, (Pisma,
t. 42, s. 115).

Por. To czyn a bedziesz z yż, czyli o niechybnych s rodkach dosta pienia zbawienia
i doskonażos ci chrzes cijanskiej, t„. o. Prokop kapucyn, t. 1, Warszawa 1900, s. 280.
15

16

Zob. Konferencja 7, seria 2, dz. cyt., s. 46.
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strzega„ w ca„ym otaczaja cym go swiecie i w kaz dej swojej czynnosci17.
Za„oz ycielka niepokalanek, zgodnie z nauka sw. Teresy od
Jezusa, podkresla role modlitwy ustnej w rozwoju duchowym
cz„owieka, poniewaz dostrzega w niej droge prowadza ca do
wyz szego stopnia modlitwy wewnetrznej, tj. do kontemplacji18.
B. Modlitwa wewnetrzna
Modlitwa chrzescijanina powinna byc przede wszystkim
wewnetrzna. Jest ona bowiem wzniesieniem duszy do Boga
i rozmowa z Nim, a to oznacza wewnetrzny kontakt z Bogiem.
Modlitwa ustna musi byc rowniez przynajmniej w pewnym
stopniu modlitwa wewnetrzna . Tutaj jednak chodzi o taka modlitwe wewnetrzna , ktora nie jest jednoczesnie ustna. Cz„owiek
przy niej nie wypowiada ustami z adnych s„ow. Odbywa sie ona
jedynie i wy„a cznie we wnetrzu cz„owieka. Jest jedynie i wy„a cznie wewnetrzna. Wyrazem modlitwy wewnetrznej jest rozmyslanie. Ten rodzaj modlitwy Darowska okresla jako modlitwe
pochodza ca i rozwijaja ca sie wewna trz duszy cz„owieka, bez
uz ywania s„ow i pewnych ustalonych formu„, przepisow, a takz e
znakow zewnetrznych, ktore sa wyrazem modlitwy ustnej. W
innym miejscu stwierdza, z e rozmyslanie, jest to wzniesienie
i zbliz enie duszy do Boga przez w„asne s„owa, tj. w„asne uczucie
i w„asna mysl. W obu tych definicjach zwraca uwage na schemat
w„asciwie prowadzonej modlitwy myslnej. Sk„ada sie on z przygotowania, rozwaz ania, postanowienia i dziekczynienia19.
17

Zob. Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 80.

Zob. tamz e, s. 79; por. Gabriel od sw. Marii Magdaleny, Na drogach z ycia
duchowego, t. 1, Krakow 1965, s. 137.
18

19 Zob. Rekolekcje dla wychodza cych za ma z ą
”O miżos ciŻ, (Pisma, t. 4, s. 102);
Rekolekcje dziecinne przed I Komunia s w., 1873, (Pisma, t. 45, s. 67); Rekolekcje dla
panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 79.
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Przygotowanie w modlitwie myslnej jest ą zdaniem Matki
Marceliny ą bardzo waz nym elementem. Wyroz nia w nim dwa
etapy: dodatni, polegaja cy na pozytywnym skierowaniu mysli
do Boga, oraz ujemny, wyraz aja cy sie w oddaleniu wszystkich
niepotrzebnych mysli20. Zasadniczy akt przygotowania polega
na odczuciu obecnosci Boga w sercu modla cego sie lub przynajmniej g„eboka wiara w Jego bliska obecnosc21. Stanowi temu
ma dopomoc ustna modlitwa przygotowawcza, ktora wprowadza modla cego sie w z ywy stosunek z Bogiem22.
Wed„ug Matki Marceliny wzbudzenie w sobie takiego aktu
napotyka jednak na liczne trudnosci, ktore maja swoje …rod„o
w samej naturze cz„owieka, jego ” nedzyę i ” u„omnoscię . Sta d
rodza sie trudnosci i niemoz nosc skupienia sie na Bogu23. Darowska twierdzi, z e najlepszym sposobem osia gniecia stanu odczuwania obecnosci Boga jest budzenie aktow „a cznosci z Chrystusem, traktowanie Go jako pewnego punktu, za ktorym kryje
sie ca„a Jego rzeczywistosc i nieskonczonosc. Tylko swiadomosc
utrzymania „a cznosci z Jezusem i skupienie ca„ej uwagi na Nim
pozwoli chrzescijaninowi nawia zac kontakt modlitewny24.
Drugim aktem przygotowania do medytacji jest upokorzenie
sie przed Bogiem, co wed„ug naszej Autorki wyraz a w„asciwa postawe chrzescijanina wobec Stworcy. Osia ga sie ja przez uswia-

20 Zob. Konferencja 7, seria 3 ą O umartwieniu i skupieniu, 9 III 1884, (Pisma,
t. 42, s. 147).
21 ” Na koniec ą gdybyscie tylko stane„y przed Bogiem [Ż ] czuja c Go
obecnym, albo nawet i nie bardzo czuja c, ale wierza c, z e wam bliski [Ż ]ę . ą
Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 67.
22

Zob. Rekolekcje dla postulantek przed obżoczynami, 1875, (Pisma, t. 43, s. 176).

” Jaki ten cz„owiek biedny! ą Tu siedzi w kaplicy wobec samego àrod„a
„ask, a tysia ce roztargnien mu sie nasuwa! W tym ca„a nedza nasza i tej zawsze
bedzie dosyc, aby sie upokorzycę . ą Konferencja 7, seria 3, dz. cyt., s. 147; zob.
Rekolekcje dla wychodza cych za ma z , dz. cyt., s. 102.
23

24

Zob. Konferencje 7, seria 3, dz. cyt., s. 147.
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domienie sobie w„asnego nicestwa, w„asnej nedzy, niemocy
i niemoz nosci25.
Trzeci akt to pragnienie jednosci z Bogiem, wyraz aja ce sie
w gotowosci do poprawy, uswiecenia sie i korzystania z „ask
udzielanych przez Boga. Jest to wiec akt dobrej intencji i czystosci zamiaru26.
Czwarty akt przygotowuja cy chrzescijanina do modlitwy, to
postawa prosza ca. Autorka uwaz a, z e podczas oczekiwania na
„aske Boz a doskonala sie takie cnoty, jak: cierpliwosc, pokora,
ufnosc wobec Boga oraz pragnienie podobania Mu sie po„a czone
z mi„oscia ku Niemu. Po pewnym czasie, okreslonym przez Boga, i odpowiedniej czujnosci moz na spostrzec znaki dzia„ania „aski w swej naturze27.
Nastepny element modlitwy myslnej stanowi rozwaz anie,
czyli w„asciwy wybor tematu. Jako przedmiot rozmyslania Matka Marcelina poleca niektore prawdy wiary z zakresu chrystologii (z ycie Jezusa Chrystusa i Jego nauke), mariologii i z ycia swietych, a takz e zgodnie z tradycyjna nauka proponuje rozwaz ac
cnoty cz„owieka. Jako przedmiot rozwaz ania proponuje rowniez
przymioty Boz e oraz Jego dobrodziejstwa28. Tematem rozwaz ania w medytacji moga byc takz e obowia zki cz„owieka wobec Bo25 ” Najlepszym, jedynie dobrym wstepem do kaz dej modlitwy [Ż ] upokorzenie, ono przygotowuje najodpowiedniej dusze nasza do zbliz enia sie do Pana, ono wynagradza Mu nasza niegodnosc, niemoc, nedze i wsrod tego zbliz eniaę . ą Wstep do rekolekcji przeds lubnych, (Pisma, t. 4, s. 102).
26 Zob. Konferencje 7, seria 3, dz. cyt., s. 147.
27 Zob. Cztery pogadanki„ , dz. cyt., s. 167.
28 ” [Ż ] na koniec zastanowienie sie i rozmyslanie nad jaka tajemnica , czy
to wiary sw., czy z ycia Chrystusa Pana itd.ę . ą Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., s. 102; ” Co tez niezmiernie wam zalecam, [Ż ] miec czytanie ba d…
z Z ywotow Swietych, ba d… z innych dzie„ poboz nychę . ą Rekolekcje dla panienek
wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 79; ” Wzia c np. za przedmiot, ktora z tajemnic
z ycia Chrystusa Pana ą dajmy Przenajswietsze dziecinstwo Jego, [Ż ] moz na
takz e obrac za tresc rozmyslania ktora z prawd objawionych, albo ktory
z Przymiotow Boz ych, np. dobroc Jegoę . ą Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 67.
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ga i bli…niego29. Podaja c tematy rozwaz ania ą za sw. Teresa od
Jezusa ą zwraca uwage na koniecznosc doboru tematow odpowiednich do potrzeb i stanu wewnetrznego chrzescijanina30.
W rozwaz aniu danego tematu ą zdaniem b„. Marceliny ą
pomagaja odpowiednie lektury, ” dzie„a poboz neę , ktore takz e
powinny byc dostosowane do potrzeb duszy cz„owieka, aby
mog„y stac sie jej ” odpowiednim pokarmemę . Proponuje przede
wszystkim Pismo Swiete, nastepnie dzie„a sw. Tomasza, Taulera,
Ruysbroecka, Tomasza ` Kempis, dzie„a sw. Teresy z Avila, z ywoty swietych oraz rozprawy ascetyczno-mistyczne.
Darowska podkresla, z e w czytaniu podczas medytacji nie
chodzi o sama prace rozumu. Podobnie mowi sw. Tomasz
z Akwinu, stwierdzaja c, z e kaz da modlitwa, pomimo iz stanowi
akt rozumu31, to jednak w rozmyslaniu jego funkcja jest specyficzna. Polega ona bowiem na dok„adnym poznaniu prawd wiary, wniknieciu w ich tresc. Jednak celem poznania umys„owego
w czytaniu podczas medytacji nie jest dostarczenie wiadomosci
rozumowi czy wzbogacenie wiedzy. Nie chodzi tez o rozwaz anie jakiejs teoretycznej prawdy, ale o pobudzenie woli do poboz nosci, odpowiedniej cnoty i uczuc, a wiec o wzbudzenie w
niej osobistych aktow i uczuc mi„osci do Boga. Chodzi wiec nie
o poznanie, ale o mi„osc, ktora powinna wzrastac wraz z jego
rozwojem. Tendencje ku mi„osci, nadaja ca rozmyslaniu charakter modlitwy, podkreslaja wszyscy mistrzowie z ycia duchowego32. Takz e Za„oz ycielka niepokalanek powo„uja c sie na sw. Terese z Avila, uwaz a, z e wartosc aktu modlitewnego zalez y nie od
29 ” A nawet i o obowia zkach waszych moz ecie myslec przed Nim, aby
rozwaz yc, jak sie w nich trzymac macie i powzia c dobre postanowieniaę . ą
Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 67.
30

Zob. Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 79.

31

Zob. Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., s. 102; STh II-II, q. 83, a. 1.

Zob. Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 67; por. sw. Franciszek Salezy, Filotea czyli droga z ycia poboz nego, prze„. H. Libinski, Olsztyn 1985, s. 101-103.
32
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tego, czy cz„owiek duz o mysli i ma wiele uczuc, lecz od tego, jak
mi„uje. Rozwaz anie podczas medytacji, ma rowniez na celu poszukiwanie woli Boz ej, czyli zrozumienie, czego na dany dzien,
jak i na przysz„osc ona wymaga. Nie chodzi tutaj jednak o codzienne obowia zki, poniewaz te w d„uz szym czasie pozostaja
niezmienne, ale o uswiadomienie sobie wielkosci i waz nosci tych
obowia zkow. Zatem rozmyslanie ma wyra…nie chrzescijaninowi
uzmys„owic, pod jakim wzgledem powinien on wewnetrznie
udoskonalic sie danego dnia, nastawiaja c odpowiednio swoje
usposobienie, uczucia i intencje. Chodzi wiec o kszta„towanie
cnot i zgodnosc woli ludzkiej z wola Boz a 33.
Oprocz rozumu i woli w modlitwie myslnej biora udzia„ wyobra…nia, pamiec i uczucia. Osoby o bogatej wyobra…ni powinny
ja powscia gac, o ubogiej zas ą mobilizowac, aby uchronic sie
przed zniecheceniem. Aktywizacja tej w„adzy cz„owieka winna
nasta pic na samym pocza tku modlitwy, a w miare postepu w
medytacji nalez y da z yc do tego, by umys„ i wola zapanowa„y
nad nia . Kszta„cenie wyobra…ni po„a czone ze znajomoscia jej potencja„u prowadzi do swiadomego procesu kojarzenia wyobraz en zwia zanych z tematem rozmyslania. Rodzaj uczuc, jakie
zrodza sie pod wp„ywem rozwaz ania, zalez y ą wed„ug b„. Marceliny ą od tematu medytacji, jego stanu wewnetrznego, jak
rowniez od aktualnego usposobienia cz„owieka oraz jego indywidualnych cech psychicznych34.
Rola rozwaz ania konczy sie w chwili, gdy dostarczy ono woli
motywow do aktow mi„osci, uwielbienia, dziekczynienia i przeb„agania jako odpowiedzi na Boz a mi„osc oraz doprowadzi do
dialogu cz„owieka z Bogiem na tle analizowanej prawdy. Rozwaz anie prowadzi do postanowienia, ktore stanowi kolejny element modlitwy myslnej, jednak wypowiedzi Darowskiej na ten
Zob. Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 79; Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 67.
33

34

Zob. Rekolekcje dla postulantek przed obżoczynami, 1875, (Pisma, t. 43, s. 177).
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temat sa bardzo ogolne. Stwierdza jedynie, z e postanowienia
maja wyp„ywac z motywow nadprzyrodzonych, poniewaz ich
inspiratorem jest sam Bog. On udziela chrzescijaninowi si„ i pomocy zarowno zewnetrznej jak tez wewnetrznej ą niezbednych,
aby cz„owiek mog„ je urzeczywistnic35.
Ostatni element modlitwy myslnej stanowi dziekczynienie,
ktore powinno wyp„ywac z serca i byc podziekowaniem Bogu za
otrzymane od Niego „aski36.
Matka Marcelina bardzo ogolnikowo mowi o metodach rozmyslania, jednoczesnie przestrzega przed sztywnym ich trzymaniem sie. Metoda hamuje bowiem postep w medytacji i odbiera cz„owiekowi samodzielnosc oraz swobode ducha. Twierdzi, z e nalez y przede wszystkim wspo„pracowac z „aska , przez
ktora Bog prowadzi dusze37.
W modlitwie myslnej chrzescijanin moz e doswiadczac roz nych trudnosci, sposrod ktorych do najwaz niejszych Matka Marcelina zalicza roztargnienia. Moga sie one pojawiac sie w wyobra…ni. Moga to byc rowniez mysli i odczucia obce modlitwie,
a zajmuja ce w danej chwili wyobra…nie lub tez wole. Ich natez enie bywa roz ne. Nasza Autorka dzieli roztargnienia na zewnetrzne i wewnetrzne. Roztargnienia zewnetrzne pojawiaja sie niezalez nie od woli cz„owieka i nie maja one wiekszego wp„ywu na
rozwoj z ycia modlitewnego chrzescijanina. Roztargnienia wewnetrzne natomiast sa o wiele trudniejsze, poniewaz zmuszaja
wole do ich akceptacji38.
Powodem roztargnien w medytacji jest najczesciej analizowanie wykonanych juz przez siebie czynnosci, a wiec poczucie
niezadowolenia z nich i zastanawianie sie nad nowa , lepsza for35

Zob. Konferencja 7, seria 3, dz. cyt., s. 147.

Zob. Konferencja 2, seria 1 ą Komentarz Reguży dla nowicjuszek, 1869, (Pisma, t. 42, s. 10-12)
36

37

Zob. Konferencja 34, seria 7 ą O zadaniu Zgromadzenia, 1 I 1907, (rkps).

38

Zob. Konferencja 7, seria 2, dz. cyt., s. 46; Konferencja 2, seria 1, dz. cyt., s. 12.
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ma pracy. Matka Marcelina twierdzi, z e roztargnienia, jakich doswiadcza chrzescijanin podczas modlitwy myslnej, moga byc dla
niego proba lub tez pokusa . Pokusa sa wtedy, gdy szatan stara
sie obrzydzic modlitwe i jej owoce, ktorych zazdrosci cz„owiekowi. Jesli natomiast podczas medytacji doswiadcza sie roztargnien i po dokonaniu rachunku sumienia nie moz na znale…c ich
przyczyny, wowczas nalez y dojsc do wniosku, z e sa doswiadczeniem zes„anym przez Boga. W takim przypadku proponuje
nie tyle walke z pokusa , ile raczej z„oz enie ca„ej ufnosci w Bogu.
Podkresla tez , z e od pokus nalez y raczej sie odwracac niz z nimi
walczyc, poniewaz pierwszy sposob jest skuteczniejszy39.
Inna trudnoscia podczas rozmyslania bywa osch„osc, ktora
wed„ug Darowskiej wyraz a sie w bolesnym odczuciu braku pociechy wewnetrznej. Wynika ona przewaz nie z niedoskona„osci
natury cz„owieka i pojawia sie jako przeszkoda wtedy, gdy ze
wszystkich si„ da z y do Boga. Chrzescijanin nie moz e z powodu
osch„osci skoncentrowac swych mysli na Bogu i pragnie ten stan
zmienic, jednak podejmowane wysi„ki nie przynosza rezultatu.
Sta d w duszy rodzi sie smutek i czuje sie ona opuszczona przez
Boga. Osch„osc moz e rowniez miec charakter proby, przez ktora
Bog doswiadcza dusze, poniewaz pragnie ja oczyscic i poprowadzic do wyz szych stanow modlitwy. Wowczas pojawiaja ce
sie osch„osci nie czynia modlitwy bezskuteczna , lecz przeciwnie
ą powoduja , z e medytacja staje sie owocniejsza. Matka Marcelina ida c za sw. Janem od Krzyz a radzi, aby dusza beda c w tym
stanie nie koncentrowa„a swojej uwagi na odczuwanych doswiadczeniach, ale trwa„a na modlitwie w szukaniu Boga40.
39 Zob. Konferencja 7, seria 3, dz. cyt., s. 147; Konferencja 4, seria 1 ą O rodzajach modlitwy i roztargnieniach, [b.d.], (rkps); Konferencja 12, seria 3, ą O walce
z pokusami, 1886, (Pisma, t. 42, s. 161); Rekolekcje dla postulantek przed obżoczynami,
dz. cyt., s. 177.
40 ” [Ż ] nie trzeba sie ani zraz ac, zniechecac, ani smucic, ale trwac nalez y
w szukaniu Boga w modlitwie jakby osch„osci nie by„oę . ą Zob. Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., s. 103.
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Z osch„oscia Darowska „a czy lenistwo duchowe pojawiaja ce
sie najczesciej wtedy, gdy chrzescijanin nie potrafi skupic sie na
rozmyslaniu z powodu nie tylko zaabsorbowania praca zawodowa , ale i na skutek d„uz szego przez ywania osch„osci41.
Innym wyrazem modlitwy wewnetrznej jest kontemplacja.
Modlitwie tej Marcelina Darowska w swym bogatym pismiennictwie poswieca najmniej uwagi. Jej zwiez„e wypowiedzi na ten
temat wynikaja z przekonania, z e kontemplacja jest stanem, ktorego chrzescijanin nie jest zdolny osia gna c jedynie w„asnym wysi„kiem, lecz jest wynikiem dzia„ania szczegolnej „aski Boz ej
w stosunku do wybranej duszy. Sta d szukanie kontemplacji
i wypowiedzi na jej temat sa zbyteczne i niepotrzebne42.
Matka Marcelina w sposob opisowy stara sie podac definicje
kontemplacji, czyni to nie tylko w oparciu o poznana nauke mistykow, ale rowniez na podstawie swoich osobistych przez yc
mistycznych43. Kontemplacja, wyjasnia, to ” niby rozwaz anie Boga [Ż ] zatapianie sie w Nim [Ż ] wpatrywanie sie [Ż ]ę , ” g„ebokie skupienie i zamkniecie wszystkich w„adz naszych przed Bogiem, az eby s„uchac g„osu Stworcy, rozumiec Jego wymagania,
a nastepnie zastosowac sie do nich, wprowadzic je w z ycieę 44.
W innym miejscu napisa„a: ” zapominasz o sobie, przechodzisz
w Boga. W zniszczeniu wszystkich w„adz swoich, stoisz przed
41

Zob. Konferencja 4, seria 7 ą O wakacjach, 25 VI 1900, (rkps).

” Trzecim rodzajem modlitwy ą kontemplacja. Tej nikt sobie dac nie
moz e, ona ze szczegolnej „aski p„ynie i szukac jej nie nalez y, owszem, by„oby
nieporza dkiem, a wiec i mowic o niej potrzeby nie ma, gdy wszelkie starania
nasze do niej nas doprowadzic w stanie nie sa , a mog„yby tylko w b„a d, w z„udzenie uwik„acę . ą Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., s. 104.
42

43 ” Jak b„ogo duszy w tej bliskosci z Bogiem, tego nic nie odda! Trzeba zaznac aby zrozumiec. O! Gdybyscie skosztowa„y jak s„odki jest Pan! Mowie
wam! Dotkne„am w z yciu i ludzkiego szczescia [Ż ], ale z w„asnego wiem doswiadczenia: niczem ono ca„e w porownaniu jednej takiej chwili z Bogiemę . ą
Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 80.
44

Konferencja 1, seria 1 ą O modlitwie, 1869, (Pisma, t. 42, s. 4).
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Nim ą czujesz Go ą i wchodzisz w stosunek z Nim nadzmys„owy, na ktory s„ow nie maę 45.
Pomimo faktu, iz kontemplacja jest darem, nie zwalnia to
cz„owieka od wysi„ku przygotowania sie do niej, poniewaz dobrowolnie nie podejmuja c wszelkich aktow wewnetrznych,
chrzescijanin nie dochodzi do modlitwy mistycznej, a nawet popada w apatie, stagnacje w„adz, co z kolei prowadzi do lenistwa
duchowego46.
Mowia c o kontemplacji jako darze pochodza cym od Boga, Darowska twierdzi, z e pragnienie i prosba o ten dar sa jak najbardziej s„uszne. Modlitwa kontemplacyjna jest bowiem najskuteczniejszym srodkiem do nabycia doskona„osci. Jest zatem w„asciwym poz a dac takiej w„asnie swietosci oraz prosic Boga o nia 47.
Matka Marcelina mowia c o kontemplacji, zwraca uwage na
udzia„ w„adz cz„owieka w rzeczywistosci rozumu. Uwaz a, z e
poznanie umys„owe jest w tym przypadku bezposrednim wgla dem w prawdy Boz e. Ma ono charakter intuicyjny, nie zawiera
z adnego procesu dyskursywnego w przeciwienstwie do medytacji, w ktorej rozumowanie odgrywa„o podstawowa role. Modlitwe te charakteryzuje tzw. biernosc duszy, poniewaz zachwycona Bogiem, zapomina o sobie i swiecie zewnetrznym. Dzia„anie
w„adz cz„owieka nie zostaje jednak ca„kowicie zawieszone, gdyz
Bog bierze w swoje posiadanie tylko wole, pozostawiaja c moz liwosc dzia„ania rozumu i wyobra…ni48.
45

Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 80.

46

Zob. Konferencja 4, seria 1 ą O rodzajach modlitwy, (rkps).

47

Zob. Konferencja 2, seria 1 ą O modlitwie, (Pisma, t. 42, s. 10).

” Pytacie czy ona [kontemplacja ą przyp. K. S.] tylko wyz sza modlitwa
myslna ? ą Nie, moje drogie, to cos zupe„nie roz nego. W myslnej ty w„adzami
swoimi pracujesz: umys„ twoj dzia„a, serce wzbudza akty. W kontemplacji, ty
juz z siebie nic nie czynisz, tylko przyjmujesz dzia„anie Boz e, zapominasz o sobie, przechodzisz w Boga. W zniszczeniu wszystkich w„adz swoich, stoisz
przed Nim, czujesz Go i wchodzisz w stosunek z Nim nadzmys„owy, na ktory
s„ow nie maę . ą Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 80.
48
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W kontemplacji szczegolne miejsce Za„oz ycielka niepokalanek przypisuje dzia„aniu Ducha Swietego, ktory ukierunkowuje
chrzescijanina ku pierwszej Osobie Boskiej, wzbudzaja c w duszy
modla cego sie akty doskona„ej mi„osci. Dopiero taka nadprzyrodzona mi„osc najpe„niej jednoczy cz„owieka z Bogiem i niejako
obejmuje go przez mi„osc. Wprowadza dusze w obecnosc Boz a ,
w stan g„ebokiego pokoju i rozkoszy49. Mi„osc wlana w serce
cz„owieka przez Ducha Swietego jest zawsze uprzedzaja cym darem Boz ym. Cz„owiek nie doswiadczy mi„osci Boz ej, opieraja c
sie jedynie na w„asnych wysi„kach. Ma on jednak moz liwosc
wspo„dzia„ania z Bogiem w przygotowaniu serca na przyjecie
Jego mi„osci.
Z dotychczasowych rozwaz an wynika, iz b„. Matka Marcelina Darowska wskazuje na modlitwe jako istotny i podstawowy
element rozwoju duchowego cz„owieka. Stanowi ona wyk„adnik
ca„ego z ycia nadprzyrodzonego. Oprocz modlitwy istnieja
wprawdzie takz e inne srodki uswiecenia, modlitwa jednak pe„ni
kluczowa role, poniewaz rozwija z ycie religijne, uwraz liwia na
wymiar duchowy, oz ywia dzia„alnosc zewnetrzna , sprowadza
„aski i bezposrednio jednoczy cz„owieka z Bogiem. Ta szczegolna
rola modlitwy w z yciu wewnetrznym cz„owieka sk„ania do jednoznacznego stwierdzenia, z e nie moz e byc rozwoju duchowego
bez rozwoju modlitwy.
Modlitwa tak bardzo kszta„tuje z ycie duchowe cz„owieka
i formuje jego duchowa postawe, iz moz na twierdzic, z e kaz da
duchowosc jest duchowoscia modlitwy. Dlatego troska o rozwoj
swietosci i zabiegi maja ce na celu w„asciwe formowanie duchowej postawy chrzescijanina nie moga byc oderwane od trosk
i zabiegow dotycza cych z ycia modlitewnego50.
Zob. Konferencja 4, seria 1, dz. cyt.
Por. S. Urbanski, Teologia modlitwy. Studium ascetyczno-mistyczne dwudziestolecia miedzywojennego z uwzglednieniem duchowos ci szkoży zmartwychwstanczej,
Warszawa 1999, s. 7.
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BĄ. MARCELINA DAROWSKA
ą GĄO WNA PRZEDSTAWICIELKA
POLSKIEJ MISTYKI KOBIECEJ
Prze„om XIX i XX wieku jest okresem, w ktorym najbardziej
ukszta„towa„a sie polska mistyka kobieca. Terenem tegoz ruchu
mistycznego by„y przede wszystkim ziemie zaboru austriackiego. Najwieksze zas osrodki powsta„y na linii Krakow-Lwow, do
ktorych trzeba jeszcze zaliczyc Stara Wies ko„o Brzozowa oraz
Jaz„owiec. Mistyka kobiet, znana poza niektorymi wyja tkami jedynie w chrzescijanstwie, rozwija„a sie intensywnie w XII wieku
w Europie Zachodniej, w ramach tzw. mistyki niemieckiej, ale
takz e i w Polsce, gdzie przedstawicielka jest na przyk„ad Dorota
z Ma towow. Wczesniej nie zwracano szczegolnej uwagi na mistyczne przez ycia kobiet z powodu pojawiaja cej sie pseudoekstazy wielu prorokin czy tez zabarwienia augustianskim platonizmem prawie przez pierwsze dziesiec wiekow. Dopiero w okresie sredniowiecza wytworzy„a sie sprzyjaja ca okazja do rozwoju
mistyki kobiecej, ktora osia gne„a pewne apogeum w okresie
dwoch przedostatnich wiekow. U podstaw tego rozwoju w Polsce by„o wielkie odrodzenie religijne emigracji we Francji (B. Janski, A. Mickiewicz, C. K. Norwid), ktorego celem by„o odnowienie z ycia religijnego. Do tego nurtu odrodzenia, rozpoczetego
przez zmartwychwstancow na emigracji, ktorych za„oz ycielem
jest Bogdan Janski, w„a cza sie bardzo aktywnie Marcelina Darowska, przyjmuja c duchowosc zmartwychwstancza . Przepojona
mysla tej szko„y duchowosci tworzy na ziemiach polskich system wychowania chrzescijanskiego, w ktorym naczelna role od-

126

Ks. Stanis„aw URBAN SKI

grywa duchowosc kobiety. Szkoda, z e ta oryginalna koncepcja,
jaka stworzy„a rowniez w oparciu o w„asne doswiadczenie mistyczne oraz pedagogiczne, nie zosta„a dostatecznie opracowana.
Druga przyczyna zrywu duchowego, prowadza cego do g„ebokiej przemiany mistycznej, by„o odrodzenie sie solidnych form
chrzescijanskiego doswiadczenia w Europie po okresie rewolucji
francuskiej, wyraz onego w formie religijnosci ludowej, chrystocentrycznej i maryjnej. Wskutek docenienia cz„owieczenstwa Jezusa zrodzi„o sie doswiadczenie pe„ni mi„osci, ktore objawione w
Nim ma obejmowac ca„e z ycie chrzescijanskie. W tym kontekscie
pog„ebi„ sie z enski nurt kontemplacyjny, zw„aszcza w ramach
zakonu karmelitanskiego, akcentuja cy wewnetrzne doswiadczenie jednosci z Bogiem Trojjedynym w sercu swiata.
Ale oprocz z ycia kontemplacyjno-zakonnego pojawi„y sie w
tym czasie niewiasty nie zwia zane z powyz sza forma tego z ycia
ani z z adna inna , odznaczaja ce sie silnym charakterem, niezalez nym umys„em oraz g„ebokim z yciem duchowym. W kontekscie
owczesnych uwarunkowan spo„eczno-kulturowych wybor swietosci codziennego z ycia, a zarazem aktywnego dzia„ania na rzecz
spo„eczenstwa mia„ decyduja ce znaczenie. Ca„kowite bowiem
zaakceptowanie mi„osci Boga, a przede wszystkim ich osobiste
przez ycia mistyczne zmieni„y radykalnie ich dotychczasowe z ycie osobiste. Doznania te musia„y byc bardzo mocne, skoro dawa„y im si„e do skutecznego przezwyciez ania roz nych trudnosci
pochodza cych od zaborcow. Szczegolnie motywowa„y je do podjecia szerokiej dzia„alnosci spo„eczno-oswiatowej.
Do grona tych wybitnych kobiet nalez y b„. Marcelina Darowska (1827-1911) ą matka, mistyczka, za„oz ycielka Zgromadzenia
i wybitna wychowawczyni pokolen polskich dziewcza t.
1. Czwarty z—oty okres polskiej mistyki
Dla informacji podam, z e pierwsze trzy okresy polskiej mistyki obejmuja okres od XIII do XVII wieku, wiek XVII oraz wiek
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XVIII z pierwsza po„owa XIX; czwarty zas z„oty okres to prze„om
XIX i XX wieku do roku 1918, wreszcie pia ty obejmuje lata miedzywojenne 1918-1939. Do tegoz przedostatniego okresu nalez y
b„. Marcelina Darowska. Trzeba podkreslic, z e jednym z g„ownych nurtow z ycia religijnego na prze„omie XIX i XX wieku na
polskich ziemiach by„a mistyka kobiet, zwana rowniez mistyka
afektywna lub przez yciowa . Jest ona punktem szczytowym duchowosci tego okresu i czyms wyja tkowym w ca„ej historii polskiej duchowosci, a nawet Europy.
Jej geneza by„a zwia zana z prze„omem, w wyniku ktorego
pozycja kobiety w z yciu spo„ecznym zosta„a radykalnie rozszerzona, m.in. poprzez prowadzenie oswiaty, tworzenie nowych
zgromadzen oswiatowo-wychowawczych, s„uz be dla biednych
i angaz owanie sie w z ycie spo„eczne. W z yciu religijnym zas to
zaangaz owanie odzwierciedla„o sie w narastaja cej poboz nosci
maryjnej po og„oszeniu dogmatu Niepokalanego Poczecia i podkreslaniu znaczenia Matki Zbawiciela jako posredniczki miedzy
cz„owiekiem a Bogiem, a w Polsce przede wszystkim przez kult
Krolowej Polski ą wyzwolicielki spod panowania zaborcow.
Pod„oz a zwrotu ku roli kobiety o g„ebokim z yciu duchowym
w Kosciele, a przede wszystkim w apostolstwie, nalez y takz e
upatrywac w poszukiwaniu nowego emocjonalno-indywidualnego sposobu da z enia do bliskosci z Bogiem, zapocza tkowanego
przez b„. Honorata Ko…minskiego w szerokim nurcie duchowosci kobiet. By„ to wielki nurt mistyki kobiet, mimo z e ą jak wiemy ą afektywny, to jednak efektywny, a wiec postuluja cy ” nowyę aspekt mi„osci jako si„y determinuja cej egzystencje ludzka
na rzecz innych ludzi, zw„aszcza na rzecz stanow najbiedniejszych materialnie i duchowo.
Mistyka polskich kobiet stanowi rowniez dope„nienie spekulatywnego nurtu mistyki rozwijaja cego sie w Polsce od Jakuba
z Paradyz a, a szczegolnie w XVII wieku mistyki zakonnej, co
znalaz„o odbicie na prze„omie XIX i XX wieku w studyjnej misty-
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ce szko„y zmartwychwstanczej i honorackiej, a najpe„niej w publikacjach naukowych okresu miedzywojennego.
W mistyce kobiet centralnym organem poznawczym i doswiadczaja cym bliskosci Boga, w przeciwienstwie do mistyki
esencjalnej, jest serce, bowiem w sferze afektywnej dokonuje sie
bezposrednie poznanie i doznanie obecnosci Boga, co w dalszym
cia gu nie jest doceniane w polskiej teologii duchowosci. A wiec
doswiadczenie Boga polskich mistyczek oraz ich element silnie
uczuciowy (np. mi„osc do Boga i Ojczyzny) tworza ca„osc ich z ycia mistycznego oraz praktycznej dzia„alnosci zewnetrznej. Ponadto do cech ich mistyki nalez a przez ycia nadzwyczajne. Jednak z adne z opisywanych przez nie doznan nie nosi znamion
patologii.
Jak juz podkresla„em, mistyka kobiet wywiera„a w zalez nosci
od jej specyfiki wp„yw na roz ne sektory z ycia religijnego i spo„ecznego, poniewaz by„a pisana w jezyku narodowym. Charakteryzowa„a sie ona rozleg„oscia dzia„alnosci, obiektywizmem
i profetyczna trescia (misja ). Mimo odmiennosci doswiadczen
mistyczek z jednej strony, to jednak z drugiej strony zachowuje
ona ” wyrazista ę jednosc. Innymi s„owy, chociaz roz ni„y sie one
znacznie od siebie, to jednak pewne istotne cechy mia„y wspolne. Nie ulega wa tpliwosci, z e kaz da z nich na swoj sposob pisa„a
autobiografie mistyczna i realizowa„a przez ycia mistyczne w spe„nieniu misji w Kosciele i wobec Ojczyzny. Nie tylko opisywa„y
mistyczne doswiadczenia Boga w duszy przez ywaja cej i doswiadczaja cej siebie samej, lecz dotkniecie Boskiej Tajemnicy w
historii o zbawczym wymiarze, dlatego ich opisy maja charakter
dydaktyczny, pouczaja cy i profetyczny.
Polskie mistyczki sa swiadkami z ywego chrzescijanskiego
doswiadczenia, czyli daja autentyczne swiadectwo wiary. W ten
sposob w„a czaja sie w wielki nurt mistyki przez yciowej, lez a cej
u podstaw studyjnej teologii mistycznej, poniewaz bez tego doswiadczenia Boga teologia duchowosci jako refleksja sta„aby sie
teoria oderwana od z ycia duchowego. Z tego powodu by„y nie-
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zrozumiane przez dziesia tki lat, gdyz w czasach nowoz ytnych
nasta pi„ roz„am miedzy teologia a mistrzami z ycia duchowego.
Obecnie m.in. pod wp„ywem odkrywania mistyki przez yciowej
i og„oszenia wielkich mistyczek Doktorami Koscio„a oraz patronami Europy, wspo„czesna teologia podkresla zwia zek miedzy
teologia a mistyka , wracaja c do wielkiej Tradycji Koscio„a, ktora
zachowa„a jednosc w Tradycji Wschodu. Chociaz polskie mistyczki nie by„y teologami z wykszta„cenia, to jednak wyczuwa„y
potrzebe po„a czenia doswiadczenia wiary z interpretacja teologiczna . Przyk„adem jest b„. Marcelina Darowska, ktora podje„a
pierwsza probe napisania ” podrecznikaę teologii mistycznej,
wyczuwaja c potrzebe jednosci teologii i mistyki.
Do tej plejady polskich mistyczek czwartego okresu nalez y
zaliczyc m.in.: Angele Truszkowska (1825-1899), Bernardyne Jab„onska (1878-1940), Aniele Salawe (1881-1922), Roz e Bia„ecka
(1838-1887), Elize Cejzik (1858-1898), Wande Malczewska (18221896), Eleonore Motylowska (1856-1932), Franciszke Siedliska
(1842-1902), Celine (1833-1913) i Jadwige (1863-1906) Borzeckie
oraz Cecylie Dzia„ynska (1836-1899).
Musze zaznaczyc, z e wymieni„em tylko te mistyczki, ktore
pozostawi„y po sobie w roz nej formie ” dzienniki duszyę jako
szczytowy obraz pracy duchownej na poziomie mistycznym. Sa
one niezwyk„ym fenomenem opisuja cym duchowosc kobiet na
polskich ziemiach pod zaborami, ktore nawet w kregach katolickich oceniano jako sentymentalne, ludowe, a w ogole zacofane,
czyli pozbawione w swojej tresci refleksji teologicznej. Tymczasem ” dzienniki duszyę relacjonuja ce przez ycia mistyczne, mimo
roz nych rozmiarow i form stylistycznych oraz poziomu wykszta„cenia autorek, przedstawiaja swiadectwo wiary przez ywanej kontemplacyjnie, dlatego moz emy je nazwac dokumentami
wiary, poniewaz mistyczki wyjasniaja ja osobistymi przez yciami
w swietle rozwijaja cej sie mi„osci w stanie mistycznego zjednoczenia. W ten sposob stanowia one bardzo waz ne swiadectwo
z ycia duchowego chrzescijanina oraz zawieraja tresci dla teologii
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mistycznej. Sa wiec one ” per„amię polskiej mistyki przez yciowej,
ktora by„a niezwyk„ym wydarzeniem wielkiego nurtu odrodzenia duchowego na naszych ziemiach.
Na marginesie nalez y dodac, z e ciekawe by„yby badania
” dziennikowę z uwzglednieniem ca„ego z ycia duchowego mistyczek, ich ca„kowitego oddania Bogu i najpokorniejszym braciom,
czyli ubogim i tym z marginesu spo„ecznego. Mamy wiec do
czynienia z mistyka typowo ” inkarnacyjna ę i ” kongruencyjna ę ,
czyli mistyka ” kenozyę (wyniszczenia), ktora zaowocowa„a dojrza„a postawa mi„osci do Boga w biednych i cierpia cych. Mistyka
” kenozyę pozwoli„a im podejmowac prace w roz nych warunkach spo„ecznych, wchodza c w rzeczywistosc z ycia najuboz szego proletariatu miejskiego i w najuboz sze warstwy ludu wiejskiego. Chociaz niektore mistyczki pochodzi„y z wyz szych sfer
spo„ecznych, to jednak schodza c w niziny z ycia ludzkiego, zrealizowa„y, a zarazem ukaza„y wzor swietosci mistycznej. Jednoczesnie ukaza„y heroizm, wyja tkowy we wszystkich cnotach,
ktory przede wszystkim wyraz a„ sie w pokornym przyjmowaniu
woli Boz ej na wzor podobienstwa Jezusa Ukrzyz owanego oraz
w ca„kowitym opuszczeniu duchowym ze strony tego samego
Ojca (noce ciemnosci).
Wspo„czesny cz„owiek rowniez doswiadcza g„ebokiej pustki
i przygnebienia, ktore sie tworza w jego wnetrzu wobec ” opuszczeniaę , jakie wydaje sie jemu odczuwac ze strony Boga. Przez ywa zak„opotanie i niepokoj wytworzone w umysle z powodu
poczucia, z e Bog znikna „ z historii, a przyczynia sie do tego bolesne doswiadczenie niesprawiedliwosci, ktore powoduje myslenie, z e Bog zapomnia„ o cz„owieku. Powyz sze przez ycia sa doswiadczeniem cz„owieka w jego z yciu duchowym, ale przede
wszystkim doswiadczeniem ludzi biednych wzgardzonych
przez innych.
Mistyczki polskie beda c swiadome po„oz enia duchowego ludzi w swoich czasach, potrafi„y swoje cierpienia mistyczne i ” niepokojeę ludzi przyjmowac, zamieniaja c w swietosc to, co by„o
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trwoga , co prowadzi„o do smierci ducha z powodu trudnej sytuacji materialnej z ycia. Sta d tez mistyczki nie oddala„y sie od ca„kowicie od z ycia ludzi szarych, realizuja c w nim idea„ g„ebokiego z ycia mistycznego w ramach mi„osci bli…niego. Dopiero te
dwa wymiary tworza pe„ny obraz autentycznej swietosci, dlatego Jan Pawe„ II mowi„: ” Ukazujcie swiatu ma drosc, jakiej uczy
Ewangelia, ktora jest …rod„em kulturyŻ , kultury wprowadzaja cej w owo doswiadczalne przez ycie Boga, poza ktorym ludzkie
serce nie znajdzie wytchnieniaę 1.
Reasumuja c, trzeba podkreslic, z e nasze mistyczki nie tylko
rozwija„y w„asne z ycie mistyczne, ale przede wszystkim s„uz y„y
pomoca innym ludziom, wype„niaja c tym samym swoj obowia zek i prawo chrzescijanina (por. AA 3), a takz e angaz owa„y sie w
istnieja ce wowczas stowarzyszenia koscielne. Jednym s„owem,
Bog przyja „ ich ofiare z ycia dla heroicznej mi„osci bli…niego, obdarzaja c je „aska ca„kowitego zjednoczenia z Chrystusem w cierpieniu, dlatego tez czu„y potrzebe opisania w„asnego przez ycia
mistycznego (w konsultacji z kierownikiem duchowym). Ich
swiadectwo daje nam nie tylko niepowtarzalna okazje, by poznac ich z ycie mistyczne, ale rowniez ukazuje ich pe„nie cz„owieczenstwa na miare cz„owieczenstwa Jezusa Chrystusa w pe„nym
z Nim zjednoczeniu. Nie moz na wiec mowic o mistyce przez yciowej kobiet w oderwaniu od relacji z Misterium Chrystusa.
2. Mistyka pos—ania
W tym wielkim nurcie mistyki chrystocentrycznej, mistyki
oblubienczej, znajduje sie na prze„omie XIX i XX wieku b„. Marcelina Darowska. Jednoczesnie wchodzi ona w wielka mistyke
pos„ania, jaka krystalizowa„a sie w tym okresie. Szczegolnie wyrazi„a sie ona w pia tym okresie z„otej mistyki, czyli w okresie
1 Jan Pawe„ II, Allocutio ad sodales Ordinis Fratrum Carmelitanum Discalceatorum, 4 V 1986, AAS 77(1986), s. 1042.
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miedzywojennym. G„ownymi jej przedstawicielkami sa : sw. Faustyna Kowalska (1905-1938), s. Leonia Nasta„ (1903-1940), s. Roberta Babiak (1905-1945) i s. Zofia Tajber (1890-1963). Jest to
wielki nurt mistyki kobiecej XX wieku. Sw. Faustyna przypomina prawde o mi„osierdziu Boz ym, s. Leonia ukazuje tzw. droge
niemowlectwa duchowego jako ” szko„e swietoscię , s. Roberta
uswiadamia ludziom w czasie II wojny swiatowej przykazanie
mi„osci Boga i bli…niego, a s. Zofia potrzebe modlitwy za dusze
czysccowe. Ta wielka mistyka pos„ania odgrywa znacza ca role
w z yciu wspo„czesnego cz„owieka, wszystko bowiem zalez y od
Boz ej inicjatywy. Bog zaprasza swoje stworzenie do przyja…ni
z Soba i dlatego waz ne jest nastawienie ludzkiego serca. W przeciwnym przypadku misja pos„ania otrzymana ” z goryę nie bedzie przyjeta. Moz e byc ona porownana przez niedoskona„e podobienstwo do misji trzech Osob Boskich, ktore ofiaruja cz„owiekowi nie tylko swoje dary, ale ą przez z ycie mistyczne ą rowniez same Siebie. Podobnie mistyczka dzieki misji pos„ania oddaje sie pracy na rzecz drugiego cz„owieka; jest nastawiona na
bezinteresowna mi„osc do Boga i bli…niego.
Marcelina Darowska, podobnie jak wyz ej wymienione kobiety, by„a swiadoma mistycznego pos„ania. Przes„ania tego nie
otrzyma„a ” droga ę nadzwyczajnego objawienia, ale odczyta„a je
z mistycznych natchnien samego Boga. Tego rodzaju mistyka
przes„ania (pos„ania) jest mniej znana, poniewaz nie wszyscy mistycy ” pos„aniaę opracowywali autobiografie mistyczna . Moz na
powiedziec, z e wyja tek stanowi B„ogos„awiona, dlatego swoim
z yciem zmierza ona do uczestniczenia w dzia„aniu Boga w aktualnym swiecie, dzieki ktoremu mistyk jednoczy sie coraz bardziej z Bogiem w zjednoczeniu przemieniaja cym, pragna c realizacji Jego Krolestwa na ziemi. Sta d tez powo„a„a nowe Zgromadzenie zakonne w celu spe„nienia has„a: ” Przyjd… Krolestwo
Twojeę . Innymi s„owy, jest to mistyka przez yciowa (doswiadczalna), w ktorej aktywnosc mistyczki wyraz a sie w wype„nianiu
tajemniczego planu zbawienia. W swietle tak rozumianej mistyki
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Marcelina Darowska uwaz a siebie za narzedzie, ktorym Chrystus sie pos„uguje, aby kontynuowac dzie„o zbawienia, dlatego
odznacza sie ona radykalna dyspozycyjnoscia w pos„uszenstwie
woli Boz ej.
Trzeba podkreslic, z e w mistyce pos„ania zachodzi wzajemna
relacja miedzy zaangaz owaniem w budowanie Krolestwa Boz ego, a rozwojem z ycia duchowego. Poniewaz ca„kowite zaangaz owanie staje sie podstawa wzrostu i pog„ebienia z ycia mistycznego, mistyk swiadomie da z y do przed„uz enia zbawczego dzia„ania Chrystusa. Pragnie tej mi„osci, ktora oz ywia„a Jezusa (por.
2 Kor 5, 14-15), a wiec chodzi o zjednoczenie mistyczne z Nim,
gdzie mi„osc odgrywa decyduja ca role. Nic tez dziwnego, z e
Matka Darowska pisze: ” Zyc prawda i mi„oscia za tych, ktorzy
prawdy i mi„osci nie znaja ę 2. Z tego wynika, z e fenomenologia
mistyki pos„ania Darowskiej nie jest nastawiona tylko na przez ycie wyja tkowego doswiadczenia mistycznego, ale odsy„a zawsze
do obiektywnej mi„osci Boga i rozwija sie ona wed„ug miary mi„osci. W tym doswiadczeniu mistyczny stosunek miedzy Bogiem
i cz„owiekiem wyraz a tylko s„owo ” mi„oscę , mowia c wspo„czesnym okresleniem ą ” wiedza mi„oscię .
W imie tej mi„osci Marcelina Darowska realizuje mistyke pos„ania na p„aszczy…nie wychowania. Nie bede tego zagadnienia
omawia„ szerzej, poniewaz to uczynili inni. Jedynie warto zaznaczyc, z e wychowanie wed„ug niej powinno byc oparte na podwalinach mi„osci i prawdy z Bogiem, z soba i z drugimi. Obdarzona niezwyk„ym zmys„em praktycznym oraz doswiadczeniem
mi„osci Boga stworzy„a system pedagogiczny, w ktorym wychowanie oznacza rozwoj ducha, prowadzony ma drze, skierowany ku celom najwyz szym3. ” Bo mi„osc dusza jest, z yciem i poCyt. za: s. Benwenuta [Tarnowska], Asceza z ycia zakonnego wedżug wskazan
m. M. Darowskiej, Krakow 1950, s. 26.
2

3 J. Rokoszny, System wychowawczy Marceliny Darowskiej, Radom 1928, s. 28;
G. Skorzewska, Pedagogika, Jaz„owiec 1911, s. 15.
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tega wszechw„adna w cz„owieku, tak iz dopiero gdy ona serce
jego rozgrzeje i obejmie wole, potrafi cz„owiek prawdy poznane
rozumem w czyn wprowadzicę 4. ” Dziwna, cudotworcza jest si„a
mi„osci w wychowaniu: ona jedna „aske Boz a na nie scia ga i jedna dzia„ac potrafi na serce. Ona da wszystko i stanie sie wszystkim. Ona zrozumie, i zastosuje sie; ugnie i podniesie; przejmie
i przytuli; skruszy i pod…wignie; ostrzez e i ukrzepi; powstrzyma
i popchnie! A zawsze kocha! Mi„osc ta cierpliwa, d„ugomyslna
jest, trafna i zastosowuja ca sie do wszystkich potrzeb dusz sobie
powierzonychę 5. Moz na powiedziec, z e jest to mistyka pos„ania
mi„osci, wyraz aja ca sie w ” duchowosci wychowaniaę .
Omawiana mistyka kobiet prze„omu XIX i XX wieku ma bardziej intymny charakter, koncentruja cy sie przede wszystkim na
mi„osnej relacji do Boga-Oblubienca i opisuja cy relacje bliskosci
z Nim. Sta d ten rodzaj mistyki nazywa sie mistyka mi„osci lub
mistyka oblubiencza . Wyraz a ona szczyt emocjonalnego spe„nienia w mi„osci Boga i uczy dostrzegac w ca„ej potencjalnej chwale
stworzenia obraz kochaja cego Stworcy. Opisuje ona bezposredni
zwia zek z Bogiem oraz droge mi„osci az po zaslubiny mistyczne.
W ten sposob ods„ania nowe prawdy Objawienia Boz ej mi„osci.
3. Pierwsza pro ba traktatu teologii mistycznej
Juz powyz sza charakterystyka czwartego okresu mistyki kobiecej wskazuje na wielkosc b„. Matki Darowskiej, ktora wyraz a
sie takz e w probie podjecia naukowego opracowania traktatu
ascetyczno-mistycznego na podstawie osobistych przez yc mistycznych. Dlatego o. Hieronim Kajsiewicz pisa„, z e ” stworzy„a
ascetyczny jezyk polskię 6. ” Pierwszy raz ą dodaje o. Jacek Woroniecki ą jezyk polski zosta„ uz yty do oddania tajemniczej
4

Cyt. za: G. Skorzewska, dz. cyt., s. 16.

5

Cyt. za: tamz e, s. 18.

6

Cyt. za: s. Benwenuta [Tarnowska], Asceza z ycia zakonnego„ , dz. cyt., s. 16.
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mowy Boga do cz„owieka, do opisania tego, tak trudnego do ujecia w s„owa ludzkie obcowania cz„owieka z Bogiem w najg„ebszych tajnikach tej duszyę 7.
Moz na wiec powiedziec, z e jezyk Mistyczki jest ascetyczny,
a zarazem mistyczny, ubogacony s„ownictwem z dzie„ sw. Teresy Wielkiej, poniewaz wyraz a jej najg„ebsza relacje z Bogiem. Jest
to jezyk polski, rodzinny, wziety z codziennego z ycia i jezyk teologiczny wziety przewaz nie z literatury francuskiej. Dla przyk„adu zacytuje: ” atmosfera Boz a, wonna i aksamitnaę 8, ” Pan, ten
czarodziej duszyę 9, ” wiosna kwiecista, wonna, pogodna ą o per„owej rosie, o z„otobarwych promieniach s„oncaę 10, ” chwali Go
kwiat barwa i wonia swoja , ptak pieniem swoim, pszczo„ka pracowitoscia , spe„niaja c zadanie swe z woli Jegoę 11.
Darowska rozpocze„a pisanie Kartek latem 1872 roku w Uniz u. Jako ziemianka pos„uguje sie w nich jezykiem piekna pol i ich
upraw: ” chwastyę 12, ” plonyę , ” skwary s„oneczneę 13, ” z„ote ziarno na nowa siejbe w jej rolię 14. Ten piekny jezyk przyrody mocno
koresponduje z jezykiem m„odszej mistyczki b„. Anieli Salawy,
pochodza cej z podkarpackiej wsi, ktora pos„uguje sie krajobrazem ogrodow wiejskich15, ” zorzy porankaę 16, ” drog gorzystych
i przepascię 17, ” malenkich droz ynekę , ” sniez ynek i trzesa cych
7

Tamz e, s. 15.

8

Kartki, cz. 2, (Pisma, t. 7, s. 98).

9

Tamz e, s. 10.

10

Tamz e.

11

Tamz e, s. 1.

12

Tamz e, s. 21.

13

Tamz e, s. 29.

14

Tamz e, s. 40.

15

A. Salawa, Dziennik, opr. J. B. Bar, Warszawa 1989, s. 44.

16

Tamz e, s. 45.

17

Tamz e, s. 51.
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bagniskę 18, ” woda bardzo brudna i tak wielka, z e zalewa„a ca„a
wioskeę 19. Ten gorski folklor spotykamy rowniez u b„. Bernardyny Jab„onskiej, corki zamoz nego gospodarza ze wsi źukowica
ko„o Horynca: ” dolina nedzy ludzkieję , ” dolina „ezę 20, ” zakryc
sie chce w ziemię 21, ” szybkosc lotuę , ” lokomotywa pocia guę 22,
” stworzenia uspione wypoczywaja ę , ” cisza nocnaę 23, ” srodowiskoę 24. Przebywaja c w pustelni na Kalatowkach pos„uguje sie
wyraz eniami: ” ciemne mg„yę , ” deszczykę , ” ob„oczki niebieskieę ,
” cudowne piekne s„onceę , ” pieknosc b„ekitnego niebaę , ” cudowny powiew wiatruę , ” potez ny szum p„yna cego strumyczkaę 25.
Jezyk polski uz yty przez wyz ej wymienione mistyczki ujawnia wraz liwosc na transcendentny wymiar doswiadczenia Boga.
Jednoczesnie wyzwala w cz„owieku zdolnosc uchwycenia tego,
co transcendentne i tego, co przenika wiele elementow z ycia, jak
kontakt z przyroda , poczucie piekna, zaangaz owanie spo„eczne
i oswiatowe. W ten sposob cz„owiek odkrywa Boz a transcendencje w codziennej egzystencji i czyni mistyke sensem swego z ycia,
odpowiadaja c na aktualne zadania epoki.
W tym tkwi wielkosc polskich mistyczek, a szczegolnie Marcliny Darowskiej. By„a bowiem swiadoma, z e jezyk mowia cy
o Bogu nie moz e byc skamienia„y, ale cia gle musi uz ywac nowego s„ownictwa, symboliki, aby wyrazic wewnetrzna rzeczywistosc Stworcy. Dlatego otwarcie sie na przyrode, ktore wynios„a
z domu rodzinnego (ziemianskiego), by„o przyczyna doswiadTamz e, s. 56.
Tamz e, s. 59.
20 Wybrane pisma Sż. Boz ej Matki Bernardyny Jabżonskiej, s. 6-7 (mps Archiwum Siostr Albertynek w Krakowie).
21 Tamz e, s. 14.
22 Tamz e, s. 70.
23 Wybo
r pism siostry Bernardyny Marii Jabżonskiej, Krakow 1988, s. 40.
24 Wybrane pisma„ , dz. cyt., s. 47.
25 Wybo
r pism„ , dz. cyt., s. 32.
18
19
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czenia obecnosci Boga w naturze jako Stworcy. Zachwyt nad
pieknem przyrody wyraz a„ jej kontemplacje pe„nej mi„osci Boga
obecnego w swiecie stworzonym i w duszy jako chrzescijanina.
Zauwaz amy duchowa harmonie miedzy kontemplacja wielkosci
Boga, a rzeczywistoscia z ycia, dlatego moz na powiedziec, z e jej
mistyka jest egzystencjalna, o czym w ogole sie nie pisze; mistyka o wielkiej wartosci psychodynamicznej. Zatem istnieje potrzeba refleksji hermeneutycznej, a nie tylko teologicznej, ktora
nie zosta„a jeszcze odkryta w jej mistyce wychowania. W ten
sposob moz emy odkryc jej jezyk wiary i pedagogiki.
Nie bede w sposob teologiczny omawia„ jej traktatu mistycznego, ale zwroce uwage, z e Darowska uczestniczy przez swoja
doktryne (opracowana przez kobiete) w procesie odnowy zachodza cej w duchowosci prze„omu XIX i XX wieku, wnosza c
don swoj teologiczny wk„ad przez nowe ujecie z ycia mistycznego w swietle literatury zachodniej. Jest to mistyka oryginalna,
poniewaz nie zamknieta w ramach teorii teologicznej w swych
podwalinach i rozwaz aniach, ale z ywa wyraz aja ca stan duszy
cz„owieka terminem ” przedswit i wschod s„oncaę , ” ranekę albo
” wiosna z ycia wewnetrznego i tresc dalszegoę 26. Innymi s„owy,
jest ona nowatorska w rozumowaniu jej istoty przez przyjecie
zasady chrystonomicznej, czyli musi byc obecna w swiecie, oz ywiac go i odmieniac. Darowska nie zerwa„a wiec z poboz noscia
tradycyjna , siegaja c do pojec ks. Piotra Semenenki, ale umiejetnie
szuka„a egzystencjalnych form odpowiadaja cych ludziom tej
epoki i prowadza cych do pewnej organicznej harmonii z cz„owiekiem. Wobec tego jej mistyka nie jest zarezerwowana dla
siostr zakonnych, nie zawiera uprzywilejowania kontemplacji
dla grup ” elitarnychę , ale szuka rownowagi miedzy kontemplacja a dzia„aniem, unikaja c tego co przejsciowe, niesie bowiem
pomoc w zasiewaniu fermentami ewangelicznymi.

26

Kartki, cz. 2, s. 95-104.
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Nic tez dziwnego, z e mistyka Marceliny Darowskiej ma charakter apostolski, czyli otwiera nowe drogi ewangelizacji na
ziemiach polskich, obejmuja cej wszystkie warstwy spo„eczne.
Jednoczesnie czynnie zwalcza owczesna mentalnosc ludzi nieprzychylna Koscio„owi, dlatego w tej koncepcji apostolatu umia„a spoz ytkowac wszelkie moz liwe zasoby kulturalne, pozwalaja ce oz ywic i uniwersalnie rozpowszechniac pos„anie Ewangelii.
Uswiadamiaja c sobie czas powstania traktatu, czyli drugiej
czesci o mistyce, napisanej w roku 1882 i opartej na osobistym
doswiadczeniu, wiemy, z e to by„ czas wielkiej aktywnosci apostolskiej nad duchowym odrodzeniem narodu rozpoczetym
przez zmartwychwstancow. W ten nurt odnowy w„a czy„a sie bez
reszty Matka Darowska, realizuja c go w wymiarze oswiatowym
na ziemiach polskich w zaborze austriackim (Galicja). Trzeba zaznaczyc, z e to by„ czas po Soborze Watykanskim I, czas kultu
Serca Jezusowego i ” drogi dzieciectwa duchowegoę sw. Teresy
od Dziecia tka Jezus, ale rownoczesnie by„ to czas trudnych
spraw Ojczyzny. Dlatego mistyke Darowskiej cechuje realizm
w dzia„aniu wobec Ojczyzny i jej przysz„osci, wobec Koscio„a
i jego rozwoju. Jest to mistyka o charakterze ewangelicznym,
przepojonym barwnikiem patriotyzmu, a wiec profetyczna i patriotyczna.
Wracaja c do traktatu mistycznego, widzimy, z e Darowska jako mistyczka-praktyk ca„osc rozwaz an ujmuje w wymiarze dynamicznym, czesciowo w formie pytan i odpowiedzi. Najpierw
ukazuje droge rozwoju z ycia duchowego, a z drugiej strony porusza najwaz niejsze zagadnienia towarzysza ce z yciu mistycznemu, czyli dzia„anie nadzwyczajne Boga, ktore chrzescijanin
odczuwa w sobie. Te relacje duszy do Boga prezentuje w swojej
mistycznej refleksji, poswiecaja c duz o uwagi stanowi duszy i jego przemianie pod wp„ywem dzia„ania samego Boga. Ma tutaj
na mysli dotkniecia Stworcy, w pocza tkowej fazie z ycia mistycznego, ktore stopniowo prowadza chrzescijanina poprzez pory-
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wy, rany mi„osci, zjednoczenie ekstatyczne na szczyty po„a czenia z Nim, czyli do stanu zaslubin duchowych27.
Celowo pomijam analize teologiczna traktatu, poniewaz juz
to wczesniej uczyniono28. Trzeba jednak powiedziec, z e Darowska pozostawi„a po sobie solidna doktryne duchowa (mam tez
na mysli jej opisy mistycznych przez yc) jako owoc wewnetrznego doswiadczenia „aski, przyjetego w wierze i mi„osci. Charakterystycznym elementem tej doktryny nie by„a wy„a cznie refleksja
intelektualna, ale wewnetrzne, charyzmatyczne doswiadczenie
duchowe stoja ce u podstaw refleksji o Bogu i jego oz ywiaja cym
zamieszkaniu w duszy, dlatego w koncepcji mistycznej Darowskiej doswiadczenie dzia„ania Boga i Jego odczuwalnej obecnosci
jest zasadnicze, zw„aszcza w momentach zjednoczenia mistycznego, w momentach ekstatycznej modlitwy. Jest to prymat „aski,
przez ktora cz„owiek uczestniczy w odwiecznym synostwie S„owa wcielonego, dlatego jej traktat ujawnia wyja tkowa wraz liwosc duszy, ktora mia„a w sercu ogromna mi„osc do Boga. Wyraz a on spontaniczna kontemplacje chrzescijanskiego z ycia
w scis„ej „a cznosci z Bogiem. Chociaz pisany z przerwami, to jednak w logicznej ca„osci, dlatego moz na go uznac za wielkie dzie„o polskiej literatury mistycznej XIX wieku.
Fenomen polskiej mistyki kobiecej charakteryzuje roz norodnosc doswiadczen i przez yc w ich wyrazistej jednosci i jednolitosci. Jednak u Marceliny Darowskiej zauwaz amy rozszerzenie horyzontu doznaniowego i swiadomosci poznawczej, bogata obrazowosc, poczucie odpowiedzialnosci za przekazywanie objawionych tresci oraz w„asciwe dla psychiki kobiecej zabarwienie
afektywne oddaja ce doswiadczenie mi„osci oblubienczej. Ta
szczegolna wie… z Bogiem oraz silny charakter stwarza„ twardy
M. Chmielewski, Dos wiadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Niepokalanow 1992, s. 107-110.
27

28

Tamz e, s. 105-125.
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grunt dla wybicia sie ponad przecietnosc. Choc ulega„a do pewnego stopnia wp„ywom jej wspo„czesnego swiata, to na uwage
zas„uguje nieprzecietna umiejetnosc wyboru tych elementow
tradycji narodowej i kulturowej, ktora nastepnie adaptuje na potrzebe stworzenia mistyki Ojczyzny. W ten sposob stworzy„a
oryginalna , niepowtarzalna , tworcza metaforyke jezyka i mistyke wychowania dostosowana do w„asnych celow dzia„alnosci
oswiatowej, nie pozwalaja c zarazem, by zdominowa„a ona nadrzedne przes„anie ideowe. Z tej racji jej pisma nie straci„y swego
blasku dzieki temu, z e potrafi„a wzniesc sie ponad otaczaja ca ja
rzeczywistosc, utrzymuja c z nia jednoczesnie bardzo z ywy kontakt. Sta d tez wystepuje jasna determinacja dzia„an na rzecz
wolnosci oraz zadziwiaja ca jasnosc mysli. Potrafi„a tez wypromowac nowa interpretacje roli, jaka odgrywa pierwiastek kobiecy w procesie swietosci, tworza c woko„ siebie rodzine corek duchowych.
Mysle, z e moz na tworczosc Matki Darowskiej okreslic tez jako nowy gatunek literatury teologicznej, czyli tzw. mistyczna literature zakonnicy, poniewaz swoje prawie dwudziestopiecioletnie doswiadczenie mistyczne przekaza„a swoim siostrom.
Trzeba jeszcze podkreslic, z e w dalszym cia gu nie doceniamy
mistyki przez yciowej, a zw„aszcza mistyki kobiecej. Oddzielamy
mistyke studyjna od mistyki przez yciowej. Nie znaja c tej pierwszej nie moz na w„asciwie odczytac i zrozumiec tej drugiej. Nie
znaja c tej pierwszej nie rozumiemy istoty z ycia mistycznego, zatrzymuja c sie tylko na pojeciu z ycia moralnego. A sama mistyke
przez yciowa interpretujemy w aspekcie psychologicznym, a nie
ontologicznym, sprowadzaja c wszelkie mistycyzmy do jednego
mianownika.

Katarzyna SWIERSZCZ

SZKOĄA S WIE TOS CI
WEDĄUG MYS LI
M. MARCELINY DAROWSKIEJ
Wsrod zagadnien budza cych g„ebokie zainteresowanie a jednoczesnie pewien lek wspo„czesnego cz„owieka, znajduje sie
s„owo ” swietoscę , ktore czesto kojarzy sie cz„owiekowi swieckiemu z murami klasztoru, zupe„nym odcieciem od swiata, wyrzeczeniem sie z ycia rodzinnegoŻ Takie rozumienie swietosci
nasuwa pytanie: czy swietosc jest dla cz„owieka moz liwa? Czy
jest osia galna?
Wo„anie o swietosc by„o zawsze z ywe w Kosciele. W swietosci dostrzegano to, co najistotniejsze i najwaz niejsze. Sta d tez
idea„ swietosci chrzescijanskiej ukazywa„o na przestrzeni wiekow wielu mistrzow z ycia duchowego, do ktorych dzie„ obecnie
odwo„ujemy sie w celu poszukiwania wzorow do nasladowania.
Jedna z postaci z ich grona, beda ca kontynuatorem zainteresowan i troski o sprawy z ycia duchowego, by„a na prze„omie XIX
i XX wieku b„. Marcelina Darowska. Beda c wspo„za„oz ycielka
Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia Najswietszej Maryi Panny, nada„a tej wspolnocie duchowe oblicze oraz okresli„a
w„asciwy charyzmat jej po…niejszej dzia„alnosci, ktorym by„a
praca wychowawcza. Ograniczaja c przedstawienie jej roli tylko
do dziedziny z ycia wewnetrznego, pomijamy te niezwykle
owocna prace wychowawcza , ktora by„a dzie„em Matki Darowskiej i pierwszych pokolen niepokalanek1. Matka Marcelina
1 Zob. E. Jab„onska-Deptu„a, Zarys dziażalnos ci Matki Marceliny Darowskiej na
polu organizacji szkolnictwa z enskiego, ” Nasza Przesz„oscę 7(1958), s. 425-431; ten-
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istotnie wp„yne„a na kszta„towanie sie i rozwoj z ycia chrzescijanskiego na terenie Galicji w drugiej po„owie XIX w. oraz pierwszym dziesiecioleciu XX w. Karol Gorski2 i o. Jacek Woroniecki3
uznali ja za jedna z wielkich polskich mistyczek.
Kontekstem historyczno-spo„ecznym z ycia i tworczosci Marceliny Darowskiej by„ g„eboki kryzys religijno-moralny, ktory
przez ywa„a ca„a chrzescijanska Europa w XIX w. i na pocza tku
XX w., ktory dotkna „ takz e narod polski pod zaborami. Do zjawisk negatywnych nalez a„y niewa tpliwie pra dy pozytywistyczne i materialistyczne, ktore spowodowa„y, miedzy innymi, spadek praktyk religijnych oraz drastyczne zmniejszenie sie powo„an kap„anskich i zakonnych. Tym samym nasta pi„o znaczne
os„abienie duszpasterstwa parafialnego i innych form apostolatu.
W tym okresie Koscio„ w Krolestwie Polskim doswiadcza„ nieustannie upokorzenia ze strony w„adz carskich. Najbolesniejszym tego wyrazem by„a akcja niszczenia polskiej toz samosci.
Przejawia„a sie ona atakami na polska inteligencje, jak rowniez
ograniczeniem w„adzy biskupow. Duchowienstwo poddawane
by„o ostrym restrykcjom, w„a cznie z zes„aniem na Sybir4.
Darowska obdarzona poczuciem realizmu, po„a czonym
z umiejetnoscia rozumienia ” znakow czasuę , widzia„a zachodza ce zmiany i rodza ce sie potrzeby. Towarzyszy„ temu sposob widzenia i dostrzegania w„asciwych proporcji miedzy stworzeniem
a Stworzycielem; stosunek istoty stworzonej ą ma„ej, skaz onej
z e, O M. Marcelinie Darowskiej inaczej, ” Znakę 14(1962), s. 1025-1036; A. So„tan,
Czżowiek wielkich pragnien m. Marcelina Darowska, Szymanow 1977.
2 Zarys dziejo
w duchowos ci w Polsce, Krakow 1986, s. 297; tenz e, Studia i materiaży z dziejow duchowos ci, Warszawa 1980, s. 85.
3 Por. s. Benwenuta [Tarnowska], Asceza z ycia zakonnego wedżug wskazan M.
Marceliny Darowskiej, Krakow 1950, s. 14-15; tenz e, Mistyka M. Marceliny od Niep.
Poczecia N. Maryi P. Jej osobiste z ycie mistyczne, [bmw], 1943, t. 1, s. 5 (mps).
4 Por. K. Gorski, J. Majkowski, P. Szczaniecki, Duchowos c polska. Zarys historyczny, w: Z ycie wedle Ducha. Ksiega pamia tkowa z okazji XXV-lecia dziażalnos ci Prymasowskiego Studium Z ycia Wewnetrznego, red. E. Weron, Poznan 1987, s. 92-106.
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zarowno grzechem pierworodnym, jak i osobistymi winami
i niewiernosciami ą do Wszechmocy mi„uja cej, ktora ja powo„a„a do z ycia. Dojmuja cym bolem przejmowa„ ja bunt cz„owieka,
niszcza cy harmonie Boz a . Co wiecej, dostrzega„a rowniez s„abna ca odpornosc swiata ” [Ż ] przeciw wzrastaja cej w„adzy szatana, ktory z przenikliwoscia sobie w„asciwa odgaduje podatne
sobie z ywio„y i jako swymi narzedziami obraca, siecia swiat
obejmuje, rza dzi nimi jak krol i panuje wszechw„adnyę 5.
Rosna ce zagroz enie z„em i poteguja cy sie proces odchodzenia
od Boga budzi„y coraz wieksze pragnienie budowania Krolestwa
Boz ego w cz„owieku przez o poszerzanie w nim obszaru Boz ego.
Widzenie cz„owieka przez pryzmat Boz y by„o spojrzeniem ponadczasowym. Dostrzega„a w nim ma„osc stworzenia wobec
swego Stworzyciela i jednoczesnie nieskonczona godnosc osoby
ludzkiej, ktora cz„owiek zosta„ obdarzony przez mi„uja cego Odkupiciela. Dla Marceliny miara kaz dego cz„owieka sta„o sie odczytywanie przez cia g jego z ycia stworczego zamys„u Boz ego
i wype„nienie woli Boz ej. Sta d smia„e na czasy jej wspo„czesne
stwierdzenie o powszechnym powo„aniu do swietosci. W wymiarach potrzeby realizacji woli Boz ej widzia„a dzie„o zakonne i wychowawcze, jak rowniez ocenia„a otaczaja ca ja rzeczywistosc.
Owa podstawowa relacja miedzy stworzeniem a mi„uja cym
Stworzycielem stanowi„a najwaz niejszy punkt odniesienia jej
s„uz by ludziom, polskiemu spo„eczenstwu, Koscio„owi i swiatu6.
Marcelina Darowska pozostawi„a po sobie cenne pisma dla
badan teologicznych. Mimo iz by„a za„oz ycielka zgromadzenia
5

Pamietnik, cz. 2, s. 93.

Por. E. Jab„onska-Deptu„a, Historyczno-spożeczny kontekst z ycia i dziażalnos ci
Marceliny Darowskiej, w: Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, red. M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 23-35; tenz e, Marcelina Darowska o rodzinie, w: tamz e, s. 83-105; tenz e, Marcelina Darowska niepokalanka (1827-1911),
Lublin 1996, s. 72; tenz e, Zakorzeniac nadzieje. Marcelina Darowska o rodzinie i dla
rodziny, Lublin 1996, s. 5-67; O. Filek, Ojczyzna w przez yciu mistycznym Marceliny
Darowskiej (1827-1911), w: Z ycie wedle Ducha, dz. cyt., s. 107-124.
6
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zakonnego i wiele uwagi i troski poswieci„a doskona„osci zakonnej, to jednak znacza ca czesc jej nauki moz na odniesc rowniez do
rozwoju z ycia duchowego kaz dego chrzescijanina. Obok wielu
zagadnien, ktorymi zajmowa„a sie w swojej pisarskiej dzia„alnosci, w szczegolny sposob interesowa„ ja problem swietosci. Darowska rozumia„a zadania, jakie Koscio„ stawia„ wobec wszystkich cz„onkow Ludu Boz ego, przypominaja c obowia zek realizacji powszechnego powo„ania do swietosci. Dobrze zorientowana
w trudnosciach, jakie dla z ycia duchowego stwarzaja warunki
swiata, Matka Marcelina ukazuje w sposob przekonuja cy, zrozumia„y dla kaz dego cz„owieka, koniecznosc kszta„towania w
sobie wartosci duchowych oraz nawia zania sta„ego i z ywego
kontaktu z Bogiem. Uczy sposobow przezwyciez ania przeszkod
stoja cych na tej drodze, a wynikaja cych g„ownie z fa„szywego
pojmowania cz„owieka i sensu jego z ycia. Kieruje mysli zagubionego cz„owieka ku pracy wewnetrznej, moga cej ocalic prawdziwe cz„owieczenstwo, a takz e przysz„osc narodu.
1. Powo—anie do swietosci
Matka Marcelina rozcia ga pojecie powo„ania na ca„ego cz„owieka. Nie rozdziela powo„ania do zbawienia nadprzyrodzonego od powo„ania, ktore realizuje w swoim z yciu kaz dy cz„owiek,
dlatego mowi o powo„aniu ” integralnymę , ktore dotyczy cz„owieka w jego wymiarze cielesno-duchowym7 ą wed„ug tego, jak
naucza Sobor Watykanski II ą w jego ” jednosci i ca„osci, z cia„em i dusza , z sercem i sumieniem, z umys„em i wola ę (GS 3).
Powo„anie do swietosci ą stwierdza Darowska ą jest skierowane do kaz dego cz„owieka. Odwo„uja c sie do Listu sw. Paw„a do
Rzymian (1, 1-7) mowi, z e wszyscy ludzie i kaz dy z osobna
7 Por. S. Urbanski, ”Szkoża duchowos ciŻ Marceliny Darowskiej dla rodziny czy
dla zakonnic?, w: Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, dz.
cyt., s. 53.
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cz„owiek sa powo„ani do swietosci, ktorej pe„nie osia ga sie
w zjednoczeniu z Bogiem8.
Podstawe i geneze ” Boskiego powo„aniaę Za„oz ycielka niepokalanek widzi w rozumnej naturze cz„owieka. Rozum, wed„ug
niej, wskazuje cz„owiekowi, z e on jest powo„any ku Bogu. Rozum rozswieca te tajemnice cz„owiekowi, a zarazem ja pog„ebia.
Innymi s„owy, natura ludzka jako obraz Boz y stanowi w tym
przypadku element decyduja cy. Dzieki niej cz„owiek nie zmierza
ku nicosci, ale ku nowej egzystencji, ku z yciu wiecznemu z Bogiem. Z natury swej cz„owiek stanowi wiec jakby pragnienie tego, co najwyz sze, czyli pragnienie obcowania z Bogiem. Wszystko, co sie konczy, co jest przemijaja ce, cz„owiekowi nie wystarcza. Stworzony jest bowiem nie dla swiata, ale dla Boga. Kaz da
dusza przedwiecznie poczeta w mysli Boz ej ma przeznaczone
sobie miejsce w niebie9. Skoro Bog umiesci„ kres ludzkiej egzystencji w swiecie duchowej radosci i pe„ni, jakiej tylko On moz e
udzielic, da„ tez cz„owiekowi zdolnosc dotarcia do niej i po„a czenia sie z Nim10.
Cel ludzkiego z ycia, a wiec i ludzkich dzia„an ą zdaniem B„ogos„awionej ą wpisany jest w nature cz„owieka. Przejawia sie
subiektywnie we wrodzonej mu tendencji do szczescia i mi„osci,
ktore w pe„ni osia ga w Dobru najwyz szym, pe„ni Mi„osci. Szczescie to porownuje do ” gwiazdy jasneję , iskrza cej sie tysia cem
ogni, ktorej kaz dy smiertelnik na swym niebie, czyli w swym z yciu wypatruje. Porownuje tez do ” per„y kosztowneję , dla ktorej
cz„owiek gotowy jest wszystko opuscic. Wreszcie do ” skarbuę ,
8 Zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, Jaz„owiec 1904, s. 30; Rekolekcje na s w.
Kazimierz, Jaz„owiec, 4-7 III 1882, (Pisma, t. 46, s. 208).
9 Zob. Rekolekcje dziecinne przed I Komunia s w., 1883, (Pisma, t. 45, s. 80, 82,
85); Rekolekcje dla starszych panienek przed s w. Jozefem, Jaz„owiec, 1873, (Pisma,
t. 46, s. 88); Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, 1875, (Pisma, t. 46,
s. 10); por. W. Pannenberg, Kim jest czżowiek? Wspożczesna antropologia w s wietle
teologii, Paris 1978, s. 21.
10

Zob. Rekolekcje przeds lubne dla moich prawnuczek, (Pisma, t. 4, s. 11).
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ktorego zawsze szuka, za ktorym zawsze goni, pedzony si„a
przeczucia, pocia gany jakby magnesem, przykuty wyrokiem
mysli Boz ej, wprawdzie ” pokalaneję w duszy cz„owieka, ale
” niezatarteję . Te pe„nie szczescia cz„owiek odnajduje w Bogu beda cym szczesliwoscia prawdziwa , istotna , bo nie moga ca ulec
zacmieniu, ani zmianie11. On jest Jedynym moga cym zaspokoic
serce cz„owieka. Prawda ta wynika z faktu, iz Bog stworzy„
cz„owieka dla Siebie, wiec On Jeden najdoskonalej cz„owiekowi
odpowiada. Prawda ta nie wyp„ywa jako konsekwencja indukcyjnego analizowania inklinacji ludzkiej natury, lecz stanowi
jakby z gory przyjete za„oz enie oparte na prawdzie objawionej.
Objawienie ukazuje bowiem, z e cz„owiek zosta„ przez Boga powo„any do bezposredniego zwia zku z Nim, a wiec do bezposredniego poznania i mi„osci Boga. Jako cel ostateczny cz„owieka
Objawienie ukazuje wiec osobowy zwia zek z Bogiem. Objawienie uczy dalej, z e cz„owiek nie znajdzie pe„nej doskona„osci
i szczescia poza osia gnieciem zwia zku z Bogiem w mi„osci, dlatego wszelkie tesknoty i da z enia ludzkie znajduja swa realizacje
jedynie w tym w„asnie zwia zku, mimo z e stanowia nawet nieswiadome da z enie do tego zjednoczenia. Od samego pocza tku
swej historii cz„owiek powo„any zosta„ do spotkania z Bogiem w
mi„osci, dlatego tez nie ma sfery w ludzkiej egzystencji, ktora nie
odnosi„aby sie do owego ostatecznego celu cz„owieka. Punktem
wyjscia wiec jest postanowienie Boz e, mysl Boz a, przeznaczaja ca
cz„owieka do z ycia wiecznego. Konsekwencja tego by„o udzielenie z ycia wiecznego istocie ludzkiej natury beda cej obrazem i podobienstwem Boga, a wiec z ycia nadprzyrodzonego12.
11 Zob. Rekolekcje ”przeds lubne MyszkiŻ Marii z Dzieduszyckich Komorowskiej
wnuczki Matki Marceliny, (Pisma, t. 4, s. 33); Rekolekcje przeds lubne dla moich prawnuczek, dz. cyt., s. 10-11; Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 9; Rekolekcje dla starszych panienek przed s w. Jozefem, dz. cyt., s. 86.
12 Zob. Wyja tki z ostatnich dla P. Wżodzimiery Dzieduszyckiej rekolekcji ą O doskonażos ci chrzes cijanskiej, (Pisma, t. 4, s. 117); Rekolekcje przeds lubne dla moich
prawnuczek, dz. cyt., s. 11; Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 83.
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Moz na jednak wysledzic u Darowskiej tok rozumowania
uwzgledniaja cy aspekt ludzkich dzia„an. Uwydatniaja c ą jak widac to by„o poprzednio ą niezdolnosc zaspokojenia ludzkiego
serca dobrami tego swiata, podsuwa niejako wniosek, z e tesknote serca zaspokoic moz e w pe„ni i trwale zjednoczenie z Bogiem
w wiecznosci13. Cz„owiek bowiem ą twierdzi Matka Marcelina
ą nie stworzony jest dla ziemi, chociaz ta stworzona jest dla
niego. Nie stworzony jest takz e dla z ycia doczesnego, chociaz by
ono najbogatsze by„o w dary doczesne. Stworzony jest dla nieba,
ktore mu mi„osc Boz a przygotowa„a i stworzony jest dla wiecznosci, ktora mu ” w mysli Boz ej jest przeznaczonaę . Innymi s„owy, stworzony jest dla Boga, dla szczescia doskona„ego i nieprzemijaja cego. Chociaz by wiec z ycie przed cz„owiekiem roztacza„o sie ” szeroko i jasnoę , obiecywa„o mu wszelkie dobra, bogactwa, przyjemnosci i rozkosze oraz dawa„o pole do g„osnych
czynow, do przeprowadzania waz nych dzie„ dla ludzkosci, to
jednak nie jest ono celem ą podkresla Darowska ą ale celem jest
wiecznosc z Bogiem w doskona„ej szczesliwosci. Bog zatem jest
…rod„em i tajemnica szczescia cz„owieka, czyli kresem jego powo„ania14.
Darowska podkreslaja c, z e jedynym szczesciem cz„owieka
jest Bog, zaznacza jednoczesnie, iz oprocz szczescia w Nim istnieje tez szczescie doczesne. Ale i ono ” tylko od Boga byc moz e
i tylko od Boga jest czyste i swieteę . Wowczas nie szkodzi duszy,
” nie brudzi jej, nie pali, nie ba„amuci na ziemię , nie sprowadza
z dobrej drogi, ale u„atwia cz„owiekowi przebycie doczesnej pielgrzymki. Rownoczesnie budzi wdziecznosc w jego sercu i prowadzi do mi„osci Boga. Szczescie doczesne ze swej natury nie

13

Zob. Rekolekcje dla starszych panienek przed s w. Jozefem, dz. cyt., s. 86.

Zob. Wstep do rekolekcji przeds lubnych, (Pisma, t. 4, s. 54); Z rekolekcji dla
osob s wieckich, 1889, (Pisma, t. 4, s. 110); Rekolekcje przeds lubne dla moich prawnuczek, dz. cyt., s. 11; Rekolekcje ”przeds lubne MyszkiŻ„ , dz. cyt., s. 34.
14
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moz e byc doskona„e, przemija bowiem, kruszy sie i zmienia, dlatego nie jest dane za cel, lecz za srodek do celu15.
Na jeden jeszcze aspekt zwraca uwage Darowska. Otoz powo„anie do swietosci opiera sie nie tylko na fakcie istotowej kondycji cz„owieka, skierowanego moca stworczego aktu ku Bogu,
ale rowniez na pozytywnym wezwaniu Boz ym. Przyjecie tego
wezwania i pe„na na nie odpowied… winna oznaczac zarowno
podstawowe ukierunkowanie cz„owieka ku Bogu i przyjecie Go
jako celu wszelkiego dzia„ania ludzkiego, jak tez wype„nienie
powo„ania do swietosci w jego szczego„owych i konkretnych
wymaganiach. Realizuja c Boz e powo„anie, cz„owiek winien obierac za cel i motyw dzia„ania nie siebie, lecz w„asnie Jego jako
Najwyz sza Wartosc. On ą uczy Matka Marcelina ą ma byc Koncem jak i Pocza tkiem ludzkiego dzia„ania, aby przez to mog„ byc
Celem Najwyz szym i przeznaczeniem chrzescijanina. Poniewaz
wszystko jest od Boga i z Boga, wiec wszystko dla Niego byc
powinno. Trescia wiec chrzescijanskiego z ycia ma byc Bog, czyli
coraz to wieksze doswiadczenie Jego wielkosci, mi„osci i mocy,
jako skutek odpowiedzi na Jego wezwanie. Droga zas do Boga
jest droga pe„nienia zadan i obowia zkow, ktore sa rozporza dzeniem Boz ym, sa wyrazem Jego mysli wobec kaz dej istoty ludzkiej16.
Chrzescijanska postawa da z enia do swietosci musi byc zatem
naznaczona dialektyka historiozbawcza , to znaczy chrzescijanin
musi zaja c sie tym, czego wymaga od niego tajemnicza wola Boga17.
Zob. Rekolekcje przeds lubne dla moich prawnuczek, dz. cyt., s. 11-12; Rekolekcje dla starszych panienek przed s w. Jozefem, dz. cyt., s. 86.
15

16 Zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 32, 53; Rekolekcje przeds lubne
dla moich prawnuczek, dz. cyt., s. 11, 14; Rekolekcje na s w. Kazimierz, dz. cyt.,
s. 206, 213; Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 12; Rekolekcje dla starszych panienek
przed s w. Jozefem, dz. cyt., s. 89-90, 93-94.
17 Zob. Rekolekcje przeds lubne dla moich prawnuczek, dz. cyt., s. 15. Odrzucenie wezwania Boz ego stanowi przekreslenie sensu i celu egzystencji ludzkiej,
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2. Warunki osiagania swietosci
Da z enie do swietosci wyraz a sie w ukierunkowaniu cz„owieka ku Bogu jako okreslonemu celowi nadprzyrodzonemu. Nie
moz e Go jednak osia gna c przy pomocy naturalnych si„, poniewaz cel nadprzyrodzony przewyz sza jego si„y naturalne. Potrzebny jest tu wiec Boz y nadprzyrodzony dar w postaci „aski.
Dzieki niemu naturalne pragnienie dobra nieskonczonego przekszta„ca sie w nadprzyrodzone pragnienie Boga takiego, jakim
On jest w swojej istocie. Bog, prowadza c cz„owieka do porza dku
nadprzyrodzonego, udziela swojej „aski, choc cz„owiek na nia nie
zas„uguje, lecz jest ona niezbednym warunkiem dojscia do celu
nadprzyrodzonego. Bez niej cz„owiek nie moz e osia gna c swietosci, dlatego B„ogos„awiona z a da doskona„ej uleg„osci wobec
dzia„ania „aski, powtarzaja c za sw. Paw„em, iz ona ” sprawia w
nas chciec i wykonacę (Flp 2, 13). Bez jej pomocy wola nie by„aby
zdolna ani zwrocic sie do Boga, jako do swojego dobra, ani do
Niego da z yc aktem zbawiennym. W dalszym rozwaz aniu B„ogos„awiona potwierdza powyz sza teze s„owami Chrystusa: ” Beze
Mnie nic uczynic nie moz ecieę (J 15, 5). Prawo „aski wymaga od
cz„owieka podjecia wspo„pracy z nia i to jak najbardziej aktywnie, pamietaja c jednak, iz inicjatywa i pierwszenstwo nalez a sie
Bogu. W tym tez znaczeniu Matka Marcelina pisze: ” Potrzeba
wspo„dzia„ania i wspo„pracy, nie zas naszego dzia„ania i pracy:
rozumiem przez to, z e pocza tek musi wyjsc od Panaę 18. Wspo„prace te rozumie bardzo szeroko. Za da, by cz„owiek w da z eniu
niespe„nienie sie i niesprawdzenie cz„owieka. Dzieje sie tak nie tylko z racji
sprzeciwienia sie woli Boz ej pojmowanej w sensie Jego pozytywnej decyzji,
a wiec za kare, lecz przede wszystkim dlatego, z e stanowi zaprzeczenie w„asciwej dla cz„owieka drogi rozwoju, w„asciwego i wewnetrznego sensu egzystencji cz„owieka. ą A. Zuberbier, Relacja natura ą nadprzyrodzonos c w s wietle
badan teologii wspożczesnej, Warszawa 1973, s. 105.
18 Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 23); Komentarz Reguży dla nowicjuszek, 1869, (Pisma, t. 42, s. 5).
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do celu nadprzyrodzonego wykorzysta„ wszystkie swoje si„y
i zrobi„ wszystko, na co go stac, bo ” miara cz„owieka wobec Boga
jest dawac bez miary, a wowczas Bog zrobi reszteę 19. Dopoki
cz„owiek z yje na ziemi, powinien opierac swoje dzia„anie na bezwzglednej ufnosci do Boga, ktorego niewyczerpane mi„osierdzie
znale…c winno odd…wiek we wdziecznosci ludzkiej. ” Niech nie
bedzie rachunkowosci nieszlachetnej ze strony cz„owieka w stosunku do Bogaę ą stwierdza Matka Darowska20. Prace podjete
nie z „aska Boz a , ale wed„ug swoich upodoban, sa czynnoscia w„asna i nie przynosza zamierzonego owocu, jakim jest wzrost swietosci. Jedynie Bog zna ludzkie potrzeby i zgodnie z Jego wola daje „aske, rozrza dza okolicznosciami, przedstawia sposobnosc
i srodki na osobista prace, ktora powinna przyniesc zamierzone
przez Boga skutki. Ta zasada pierwszenstwa Boga i Jego inicjatywy powinna byc zachowana przez ca„y proces rozwoju wewnetrznego, ktory trwa do konca ziemskiego z ycia cz„owieka21.
B„. Marcelina przedstawia wskazowki, ktore maja na celu zagwarantowanie pierwszenstwa inicjatywie Pana Boga. Pierwsza
z nich, jak zosta„o juz wspomniane, jest wyrzeczenie sie siebie
jako pocza tku i samodzielnej przyczyny dzia„ania, ktore wymaga, by nie wyprzedzac „aski. ” Chodzi o to ą pisze Matka Marcelina ą by Bog nie tylko z natury rzeczy, ale istotnie, aktualnie
by„ pierwszym czynnikiem kaz dej czynnosci. Rozpoczynamy
czynnosc z Boga i dla Bogaę 22. Druga wskazowka , jaka podaje
Za„oz ycielka niepokalanek, jest podtrzymywanie woli wspo„dzia„ania z Bogiem. Kaz da bowiem czynnosc nalez y wykonac
19

Kartki, cz. 1, dz. cyt., s. 30.

20

Rekolekcje przed kapituża , 1901, (Pisma, t. 5, s. 71).

Zob. Kartki, cz. 1, s. 23; por. S. Urbanski, Dziażanie i wspożdziażanie czżowieka z Bogiem w procesie z ycia wewnetrznego z Bogiem wedżug nauczania s. Marceliny
Darowskiej ą Zażoz ycielki niepokalanek, ” Czestochowskie Studia Teologiczneę
19-20(1991/1992), s. 176.
21

22

Kartki, cz. 1, s. 23; zob. Komentarz Reguży dla nowicjuszek, dz. cyt., s. 5.
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w sposob taki, jaki Bog chce, dlatego potrzebna jest cia g„a uwaga, wiernosc, aby w kaz dej chwili dostrzec Jego wymagania i inicjatywe. Kolejna rada , jaka zaleca wprowadzic w z ycie, jest wytrwa„a modlitwa, przez ktora Bog udziela „aski, jesli cz„owiek o
nia prosi. Jednak nie nalez y o nia prosic dla w„asnej korzysci, ale
jako srodek do dzia„ania. Przyznanie cz„owiekowi roli wspo„pracownika zalez nego od „aski, nie prowadzi zatem do bezczynnosci, lecz przeciwnie ą jest przyczyna rozwoju wewnetrznego
cz„owieka, ktory wzrasta proporcjonalnie do wspo„pracy z „aska .
To wspo„dzia„anie jest konieczne, gdyz w przeciwnym przypadku „aska w zwyczajnym trybie dzia„ania pozostaje bezowocna23.
Biora c pod uwage fakt, z e „aska ca„kowicie jest darem Boz ym, ktory zupe„nie nie zalez y od naturalnych wysi„kow cz„owieka, Darowska zastanawia sie, czy na przyjecie „aski moz na w
jakis sposob sie przygotowac? Odpowiadaja c na to pytanie, mowi o przygotowaniu pod„oz a dla „aski. To przygotowanie polega
na przeciwstawieniu sie temu wszystkiemu, co w pierwszym
rzedzie jest sprzeczne z natura ludzka , czyli chodzi o przeciwstawienie sie tym sk„onnosciom, ktore atakuja i przeszkadzaja
naturalnej zdolnosci przyjecia „aski. Podkresla, z e nalez y rozwijac naturalne zdolnosci przez nabywanie odpowiednich sprawnosci w postaci cnot. Nastepnie trzeba kierowac sie czysta intencja , ktora ” daje „aske i opieke Boz a , bezpieczenstwo i si„e, wzrost
i p„odnosc odpowiednia celom Boz ymę 24. Dzia„anie Boz ej „aski
nie przekresla wewnetrznej wolnosci cz„owieka. Wolny wybor
woli pozostaje w cz„owieku i w stanie „aski, ktora nie niszczy
w„adz naturalnych, a tylko je udoskonala, przenikaja c nadprzyrodzonymi sprawnosciami, ktore sa bezposrednio dane duszy
przez Boga. Poniewaz te sprawnosci maja pomagac cz„owiekowi
Zob. Rekolekcje dla wychodza cych za ma z ą ”O miżos ciŻ (Pisma, t. 4, s. 147);
Rekolekcje przed kapituża , 1901, dz. cyt., s. 71, 143.
23

24 Kartki, cz. 1, s. 24; zob. Rekolekcje przed s lubami s. Gertrudy Sko
rzewskiej,
1873, (Pisma, t. 37, s. 13).
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w wykonaniu czynow przekraczaja cych przyrodzona zdolnosc
w„adz ludzkich, dlatego nie moga byc nabyte. Ich podmiotem sa
w„adze duszy. źaska razem z cnotami wlanymi i darami Ducha
Swietego stanowi nadprzyrodzony organizm umoz liwiaja cy cz„owiekowi dojscie do z ycia nadprzyrodzonego. Ten nadprzyrodzony organizm, a zw„aszcza „aska uczynkowa zawarta w nim,
porusza bezposrednio w„adze duchowe cz„owieka do dzia„ania
wyzwalaja cego ze stanu biernosci oraz potencjalnosci25.
Pogla dy Matki Marceliny wyra…nie podkreslaja potrzebe „aski przy stosowaniu srodkow przyrodzonych. Uwaz a ona, z e istnieje duz a roz nica w skutkach osia gnietych osobistym wysi„kiem, a przy pomocy „aski Boz ej. Naturalne srodki i w„asny wysi„ek pracy nie sa wystarczaja ce do pokonania namietnosci i pokus, ktore wymykaja sie spod wp„ywu rozumu i woli cz„owieka.
Wysi„ek pracy nad soba ma byc skierowany ku wspo„pracy z „aska , dlatego nalez y starannie czuwac nad dzia„aniem Boga i w
niczym sie mu nie sprzeciwiac, czyli byc wiernym „asce26.
Za„oz ycielka niepokalanek, jako zwolenniczka czynnej wspo„pracy z „aska , uwaz a, z e dojscie do doskona„osci wymaga czestego wzbudzania aktow cnot moralnych, by w ten sposob nabyc
sta„ych dobrych sk„onnosci, ktore u„atwiaja zapanowanie nad
pokusami i poddanie ich w„adzy rozumu. Dlatego mowi: ” Trzeba doskona„ej wiernosci w cia g„ym zabijaniu w sobie tego co
osobiste, potem co ludzkie i naturalne, na koniec, co nie w woli,
chociaz by najpiekniejsze, istotnie dobre by„o, ale nie wed„ug
wymagania Bogaę 27.
Zasada Matki Marceliny jest z ycie z Bogiem i dla Boga, co
w praktyce ma sie przejawiac odczytywaniem woli Boz ej i po25 Zob. Rekolekcje na uroczystos ci zakonne, 1881, (Pisma, t. 40, s. 13); por.
R. Kostecki, Tajemnica z ycia nadprzyrodzonego, Krakow 1926, s. 170; A. Lemonnyer, Notre vie divine, Paris 1936, s. 1-24.
26

Zob. Kartki, cz. 1, s. 23.

27

LS 20 V 1865 [b.m.], (Pisma t. 18, s. 104).
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stepowaniem wed„ug jej z a dan, dlatego nie uwaz a za dobry sposob pracy nad soba wed„ug z gory za„oz onego programu, ktory
ma doprowadzic do zdobycia kaz dej cnoty. Takie bowiem zaplanowanie pracy nad cnota lub walki z wadami nie bierze pod
uwage szerokiego zakresu roz nych trudnosci, jakie cz„owiek
spotykac moz e na swojej drodze. Sta d nasza Autorka dla wszelkiej pracy nad soba proponuje ” przezwyciez anie siebie w kaz dej
nadarzaja cej sie trudnosci, dok„adnosc w wype„nianiu kaz dego
obowia zku i da z enie do zacierania siebieę 28 w kaz dej najmniejszej nawet okolicznosci. Spe„niaja c bowiem te trzy warunki,
cz„owiek dokonuje w„asciwej pracy wewnetrznej.
3. S rodki rozwoju swietosci
Jednym ze srodkow umoz liwiaja cych chrzescijaninowi wzrost
w swietosci sa sakramenty: chrzest, Eucharystia i pokuta. Sakrament chrztu sw. udziela „aski odrodzenia duchowego i tworzy nowego cz„owieka, wszczepionego w Chrystusa i z yja cego
Jego z yciem. Przez chrzest ą jak naucza Darowska ą ida c za
sw. Paw„em, cz„owiek zostaje pogrzebany z Jezusem Chrystusem i z Nim zmartwychwstaje, aby moc z yc z yciem nowym (por.
Rz 6, 3-4)29.
Drugim sakramentem umoz liwiaja cym rozwoj swietosci jest
Eucharystia. Stanowi ona dla rozumu ” pokarmę jako Prawda
Chrystusa. Ona oswieca ludzki umys„ swiat„em wiary, pozwala
mu wszystko ogla dac i wszystko oceniac w swietle Boz ym.
Chrzescijanin zaczyna z yc z yciem duchowym bardziej intensywnym, a przede wszystkim bardziej nadprzyrodzonym i bardziej Boskim niz dotychczas ą teraz z yje, mysli i dzia„a nie
ludzkie ” jaę , nie stary cz„owiek, ale sam Jezus Chrystus: ” Teraz
zas juz nie ja z yje, lecz z yje we mnie Chrystusę (Ga 2, 20). Matka
28

Kartki, cz. 1, s. 31; zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 75.

29

Zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 31-32.
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Marcelina zjednoczenie to okresla ” nowym przymierzem miedzy dusza a Bogiem ą nowa rekojmia , zadatkiem pomocy Jegoę , ” poca„unkiem Jego zaslubinami z dusza ę . Darowska analizuje tylko duchowe i przemieniaja ce zjednoczenie cz„owieka,
ktore jest z natury trwa„e, cia g„e i nieprzerwane. Wed„ug niej,
chrzescijanin przyjmuja cy Cia„o Chrystusa staje sie z Nim nie
tylko jednym duchem, ale i cia„em. Takie zjednoczenie dzia„a w
cz„owieku przekszta„caja co, nastepuje stopniowa przemiana mysli, pragnien, rozwoj cnot nadprzyrodzonych: wiary, nadziei
i mi„osci, sta„osc w cnocie, trwa„e odwrocenie sie od z„a i od
spraw ziemskich. Jest nim rowniez zwrocenie sie cz„owieka ku
szczesciu wiecznemu. Zgodnie z nauka pisarzy ascetycznych, b„.
Marcelina uwaz a, z e cz„owiek przyjmuja cy Komunie sw. juz na
ziemi doswiadcza wielkiej s„odyczy i radosci. Stan ten autorka
okresla ” pocza tkiem uz ywania rajuę 30.
Mowia c o znaczeniu Eucharystii dla rozwoju z ycia duchowego, nie moz na pomina c zagadnienia czestotliwosci przyjmowania Komunii swietej. Darowska zaleca„a jak najczestsze przystepowanie do Sto„u Panskiego, ale konkretna decyzje pozostawia„a spowiednikowi. Takie zalecenie by„o czyms niezwyk„ym
w XIX w., jesli we…miemy pod uwage fakt, z e Polska pozostawa„a pod wp„ywem jansenizmu, ktory bardzo os„abi„ z ycie eucharystyczne. W propagowaniu czestego przyjmowania Komunii
sw. Darowska posz„a zdecydowanie dalej niz sw. Franciszek Salezy mowia cy, z e chrzescijanie, ktorzy pragna poboz nie s„uz yc
Bogu, nie powinni rzadziej niz raz w miesia cu przystepowac do
Komunii swietej. Tymczasem b„. Marcelina na d„ugo przed decyzjami sw. Piusa X zabiega„a niestrudzenie o uzyskanie pozwolenia na codzienna Komunie sw. dla siebie i zakonnic.
Notatka z rekolekcji, 15 XII 1857, (Pisma, t. 11, s. 29); zob. Rekolekcje wielkanocne, 1877, (Pisma, t. 38, s. 133); LS 19 VI 1867, Jaz„owiec, (Pisma, t. 20, s. 103107); por. S. Urbanski, Przez ycia eucharystyczne Matki Marceliny Darowskiej, w:
Eucharystia ą miżos c i dziekczynienie (Homo meditans, 9), red. W. S„omka, A. J.
Nowak, Lublin 1992, s. 291.
30
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Z Eucharystia na trwa„e jest zwia zany sakrament pojednania
jako najskuteczniejszy sposob przygotowania serca na przyjecie
Jezusa, ktory przynosi w nim cz„owiekowi wyzwolenie, g„adza c
wine i usuwaja c z„o31.
W da z eniu do swietosci, do ktorej cz„owiek jest przez Boga
przeznaczony i do ktorej ma zda z ac, przyrodzone si„y rozumu
ani przyrodzona prawosc woli nie wystarczaja , dlatego Bog daje
cz„owiekowi nadprzyrodzone swiat„o rozumu i nadprzyrodzona
energie woli, przez cnoty teologalne: wiare, nadzieje i mi„osc.
Maja one w z yciu chrzescijanskim zasadnicze znaczenie: stanowia jego istote, ustosunkowuja cz„owieka do Boga i jednocza go
z Nim. Ale kaz da z nich czyni to na swoj i sobie w„asciwy sposob: wiara jednoczy cz„owieka z Bogiem ą Prawda Pierwsza ; nadzieja ą z Bogiem, ktory jest szczesciem cz„owieka i go uszczesliwia; mi„osc ą z Bogiem, ktory jest nieskonczona Mi„oscia . Te
trzy cnoty teologalne, ktore cz„owieka stawiaja w bezposrednim
odniesieniu do Boga i okreslaja bliz ej najwyz szy sens i ostateczny cel z ycia ludzkiego, obrazuje w swoich naukach Marcelina
Darowska. Wed„ug niej, one powinny charakteryzowac uczniow
Chrystusa. Na pierwsze miejsce, odpowiednio do troistej struktury duchowej cz„owieka, wysuwaja sie wiara, nadzieja i mi„osc.
Pozosta„e cnoty, jak pokora, czystosc czy wyrzeczenie, „a cza sie
z tymi podstawowymi i stanowia ich uzupe„nienie (por. SC 9)32.
Istotne znaczenie dla swietosci posiadaja rowniez cnoty kardynalne: roztropnosc, sprawiedliwosc, mestwo i pokora.
Roztropnosc ą zdaniem Darowskiej ą jest cnota , ktora pozwala w konkretnych okolicznosciach z yciowych cele doczesne
podporza dkowywac celom nadprzyrodzonym. Ca„e jej dzia„anie
31

s. 145.

Zob. Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, Jaz„owiec 1928, cz. 2,

32 Zob. LS 29 III 1863, Jaz„owiec, (Pisma, t. 16, s. 52); Rekolekcje na kapitule,
1894, (Pisma, t. 5, s. 71); Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt.,
s. 17.
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Autorka ujmuje w kontekscie wychowawczym, roztropnosc kieruje bowiem rozwojem duchowym cz„owieka33.
Cnota sprawiedliwosci natomiast daje poczucie wspolnego
dobra, ucza c jednoczesnie zwalczania w cz„owieku wszelkiego
indywidualizmu, beda cego pewna forma egoizmu. Predysponuje do poswiecenia sie dla dobra zarowno ogolnego, jak i jednostek, stwarzaja c tym samym, wspolnote ludzi kochaja cych sie w
Bogu34. Ca„a esencjonalnosc cnoty sprawiedliwosci skupia sie
woko„ spe„niania obowia zkow, niewype„nianie ich jest bowiem
niewiernoscia wobec Stworcy, dlatego tez Marcelina uwaz a te
cnote za podstawe ca„ej pracy nad soba , za czynnosc, od ktorej
zalez y rozwoj swietosci cz„owieka. B„ogos„awiona nazywa ja
” porecza na drodze z yciaę 35.
Kolejna cnota kardynalna , maja ca istotne znaczenie w rozwoju swietosci jest mestwo. Matka Darowska nie mowi wprost o tej
cnocie, ale raczej stara sie omowic cnoty pokrewne mestwu, analizuja c przede wszystkim te sprawnosci, ktore udzielaja chrzescijaninowi w jego da z eniu do swietosci pewnej mocy. Do nich nalez a wytrwa„osc, cierpliwosc, „agodnosc i wielkodusznosc. Dla
tej cnoty stanowia one czynnik uzupe„niaja cy, bez ktorych pe„nia
mestwa nie jest moz liwa36.
Rownie istotnym srodkiem rozwoju swietosci, ktoremu Darowska poswieca wiele uwagi, jest cnota pokory. Jest ona fundamentem z ycia chrzescijanskiego, jej istota polega bowiem na
przyjeciu pe„nej prawdy o samym sobie. Jest to poznanie samego
33 Zob. Ksia z eczka do naboz enstwa Dzieci Maryi Niepokalanie Poczetej, Brody
1909, s. 196.
34 Zob. Komentarz do Regużki dla braci s wieckich„ , 1874, (Pisma, t. 9, s. 44-45);
Rekolekcje dla postulantek przed obżoczynami, 1875, (Pisma, t. 43, s. 176).
35

Kartki, cz. 1, s. 16, 42.

Zob. Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., 96, 99; por. A. S„omkowski,
Teologia z ycia duchowego w s wietle Soboru Watykanskiego II, opr. M. Chmielewski,
Za bki 2000, s. 153-154.
36
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siebie, tj. w„asnej ” nedzyę , ” nicestwaę oraz ” zepsuciaę . ” Widzenie swoich uczuc, swoich sk„onnosci, czynow takimi, jakimi rzeczywiscie sa ą bez mi„osci w„asnej, bez t„umaczenia sie nie tylko
przed drugimi, ale i przed samym soba ę 37.
Kolejnym srodkiem umoz liwiaja cym rozwoj z ycia wewnetrznego jest modlitwa. Za„oz ycielka niepokalanek okresla ja
jako ” stosunek wewnetrzny duszy z Bogiemę , rozumiany jako
” zwrot cia g„yę , ” cia g„e wo„anieę duszy do Boga jako swego Pana, Stworcy, Dobroczyncy i Oblubienca w kaz dej chwili swojego
z ycia. Inne okreslenie modlitwy, jakie podaje, to ” z ycie w Boguę
ca„ej ludzkiej istoty. To skierowanie sie ku Bogu ą zdaniem
Matki Marceliny ą powinno byc swiadome i dobrowolne, kierowane afektem, tj. ” wyp„ywac z g„ebi sercaę . Powinno ono wyp„ywac z czystej mi„osci, w niej wyraz a sie bowiem w„asciwy
stosunek chrzescijanina do Boga. Modlitwa powinna byc przeniknieta aktami mi„osci, poniewaz mi„osc Boga jest jej …rod„em38.
W rozwaz aniach b„. Marceliny modlitwa jest g„ownym narzedziem wspo„dzia„ania z Bogiem. Nazywa ja warunkiem i srodkiem z ycia nadprzyrodzonego, a takz e si„a owego z ycia. Poprzez
modlitwe moz liwe jest wyproszenie „aski u„atwiaja cej nawia zanie wewnetrznego kontaktu z Bogiem.
Wsrod srodkow umoz liwiaja cych rozwoj swietosci, Za„oz ycielka niepokalanek podkresla rowniez prace. Wyroz nia jej dwa
rodzaje: prace wewnetrzna i prace zewnetrzna . Pierwsza ozna37 ” Pokora to znajomosc siebieę . ą Rekolekcje o Najs wietszej Pannie na uroczystos ci przed 1 maja 1886, Jaz„owiec, (Pisma, t. 41, s. 47); ” Pokora to prawdaę .
ą Rekolekcje dla Panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 53; ” To znajomosc
prawdyę . ą Rekolekcje na uroczystos ci zakonne przed Wniebowzieciem, 1881, (Pisma, t. 40, s. 38); zob. Wstep do rekolekcji przeds lubnych, dz. cyt., s. 72-73; Rekolekcje przed Zielonymi Swia tkami, 1881, (Pisma, t. 40, s. 134); LK 3 II 1863, Lwow, (Pisma, t. 16, s. 33); LS 25 IV 1865, Jaz„owiec, (Pisma, t. 18, s. 77).
38 ” Bo modlitwa, to mi„osci wyraz, to echo pierwsze uczuc naszych dla Pana, to najbliz sze z Nim ogniwoę . ą Sżowko s wia teczne przed Boz ym Narodzeniem
1878, seria 2, (Pisma, t. 42, s. 73).
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cza wysi„ek opanowywania natury w sobie i skierowywania
swego z ycia osobistego do celu nadprzyrodzonego. Praca ta jest
dla kaz dego cz„owieka konieczna. Druga , Darowska rozumie nie
tylko jako trud maja cy na celu opanowywanie swiata, ale takz e
jako dzia„alnosc apostolska s„uz a ca uswieceniu innych ludzi.
Zobowia zany jest do niej kaz dy cz„owiek, ktory kierowany mi„oscia Jezusa chce uczynic wszystko dla dobra bli…niego. Darowska podkresla, z e praca zewnetrzna nie moz e przeradzac sie w
egoistyczne zajmowanie sie soba i nie moz e dokonywac sie kosztem lekcewaz enia pracy wewnetrznej, poniewaz obie wzajemnie
sie warunkuja . Jez eli praca ma s„uz yc doskonaleniu sie i upodobnieniu do Boga, to niewykonywanie jej przynosi chrzescijaninowi szkode. B„. Marcelina poleca wiec wykorzystywac kaz da
chwile zgodnie z powo„aniem cz„owieka. Praca moz e byc radosna i lekka, gdy pe„niona jest z mi„oscia do Boga i bli…niego.
Wowczas odczuwa sie jej trud jako umartwienie cia„a, lecz w duchu odczuwa sie wewnetrzne szczescie39.
W tym kontekscie Darowska przedstawia zwia zek pomiedzy
praca i modlitwa . Sa one jak ” dwie siostry rodzoneę . Modlitwa
nadaje czynom nadprzyrodzona wartosc, bez ktorej sa one martwe. Kaz dy czyn moz e byc zatem modlitwa , jesli wykonywany
jest dla Boga. To po„a czenie sprawia, z e cz„owiek staje sie wspo„pracownikiem Stworcy. Wszystko to mocniej „a czy go z Bogiem,
kszta„tuja c kontakt wewnetrzny o wiele silniejszy niz podczas
modlitewnych chwil w kaplicy40.
B„. Marcelina w swoich licznych naukach podkresla takz e
szczegolna role Maryi w z yciu duchowym chrzescijanina. Wynika ona z faktu, z e przez tajemnice niepokalanego poczecia Naj39 Zob. Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, dz. cyt., cz. 1, s. 83; Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, 1879, (Pisma, t. 39, s. 62); por. L. Pyz alski,
Droga dzieciectwa duchowego, t. 3, Kielce 1926, s. 304, 308.
40 Zob. Notatki rzymskie, 13 VII 1874, (Pisma, t. 3, s. 276); Konferencja 17, seria
7 ą O przegla dzie cażorocznej pracy, 29 VI 1903, Jaz„owiec (rkps).
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swietsza Panna jest ” wpisanaę w zbawczy plan Boz y41. Z tego
zachwytu nad tajemnica Niepokalanego Poczecia bierze pocza tek specyficzne dla Darowskiej naboz enstwo do Matki Boz ej. W
testamencie pisze: ” Jedno wam najszczegolniej polecam: kochajcie, czcijcie dusza i sercem, s„owy i czynami Niepokalana Matke
nasza Maryje. Trzymajcie sie jej wiernie i niezachwianie we
wszystkich chwilach i kolejach z ycia waszego. Na pocza tku i u
kresu prac waszych, waszej doczesnej pielgrzymki. Garnijcie sie
do Niej w ucisku i trudnosciach, a Ona was wspomoz e; oddawajcie sie Jej w pokusach, opuszczeniach i osch„osciach, a Ona
was usilni i z Panem Jezusem zbliz y ą soba zape„ni przestrzen
z Nim was dziela ca ; szukajcie Jej nie mniej w pomyslnosci i pociechach, a bezpieczne od miekkosci i z„udzen bedziecie. Pamietajcie zawsze, z escie Jej dziecmi, z e z was chwa„a sie Jej nalez y.
Uczcie drugich Ja mi„owac, do Niej sie uciekac, a nieba im przychylicieę 42.
Poboz nosc maryjna ą zdaniem Matki Marceliny ą powinna
wyraz ac sie przez fakt Jej nasladowania. Maryja, beda c z ywym
odbiciem swego Syna, daje kaz demu cz„owiekowi przyk„ad
wszystkich cnot. Zbliz ac sie do Maryi, to znaczy zbliz ac sie do Jej
Syna, a zatem powinnoscia chrzescijanina jest starac sie poznawac Jej cnoty, o nich czesto rozmyslac i realizowac je w swoim
z yciu przez ich nasladowanie43.
41 ” Spo„ecznosc stane„a pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia NMP, bo
jak Niepokalane Poczecie przygotowa„o narodzenie i zmartwychwstanie Pana,
w ktorym zbawienie swiata, tak ufamy, z e pod god„em i w moc „aski Jego, dojdziemy „atwiej do zmartwychwstania w duchu, do uczestnictwa w tym dziele
zbawieniaę . ą O Duchu Zgromadzenia i jego Konstytucji, 1887, (Pisma, t. 33, s. 2);
zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 174; Notatka nicejska, 19 III 1859, (Pisma, t. 12, s. 39); Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, dz. cyt., s. 5.
42

Testament dla Zgromadzenia, Borynicze, 1884, (Pisma, t. 8, s. 115).

” Aby moc, aby potrafic powiedziec cokolwiek o Niej, trzeba z yc z Nia
blisko, trzeba Ja znac, trzeba nam byc podobnymi do Nieję . ą Konferencja 1,
seria 5 ą Cel i duch Zgromadzenia, Jaz„owiec, 7 XI 1890, (rkps); zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 95.
43
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Poboz nosc maryjna powinna byc zakorzeniona w ” autentycznej duchowosci maryjneję (por. RM 48). B„ogos„awiona uczy
tego bardzo praktycznie: ” Nie dosc przywdziac suknie Niepokalanej, ale potrzeba, aby [siostry ą przyp. K. S.] nie lekcewaz y„y
sobie tego, uwaz aja c tylko za forme zewnetrzna , lecz rzeczywiscie przyoblek„y sie w Maryje, z eby bia„y habit by„ rzeczywiscie
odbiciem ich wnetrzaę 44. W innym miejscu pisze: ” Czystosc ą to
gwiazda z korony Niepokalanie Poczetej, a wyscie Jej corkami!
[Ż ] Stancie sie podobnymi Matce waszej: na nowa ere spo„eczenstwa naszego ą na Krolestwo Boz e w Krolestwie Maryi!ę 45.
Tak pojeta duchowosc maryjna, powinna wyraz ac postawe
chrzescijanina, ktory stara sie kszta„towac swoja duchowosc w
oparciu o duchowosc Maryi, kiedy swoja droge wytycza wed„ug
drogi Maryi, w„asne myslenie ustawia zgodnie z Jej mysleniem.
Duchowosc maryjna w tym znaczeniu, to duchowosc Maryi, ktora cz„owiek usi„uje sobie przyswoic. Chodzi wiec o duchowosc
na wzor Maryi. Obok poboz nosci ” do Maryię stawia zatem poboz nosc ” na wzor Maryię 46.
Innym srodkiem umoz liwiaja cym rozwoj duchowy jest umartwienie. Oznacza ono z ycie chrzescijanina, ktore nie jest poddane
zepsutej jego naturze, ale zgodne z wola Boga47. Za„oz ycielka
niepokalanek ukazuja c znaczenie umartwienia powo„uje sie na
Pismo swiete, w ktorym jest ono okreslane jako zaparcie sie, czy44

Rekolekcje przed Niepokalanym Poczeciem NMP, 1869, (rkps).

45

Cztery pogadanki rekolekcyjne, dz. cyt., s. 94.

Konferencja 1, seria 5, dz. cyt.; por. S. Napiorkowski, A. Sikorski, Maryjny
wymiar duchowos ci chrzes cijanskiej, w: Teologia duchowos ci katolickiej, red. W.
S„omka i inni, Lublin 1993, s. 370-374; J. Castellano, La spiritualit` mariana nella
”Redemptoris MaterŻ, w: La spiritualit` mariana nella Chiesa alla luce dellčenciclica
”Redemptoris MaterŻ, [bez red.], Roma 1988, s. 182-195; T. Goffi, Lčesperienza spirituale oggi. Le linee essenziali della spititulit` cristiana contemporanea, Brescia 1984,
s. 40-46; S. C. Napiorkowski, Matka mojego Pana, Opole 1988; S. T. Praskiewicz,
B. V. Maria nella vita spirituale, Roma 1996.
46

47

Zob. Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, dz. cyt., cz. 2, s. 117.
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li wyrzeczenie sie samego siebie: ” Jesli kto chce isc za mna , niech
zaprze sie samego siebieŻ ę (źk 9, 23). Najstraszniejszym wrogiem chrzescijanina jest przede wszystkim niew„asciwa mi„osc
samego siebie, sta d koniecznosc oderwania sie od siebie. Natomiast umartwienie, to smierc cz„owieka cielesnego, a powstanie
duchowego, a wiec wyzucie sie ze starego cz„owieka i przyobleczenie sie w nowego, aby ą zgodnie ze s„owami sw. Paw„a ą
mog„ w nim zamieszkac Chrystus (por. Ga 2, 20). Panowanie ducha nad cia„em stanowi ą zdaniem Darowskiej ą prawdziwa
cnote umartwienia, poniewaz pozosta„a czesc stanowi jedynie
dodatek czasami poz yteczny, a czasami nawet szkodliwy. Twierdzi, z e cia„o ze swoimi zmys„ami i popedami w roz norodny sposob umartwione zgodnie z potrzebami i moz liwosciami kaz dego
cz„owieka, nie tylko jest wielka pomoca dla ducha, ale i samo
przechodzi przemiany, staje sie ” swietymę (por. Kol 1, 21)48.
Umartwienie jest nie tylko cnota , ale raczej zbiorem cnot,
pierwszym stopniem do wszystkich innych, ktory polega na pokonywaniu przeszkod w celu przywrocenia rownowagi w„adz
i hierarchicznego ich porza dku. Z tego wynika, z e umartwienie to
nie cel, lecz srodek. Po to chrzescijanin sie umartwia, by z yc z yciem wyz szym; po to wyzbywa sie dobr zewnetrznych, by gruntowniej posia sc dobra duchowe; po to wyrzeka sie siebie samego, by posia sc Boga; po to tylko walczy, aby cieszyc sie pokojem;
po to umiera sam sobie, by z yc z yciem Chrystusowym, z yciem
Boz ym. Celem wiec umartwienia jest zjednoczenie z Bogiem.
B„. Marcelina dzieli umartwienie na wewnetrzne i zewnetrzne, przy czym to ostatnie okresla jako umartwienie zmys„ow.
Zmys„y to ” okna duszyę , przez ktore wszelkie z„o wchodzi do
niej i wprowadza zamet, burzy wewnetrzny pokoj, plami czyZob. Rekolekcje wielkanocne, Jaz„owiec, 1876, (Pisma, t. 37, s. 154); Rekolekcje przed Zielonymi Swia tkami, (Pisma, t. 40, s. 134); Rekolekcje wakacyjne dla Siostr
Pomocnic, 1879, (Pisma, t. 39, s. 67); por. P. Smolikowski, Rozmys lania wspolnie z
Chrystusem Panem odbywane, Krakow 1924, t. 2, s. 124.
48
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stosc sumienia i prowadzi do zerwania jednosci z Bogiem. Jest
wiec rzecza konieczna czuwanie nad zmys„ami, poskramianie
ich. Zwraca uwage na to, w jaki sposob nalez y je poddawac dyscyplinie ascezy. W tym celu podaje konkretne rady praktyczne,
maja ce u„atwic niedopuszczenie do rozd…wieku miedzy teoria
a postepowaniem. Pierwszym zmys„em, ktory poleca poddac
umartwieniu jest wzrok. Nieopanowana ciekawosc patrzenia
prowadzi do upodobania w rzeczach ziemskich, ktore z kolei sa
przyczyna wewnetrznych roztargnien i niepokoju duchowego.
Za dza postrzegania winna byc skierowana na piekno natury
swiata i rzeczy. Twory przyrody i cz„owieka po to sa , aby przez
nie moc dostrzegac Boga i wzbudzac do Niego mi„osc. Zauwaz a,
z e dusza beda ca na wyz szym stopniu zjednoczenia z Bogiem nie
jest w stanie zatrzymywac sie przez d„uz szy czas nad ” niczym
stworzonym ą nawet nad piekna przyroda ę , poniewaz jest ona
bezposrednio poch„onieta przez Boga49.
Kolejnym aktem umartwienia zewnetrznego jest strzez enie
zmys„u s„uchu. Wszystko bowiem, co przez s„uch dociera do
cz„owieka, wp„ywa bezposrednio na wyobra…nie i prowadzi do
rozbicia wewnetrznego skupienia. Umartwienie s„uchu wymaga
wiec, aby nie s„uchac tego, co by przeciwne by„o mi„osci bli…niego, czystosci, pokorze i innym chrzescijanskim cnotom, poniewaz ą jak uczy sw. Pawe„ ą ” wskutek z„ych rozmow psuja sie
dobre obyczajeę (1 Kor 15, 33). Uszy powinny byc otwarte dla
rozmow poz ytecznych, zamkniete zas dla proz nych, znies„awiaja cych czy blu…nierczych. Autorka nie domaga sie rygorystycznego umartwienia s„uchu, ale raczej roztropnego wykorzystywania go dla rozwoju cz„owieka (np. w nauce muzyki)50.
Nastepnym zmys„em wymagaja cym umartwienia wed„ug
Darowskiej jest zmys„ powonienia i smaku. Umartwienie pierwZob. Konferencja 12, seria 7 ą O Wielkim Pos cie, 16 II 1902, Jaz„owiec
(rkps); Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, dz. cyt., s. 67.
49

50

Zob. Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, dz. cyt., s. 71.
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szego z nich polega na odmawianiu sobie przyjemnosci przebywania w otoczeniu lub pomieszczeniach, ktore zawieraja mi„a
won. Taka rezygnacja przyczynia sie do zdobycia zas„ugi, podobnie jak przebywanie w miejscach o nieprzyjemnym zapachu,
np. wsrod chorych. Umartwienie zmys„u smaku wyraz a sie w
odmawianiu sobie pokarmow smacznych, lecz niekoniecznych
dla organizmu, i wyrzeczenie sie obz arstwa. W praktyce ą
stwierdza za sw. Franciszkiem Salezym ą umartwienie to winno wyraz ac sie w spoz ywaniu niewyszukanych potraw wspolnych nie zas w wymyslaniu samowolnych postow. Jedzenie moz e byc aktem doskona„ego umartwienia pod warunkiem, z e
podczas spoz ywania pokarmu chrzescijanin bedzie miec pe„na
swiadomosc tego, z e spoz ywa dar Boz y51.
Koniecznym warunkiem rozwoju duchowego cz„owieka jest
umartwienie cia„a. Darowska ma tu na mysli umartwienie fizyczne, przez ktore rozumie odejmowanie cia„u wszelkich rozkoszy, przyjemnosci i pociech nieporza dnych (niegodziwych).
Do istoty nie nalez a tu umartwienia nadzwyczajne, takie jak:
w„osienice, obrecze z elazne itp. Codzienne, zwyczajne wyrzeczenia sa duz o trudniejsze niz umartwienia nadzwyczajne, ktore
nie wymagaja od chrzescijanina systematycznej, wytrwa„ej pracy
nad soba . Umartwienia nadzwyczajne prowadza do lenistwa,
gdyz sa realizowane o wiele rzadziej niz zwyczajne, spe„niane
konsekwentnie kaz dego dnia. Wed„ug Darowskiej nadzwyczajnych umartwien nie nalez y podejmowac na w„asna reke, bez
pomocy „aski Boz ej i niezgodnie z Jego wola . Przyjete zas zgodnie z wola Boz a beda w wykonywaniu „atwiejsze, skuteczniejsze
i doskonalsze, a zarazem stanowic beda cwiczenie w mi„osci Boz ej, ktora wszystkie rzeczy czyni lekkimi i przyjemnymi52.
51 Zob. List M. Marceliny do s. Jo
zefy, Zerdzie, 27 VIII 1885, (Pisma, t. 10,
s. 61); Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, dz. cyt., s. 79; por. P. Smolikowski, Rozmys lania wspolnie„ , dz. cyt., t. 2, s. 125.

Zob. LS 20 I 1866, Jaz„owiec, (Pisma, t. 19, s. 20); Konstytucje Zgromadzenia
Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, Szymanow 1980, s. 133.
52
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Umartwienie cia„a ą zdaniem Matki Marceliny ą nie wyraz a
jego negacji. Nie wymaga niepotrzebnego lub niezgodnego z natura ludzka zaparcia sie siebie, dlatego nie uwaz a umartwienia
za cel sam w sobie, ale jedynie za srodek do celu, jakim jest zbawienie. Jest ono potrzebne i uzasadnione o tyle, o ile eliminuje
trudnosci i przeszkody hamuja ce rozwoj mi„osci Boz ej. Jesli natomiast przekracza te granice z uszczerbkiem dla zdrowia, sa
fa„szywe i niedopuszczalne53.
Praktyki zewnetrzne rowniez wtedy maja wartosc umartwienia, gdy cz„owiek nie przywia zuje sie do nich i w kaz dej chwili
jest zdolny do ich odrzucenia. Nalez y da z yc do tego, aby wynika„y one nie tylko z checi zniszczenia z„ych sk„onnosci i przeb„agania swoich win, lecz takz e z da z enia do upodobnienia sie do
Chrystusa. Matka Marcelina uznaje surowsze i systematyczne
umartwienia zewnetrzne jedynie w przypadku tych osob, ktore
Bog prowadzi ” droga z ycia pokutniczegoę . Racja takiego umartwienia jest rezygnacja z siebie w imie najwyz szej mi„osci do Boga. On wowczas jest inspiratorem owego umartwienia, powo„uja c do tego rodzaju praktyk ascetycznych, wyposaz a dusze rownoczesnie we wszystkie potrzebne „aski54.
B„. Marcelina twierdzi, zgodnie z nauka sw. Jana od Krzyz a55,
z e umartwienia wewnetrzne posiadaja wieksza wartosc od zewnetrznych, poniewaz bardziej bezposrednio zwalczaja z„o u jego podstaw. Jej zdaniem, umartwieniem wewnetrznym jest powscia ganie namietnosci, z a dz, oddalanie grzesznych mysli, odrzucanie w„asnej pychy. Te praktyki musza jednak „a czyc sie z
zewnetrzna ofiara , gdyz czysto wewnetrzne umartwienie jest

53

Por. P. Smolikowski, Rozmys lania wspolnie„ , dz. cyt., t. 2, s. 127-128.

Zob. Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 34); Konstytucje Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, dz. cyt., s. 133-134; Rekolekcje przed Zielonymi Swia tkami„ , dz. cyt., s. 134.
54

55

Por. Droga na Gore Karmel, I, 8.
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tylko po„srodkiem, ktory nie daje pe„nych i pewnych rezultatow
w rozwoju duchowym56.
Darowska najwieksza uwage przywia zuje do umartwienia
rozumu, ktore polega przede wszystkim na ujarzmieniu pychy
umys„u, uwaz anej za trudniejsza do pokonania niz pycha woli.
Utrudnia ona wiare i pos„uszenstwo, a dusza nia opanowana
kieruje sie wy„a cznie swoim planem. Najlepszym sposobem wyleczenia sie z owej pychy jest uleg„osc wobec prawd wiary. Nie
umartwiona z kolei wyobra…nia tworzy sobie fantastyczne wizje,
ktore moga przyniesc cz„owiekowi wiele szkody. Wobec tego
Autorka radzi czujnosc maja ca nie dopuscic do przywo„ywania
obrazow niepotrzebnych oraz powscia ganie samowoli wyobra…ni. Nieujarzmiona wyobra…nia pozbawia bowiem rowniez cz„owieka wewnetrznego skupienia, przede wszystkim podczas modlitwy, ale takz e w czasie codziennych zajec.
Umartwieniu wyobra…ni ma pomoc opanowywanie jezyka
i milczenie, przede wszystkim zas nie wtra canie sie do rozmow
innych. Jezyk cz„owieka jest wowczas umartwiony w stopniu
doskona„ym, gdy uz ywany bywa tylko do oddawania chwa„y
Bogu, jak to czyni„ sam Chrystus (por. Mt 12, 36)57.
Umartwienie woli polega g„ownie na pe„nieniu woli Boz ej.
Darowska sa dzi, z e aby w pe„ni podporza dkowac w„asna wole
woli Boz ej, nie wystarczy tylko nie chciec z„a. Niewskazane jest
objawianie najmniejszego nawet w„asnego pragnienia i to takz e
w rzeczach najlepszych, o ile towarzyszy temu gora czkowy pospiech, gdyz moz e on wywo„ac zbyt silne i …le ukierunkowane
natez enie woli. Umartwienie woli powinno takz e obja c powscia gniecie nadmierne pragnienia doskona„osci, poz a dania zjawisk
56 Zob. Rekolekcje o ro
z nych drogach, dz. cyt., s. 37; Rekolekcje przed Zielonymi
Swia tkami „ , dz. cyt., s. 134.
57 Zob. Rekolekcje o Narodzeniu Pana Jezusa dla sio
str, 3 I 1873, (Pisma, t. 37,
s. 97); Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, dz. cyt., s. 74; por. W. Scupoli,
Walka duchowa, prze„. A. Je„owicki, Krakow 1859, s. 28.
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mistycznych, checi ca„kowitego usuwania sie od przykrosci oraz
szukania wygodnego z ycia58.
Umartwieniu podlegac musi rowniez serce, zw„aszcza w zakresie pragnienia mi„osci w„asnej, poniewaz …rod„em wszelkich
ludzkich czynow jest serce. A zatem jakie serce, takie i uczynki.
Z prawdy tej wynika nastepna cecha umartwienia, zalecanego
przez Darowska , a mianowicie rozwoj z ycia duchowego jako
drogi ku doskona„osci. Z tej zasady uczyni„a ona fundament dla
wszystkich praktyk ascetycznych. Mia„a swiadomosc tego, z e
kaz dy cz„owiek na pocza tku swojej drogi ku swietosci stara sie
nakreslic jakis program dzia„ania, do ktorego mog„by wrocic
w chwilach pokus. Aby wyjsc naprzeciw tym potrzebom, radzi
rozpoczynac swoje z ycie duchowe od uroczystego aktu ca„kowitego poswiecenia sie Bogu. Aby taki akt wywo„a„ jak najg„ebsze
i najtrwalsze skutki, musi byc jednak poprzedzony spowiedzia
i Komunia swieta . Pomimo tego grozi mu jednak zatarcie sie w
pamieci z up„ywem czasu. Chca c temu zapobiec, radzi go powtarzac co jakis czas. Samo powtarzanie, aby by„o owocne, tzn.
by osoba mog„a sie zorientowac, czy robi postepy na drodze mi„osci Boga, musi byc po„a czone z pewnego rodzaju rachunkiem
sumienia. Oprocz tego podaje zalecenia w formie pytan: czy serce czesto i chetnie wspomina Boga? Czy wspominasz Boga
wsrod zajec i proz nosci swiata? Czy serce twe zwraca sie i wyrywa ku Niemu? Odpowiadaja c na te pytania, wierza cy moz e
przekonac sie, na jakim stopniu mi„osci aktualnie sie znajduje, by
mog„ podja c odpowiednie umartwienia w celu zrobienia jeszcze
wiekszego postepu. Darowska podkresla koniecznosc skierowania mi„osci w strone g„ownego jej Adresata, ktorym jest Bog. W
ten sposob mi„osc zostaje pozbawiona przewagi ludzkich uczuc,

58 Zob. Rekolekcje wakacyjne dla Sio
str Pomocnic, dz. cyt., s. 79; por. P. Smolikowski, Rozmys lania wspolnie„ , dz. cyt., t. 2, s. 135-137.
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prowadza cych do samolubstwa, egoizmu, przywia zania do rzeczy, przychylnosci dla jednych osob, a wstretu do drugich59.
Doskona„e umartwienie wymaga od cz„owieka dobrowolnej
i ca„kowitej akceptacji, dlatego b„. Marcelina zaleca przyjmowanie tych umartwien, ktore sam Bog cz„owiekowi zsy„a, gdyz tylko On jest nieomylny, a srodki przez Niego wybrane sa prawid„owe. Przeswiadczenie, z e Bog teraz tak chce i tak Mu sie podoba, przekonuje cz„owieka i zobowia zuje go do przyjmowania
nawet najmniejszych umartwien, do ktorych nalez a wszystkie
codzienne przykrosci i dolegliwosci60.
Darowska rozwaz a warunki u„atwiaja ce spe„nienie umartwienia. Najwaz niejszym jest „aska Boz a, dzieki ktorej umartwienie
staje sie „atwiejsze do zrealizowania. Okolicznoscia u„atwiaja ca
praktykowanie umartwienia jest mi„osc Boz a. Pozwala ona chrzescijaninowi przyja c kaz de umartwienie zes„ane przez Stworce,
a rownoczesnie udziela ulgi w trudzie jego znoszenia, wyposaz aja c zarazem cz„owieka w mestwo i odwage. Jak powiada sw.
Pawe„, ” mi„osc u„atwia zachowanie ca„ego zakonu i wszystkich
przykazan Boz ychę (Rz 13, 10).
Darowska nawia zuja c do nauki sw. Franciszka Salezego,
wymienia jeszcze jeden sposob u„atwiaja cy przyjecie wszelkiego
umartwienia ą ” swieta obojetnoscę . Jest to swiadome przyjecie
wszystkiego, co wola Boz a niesie cz„owiekowi, a wiec przyjecie
kaz dego umartwienia bez z adnej formy sprzeciwu61.
Jednym z najwaz niejszych zadan w zakresie umartwienia
,,oblubienczegoę ą twierdzi Darowska ą jest oddanie w ofierze
59 Zob. Rekolekcje wakacyjne dla Sio
str Pomocnic, dz. cyt., s. 72; Rekolekcje przed
Zielonymi Swia tkami„ , dz. cyt., s. 134; por. J. Bauer, De ”cordisŻ notione biblica et
judaica, ” Verbum Dominię 1962, s. 27-32; A. Guillaumont, Le Coeur, ” Etudes
Carmelitainesę 1950, s. 41-81.

Zob. LK 3 II 1863, Lwow, (Pisma, t. 16, s. 33); Rekolekcje o Narodzeniu Pana
Jezusa„ , dz. cyt., s. 97; Rekolekcje wakacyjne dla Siostr Pomocnic, dz. cyt., s. 76.
60

61 Zob. Konstytucje Zgromadzenia Sio
str Niepokalanego Poczecia NMP, dz. cyt.,
s. 130; Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, dz. cyt., cz. 2, s. 118.
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natury ludzkiej samemu Bogu. Ofiara ta stanowi szczyt wyrzeczenia sie wszystkiego, co przeszkadza w zjednoczeniu z Nim.
Z„oz enie siebie w ofierze nie oznacza jednak wyrzeczenia sie z ycia w poczuciu pogardy dla niego, lecz oddanie Bogu tego, co
najlepsze. Jest ono wyrzeczeniem sie w„asnej osoby, w„asnego
,,jaę jako autonomicznego pocza tku i inicjatora czynow. To ca„kowite wyniszczenie siebie samego prowadzi do ” smierci sobieę ,
ktora jest stanem zupe„nego ogo„ocenia. Darowska powie, z e
wowczas cz„owiek ” nie czuje sie byc soba ę . Stan ” smierci sobieę
nie oznacza biernosci poszczegolnych w„adz cz„owieka ani ich
przemiany lub naruszenia na p„aszczy…nie ontycznej, lecz tylko
przenikniecie i opanowanie przez nadprzyrodzone dary Boz e.
Nie chodzi tez o „amanie usposobien i naturalnych w„asciwosci
cz„owieka, ale o oczyszczenie i podniesienie ich na poziom nadprzyrodzony62.
Wed„ug Za„oz ycielki niepokalanek ” smierc w sobieę ma nie
tylko wymiar ascetyczny, polegaja cy na ca„kowitym umartwieniu zepsutej natury, ale rowniez mistyczny. Pojecie smierci mistycznej zaczerpniete zosta„o z nauki sw. Paw„a, ktory w drodze
do Boga wyroz nia trzy etapy: prawa, tj. niewoli; wiary, tj. wolnosci ewangelicznej i trzeci ą eschatologii, czyli chwa„y. Pierwszym krokiem na tej drodze jest chrzest beda cy mistycznym w„a czeniem w smierc i zmartwychwstanie Chrystusa. Stanowi on
dopiero zala z ek nowego z ycia i dzie„a wy„a cznie Boz ego. Jego
rozkwit wymaga smierci i zmartwychwstania ascetycznego, tj.
wyniszczenia przez cz„owieka skaz onej natury. Wowczas Bog
wnosi do duszy z ycie nadprzyrodzone, wszczepia je niejako w
” grobę umar„ej natury. Jest to pocza tek uczestnictwa w zmartwychwsta„ym z yciu Chrystusa, ktore charakteryzuje sie ą wed„ug Matki Marceliny ą trzema cechami: ca„kowitym po„a cze62 Zob. Rekolekcje dziecinne„ , dz. cyt., s. 12; Rekolekcje dla starszych panienek
przed s w. Jozefem, dz. cyt., s. 121; Rekolekcje o Narodzeniu Pana Jezusa„ , dz. cyt.,
s. 99.
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niem woli cz„owieka z wola Boz a przez mi„osc, szukaniem jedynie chwa„y Boz ej oraz stabilnym pokojem, poniewaz rozpocze„o
sie, ” b„ogie westchnienie wiecznoscię 63.
Nastepnym rownie istotnym srodkiem umoz liwiaja cym rozwoj duchowy cz„owieka stanowia rekolekcje. W nauczaniu Darowskiej wyraz aja one dwie rzeczywistosci: ” zebranie wszystkich lub kilku srodkow wychowania duchowego w celu stosowania ich przez okreslony czasę oraz ” postawienie duszy swojej
w samotnosci przed Bogiem i prace nad dusza dla Niegoę 64. Zasadniczym celem rekolekcji jest wewnetrzne nawrocenie cz„owieka. Cel szczego„owy natomiast stanowi poznanie prawdy
o sobie i Bogu, poznanie woli Boz ej wobec siebie samego, swego
powo„ania, sytuacji z yciowej itp. Rekolekcje pomagaja chrzescijaninowi przeprowadzic w ciszy i skupieniu analize swojego z ycia. Rekolekcje powinny tez przyczynic sie do pog„ebienia wewnetrznego przez rozbudzenie z ycia modlitewnego i sakramentalnego, zerwanie z grzechem oraz wszystkimi z„ymi sk„onnosciami cz„owieka. Szczegolna role przypisuje rekolekcjom, ktore
cz„owiek odprawia po raz pierwszy w swoim z yciu. Nazywa je
” konturem w rysunkuę . Ich zadaniem jest doprowadzenie
chrzescijanina do uznania swojej grzesznosci i przeprowadzenia
gruntownej przemiany z ycia65.
Matka Marcelina zwraca uwage na koniecznosc spe„nienia
okreslonych warunkow pozwalaja cych osia gna c zamierzony cel
przeprowadzanych rekolekcji. Pierwszy z nich to czysta intencja
oraz pragnienie odczytania i spe„nienia woli Boz ej, drugi stanowi odrzucenie wszelkiej bariery miedzy dusza a Bogiem, trzecim
natomiast jest realizacja w z yciu osobistym poznanej prawdy,
63

LS 19 VI 1868, Jaz„owiec, (Pisma, t. 21, s. 62).

64

Rekolekcje o roz nych drogach, dz. cyt., s. 10.

Zob. Konferencja 14, seria 3 ą O trzeŚwos ci i harcie ducha, 27 II 1887, (Pisma, t. 42, s. 173); Konferencja 42, seria 5 ą O duchu sżuz enia bliŚnim, 8 XI 1886,
(rkps); Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 5.
65

170

Katarzyna SWIERSZCZ

czyli postepowanie wed„ug odczytanej woli Boga. Chrzescijanin
powinien wyniesc z rekolekcji scisle okreslone postanowienie
wraz z pragnieniem wype„niania go i utrwalenia przez cia g„e
powtarzanie w pracy wewnetrznej nad soba . Postanowienia tego
nie nalez y podejmowac w momencie g„ebokiego przez ycia duchowego, poniewaz wtedy cz„owiek jest gotowy do z„oz enia nieroztropnie kaz dej obietnicy. Czesto po usta pieniu owego stanu,
przekonuje sie o niemoz liwosci zrealizowania przyrzeczen.
W zakresie tresci i metody przeprowadzania rekolekcji ą
zdaniem Darowskiej ą trudno jest trzymac sie scis„ych schematow, poniewaz zalez a one od s„uchaczy, do ktorych g„oszone sa
rekolekcje, od poziomu ich z ycia wewnetrznego, wieku itp.
Uwaz a, z e podczas przeprowadzanych rekolekcji nalez y najpierw
przedstawic ogolne powo„anie chrzescijanina zgodne z mysla
Boz a oraz indywidualne powo„anie kaz dego z uczestnikow biora cych udzia„ w odprawianych dniach skupienia. Nastepnie nalez y przejsc do omowienia prawdy, z e Bog jest pocza tkiem
i koncem z ycia cz„owieka. Dalszym tematem nauk rekolekcyjnych winien byc grzech, obudzenie do niego wstretu, wywo„anie
z alu i skruchy oraz przygotowanie do sakramentu pokuty. Po
przeanalizowaniu wnetrza duszy rozwaz ania rekolekcyjne maja
ukazac Boga jako Ojca przebaczaja cego i czekaja cego na powrot
cz„owieka, ktorego jedna z g„ownych cnot powinna byc pokora.
Dalsze prawdy stanowia dogmaty o smierci, sa dzie i piekle. Darowska uwaz a, z e na zakonczenie nalez y ukazac wszystkie cnoty
w ich praktycznym zastosowaniu tak, aby zosta„y zrozumiane
i odczute przez uczestnikow66.
Matka Marcelina oprocz rekolekcji zbiorowych wymienia tez
indywidualne, maja ce na celu przedstawienie jakiejs prawdy, jej
wyjasnienie itd. W tym przypadku najwaz niejsze jest, aby rekolekcjonista odznacza„ sie duz ym doswiadczeniem w z yciu we66 Zob. Rekolekcje przed uroczystos cia Serca Jezusowego, (Pisma, t. 4, s. 137); Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, dz. cyt., s. 9.
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wnetrznym i odpowiednia wiedza teologiczna , ktora w zalez nosci od zaistnia„ej potrzeby bedzie sie pos„ugiwa„ 67.
Rekolekcje, zdaniem Darowskiej, stanowia nie tylko srodek
pomagaja cy w rozwoju z ycia duchowego chrzescijanina, ale
rowniez sa sposobem na odrodzenie duchowe spo„eczenstwa
polskiego. Sta d tez uzna„a je za jedno z zadan apostolskich swojego Zgromadzenia68.
Mowia c o srodkach rozwoju swietosci, b„. Matka Marcelina
wiele uwagi poswieca takz e kierownictwu duchowemu. Pomaga
ono przede wszystkim w doprowadzeniu cz„owieka do zjednoczenia z Bogiem, nabycia przez niego umiejetnosci modlenia sie,
uprawiania ascezy oraz korzystania ze srodkow naturalnych
i nadprzyrodzonych. Darowska twierdzi, z e z kierownictwa duchowego powinni korzystac wszyscy ludzie, zarowno osoby z yja ce w swiecie laikatu, jak rowniez ci, ktorzy sa powo„ani do z ycia zakonnego, czy tez osoby prowadzone przez wewnetrzne
trudnosci „askami nadzwyczajnymi. W pierwszym przypadku
kierownikiem duchowym moz e byc kap„an odznaczaja cy sie odpowiednimi walorami etycznymi (mi„oscia Boga i bli…niego, roztropnoscia , osobistym doswiadczeniem, cierpliwoscia , wewnetrznym spokojem i znajomoscia swiata oraz ludzi). Winien on swoim przyk„adem stopniowo zachecac dusze do ca„kowitego wyzbycia sie wszelkich niedoskona„osci, ma tez czuwac, by w duszach poboz nych nie rozbudzic niew„asciwego pragnienia stanow nadprzyrodzonych, lecz nieustannie im uswiadamiac, iz
doskona„osc osia ga sie poprzez wykonywanie codziennych
67

Zob. Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 16).

Zob. LS 5 II 1864, Jaz„owiec (Pisma, t. 17, s. 18); Rekolekcje przed kapituża ,
1901, (Pisma, t. 5, s. 94); Reguża Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP,
1886, (Pisma, t. 33, s. 14, 117). Za z ycia Autorki, w Polsce nie istnieja cej na mapie, nie by„o zwyczaju odprawiania rekolekcji zamknietych, dlatego tez sama
prowadzi„a rekolekcje dla siostr, dzieci, wychowanek, par przedslubnych i osob
swieckich, dla wychodza cych za ma z , dzieci przed I Komunia sw. w 1873, 1883
i 1885 roku, dla wychowanek w 1880, 1881 i 1885 roku
68
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obowia zkow i prace nad soba . W drugim przypadku ostrzega,
by po odczytaniu powo„ania zakonnego danej osoby nie odcia gac jej od pojscia do zakonu pod pozorem wyprobowania go
w swiecie. Kieruja cy duszami prowadzonymi drogami nadzwyczajnymi winien odznaczac sie wielka znajomoscia nauki mistycznej oraz autentyczna swietoscia z ycia, ktorej potem jest w
stanie udzielac innym w mysl psychologicznej zasady, z e przekazac moz na tylko te wartosci, ktore posiada sie samemu. Musi
rowniez umiec rozpoznawac „aski nadzwyczajne oraz srodki,
ktorymi Bog prowadzi dusze, by odroz nic w„asciwe zjawiska
nadprzyrodzone od z„udzen czy histerii. W prowadzeniu dusz
mistycznych nalez y zwracac uwage nie tyle na „aski nadzwyczajne, ile na prace wewnetrzna cz„owieka nad w„asna nedza , co
ma doprowadzic dusze do prawdziwej pokory69.
Darowska zaleca rowniez , by przewodnik duchowy zacheca„
do optymizmu opartego nie tyle na sobie, ale na Bogu, i s„uz y„
swoja pomoca w trudnych chwilach. Kierownikowi duchowemu
nigdy nie wolno postepowac wed„ug tego, ” czego z a daja dane
duszeę , poniewaz najczesciej nie widza one swoich brakow. Powinien on natomiast postepowac zgodnie z tym, co w danej
chwili reprezentuje podopieczny i zgodnie z odczytanymi wymaganiami Boga wobec danej duszy ludzkiej70.
Darowska podkresla, z e spowiednik beda cy kierownikiem
duchowym powinien w pracy nad rozwojem duchowym danego
cz„owieka zabronic mu cia g„ego powracania do winy juz uznanej
i odpokutowanej. Do winy zas nie wynagrodzonej kaz e nieZob. Kartki, cz. 1, s. 24; LS 8 III 1866, Jaz„owiec, (Pisma, t. 19, s. 40); Rekolekcje przed kapituża , 1901, dz. cyt., s. 91; Notatka nicejska, dz. cyt., s. 9; por. sw.
Teresa z Avila, Z ycie, 13, 16; 26, 3; tenz e, Droga doskonażos ci, 5, 2, 4; tenz e, Twierdza wewnetrzna, VI, 1, 8; VI, 8, 9-11; sw. Jan od Krzyz a, Droga na Gore Karmel,
Wstep, 4; J. W. Gogola, Kierownictwo duchowe, Krakow 1999, s. 71-77; S. Mojek,
Kierownictwo duchowe, w: Teologia duchowos ci katolickiej, dz. cyt., s. 332-351;
P. Rostworowski, Kierownictwo duchowe, Krakow 1997, s. 26-27.
69

70

Zob. Kartki, cz. 1, s. 33-34.
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ustannie powracac, az do jej naprawienia. Jesli b„edy nie by„y
zauwaz one przez bli…nich, nie nalez y ich ujawniac, chyba z e dobro innych osob tego wymaga. Natomiast kierownik duchowy,
ktoremu winy chocby najciez sze zosta„y wyznane, ma obowia zek zachowac je w tajemnicy. Wypadki z„a uczynionego publicznie powinny byc natychmiast wyjasnione. Zadaniem spowiednika jest ukazanie chrzescijaninowi stanu z„a w ca„ej surowosci prawdy i stosownie do jago charakteru. Wszelkie zas upominanie ma na celu wyrobienie w nim czujnosci sumienia i umiejetnosci oceny zarowno siebie, jak i swoich bli…nich71.
Osoba kierowana powinna okazac ca„kowite zaufanie Bogu,
szczegolnie w momentach niepowodzen oraz upadku w z yciu
duchowym. Zaufanie takie jest dowodem duchowej dojrza„osci
chrzescijanina, ktory umie Bogu z„oz yc osobista ofiare z w„asnego cierpienia i zwa tpienia oraz pok„ada w Nim ca„a swoja nadzieje. Taka postawa wia z e sie jednoczesnie z obowia zkiem okazywania kierownikowi duchowemu pos„uszenstwa, poniewaz
jest to kontynuacja poddania sie woli Boz ej, ktora kap„an pomaga odczytac. Darowska zgodnie z nauka sw. Franciszka Salezego
nie uwaz a jednak, z e pos„uszenstwo to powinno miec charakter
bezwzgledny, ale wymaga szczerosci i zaufania ze strony osoby
kierowanej72.
Reasumuja c mysli Matki Darowskiej na temat swietosci
cz„owieka, nalez y stwierdzic, z e posiadaja one charakter praktyczny. Uzna„a ona za s„uszne dzielic sie najwyz szymi wartosciami duchowymi z innymi lud…mi, nie zas przekazywac im jedynie teorie. Moz na zatem wskazac na cel bliz szy i dalszy jaki
przyswieca„ nauczaniu b„. Marceliny. Celem bliz szym by„a troZob. tamz e, s. 21; Reguża Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP,
dz. cyt., s. 95.
71

72 Zob. Kartki, cz. 1, s. 14-15; LS 8 III 1866, Jaz„owiec, (Pisma, t. 19, s. 40);
por. J. Bochenek, Zarys ascetyki, Warszawa 1972, s. 325.
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ska o uswiecenie ludzi. Autorka g„osi„a powszechnosc powo„ania do swietosci. Z powszechnoscia powo„ania do swietosci scisle wia z e sie w Jej doktrynie troska o duchowe odrodzenie narodu. Poniewaz Matka Marcelina by„a przede wszystkim praktykiem z ycia duchowego a nie teologiem, swoja nauke przedstawi„a w oparciu o rodza ce sie potrzeby religijne cz„owieka i ducha
czasu. Stara„a sie odpowiadac na wewnetrzne potrzeby spo„eczenstwa polskiego z yja cego pod zaborami i rozproszonego na
emigracji. Proponowa„a mu da z enie do odnowy z ycia narodowego poprzez odrodzenie duchowe pojedynczego cz„owieka,
dlatego tez koncepcja swietosci cz„owieka jaka stworzy„a, mia„a
s„uz yc odnowie wewnetrznej ca„ego spo„eczenstwa polskiego.
Celem dalszym natomiast, jaki wyznaczy„a dla swojej nauki
Marcelina Darowska by„a chwa„a Boz a. Taka celowosc analizowanej tu nauki Darowskiej czyni ja ponadczasowa , pe„na humanizmu i antropologicznego optymizmu. Szczegolnie maja c na
uwadze takie zagadnienia, jak modlitwa, ktorej potrzebe coraz
bardziej odczuwa zagubiony w doczesnosci cz„owiek wspo„czesny, mi„osc, ktorej ludzkosc wcia z potrzebuje, czy tez z ycie w „asce niedowartosciowane przez chrzescijanina obecnie tak czesto
nastawionego na konsumpcje, czy wreszcie podjecie walki ze
skaz ona natura ludzka . Nauka Darowskiej przypomina wszystkie te podstawowe wartosci i przybliz a je cz„owiekowi XXI w.,
aby i on ą wchodza c na droge swietosci ą mog„ powiedziec:
” Pan moj i Bog moj. On pierwszy ą Nigdy bez Niego! On mi
ponad wszystkich i wszystkoę .

Ks. Stanis„aw URBAN SKI

ME STWO W UJE CIU
BĄ. MARCELINY DAROWSKIEJ
Mistrzowie z ycia duchowego wysoko cenia mestwo, zaliczaja c je do cnot kluczowych dotycza cych z ycia cz„owieka, zw„aszcza zwia zanego z heroizmem i meczenstwem za wiare. Ale rozwoj z ycia duchowego rowniez wymaga od chrzescijanina wielkiego mestwa w pokonywaniu s„abosci natury, dlatego pomaga
ono w przeobraz eniu ducha cz„owieka podatnego na z„o oraz
otwiera go na przyjecie „aski Boz ej. Poniewaz jest nadprzyrodzonym umocnieniem danym przez Stworce, a nie tylko cnota
nabyta wy„a cznie ludzkim wysi„kiem, chociaz zdobywa sie ja
przez asceze, to jednak cnota mestwa jest zakorzeniona w nasladowaniu Chrystusa oraz w modlitwie. Ida c za przyk„adem Jezusa, chrzescijanin dzieki tej cnocie zmierza do osia gniecia celu, jakim jest swietosc, pokonuja c wszelkie zagroz enia napotykane na
drodze codziennego z ycia. Jednoczesnie uzdalnia ona cz„owieka
do dawania swiadectwa o Jezusie. Moz na powiedziec, z e mestwo powinno byc sta„a cnota na drodze chrzescijanskiego z ycia,
gdyz ma prowadzic cz„owieka ku celowi nadprzyrodzonemu.
1. Pojecie mestwa
B„. Marcelina zasadniczo nie podaje definicji cnoty mestwa,
ale jej dzia„alnosc sprowadza do pracy duchowej, do osia gniecia
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szczytu doskona„osci. Uwaz a, z e pierwsze akty mestwa wyraz aja
sie w da z eniu do zdobycia ” smierci sobieę , czyli do wyniszczenia mi„osci w„asnej, wyrzekniecia sie w„asnej woli i wszelkich
popedow skaz onej natury. Najwieksza przeszkoda do osia gniecia swietosci jest mi„osc w„asna, ktora Autorka okresla jako ” potwora rzucaja cego p„aszcz k„amstwa na wszystko, kusiciela duszy od pocza tku, wroga pierwszego i smiertelnego, ktory sprowadza ze szczytow i w przepasc stra ca, ktory zabija na wiekię 1.
Przyczyny takiej oceny tkwia w analizie mi„osci w„asnej.
Wyklucza ona bowiem z ycie Boz e w chrzescijaninie, ktory nie
chce uznac Boga i Jego woli. Dlatego istota mi„osci w„asnej wyraz a sie w samolubstwie odrzucaja cym wdziecznosc wobec
Stworcy oraz w nierealizowaniu Jego woli. Cz„owiek zamiast
Boga wybiera fa„szywe i z„udne przedmioty, ktore przynosza
cierpienie i odejscie od Niego2; uznaje siebie za pocza tek i ostateczny cel z ycia. W rezultacie chodzi o pragnienie bycia rownym
Bogu, posiadanie doskona„osci Boz ych i dysponowanie wszystkimi srodkami wioda cymi do nich. Samo pragnienie wielkosci
i doskona„osci nie jest z„em, ale gdy wyp„ywa z mi„osci w„asnej
jest obraza Stworcy3, dlatego ą zdaniem B„ogos„awionej ą cnota mestwa daje odwage do zwalczania mi„osci w„asnej oraz do
pokonywania nielicznych przeszkod i pokus trudnych do zwalczania i nieustannie powtarzaja cych sie. Wzywa ona do cia g„ego
podejmowania wysi„ku, by je zwyciez yc4.

1 Rekolekcje dla kandydatek, nauka 5, (rkps, lu…ne kartki); zob. Rekolekcje dziecinne przed I Komunia s w., 1883, (Pisma, t. 45, s. 103).
2 Zob. Rekolekcje jarosżawskie przed Wniebowzieciem Najs wietszej Panny, 1876,
(Pisma, t. 38, s. 37).

Zob. Rekolekcje dla panienek wychodza cych z Zakżadu, 1875, (Pisma, t. 46, s. 42);
Nauka rekolekcyjna, (Pisma, t. 41, s. 150-151).
3

4 Zob. LJK 10 III 1855, Zerdzie, (Pisma, t. 10, s. 40); Pamietnik, cz. 2 (12 X
1890), s. 1.
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2. Cnoty pokrewne cnocie mestwa
Za„oz ycielka niepokalanek zwroci„a wieksza uwage na omowienie cnot pokrewnych mestwu.
A. Cnota wytrwa„osci
Na pierwszym miejscu przedstawia cnote wytrwa„osci. Zazwyczaj mistrzowie z ycia duchowego prezentuja wytrwa„osc razem ze sta„oscia , poniewaz obie te cnoty maja wspolny przedmiot5. Chociaz Darowska nie uz ywa terminu ” sta„oscę , to jednak
z jej pouczen wynika, z e odroz nia wytrwa„osc od sta„osci jako
cnote maja ca odrebny przedmiot. Sta„osc polega na walce duchowej i cierpieniu az do konca, na pewnej nieustepliwosci wobec pojawiaja cych sie trudnosci, przede wszystkim namietnosci;
na nie ustawaniu w wysi„kach mimo uporczywosci tych przeszkod. Natomiast wytrwa„osc ma za przedmiot jedna specjalna
okolicznosc, ktora nieraz bardzo utrudnia chrzescijaninowi
utrzymanie sie na obranej drodze, a mianowicie okolicznosc czasu. Jej dzia„anie polega na tym, z e w pracy nad udoskonaleniem
wyposaz a cz„owieka w moc, dzieki ktorej moz e on nie poddawac sie z adnym przeciwnosciom ani znudzeniu powstaja cemu
w wyniku powtarzania sie tych samych czynnosci, zw„aszcza
gdy sie przecia gaja w czasie. Dlatego B„ogos„awiona pisze, z e
w ” pracy nad z„em jest niezbedna si„a, z eby wytrwacŻ , bo na
przyk„ad opanowanie mi„osci w„asnej, albo innych z„ych popedow, niezmiernie bywa z mudne i d„ugieę 6. Sta d tez wymaga
szczegolnego hartu ducha, ktory daje cnota wytrwa„osci. Daje

5

Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, Krakow 1948, t. 2, s. 443.

Rekolekcje przed s wietem Oczyszczenia NMP, 1885, nauka 3, (rkps); zob. List
o. H. Kajsiewicza do M. Darowskiej, Jaz„owiec, 19 XI 1867, (rkps).
6
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ona moc, aby nie poddawac sie z adnym przeciwnosciom, mimo
z e nie widac szybkiego rozwia zania7.
Wytrwa„osc, wed„ug Darowskiej, domaga sie stanowczosci
woli, ktora nie moz e wahac sie ani byc po„owicznie ustosunkowana wobec trudnosci, zw„aszcza wobec namietnosci, dlatego
nie moz e ustawac w wysi„kach, mimo uporczywosci tych przeszkod. Autorka wysuwa na pierwsze miejsce stanowczosc woli
ludzkiej wzgledem woli Boz ej. Uwaz a, z e nigdy nie moz na odsta pic od raz poznanej i zrozumianej woli Boz ej8.
B„ogos„awiona wyroz nia wole dobra i ” ca„kowita ę . Dobra
wola pragnie tego, czego sam Bog chce od cz„owieka, czyli tego,
co zamierzy„ przez jej spe„nienie, jakie jej zadania powierzy„
i czego od niej wymaga. ” Ca„kowitaę wola chce tego ” szczerze,
gora co, bezwarunkowo, bezwzglednie, jest gotowa sercem ca„ym
na wszystko, na wszelkie srodki, jakie jej Opatrznosc przedstawi:
trud i walke, przeszkody i przeciwnosci, upokorzenia i hanby,
g„od i ch„od, na smierc sama . Smierc wsrod opuszczenia, gromow i potopienia ca„ego swiata, w meczenstwie cia„a i ducha. Ta
ca„kowita ą dobra dopiero jest wola ę 9. Dlatego Autorka nie
uznaje w pracy nad soba woli ” przyzwalaja ceję , ktora co prawda
jest nieprzychylna z„u, ale nie odrzuca go zdecydowanie. Chrzescijanin chce tylko ogolnie dobra, biernie chce zbawienia swego
i drugich. Taka wola w przekonaniu Autorki nie jest wola z„a ,
ale niewiele wiecej czyni od z„ej i wiedzie do zupe„nej niewiernosci oraz zatraty ducha.
Wed„ug Autorki, w formacji duchowej nie wystarczy tylko
miec wole ca„kowita i stanowcza , ale trzeba tez uciekac sie do
pomocy Boz ej. Wytrwa„osc bowiem jako dar Boz y, wyprasza sie
przez modlitwe i dlatego nalez y usilnie prosic Boga o nia . Opie7 Zob. Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 28); LK 4 I 1861, (Pisma, t. 14, s. 7-8); Notatka nr 4 z dnia 29 XII 1857 (Pisma, t. 11, s. 43-44).
8

Zob. Kartki, cz. 1, s. 28.

9
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raja c sie na „asce Boz ej, chrzescijanin jest w stanie wytrwac do
konca. Przyk„ad da„ sam Jezus w swoim z yciu, przede wszystkim podczas Meki, dlatego wierza cy winien w nabywaniu tej
cnoty wspo„pracowac z Jesusem i cwiczyc ja nie tylko przy wielkich wydarzeniach, ale w drobnych czynach, z ktorych sk„ada sie
codzienne z ycie. Poniewaz sta„e wykonywanie ma„ych cnot
wymaga wiecej wytrwa„osci niz duz e czyny.
Darowska zaleca jeszcze jeden srodek wspomagaja cy praktykowanie cnoty wytrwa„osci. Jest nim niepoddawanie sie w„asnym
s„abosciom oraz nieustanna pamiec o Chrystusie; pamiec o tym,
z e moje z„o czynione innemu cz„owiekowi, krzywdzi Go10.
B. Cnota cierpliwosci
Nastepna cnota zwia zana z mestwem, jest cierpliwosc. Poniewaz formacja z ycia duchowego wymaga wielkiego wysi„ku
i pracy osobistej, dlatego cz„owiekowi potrzebna jest ta cnota, zarowno w momencie poznania swojej i cudzej nedzy, jak i w czasie trwania procesu rozwoju z ycia duchowego. Cierpliwosc jest
tez potrzebna podczas nieuzewnetrzniania swoich smutkow, za„aman, wywo„anych przez niepowodzenia i pokusy. Wszystkie
trudnosci i upokorzenia powinny byc znoszone z wiara i weselem (por. J 16, 33; 2 Kor 7, 4; 12, 10; Jk 5, 13), sam bowiem Chrystus obieca„ pomoc w tych ciez kich chwilach11. Darowska pisza c
” wskazowki dla chorychę wymaga od nich zachowania rownowagi ducha w czasie przez ywania cierpien fizycznych. Nawia zuje tutaj do nauki sw. Franciszka Salezego12 o opanowaniu
strony fizycznej przez duchowa i zdanie sie w sposobie leczenia
10

Zob. Rekolekcje przed s wietem Oczyszczenia NMP, dz. cyt.

Por. P. Smolikowski, Rozmys lania wspolnie z Chrystusem Panem odbywane,
Krakow 1924, t. 2, s. 68-72
11

12 Por. Filotea, czyli droga do z ycia poboz nego, prze„. H. Libinski, Olsztyn 1985,
s. 129-133.
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na wole prze„oz onych. Wszelkie objawy niecierpliwosci uwaz a
za ” owoce pychy i braku umartwienę . Im bardziej dusza wewnetrznie urobiona, tym „atwiej znosi przykrosci i cierpienia
choroby; tym „atwiej panuje nad fizyczna niemoca . Aby taki stan
doskona„osci wewnetrznej osia gna c, nalez y konsekwentnie pracowac nad soba . Cierpliwosc bowiem wymaga znoszenia na co
dzien wielu cierpien mniejszych niz cierpienia choroby i trwaja cych przewaz nie d„uz ej niz choroba13.
Za„oz ycielka niepokalanek nie tylko bierze pod uwage cierpienia fizyczne. Uwaz a, z e o wiele istotniejsze dla z ycia duchowego sa cierpienia moralne, wyp„ywaja ce z roz nych zwyk„ych
trudnosci z ycia. Nie chodzi tutaj o znoszenie cierpien zaszczytnych, przynosza cych chlube, ale o te ma„e i codzienne cierpienia.
Dlatego zaleca, by nie uz alac sie nad soba , poniewaz wszelkie
roztkliwianie sie jest wyrazem s„abosci wewnetrznej, ktora nie
moz e charakteryzowac chrzescijanina powo„anego do zjednoczenia z Bogiem. Sta d tak czesto Autorka nawo„uje do upokorzenia14.
Pomoca w znoszeniu tych cierpien, w mysl nauki sw. Franciszka Salezego, jest rozmyslanie o cierpia cym Chrystusie, ktory
przez cierpienie i meke zbawi„ ludzi. Podobnie i cz„owiek przez
cierpienie oraz udreki ma osia gna c zbawienie. Skoro On znosi„
liczne udreki fizyczne i moralne z mi„osci ku ludziom, aby ich
odkupic i uswiecic, tym bardziej cz„owiek, ktory przez grzech
jest przyczyna Jego Meki, powinien razem z Nim cierpiec i w
„a cznosci z Nim wspo„pracowac nad oczyszczeniem oraz w„asnym uswieceniem15.
13 Zob. List M. Marceliny do s. Filomeny, Jaz„owiec, 10 VI 1885, (Pisma,
t. 64, s. 47-48).

Zob. LK 6 IX 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 102); Sprawozdanie na Kapituże 18 VII 1894, (Pisma, t. 6, s. 49).
14

15 Zob. Uwagi ascetyczne i mistyczne o Konstytucjach, Jaz„owiec 1928, cz. 1,
zakonczenie.
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C. Cnota d„ugomyslnosci
Szczegolna uwage zwraca Darowska na cnote d„ugomyslnosci. Przypisuje jej wielkie znaczenie w dziedzinie wychowania
do tego stopnia, z e nazywa ja cnota wychowawcza . O tej w„asnie
cnocie przede wszystkim mowi do siostr wychowawczyn. Sw.
Tomasz pierwszy zanalizowa„ pojecie d„ugomyslnosci i scisle
odroz ni„ ja od cnoty cierpliwosci, wykazuja c jednoczesnie ich
bliskie pokrewienstwo. Obie maja wiec za zadanie panowac nad
zniecheceniem wywo„anym smutkiem z powodu pope„nienia jakiegos z„a. Tym z„em moz e byc cos, co sprawia cierpienie lub
nieobecnosc dobra, ktorego cz„owiek bardzo pragnie i nie moz e
sie doczekac. W pierwszym przypadku przychodzi z pomoca
cnota cierpliwosci, w drugim ą d„ugomyslnosci16. Dlatego cnota
ta najpe„niej realizuje sie w pracy wychowawczej, gdy trzeba
czekac na pozytywne wyniki. Jest ona potrzebna w tej pracy zaplanowanej na dalsza mete i nie pozwalaja cej spodziewac sie natychmiastowych rezultatow. Sens tego oczekiwania nie oznacza
tolerowania z„a u dziecka, gdyz tolerowanie by„oby zakrywaniem, os„anianiem i t„umaczeniem danego z„a, a nie jego karczowaniem. Natomiast cnota d„ugomyslnosci pozwala cierpliwie
czekac i pracowac nad dalsza formacja duchowa dziecka bez z a dania natychmiastowej poprawy. Cierpliwa praca bowiem dokonuje stopniowej poprawy i u„atwia przebieg prawid„owej
formacji. Wychowawca patrzy, obserwuje dziecko i przeciwdzia„a zauwaz onemu u niego z„u.
Wobec tego Darowska domaga sie od siostr wielkiego opanowania i spokoju, aby dziecko widzia„o, z e wychowawczyni
nie gniewa sie za brak natychmiastowej poprawy, lecz je w dalszym cia gu kocha. Wowczas rodzi sie u dziecka zaufanie i chet16 Por. J. Woroniecki, Katolicka etyka wychowawcza, dz. cyt., t. 2, s. 440; tenz e,
Dżugomys lnos c jako wżas ciwa cnota wychowawcy, ” Szko„a Chrystusowaę 4(1930),
s. 82-84
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nie przyjmuje wszelkie uwagi. Brak ugruntowanej cnoty d„ugomyslnosci jeszcze bardziej utrudnia prace wsrod dzieci i odwleka chwile osia gniecia dobrych rezultatow. B„ogos„awiona stanowczo podkresla jako bardzo waz na zasade w pracy wychowawczej, aby dzieciom nie okazac na zewna trz tej cnoty, poniewaz to osmieli„oby je do czynienia z„a, a nie do walki z nim. W
pracy tej zaznacza tez koniecznosc wspo„pracy z „aska Boz a , bowiem wspo„dzia„aja c z Bogiem, wychowawczyni otrzymuje g„ebokie zaufanie do Jego opieki nad owocami swojej pracy, ktore
zaistnieja dopiero w przysz„osci. Dlatego Darowska okresla d„ugomyslnosc jako ” zaufanie Bogu, Panu przysz„osci, przy pracy
niezmordowanej, niezmiennej, nieustaja ceję . Nikt tak jak ona nie
rozumia„ wychowawczego znaczenia d„ugomyslnosci, ktora ą
jak stwierdza sama ą ” Pan mi wyt„umaczy„ę . Wed„ug niej, nie
oznacza ona ” cierpliwosci spokojnej i bezczynnie czekaja cej, ale
jest praca wytrwa„a , usilna , bez z adnego zaniedbania w spe„nianiu woli Boz ej w doprowadzeniu dusz naszych tam, gdzie je Bog
miec chce, ale bez niecierpliwosci i cia g„ego ogla dania sie, cosmy
zrobili, ile czasu up„yne„o, gdzie sa owoceę 17.
D. Cnota „agodnosci
Nieco mniej miejsca poswieca B„ogos„awiona cnocie „agodnosci. Omawia ja podobnie jak d„ugomyslnosc w ramach pouczen
siostr wychowawczyn, ktorym poleca stosowac ja wobec powierzonej m„odziez y. Cnota ta ma duz e znaczenie dla skutkow formacji z ycia duchowego. Zadaniem jej jest panowanie nad gniewem, aby nigdy nie uprzedza„ on dzia„ania rozumu oraz woli,
ale tylko na ich rozkaz oddawa„ sie im do dyspozycji. Zwalcza
ona wiec w sposob umiarkowany z„o, ktorego nie uda„o sie
unikna c i wzia c nad nim przewagi. Autorka uczy, z e prawid„o17

Zob. LK 18 IV 1861, Rzym (Pisma, t. 14, s. 86-87).
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wa praca duchowa winna opierac sie na dwoch zasadach, od
ktorych nie wolno odsta pic. Pierwsza, z e z„a trzeba sie strzec i nie
dopuszczac go, a to co dobre i piekne nalez y ukazywac i realizowac, ale nigdy nie zmuszac do niego. Druga, z e kaz da uwaga
i sprostowanie powinno konczyc sie zacheta . W przeciwnym
przypadku ca„a praca duchowa pojdzie na marne. Wobec tego
Darowska poleca, aby na pocza tku formacji z ycia duchowego
nie mowic nic o z„u, jakie dostrzega sie u kogos, a ca„a uwage
zwrocic na ukazanie mi„osci dostepnej, dobrej i zrozumia„ej
cz„owiekowi. Nie moz e to byc ukazanie wielkiego idea„u mi„osci,
niedostepnego dla nikogo. Bardzo waz ne takz e jest w tym procesie duchowym wziecie pod uwage cech narodowych, jak ped ku
dobru i pieknu przy rownoczesnym zachowaniu wolnosci. Ca„a
formacja duchowa cz„owieka musi byc dostosowana do jego poziomu umys„owego i do etapu obecnego z ycia duchowego18.
Postepuja c w mysl wskazan ks. Oliera, Autorka uwaz a „agodnosc za uwienczenie pracy duchowej chrzescijanina, poniewaz w jego duszy dokona„o sie unicestwienie wszystkiego, co
w„asne; umar„a tez interesownosc. Z samym soba pozostaje
cz„owiek w wewnetrznym pokoju, opamietuja c sie ze spokojem.
W ten sposob cz„owiek podejmuje walke z wadami, ktore powoduja z„osc i rozdraz nienie. Jednoczesnie kieruja c sie doswiadczeniem, na ktore Autorka cia gle zwraca uwage, znosi wady innych
i utrzymuje z nimi dobre stosunki19.

18 Zob. Rekolekcje postulantek przed obżo
czynami, Jaz„owiec, 1875, (Pisma, t. 43,
s. 169-170); List M. Marceliny do s. Kingi od Niepokalanego Poczecia NMP, Jaz„owiec, 2 XII 1891, (Pisma, t. 116, s. 61-66); por. J. Woroniecki, Katolicka etyka
wychowawcza, dz. cyt., t. 2, s. 384.
19 Zob. Cos co poprzedziżo. Kilka lat z z ycia M. Marceliny przez nia sama spisane,
(Pisma, t. 8, s. 36).
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E. Cnota wielkodusznosci
Na zakonczenie prezentowania cnot pokrewnych cnocie mestwa, Za„oz ycielka niepokalanek przedstawia jeszcze cnote wielkodusznosci. Z roz nych jej wypowiedzi uzyskujemy praktyczny
obraz tej cnoty. Wielkodusznosc jest zdrowa ambicja rozwoju
duchowego, gdyz z jednej strony usuwa nadmiar pychy, a z drugiej strony zachowuje aspiracje potrzebne na drodze postepu.
Sw. Tomasz okresla ja jako sta„e usposobienie, da z a ce do rozszerzenia ducha ludzkiego, ku czynieniu tych wielkich rzeczy, ktore
sa godne wielkiej czci ze strony Boga. Ona sk„ania wiec ducha
ludzkiego do rzeczy wielkich, ale zawsze zgodnie z rozsa dkiem.
Cz„owiek wielkoduszny odrzuca to, co wstrzymuje lot ku wyz ynom, dlatego B„ogos„awiona wsrod dobr, jakie chrzescijanin ma
osia gna c, na pierwszym miejscu stawia dobra duchowe, do ktorych zalicza honor i czesc. Innymi s„owy, chodzi wiec o uznanie
przez ludzi godnosci ludzkiej, jaka znajduje sie w cz„owieku
i ktora nabiera wiekszej wartosci w miare rozwoju duchowego20.
Cnota wielkodusznosci w stosunkach miedzyludzkich pomaga zachowac sie w„asciwie wobec drugiego cz„owieka i odpowiednio odnosic sie do wszystkiego, co wyroz nia ludzi i co im
czesc przynosi. Chodzi tu o ludzi nie tylko wysuwaja cych sie na
czo„o z ycia spo„ecznego, ale o kaz dego cz„owieka, ktory powinien da z yc ku szczytom urzeczywistnienia idea„ow i nie zadowalania sie po„owicznoscia 21.

Zob. LJK 27 VIII 1856, Zerdzie (Pisma, t. 10, s. 108); LK 26 IX 1868, Jaz„owiec, (Pisma, t. 21, s. 145); List M. Marceliny do s. Emilii od Anio„ow, Jaz„owiec,
1 I 1901 (Pisma , t. 49, s. 190-194); por. K. Kowalski, O wielkodusznos ci, Lwow
1934, s. 27; B. Zulinska, Ku Zmartwychwstaniu. Zagadnienie pedagogiczne, Trenton
1950, s. 285.
20

21 Zob. LK 26 IX 1868, Jaz„owiec (Pisma, t. 21, s. 146); Pamietnik, cz. 2 (8 IX
1899), s. 78; List M. Marceliny do s. Emilii od Anio„ow, Jaz„owiec, 25 I 1902, (Pisma, t. 50, s. 83-85).
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Znamienna cecha wielkodusznosci jest odwaga w podejmowaniu dzia„an o wiekszym zasiegu i przyjmowaniu za nie pe„nej
odpowiedzialnosci. Taka postawa zbliz a chrzescijanina do cnoty
mestwa, ktora w przypadku wielkich spraw, wymagaja cych
ofiary z ycia, obejsc sie nie moz e bez wielkodusznosci22.
B„ogos„awiona podkresla wielka wage cnoty mestwa w z yciu
duchowym chrzescijanina, poniewaz ma ona prowadzic do udoskonalenia si„ duchowych cz„owieka w kierunku formacji nadprzyrodzonej. I na tym polu jej dzia„anie jest wielkie. Bez wspo„pracy z „aska Boz a chrzescijanin nie osia gnie tego celu, czyli
swietosci, dlatego zadaniem cnoty mestwa jest pomoc cz„owiekowi w zdobywaniu tego celu.

22 Zob. Sprawozdanie na Kapituże, 18 VII 1894, (Pisma, t. 6, s. 56-57); Pamietnik, cz. 2, (7 VI 1907), s. 139-140; List M. Marceliny do s. Ludwiki, [b.m.], 10 II
1876 (Pisma, t. 84, s. 37-43); LJF 9 XI 1883, Niz niow, (Pisma, t. 28, s. 51-55); Rekolekcje przed Kapituża , 1901, (Pisma, t. 5, s. 92-95); List M. Marceliny do s. Filomeny, Jaz„owiec, 10 VI 1885, (Pisma, t. 64, s. 47-48); List M. Marceliny do s. Filomeny, Jaz„owiec, 26 II 1900, (Pisma, t. 67, s. 125-127); List M. Marceliny do
s. Jozefy, Jaz„owiec, 11 VI 1886, (Pisma, t. 79, s. 146-147); List M. Marceliny do
s. Emilii, Sa cz, 7 VIII 1903, (Pisma, t. 51, s. 27-30).
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PATRIOTYZM
BĄ. MATKI MARCELINY
” Tu jestem soba ą tu jestem u siebieę !
Takim zdaniem probuje juz na pocza tku podsumowac moje
myslenie o Marcelinie Darowskiej. Jest to proba syntezy jej z ycia
i jej dojrzewaja cych do konca z ycia pogla dow. W odniesieniu do
tego zdania sprobujmy odnale…c skomplikowane zagadnienie
patriotyzmu i jego wielowarstwowe aspekty. Nie trudno jednak
dostrzec, z e temat patriotyzmu bezposrednio jest powia zany
z problemem toz samosci. Miara toz samosci, jej dojrza„osc duchowa okresla z kolei relacje z lud…mi ą ” cosę „a czy lub dzieli.
1. Tozsamosc ą droga wychowania i dojrzewania
Wychowanie, to dziedziczenie myslenia pokolen. Najpiekniej
owocuje w postaci kultury, ktora moz na nazwac toz samoscia
zbiorowa . Proces ten jednak na przestrzeni d„uz szego czasu odmierzaja pewne progi, ” nowe pocza tkię . Sprobujmy zastanowic
sie, w jakim stopniu Marcelina Kotowiczowna wyrasta z przesz„ych wiekow, a w jakiej mierze stanowi ” nowy pocza tekę ?
Marcelina mog„aby znale…c wsrod swoich przodkow w XV
w. niejakiego Iwana Michaj„owicza Kotta, co wskazuje na jej ruskie pochodzenie. Ca„kowite spolonizowanie rodziny, to jakas
zmiana toz samosci zwia zana miedzy innymi z przeprowadzkami. Tu gdzies pojawia sie zagadnienie, ktore dzis nazwalibysmy
” ma„a ojczyzna ę .
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Wychowanie rodzicow moz e odnosic dziecko takz e do ich
w„asnych miejsc dziecinstwa. Jednak chyba przede wszystkim
kaz dy cz„owiek zaczyna miare tego ” co mojeę od tego, ” gdzie
przyszed„em na swiatę , co utrwala sie w mysleniu: ” w moim z yciu tak by„o od zawszeę . To daje poczucie ” bliskoscię wzgledem
tego, co dla mnie dobre, i nieufnosci wynikaja cych z pierwszych
zranien.
Swoje dziecinstwo Marcelina wspomina i ocenia jako zderzenie z wieloma gorsza cymi zjawiskami: ” Rza d moralny by„
okropny, naduz ycia ze strony ludzi, s„ug, obyczaje najzdroz niejsze, zepsucie w oczy bija ce. Przypominam sobie, z e rzeczy najbardziej gorsza ce uderza„y nas od samego dziecinstwaę 1. Kotowiczowie pozwalali dzieciom na swobode zderzania sie z tymi
zjawiskami, na swobode lektury wa tpliwej jakosci. Jednak na
tym tle jawi„a sie jedna, jedyna swietosc ą Ojczyzna! Ta swietosc, broniona jak bastion, wyrasta„a na zasadzie obrony wolnosci, ktora ktos chcia„ zaw„aszczyc. Umacnia„a sie si„a buntu skierowanego przeciw represjom zaborczym. Postanowienie z dziecinstwa, gdy mia„a zaledwie szesc lat, ” aby Bog da„ mi w cia gu
z ycia zrobic cos dla Krajuę 2, mia„y z pewnoscia uczuciowe odniesienie do umeczonej Polski.
Te wczesne uczucia spotkaja sie po…niej, gdy bedzie juz ” pania na Zerdziuę , z pytaniami, ktore niesie z ycie, z problemami
spo„ecznymi, na ktore mia„a odpowiedziec z pozycji sobie w„asciwej. Potrzeby ludu wiejskiego budzi„y w niej i rozwija„y poczucie odpowiedzialnosci i poszukiwanie rozwia zan szerszych,
strukturalnych, programowych. Tak rodzi„ sie w sercu i umysle
program pracy spo„ecznej, ktory podejma niepokalanki. Bedzie
to agere contra w stosunku do tego, czym sama sie gorszy„a, czego jej brakowa„o w rodzinnym domu, co na szerszej p„aszczy…M. Darowska, Cos co poprzedziżo. Kilka lat z z ycia M. Marceliny przez nia sama spisane, (Pisma, t. 8, s. 36).
1

2

Zob. LS 9 VI 1866, Jaz„owiec, (Pisma, t. 19, s. 93-94).

188

Ks. Andrzej PANASIUK

nie spo„ecznej dostrzega„a jako stagnacje i utrwalany marazm. Jej
program wychowawczy mia„ obudzic si„y ukryte w rodzinie, w
domu rodzinnym ą w zala z ku ma„ej i wielkiej Ojczyzny. A mia„o sie to stac przez wychowanie ” nowego pokoleniaę , ” sposobia c
je do z ycia, a nie do smiercię 3
Marcelina zanim stanie sie wychowawczynia pokolen, sama
pozwala sie wychowywac, poddaje sie kierownictwu duchowemu. Sa jednak sytuacje, gdy kieruja c sie w„asnym sumieniem
i w„asna ocena , zdecydowanie wyraz a sprzeciw w stosunku do
pogla dow swojego kierownika duchowego. Dotyczy to kwestii
Ojczyzny. List otwarty ą Hieronima Kajsiewicza ą do Braci Ksiez y grzesznie spiskuja cych i Braci szlachty niema drze umiarkowanej,
opublikowany w Tygodniku Katolickim 22 I 1863 r., by„ ” woda
na m„ynę zaborcow. Matka Marcelina i jej ma„e zgromadzenie w
Galicji na zasadzie powia zan ze zmartwychwstancami cierpi
oskarz enia nawet o zdrade Ojczyzny. A przeciez to ona nak„ania„a Kajsiewicza do uznania b„edu i sprostowania4. Roz ni„a sie
od postawy ” obozu Stanczykowę , od postaw zachowawczych,
jakby biernych, ktorym ” oczyszczenie potrzebneę 5. Gotowa na
ryzyko, na pomoc walcza cym. Tak dyktowa„o jej sumienie w
czasie Powstania Styczniowego. Jej esse, jej ” bycę dyktowa„o
dzia„anie (agere). Dzia„ania nie sparaliz uje nawet sytuacja kleski.
Wierzy, z e spo„eczenstwo moz e odrodzic sie przez wychowanie.
Jednak jest to wychowanie do cz„owieczenstwa, ktore szuka woli
Boz ej, zdaje sie na nia i wype„nia ja ” umieraja c sobieę . Postulaty
te wydawac by sie mog„y zbyt radykalne, czasami wrecz niemoz liwe, a jednak to one sa motorem pracy od podstaw i podstawowa miara odniesienia.

3 G. Skorzewska, Zapiski o Matce. Mżode lata Matki Marceliny, (Pisma, t. 4,
s. 651-652).
4

LK 22 III 1863, Rakowiec, (Pisma, t. 16, s. 52).

5

LJF 21 II 1879, Jaz„owiec, (Pisma, t. 26, s. 133).
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2. Tozsamosc ą droga Ąaski
Prawdziwa toz samosc, prawdziwe swoje imie cz„owiek odnajdzie w niebie (por. KKK 1025). Ale juz tutaj na ziemi, na drodze objawienia Boz ego cz„owiek moz e poznac wiecej wiara niz
rozumem. Dorastaja ca Marcelina wytworzy„a w sobie pojecie o
z yciu, jako o czyms ca„kowicie przynalez nym do Boga. To sta„o
sie fundamentem dla rozumienia Boz ych natchnien dotycza cych
Ojczyzny, ktorymi chetnie sie dzieli„a: ” W tych dniach Pan mi na
modlitwie wyt„umaczy„, co to jest Ojczyzna, narodowosc i obowia zki wzgledem nieję 6. Dla Matki Marceliny w jedna ca„osc
zlewa sie ziemia i narodowosc ą strona materialna i duchowa.
” Ziemia moja Ojczysta, to ziemia, na ktorej Bog przeznaczy„, aby
sie mysl Jego w dziele narodu mojego zisci„a, zadanie narodu
spe„ni„o. To miejsce przyjscia na swiat i miejsce pracy ojcow i praojcow moich, krwia ich niekiedy okupione, potem czo„a oblane,
miejsce Woli Boz ej dla nas, droga naszego zbawienia. Ziemia
wiec ojczysta wszechstronnie dla nas swieta. Narodowosc Ojczyzny mojej to: wiara, prawda Boz a, jezyk i literatura, to duch
jego, umys„owosc, obyczaje, to strona moralna i zewnetrzna:
czyn i forma. Wszystko razem doskonale ze soba sie „a cza ce,
z soba zgodne, doskonale ca„osc tworza ce i do mysli Boz ej, do
celu naszego zastosowane, wszystko srodkiem najpewniejszym,
jedynym do Niegoę 7.
Matka Marcelina uwaz a„a, z e niewiernosc Boz ym planom
wymaga pokuty i ekspiacji. Do tego zosta„y powo„ane niepokalanki. ” W planach Boz ych zadaniem Zgromadzenia naszego:
wyp„acenie win przodkow na Narodzie cia z a cych, zadoscuczynienie sprawiedliwosci Boz ej za przesz„e i tegoczesne grzechy
swiataŻ ę 8. Z tej pokuty i ekspiacji narodzic sie mia„a ” nowa Pol6

LS 29 VI 1869, Jaz„owiec, (Pisma, t. 22, s. 102).

7

Konferencja 9, seria 1 ą O miżos ci bratniej i o miżos ci Kraju, 24 VI 1869, (rkps).

8

Traktat o Zgromadzeniu, 19 III 1859, (Pisma, t. 12, s. 37).
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skaę . ” Co do nas ą pisa„a Matka Darowska ą ani wa tpimy, z e
na tej Kalwarii wzniesie sie nowa Polska, czysta duchem, silniejsza wiara , potez niejsza si„a . Bog wyra…nie wszystko w niej
oczyszcza, a skoro cos obcego „asce Boz ej sie wcisnie, wnet opada, a po chwilowym zachwianiu sprawa prosciej i wznioslej sie
stajeę 9. Pewne wypowiedzi Matki Marceliny brzmia jak proroctwa: ” Wtedy w duchu obaczy„am wskrzeszenie Polski, bo Matka
Boska jej Krolowa . Grzeszylismy wiele i wiele grzeszymy, lecz
do Niej sie uciekaja c, Ja czcza c i w ho„dzie Jej Korone Ojczyzny
naszej sk„adaja c, zjednalismy Mi„osierdzie Boz eę 10.
Zastanawiac moz e, jak taki profetyczny przekaz trafiac mog„
do s„uchaczy. Czy osobiste doswiadczenie matki Marceliny by„o
przekazywalne, zw„aszcza gdy zwia zane by„o z cierpieniem?
Sama Matka Darowska daje takie swiadectwo: ” Jak sie mimo
woli bezustannie czuje mozg w g„owie, a serce w piersi, tak ja
nigdy na chwile nie przesta„am czuc ran Kraju. Na zewna trz
wszystko sie robi, mowi co potrzebaŻ , ale tamto tkwi przed Bogiem na dnie [Ż ]. Ojczyzna i Jej cierpienia cia gle obecneŻ ę 11.
I zastanawia sie sama: ” komu Bog nie da wewnetrznie tego zrozumiec, s„owa mu niewiele powiedza ę 12.
Czy moz na wiec sa dzic z tego, z e patriotyzm to cecha tylko
niektorych? W jakiej mierze ma szanse wychowanie? Misja proroka by„a zawsze pomostem miedzy Bogiem a lud…mi. Takie
mamy odniesienia biblijne w stosunku do Narodu Wybranego.
Prorok zawsze jest pos„any, choc nie ma gwarancji, z e bedzie
9 List M. Marceliny do o. Karola Kaczanowskiego, Jaz„owiec, 22 XI 1863, (Pisma, t. 139, s. 6).

LK 16 II 1961, Rzym (Pisma, t. 14, s. 42). Warto zauwaz yc, z e w drugiej
po„owie XIX w. Jasna Gora coraz bardziej urasta„a do rangi sanktuarium narodowego, gdy w cia gu niespe„na po„wiecza liczba pielgrzymow wzros„a pieciokrotnie, przekraczaja c liczbe 200 tys. pa tnikow rocznie. Dla Matki Marceliny
charakterystyczne jest po„a czenie rysu maryjnego z patriotycznym.
10

11

G. Skorzewska, Zapiski o Matce, dz. cyt., t. 14, s. 2707.

12

LK 6-8 IX 1869, [b.m.], (Pisma, t. 22, s. 148).
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przyjety, z e jego s„owa nawroca i wychowaja ludzi. Prorok tez
zawsze cierpi. Marcelina Darowska w sposob wyrazisty spe„nia
w„asnie taka misje, sta d jej patriotyzm ma podwaline nadprzyrodzona . Ona pierwsza wierzy w swoja profetyczna misje, z e ma
ona ocalic cos swietego, i to ja motywuje do dzia„ania. Kaz dy narod ma nad soba mysl Boz a , ktora musi w sobie zrealizowac. W
przeciwnym wypadku grozi mu upadek polityczny, wzglednie
wynarodowienie13.
Pierwszym podsumowaniem z ycia Matki Marceliny by„a
pewnie mowa pogrzebowa abp. Jozefa Teodorowicza w dniu 14
I 1911 r. Arcybiskup wskaza„ na powo„anie nadzwyczajne, profetyczne: ” Sa serca, ktore dla narodu sa katakumbami, w ktorych
kaz de cierpienie, kaz da radosc znajduje swe miejsce, znak i one
moga powiedziec, juz nie w samej poezji, ale przez z ycie, z e czuja za miliony i cierpia za miliony. Takim katakumbowym sercem
by„o serce waszej Matkię 14.
Sama Darowska w swoich pouczeniach stawia pytanie: jaka
jest roz nica pomiedzy czysto ludzka mi„oscia Ojczyzny, a nadprzyrodzona mi„oscia do niej? I odpowiada, z e kochac Ojczyzne
w sposob przyrodzony, to ” kochac szalenie, ogniscieę , to nie liczyc sie z z a dna ofiara . Kochac zas Ojczyzne wedle „aski, to ” kochac ja dla Boga, to kochac Boga w Ojczy…nieę . Jest to ukochanie
Jego woli wzgledem Ojczyzny. Pragnie, aby w stosunku do jej
Ojczyzny spe„ni„a sie wola Boz a, aby narod wype„ni„ swe zadanie wyznaczone od Boga15. Ojczyzna dla cz„owieka danego na-

13 M. Darowska, Komentarz do Regużki dla braci s wieckich„ , 1874, (Pisma, t. 9,
s. 47-48).
14 J. Teodorowicz, Matka Marcelina Darowska. Mowa wypowiedziana podczas
obrzedu pogrzebowego w Jazżowcu, Lwow 1911, s. 33

Polskosc ma byc przyjeta od Boga jako dar i ma byc przemieniona jakby
w cnote: ” Nie wstyd… sie, z es Polakiem z Woli Boz ej, ale zas„ugami swymi rozswiec imie polskie, a zaszczyt ci przyniesieę . ą Komentarz do Regużki dla braci
s wieckich, dz. cyt., s. 54.
15
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rodu stanowi optymalne srodowisko zbawcze16. Trzeba jednak
spojrzec na nia oczyma wiary. ” Wiara w narodzie ą to Bog w
narodzieę ą uczy Matka Marcelina17. Si„a narodu jest wiernosc
Koscio„owi. Bez tej wiernosci nie by„oby spe„nienia sie planow
Boz ych, a wiec nie by„oby racji istnienia narodu. Wiara w Boga
nie moz e byc natomiast narzedziem w osia ganiu celow patriotycznych. Darowska twierdzi, z e …rod„em nieszczesc i niewoli
Polakow jest pomylenie celu i srodkow. Juz nie walczono za
wiare i Koscio„, ale brano wiare i Koscio„ za srodek do ludzkich
celow18. Sama mi„uja c g„eboko Ojczyzne, wzywa„a siostry, aby
z yciem zakonnym wywdziecza„y sie Bogu za dar Ojczyzny. Maja
to czynic przez wype„nianie Boz ej mysli w polskim narodzie.
Mi„osc Ojczyzny u zakonnicy ma sie realizowac w zwalczaniu
wad i zdobywaniu cnot. Pocza tek tego dzie„a ma byc we w„asnym sercu, a dalej jak zaczyn ewangeliczny ma rozszerzac sie
przez wychowanie m„odego pokolenia19.
By„a przekonana o koniecznosci czynu patriotycznego dla
odbudowania wolnosci Polski. Nie chodzi„o jej o to, aby Polacy
przede wszystkim przez walke zbrojna da z yli do odzyskania
niepodleg„osci. Czyn patriotyczny w jej przekonaniu to pog„ebianie wiary. Uznaja c wady i grzechy narodu, wskazuje na potrzebe pokuty i ekspiacji. Sama tez pokutowa„a w intencji narodu. Domagaja c sie pog„ebiania wiary i pokuty ze strony narodu,
nie przekresla„a jednak sensu i wartosci jego zrywow powstan-

16 Zob. Konferencja 9, seria 1 ą O miżos ci bratniej i miżos ci Kraju, 24 XI 1869,
dz. cyt., s. 7.
17

Kartki, cz. 1, (Pisma, t. 7, s. 60-61).

” Z Boga narzedzie chciano sobie zrobic ą i Bog odsta pi„ę . ą Komentarz
do Regużki dla braci s wieckich„ , dz. cyt., s. 43.
18

19 Darowska jest przekonana, z e z tego dzie„a przyjdzie jej kiedys zdac
sprawe przed Bogiem. ą Zob. O duchu Zgromadzenia i jego konstytucji, (Pisma,
t. 33, s. 47).
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czych20. G„osi„a, z e trzeba przeciwdzia„ac marazmowi. Ogo„ ludzi potrzebuje wyra…nego celu i wskazania drogi. Ona widzia„a
i zagroz enia i szanse dla narodu. W roz nych swych pismach
i naukach wymienia wady narodowe: niewytrwa„osc, pochopnosc, niekarnosc, rozrzutnosc, lenistwo, niezgode i inne. Przeciwstawia im zalety Polakow m.in.: bogactwo serca i ducha,
ofiarnosc, hojnosc, bezinteresownosc, szlachetnosc i zdolnosc do
przebaczenia. Uwaz a, z e na tym moz na z nadzieja budowac
przysz„a Polske.
W swoich planach, ktore wyp„ywaja z jej g„ebokiego patriotyzmu, przejawia ceche d„ugomyslnosci. Duchowi swiata i dramatycznej sytuacji narodowej przeciwstawia ona nowy system
wychowawczy oparty na formacji religijnej21. Aby wp„ywac na
odrodzenie polskiego spo„eczenstwa, chce Darowska odrodzic
polska rodzine. W tym celu zak„ada szko„y, by wychowywac
polskie dziewczeta na przysz„e matki, z ony i obywatelki w duchu zasad chrzescijanskich oraz tradycji i kulturze narodowej22.
Kobieta jako matka ma wp„yw tak na mez a, jak i na dzieci. PoMotyw patriotyczny przewaz y„ kiedys decyzje o jej zama z pojsciu ą nie
chcia„a odrzucac bohatera walcza cego za Ojczyzne. Juz jako prze„oz ona w Jaz„owcu podje„a ryzykowna decyzje przechowywania broni po Powstaniu. Bron
transportowana do Jaz„owca wpad„a w drodze w rece zaborcow.
20

Por. LJK 27 I 1856, [b.m.], (Pisma, t. 10, s. 90). Marcelina Darowska przeje„a za posrednictwem zmartwychwstancow mysl ks. Claude Liautarda, pedagoga francuskiego, o roli zwartej formacji religijnej. Nauka religii, wed„ug tego
autora mia„a byc udzielana nie tylko w czasie osobnych wyk„adow, lecz ideologia religijna przepojone by„y wszystkie przedmioty nauczane. Chodzi„o
o to, aby w wychowankach wyrobic silne przekonanie religijne i ideologiczne.
Droga do tego by„o nie tylko dzia„anie na uczucie, ale stworzenie zwartej formacji. Poddani takiej formacji wychowankowie mieli dojsc do wiary ” oswieconeję , p„yna cej z przekonania o jej prawdziwosci.
21

Darowska uwaz a, z e Bog ma swoja osobna mysl dla kaz dego narodu.
Przewiduja c sytuacje, w ktorej siostry pracowa„yby w innych krajach, kaz e wychowywac zgodnie z tradycja narodu, do ktorego siostry zostana pos„ane. ą
Zob. Testament, Nowy Sa cz 1996, s. 3.
22
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winna byc wykszta„cona wszechstronnie, nie tylko umys„owo,
ale i duchowo. Trzeba wychowac kobiete w poczuciu jej obowia zkow stanowych i w odpowiedzialnosci za kraj rodzinny.
Wychowanie szko„ niepokalanskich ma zaszczepic przede
wszystkim wiare, ktora potrafi podtrzymac cz„owieka w najwiekszych trudnosciach z yciowych. Nalez y zapewnic pierwszenstwo wychowaniu przed nauczaniem. Matka Marcelina
stawia nieustannie swoim wychowankom wzor kobiety strzega cej w swoim domu swietych tradycji przodkow, ratuja cej obyczaj
narodowy od szkodliwych obcych wp„ywow. W szko„ach przez
nia zak„adanych powinno sie pielegnowac jezyk polski, polska
literature i obyczaje narodu. Nalez y scisle „a czyc z soba patriotyzm z z yciem Ewangelia . Mi„osc Ojczyzny powinna sie „a czyc
z mi„oscia bli…niego. Polskie matki maja jasniec ma droscia , stosownie do tego, co mowi Ewangelia: ” „agodne jak go„ebice a roztropne jak wez eę (Mt 10, 16)23.
Swoje idee patriotyczno-religijne realizowa„a Matka mimo
swiadomosci, z e przez swoje Zgromadzenie zakonne nie potrafi
zaradzic wszystkim potrzebom. Prowadzi„o ono coraz wiecej
szko„ 24. Elementarne szko„y dla ludu by„y bezp„atne. Wiejskie
dzieci, choc wychowywane przez zakonnice w karnosci, zachowywa„y jednak radosc i swobode. Jesli chodzi o prowadzone
przez niepokalanki szko„y elitarne, wielkie znaczenie odgrywa„o
nauczanie mowy polskiej, ktora by„a w tych srodowiskach czesto
zastepowana przez mowe obca . Zak„ady wychowawcze dawa„y
23 Zob. Cztery pogadanki rekolekcyjne, Jaz„owiec 1904, s. 82; M. P„ociniczak,
Przygotowanie dziewcza t do z ycia w mażz enstwie w rodzinie w s wietle pism m. Marceliny Darowskiej, Warszawa 1982 (mps); Pamietnik, cz. 2, s. 140-141; D. Myszka,
Kwestie spożeczne w pismach i dziażalnos ci M. Darowskiej, Warszawa 1987, s. 25-26;
Kartki, cz. 1, s. 59-65.

Zob. LJF 26 X 1876, Jaz„owiec, (Pisma, t. 25, s. 182). Dzia„alnosc Matki
Marceliny obejmowa„a tereny Galicji, gdy tymczasem w Krolestwie Polskim
lud polski w znacznym stopniu by„ zdolny do przyjecia czegos wiecej ponad
tradycyjna wiare.
24
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spo„eczenstwu dziesia tki m„odych kobiet gruntownie wychowanych i wykszta„conych umys„owo, z pojeciami i zasadami czysto
katolickimi, kochaja cych Boga, Ojczyzne, lud i prace25.
B„. Marcelina z ywo interesowa„a sie niemal wszystkimi dziedzinami z ycia religijno-narodowego. Jej oddzia„ywanie wychowawcze stanowi g„owny trzon dzia„alnosci apostolskiej Zgromadzenia. Obok tego, otacza„a troska potrzeby biednych i chorych z najbliz szego otoczenia. Do nich wysy„a„a siostry ” czarneę
ą zafurtowe, tercjarki habitowe i siostry swieckie dobrowolne,
ktore wsrod swiata mia„y z yc duchem Zgromadzenia. Wp„yw jej
szerzy„ sie takz e przez g„oszone rekolekcje i olbrzymia korespondencje, w ktorej czesto dotyka„a takz e kwestii spo„ecznych.
W niepokalankach da„a pocza tek zgromadzeniu zakonnemu
na wskros polskiemu. Przez po„oz enie duz ego nacisku na g„ebokie z ycie duchowe, Darowska i jej Zgromadzenie wywiera„y duz y wp„yw na sprawy ojczyste. Swa dzia„alnoscia inspirowa„y innych do dzia„ania, pomagaja c odkrywac swieckim ich miejsce w
Kosciele i w Ojczy…nie. Sama Matka Marcelina od czasu, gdy na
prze„omie jesieni i zimy 1862 roku ofiarowa„a sie Bogu za kraj,
przez kolejne lata widzia„a, z e Chrystus przyja „ jej ofiare i b„ogos„awi„ jej dzie„u. Sama nie doczeka„a wolnosci Ojczyzny, ale nie
przestawa„a wierzyc, z e dzie„o przez nia rozpoczete ma g„eboki
sens i przyniesie Ojczy…nie wspaniale owoce26.
3. Owoce przebytej drogi
” Bog nas stworzy„ Polakamię 27, ” nie wprowadzajcie ducha
obcego w domŻ wnetrze domu naszego niech bedzie polskieę 28
25

Zob. Pamietnik, cz. 2, s. 83-86.

W czasie ostatniej choroby, 7 XII 1910 r. powtarza„a, z e ” Polska bedzie,
kiedy spo„eczenstwo sie odrodzię . ą G. Skorzewska, Zapiski o Matce, dz. cyt.,
t. 14, s. 2817.
26

27

Kartki, cz. 1, s. 63.
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ą podkresla„a b„. Marcelina. Gdy jezyk polski by„ prawie ca„kowicie nieobecny w instytucjach i na salonach, niepokalanki pielegnowa„y polska mowe i choc k„ad„y nacisk na nauke jezykow
obcych, to czyni„y to dla zasady: obce znac a swoj wyroz niac. Wychowanka niepokalanska ” posiadaja c wszechstronne (wykszta„cenie), utrzymaniem jezyka ojczystego wykaz e zasade, ho„dem
dlan bedzie publicznym, a przyk„adem sie stanie silniejszymę 29.
Jednak ta z arliwosc o ducha polskiego nie przeszkadza Marcelinie Darowskiej uczyc mi„osci ogarniaja cej ca„y swiat: ” Trzeba
kochac wszystkich, kto kocha jeden narod a nie kocha ca„ej ludzkosci, nie ma wcale mi„osciŻ ę 30. Mamy tu do czynienia z mi„oscia oczyszczona i uporza dkowana przez Boga31. Inaczej niz
w idei masonskiej, ktora mi„oscia do ludzkosci chce przekreslic
mi„osc do w„asnego narodu i ojczyzny. Konsekwentnie, Matka
nakazywa„a wychowanki innej narodowosci wychowywac do
szukania woli Boz ej, kaz da wzgledem swojego narodu.
Nauka historii bywa dzisiaj nie do konca przejrzystym doborem faktow i zjawisk historycznych oraz wa tpliwa czesto ich interpretacja w stosunku do przesz„osci lub rzeczywistosci. Polityczne przemiany sprawiaja , z e wa tpliwe staja sie uznawane dota d autorytety i postacie bohaterow.
Czy mysl Marceliny Darowskiej ą przejrzysta, spojna, g„eboka ą moz e byc dzisiaj g„osem w dyskusji o patriotyzmie? Czy
moz na uogolnic pojecia: ” ojczyznaę , ” narodę , ” patriotyzmę , czynia c je uniwersalnymi? Czy poza Polska istnieja ą mimo roz nic
religii, kultury, historii ą podobne doswiadczenia i wnioski?
28

Komentarz do Regużki dla braci s wieckich„ , dz. cyt., s. 53-54.

M. Darowska, O naukach i wychowaniu w Zakżadzie Zgromadzenia naszego,
(Pisma, t. 137, s. 4).
29

30

LS 9 IV 1866, Jaz„owiec (Pisma, t. 19, s. 49-50).

O. Filek, Ojczyzna w przez yciu mistycznym Marceliny Darowskiej (18271911), w: Z ycie wedle Ducha. Ksiega Pamia tkowa z okazji XXV-lecia Prymasowskiego
Studium Z ycia Wewnetrznego, red. E. Weron, Poznan 1987, s. 107-124.
31
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Czy czasy wspo„czesne zmieni„y miare mi„osci? Czy usuwanie
granic miedzy panstwami zjednoczy ludzi, czy zatrze ich toz samosc? Takich pytan moz e byc jeszcze wieleŻ I chyba nie„atwo
dac na nie odpowiedzi.
Mowi sie, z e patriotyzm to rzadka dzisiaj cecha charakteru,
z e u nas dotyczy niewiele ponad 10% spo„eczenstwa, a mimo to
w stosunku do innych krajow, jest to bardzo wysoki wspo„czynnik. Czy jest to cecha wrodzona, czy moz na do niego wychowac?
Pogla dy sa raczej niesprecyzowane.
Z pewnoscia roz ne sa doswiadczenia ludzi innych krajow.
Dla Polakow patriotyzm bedzie bardziej wia za„ sie z narodem,
chocby nie by„o panstwowosci. Jest to doswiadczenie podobne
biblijnemu obrazowi narodu z ydowskiego. Dla Francuzow patriotyzm bardziej kojarzy sie z panstwem. Dla Polski tez tu moz na znale…c analogie, gdy by„a ą jako Panstwo ą Ojczyzna wielu
narodow. Dzisiaj spotkac moz na okreslenia ” Polakę i ” nie-Polakę
przeciwstawiaja ce sobie ludzi mieszkaja cych w granicach jednego Panstwa. Dzisiaj takz e spotyka sie okreslenie, np. mediow
” polskichę i ” polskojezycznychę . Trudno jest pogodzic nie tylko
pogla dy, ale takz e interesy grup i jednostek. Nierzadko tworza
sie wypaczone pojecia patriotyzmu oscyluja ce na krawedzi nacjonalizmu, szowinizmu lub obojetnosci.
Patriotyzm w„asciwy, zdrowy, tworczy jest ” z„otym srodkiemę miedzy nacjonalizmem a kosmopolityzmem. Nacjonalizm
ubostwia swoj narod, jakby by„ jedyny, wy„a cznie godny mi„osci.
To pocza tek do podbijania innych narodow, podporza dkowywania ich sobie dzisiaj zw„aszcza w dziedzinie ekonomii i gospodarki. W tym ma swoje zakorzenienie ma rasizm.
Druga skrajnoscia jest kosmopolityzm. Lez y on na przeciwleg„ym biegunie do nacjonalizmu i za bostwo uwaz a nature, kosmos lub jaka s idee ludzkosci. W gruncie rzeczy kwestionuje sie
korzenie rodzinne, nadrzedne prawa i normy, a zalez nosc cz„owieka okresla sie jakby jedynie od kosmosu. Dotkne„y nas
w swoim czasie takz e has„a internacjonalizmu.

198

Ks. Andrzej PANASIUK

Te pogla dy z gruntu ateistyczne, chca umiescic patriotyzm
tylko jako zjawisko religijne, poza porza dkiem natury. Neguja
Boga, a ubostwiaja cz„owieka, ktory sam ma kreowac siebie
i swiat. Ta pozorna wolnosc obraca sie w powszechny chaos, relatywizm wartosci, zanik wiezi spo„ecznych, ducha solidarnosci,
a w koncu utrate toz samosci obywatelskiej i narodowej.
Przyk„adowym zjawiskiem, ktore coraz bardziej przeraz a sa
pseudo-kibice, ktorzy ubrani w stroje narodowe motywuja siebie
do zachowan agresywnych, ” wymyslaja c sobie wrogaę . Kieruja c
sie najniz szymi instynktami, nazywaja je patriotyzmem, solidarnoscia , polskoscia . Ci sami kibice moga zmienic swoj front przeciw rodakom, kieruja c sie ” patriotyzmem lokalnymę . To irracjonalne zjawisko trudne jest do opanowania przez cywilizowane
struktury. Ci ” m„odzi, gniewnię moga byc jednak elektoratem,
maja prawo wyborcze i kieruja sie tu najczesciej emocjami, ktore
przy pomocy socjotechniki wywo„uje kampania wyborcza.
Rzadko w tym zjawisku istnieje u m„odych swiadomosc celu.
Manipulowani, przekraczaja granice, ktore dota d broni„y ich
toz samosci i zdolnosci postrzegania rzeczywistosci. Zagubieni ą
bez sensu, bez nadziei ą nie potrafia nazwac przyczyn swojego
rozdarcia.
Marcelina Darowska nieuchronnie wesz„aby dzisiaj w konflikt z wieloma pogla dami wspo„czesnego swiata. To nie powinno dziwic, bo w swoim z yciu na co dzien przeciwstawia„a sie
” duchowi czasuę . Jakie sa przyczyny tego konfliktu? Niektorzy
mogliby dostrzegac aktualnosc wielu kwestii, ktore Marcelina
podnosi„a oko„o 150 lat temu, chocby: ” cudzoziemszczyznaę ,
moda na to, co obce, z ycie elit ponad stan, niew„asciwy stosunek
do pracy, nauka przed wychowaniem, wypieranie polskiego jezyka, wyprzedawanie polskiego maja tku, ziemiŻ Co wiecej,
rozbudzana jest agresja wobec tych, ktorzy postaw patriotycznych chca bronic. Osmiesza sie prostych ludzi, ktorzy ą tak jak
potrafia ą podejmuja czyn dla Ojczyzny.
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Wydaje sie jednak, z e Matka Marcelina, nie przemilczaja c
i tych szczego„owych problemow, walczy„aby dzisiaj o poczucie
rzeczywistosci, o swiadomosc oparta na wierze i myslenie budowane na porza dku mi„osci.
Kryzys spo„eczenstwa zaczyna sie od kryzysu filozofii. Nasze
czasy, chyba jak nigdy dota d, wprowadzi„y w myslenie cz„owieka miare abstrakcyjna i wirtualna . Cz„owiek wyrzuca dzisiaj ze
swojego z ycia Boga osobowego. Zastepuje go roz nymi formami
religijnosci, czasem bardzo uczuciowej, normami etycznymi,
w ktorych zawsze moz na znale…c luke lub przesuna c granice. Na
szczescie, od myslenia cz„owieka nie zmienia sie rzeczywistosc.
Zycie duchowe cz„owieka to nie abstrakcja, ale rzeczywistosc
kierowana konkretnymi, niezmiennymi prawami. Praca nad soba to proces ku rownowadze i harmonii. I w tej pierwotnej harmonii ma swoja geneze patriotyzm. Bog go wpisa„ w szereg swoich darow, na zasadzie ” kto ma, temu bedzie dodane, i nadmiar
miec bedzie; kto zas nie ma, temu zabiora rowniez to, co maę
(Mt 13, 12). Patriotyzm nie jest wartoscia absolutna , ani celem
samym w sobie. Pod takim wnioskiem podpisa„a by sie Matka
Darowska. Przypuszczac jednak moz na, z e umiesci„aby go jako
warunek sine qua non porza dku mi„osci bli…niego. Wpierw trzeba
kochac Ojczyzne i Narod, by kochac ludzkosc. ” A jesli kto nie
dba o swoich, a zw„aszcza o domownikow, wypar„ sie wiary
i gorszy jest od niewierza cegoę (1 Tm 5, 8).
Jakas podstawowa intuicja w cz„owieku budzi pragnienie
i tesknote do ” bycia soba ę . Trzeba ca„ego z ycia, by odkryc co to
znaczy. A nie odkryc tego, to zmarnowac z ycie. Marcelina Darowska odkrywaja c przed nami swoje z ycie, swoja droge mi„osci,
staje sie Boz ym darem ” dla nasę . A kto ten dar przyjmuje,
wchodzi w to ” nowe pokolenieę , o ktorym ona mowi„a.
Moz na powiedziec, z e i dzisiaj sa ludzie, ktorzy swiadcza , z e
zmieniaja ce sie czasy, nie zmieni„y nic w Boz ym sposobie obdarowywania ” ludzi lud…mię . Czy nie nazywamy siebie ” pokoleniem Jana Paw„a IIę ? I choc trudno by„oby to do konca zdefinio-
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wac, jest jednak miara porozumienia miedzy tymi, ktorych po„a czy„o cz„owieczenstwo Papiez a-Polaka.
Niech wiec na koniec tego rozmyslania, zabrzmia s„owa tego,
ktory Marceline Darowska ukaza„ ca„emu Koscio„owi i swiatu:
” Szerzyc Krolestwo Boz e w duszach ludzkich i wprowadzac je
w swiat ą oto program jej apostolskiej dzia„alnosci, zrodzony
w ciszy rozmodlonego serca. Chcia„a uczynic wszystko, aby
prawda, mi„osc i dobro mog„y zwyciez ac w z yciu ludzi i przemieniac oblicze umi„owanego narodu. [Ż ] Nowa B„ogos„awiona
jest przyk„adem wiary apostolskiej, ktora tworzy nowe formy
obecnosci Koscio„a w swiecie, kszta„tuje spo„eczenstwo bardziej
sprawiedliwe i ludzkie, ktore trwa i owocuje w Chrystusieę 32.
Ojczyzna
Marcelinie Darowskiej
Schyla sie nade mna tajemnica
Pierwszej mysli, z ktorej sie pocza „em
Nie wymysle siebie ą choc wyliczam
Cos w pamieci starszego niz cz„owiek
Blizna dziadka ą to wnuka pytanie
Za co cierpia„ i odnosi„ rany?
Czy ja takz e teraz bede w stanie
Kochac ą nawet nie beda c kochany?
Imie moje: ” ten, ktory sie stajeę ą
Czas mi dany i miejsce na ziemi
Ktos wymysli„ i z ycie zadaje
Obok innych, co maja byc swemiŻ
Ks. Andrzej Panasiuk
32 Nas ladujmy ich wiernos c i odwage. Homilia Ojca s wietego wygżoszona podczas
Mszy s w. beatyfikacyjnej 6 paŚdziernika, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 1112, s. 40-41.
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MARYJA
W DOS WIADCZENIU MISTYCZNYM
BĄOGOSĄAWIONEJ
Kaz dy, kto choc troche pozna„ duchowa sylwetke b„. Marceliny Darowskiej i jej charyzmat ą wiernie pielegnowany przez
siostry niepokalanki, czemu da„ wyraz Jan Pawe„ II w liscie na
stupiecdziesieciolecie Zgromadzenia1 ą bez trudu zgodzi sie
z teza , z e by„a ona mistyczka wielkiego formatu2 i z e istotnym
wymiarem jej z ycia mistycznego by„o odniesienie do Maryi3.
1 Jan Pawe„ II napisa„ m.in.: ” Na przestrzeni stu piecdziesieciu lat Siostry
Niepokalanki dawa„y swiadectwo, z e ta duchowosc moz e stanowic fundament
dla skutecznego realizowania zakonnego charyzmatu. Z oddaniem, czasem
nawet nie szczedza c ofiar i z ycia, poswieca„y sie wychowywaniu i kszta„ceniu
dzieci i m„odziez y, a zw„aszcza dziewcza t. Stara„y sie w ten sposob przygotowywac w m„odych sercach podatny grunt dla dzia„ania „aski, tak aby Boz e krolestwo coraz bardziej rozszerza„o sie w swiecie. Bogu dziekuje, z e to dzie„o moz e byc dzis kontynuowane nie tylko w Polsce, ale rowniez na Ukrainie i Bia„orusi. Ufam, z e przysz„osc przyniesie dalszy rozwoj Zgromadzenia i pozwoli
owocnie podejmowac nowe zadaniaę .
2 Na temat mistyki b„. Marceliny Darowskiej zob. np.: M. Chmielewski, Dos wiadczenie mistyczne Marceliny Darowskiej, Niepokalanow 1992; tenz e, Kontemplacyjne przejawy dos wiadczenia mistycznego bż. Marceliny Darowskiej (1827-1911),
w: Najwaz niejsza jest miżos c . Ksiega Pamia tkowa ku czci Ksiedza Profesora Waleriana
Sżomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 187-204; S. Urbanski, Mistyczne opisy miżos ci matki Marceliny Darowskiej, w: Miżos c w postawie ludzkiej (Homo meditans, 8), red. W. S„omka, Lublin 1993, s. 341-365.
3 Zob. M. Chmielewski, Tajemnica Niepokalanego Poczecia w dos wiadczeniu
mistycznym bż. Marceliny Darowskiej, w: Niepokalana Matka Chrystusa (Biblioteka
Mariologiczna, 7), red. K. Kowalik, K. Pek, Czestochowa-Lublin 2004, s. 87-100.
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W pismach autobiograficznych, zw„aszcza w jej listach adresowanych do kierownikow duchowych: Matki Jozefy Karskiej
i o. Hieronima Kajsiewicza, a takz e czesciowo do o. Piotra Semenenki, znajdujemy czeste potwierdzenia tego faktu, co tez uczynimy przedmiotem niniejszych analiz. Na pocza tek jednak warto
zauwaz yc pewna prawid„owosc, a mianowicie, z e najwieksza
czestotliwosc ” uobecnienę Maryi w doswiadczeniu mistycznym
B„ogos„awiona odnotowuje w pierwszych latach jej z ycia mistycznego, czyli do po„owy lat szescdziesia tych XIX wieku. W
nastepnych dziesiecioleciach te wzmianki staja sie coraz rzadsze,
a nawet sporadyczne. Na przyk„ad w jej zapiskach, potem nazwanych przez siostry Pamietnikiem, w drugiej ich czesci z lat
1890-1905, mamy tylko cztery drobne adnotacje o obecnosci Maryi w doswiadczeniu mistycznym.
Czyz by wie… Matki Marceliny z Maryja z up„ywem czasu
os„ab„a? Wprost przeciwnie. Teologia mistyki dobrze zna te
prawid„owosc, z e im scislejsza i bardziej habitualna (codzienna)
staje sie wie… mistyka z Chrystusem lub z Maryja , tym mniej on
o niej mowi lub pisze. Ten stan staje sie czyms tak normalnym,
z e nie wymaga komunikowania, podczas gdy w pocza tkach tego
rodzaju doswiadczen potrzeba ujawniania i analizowania swoich
przez yc jest znacznie wieksza. Na potwierdzenie tych s„ow,
prawie na koncu wspomnianego Pamietnika, pod data 7 VI 1905
r., nasza Mistyczka wyznaje, maja c na mysli jubileusz piecdziesieciolecia og„oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczeciu i tym
samym powstania Zgromadzenia: ” Ca„a epoka Niepokalanego
Poczecia bogata dla mnie by„a, przeobfita „aska Boz a ą ta nieustanna obecnoscia Pana w dnie duszy, nierozdzielnym z Nim
po„a czeniem, ktore sie sta„o czyms nie nadzwyczajnym, ale zwyczajnym i prostym, jakby z ycie cz„owieka zdrowego i normalnego, poki jest w nim duszaę 4.
4 Pamietnik, cz. 2, s. 120; Podobne w tresci wyznania b„. Marcelina notuje
wczesniej w tym samym dziele: ” W epoce poprzedzaja cej swieto Niepokalane-
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Przystepuja c do analizy danych …rod„owych na temat obecnosci Maryi w doswiadczeniu mistycznym B„ogos„awionej, nalez y najpierw zaja c sie wskazaniem w„asciwego przedmiotu tegoz
doswiadczenia, a nastepnie jego charakterystycznymi cechami.
1. Przedmiot doswiadczenia mistycznego
Czym jest chrzescijanskie doswiadczenie mistyczne? Jako
szczegolna forma doswiadczenia duchowego, w swej istocie jest
wejsciem w osobowa relacje z Osobami Trojcy Swietej oraz z ca„ym swiatem nadprzyrodzonym i spo„ecznoscia swietych, na
czele z Maryja . Relacja ta wyraz a sie nie tyle w rozumieniu, czyli
poznaniu opartym na pojeciach i logicznych dystynkcjach, co
przede wszystkim w osobowym i duchowym kontakcie cz„owieka z Bogiem, a raczej Boga z cz„owiekiem, wszak inicjatywa
takiej relacji zawsze nalez y do Boga. Jednym s„owem, sednem
doswiadczenia mistycznego jest mi„osc5. Przypomnia„ o tym Benedykt XVI w encyklice Deus caritas est, w ktorej nawia zuja c do
Piesni nad piesniami, stwierdza, z e ” istnieje zjednoczenie cz„owieka z Bogiemę jako najbardziej ” pierwotne marzenie cz„owiekaę , ale ” to zjednoczenie nie jest jakims stopieniem sie, zatopieniem w anonimowym oceanie Boskosci, ale zwia zkiem, rodza cym mi„osc, w ktorym obie strony ą Bog i cz„owiek ą pozostaja
soba , a jednak staja sie ca„kowicie jednymę (DCE 10).
go Poczecia i w nim duz o by„o porywow i sza„ow mi„osci, a raz wsrod jednego
z nich by„o po„a czenie z Bogiem ą àrod„em ducha mojego, jakby zapowied…
rych„ego na wiecznosc po„a czenia, i wysz„am z przejscia z uczuciem, z e koniec
moj niedalekiŻ ę . ą Pamietnik, cz. 2 (1 IX 1895), s. 35; ” Ca„a epoka swieta Niepokalanego Poczecia, uswiecona jeszcze dla mnie by„a stosunkiem wewnetrznym z Bogiem. Niewymownie blisko mi by„o z Niepokalana Matka nasza ,
z ca„ym niebem: z y„o sie wiecej tam niz tu, na ziemi. Zajecia zewnetrzne poch„ania„y wszystkie dnia chwile, ale po„a czenia z Bogiem nie przerywa„yę . ą
Pamietnik, cz. 2 (19 IX 1897), s. 48.
5 Zob. M. Chmielewski, Argument z dos wiadczenia mistycznego, w: Leksykon
teologii fundamentalnej, red. M. Rusecki i inni, Lublin-Krakow 2002, s. 105.
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Poniewaz ą jak uczy sw. Pawe„ ą Jezus Chrystus ” jest obrazem Boga niewidzialnegoę (Kol 1, 15), dlatego to On jest tym,
z ktorym cz„owiek bezposrednio jednoczy sie w doswiadczeniu
mistycznym. Jest to tzw. w„asciwy przedmiot doswiadczenia mistycznego. Specyfika chrzescijanskiej mistyki, radykalnie odroz niaja ca ja od innych tego rodzaju przez yc religijnych, jest zatem
jej chrystocentryzm, czyli wejscie w najscislejsza wie… mi„osci
z Bogiem Trojosobowym, dokonuja ce sie przez Chrystusa, w
Chrystusie i z Chrystusem. Druga Osoba Boska jest zarowno
przyczyna sprawcza przez yc mistycznych, jak i ich specyficznym przedmiotem. Oznacza to, z e inaczej niz w dalekowschodnich systemach religijnych, w chrzescijanskiej mistyce w„asny
wysi„ek ascetyczny moz e odgrywac jedynie role pewnego przygotowania, dysponowania do przyjecia daru zjednoczenia z Bogiem, jesli On tego zechce. Jak zaswiadczaja najwieksi mistycy,
tym osobom, ktore sa dysponowane moralnie i duchowo przez
odpowiednia asceze, Bog nie odmawia takiej „aski6. Sam Chrystus przez dary Ducha Swietego dalej prowadzi dzie„o ich zjednoczenia ze Soba , co wymaga przede wszystkim usuniecia roz nych przeszkod natury zmys„owej i duchowej. Dokonuje sie to w
procesie tzw. nocy zmys„ow i ducha, ktorych wystepowanie
i przebieg dosc dok„adnie opisuje takz e nasza Mistyczka. Doswiadczenie mistyczne ma zatem charakter receptywno-bierny.
Oznacza to, z e mistyk czuje sie obdarowany mi„oscia bez z adnych zas„ug, zaskoczony nieoczekiwanym darem, dla wyraz enia
ktorego nie znajduje odpowiednich pojec.
Chrystus doswiadczany jest przez mistykow jako postac historyczna, ktora objawia im przede wszystkim swoje przebostwione Cz„owieczenstwo (Kol 2, 9) i zwia zane z tym wydarzenia zbawcze, takie jak: Wcielenie, z ycie ziemskie i Misterium
6 Por. Jan od Krzyz a, Noc ciemna, I, 9, 9; tenz e, Z ywy pżomien miżos ci, 2, 27;
sw. Teresa od Jezusa, Droga doskonażos ci, 19, 15; 20, 10.
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Paschalne. Staja sie one punktem wyjscia do kontemplacji mistycznej i trescia ca„ego duchowego z ycia oraz rozwoju. Tak jest
przede wszystkim u osob z kregu mistyki nupcjalnej7, do ktorej
bez wa tpienia nalez y zaliczyc rowniez b„. Marceline. Chrystus
rozpoznawany jest jako Oblubieniec podczas zareczyn duchowych i zaslubin mistycznych. Pozostaja c w takiej pe„nej mi„osci
relacji do uwielbionego Chrystusa mistyk, a czesciej mistyczka,
poznaje osoby Maryi, swietych, anio„ow i dusz czysccowych,
oraz ich role w misterium zbawienia i osobistym uswieceniu. Zatem doswiadczenie mistyczne Maryi zawsze jest podporza dkowane doswiadczeniu Chrystusa8. Tak w„asnie jest w opisach
przez yc mistycznych b„. Marceliny.
Badacza pism b„. Marceliny uderza fakt bardzo czestych opisow i wzmianek o mistycznym doswiadczeniu Maryi w listach
do kierownika duchowego z dwumiesiecznego pobytu wypoczynkowego w Szczawnicy latem 1858 roku. Moz na przypuszczac, z e by„ to czas szczegolnie obfitych oraz intensywnych
Mistyka nupcjalna, oblubiencza (Brautmystik) siega do symboliki biblijnej
i chrzescijanskiej, akcentuja c idee przymierza w przez yciu mistycznym. Komunia Boga z cz„owiekiem widziana jest jako komunia Oblubienca i oblubienicy;
komunia wzajemnego obdarowywania sie, w ktorej wolny akt mi„osci cz„owieka odpowiada na inicjatywe najwyz szej Mi„osci. W stworzeniu aktualizuje ona
moz liwosc do takiej odpowiedzi, aby grzesznego cz„owieka przebostwic i d…wigna c nie tylko na poziom ” obrazuę , ale i ” podobienstwaę Boz ego. Ta wzajemna
relacja mi„osci oblubienczej rozwija sie w czasie. Ma zatem swoja historie, wpisuja ca sie w powszechna historie zbawienia, ktorej centrum jest Wcielenie i Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa. Bogata symbolika oblubiencza s„uz y do
wyraz enia istoty tej relacji, ktora polega nie tyle na ” byciu-jednoscia ę , jak w mistyce esencjalnej (Wesensmistik), lecz na ” byciu-w-zjednoczeniuę ą na komunii
przeobraz aja cej. ą Zob. G. Moioli, Mistica cristiana, w: Nuovo dizionario di spiritualit`, red. S. De Fiores, T. Goffi, Cinisello Balsamo 19854, s. 989-990; P. Dinzelbacher, Mistyka oblubiencza, w: Leksykon mistyki. Z ywoty ą pisma ą przez ycia,
red. P. Dinzelbacher, Warszawa 2002, s. 221-222.
7

8 Zob. M. Chmielewski, Argument z dos wiadczenia mistycznego, art. cyt.,
s. 105-106.
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przez yc mistycznych tego rodzaju9. Podsumowuja c te dwa miesia ce Marcelina pisze: ” W tych dniach Matke Najswietsza , Anio„ow Panskich i Pana mojego na przemiany, albo razem, prawie
cia gle mam przy sobie. Przy komunii sw. tak sie jedno z Nim
zlewamy, z e jedna ca„osc sk„adamy. To naturalne: nikne w Nim,
a On wszystkimę 10.
Przynajmniej kilkakrotnie nasza Mistyczka odnotowuje nadprzyrodzone przez ycia, w ktorych rownoczesnie z doswiadczeniem Jezusa pojawia sie doznanie bliskosci Maryi, czesto zwane
przez nia ” uobecnieniemę 11. Zatrzymajmy sie przy kilku najbardziej charakterystycznych. Oto w liscie do o. Hieronima Kajsiewicza (25 VI 1858), w pocza tkach drogi mistycznej, pisze: ” Led9 Zob. LK 25 VI 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 79); LK 3 VIII 1858,
Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 100).
10

LK 25 VIII 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 112).

O charakterystycznej rownoczesnosci doswiadczenia mistycznego Jezusa
i Maryi moz na mowic takz e w innym przypadku o charakterze bardziej wizji
mistycznej, ktora mia„a miejsce w okresie Wielkiego Postu, sta d jej tresc dotyczy meki Panskiej. W okresie rozkwitu swego z ycia mistycznego (8 IV 1870)
nasza Autorka notuje: ” Obudzi„am sie pare godzin przede dniem i wesz„am
natychmiast w modlitwe wewnetrzna , a Pan by„ mi„osny nad wszelki wyraz.
G„ebia duszy czu„am bolesc serca Jego w onej meke poprzedzaja cej chwili i bolesc Najswietszej Matki Jego; druga by„a odbiciem pierwszej, a nie wiem ktora
mi serce wiecej przejmowa„a, ktora by„a rzewniejsza, tkliwsza ą powiedzia„abym ą g„ebszaę . ą Pamietnik, cz. 1, s. 1; Oko„o po„tora roku po…niej, z perspektywy kilku dni opisuje dzien 2 VIII, obchodzony jako dzien Matki Boz ej Anielskiej (Porcjunkula). Czytamy tam miedzy innymi takie s„owa: ” W kosciele w
chwili komunii sw. Pan Jezus niewymowna obfitoscia „aski obja „ dusze moja i z
soba po„a czy„. Uczu„am Matke Najswietsza , Anio„ow i by„am jakoby nie na
ziemi. Wroci„am do domu z pe„noscia modlitwy w sercu i usune„am sie do lasu
dla picia wody mineralnej. Nagle jakby w zachwyt ą w stan nadzmys„owy ujeta zosta„am i podniesiona w krolestwo prawdy: uje„am wszechrzeczy swiata
w stosunku do tej. Mnie sie zdaje, z e z aden rozum ludzki, chociaz by najpotez niejszy, temu nie sprosta, z adna mowa ludzka, przy najobfitszej „asce, tego nie
wypowie. [Ż ] Zaledwie do zmys„ow wroci„am, wzniesienie ponad nie znow
sie wznowi„o: Pan mnie soba obja „ i w Nim, jakoby w zwierciadle prawdy zobaczy„am siebieŻ ę . ą Pamietnik, cz. 1 (6 VIII 1871), s. 74.
11
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wo wesz„am do kapliczki i uklekne„am przed Panem, stana „
z Matka swoja i Anio„em Stroz em przede mna i powiedzia„ mi,
abym spokojna by„a, bo wszedzie i zawsze towarzyszyc mi beda
i szczesliwie na powrot tu [do Rzymu ą przyp. M. Ch.] doprowadza . I po Boz emu, ojcze, s„owa mi dotrzymuje. Zliczyc bym
nie zdo„a„a uobecnien sie Jego, to Maryi, to Anio„a mego, aby leczyc, koic, oswiecac, zapalac to biedne serce i pomagac we
wszystkich trudnosciachę 12.
Po kilku miesia cach, temu samemu kierownikowi duchowemu pisze z Nicei, z e po wyjsciu z koscio„a po Mszy sw. mia„a
serce ” pe„ne Jezusa i Maryi, jak moz e nigdy dota dę 13. Nieco po…niej, takz e w Nicei, dozna„a rownoczesnej obecnosci Maryi i Jezusa podczas modlitewnego dialogu, ktory w niezrozumia„y dla
niej sposob przebiega„ z kaz da z tych Osob jakby na innej p„aszczy…nie swiadomosci. A oto jej s„owa: ” W modlitwie by„am
z Niepokalana Matka nasza , zawierzy„am sie Jej, wzywa„am Ja .
To czyni„am sama, wola moja [szczytem duszy ą przyp. M.
Ch.]. Wtedy Pan Jezus nie mieszaja c tej z Nia rozmowy, inna ą
wyz sza czesc duszy mej, od woli niezalez na , zabra„ do siebie
i tymczasem t„umaczy„ jej s„owa z Pisma sw.ę 14.
Interesuja ce jest widzenie ekstatyczne15, jakie B„ogos„awiona
zanotowa„a pod koniec z ycia (30 XII 1898): ” Modli„am sie raniutko, przed dzwonkiem nas budza cym. Nagle, zobaczy„am ą
oczyma ducha jasniejszymi od zmys„owych ą przed soba na
niebie Pana Jezusa i Matke Niepokalana , stoja cych razem na ob12

LK 25 VI 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 80).

13

Zob. LK 16 II 1859, Nicea, (Pisma, t. 12, s. 15).

14

LK 6 III 1859, Nicea, (Pisma, t. 12, s. 25).

W teologii mistyki rozroz nia sie widzenia od wizji. Pierwsze maja zwykle charakter figuratywny i przestrzenny, zas drugie ą bardziej intuicyjny,
a niekiedy nawet abstrakcyjny. ą Zob. A. Royo Marın, Teologia della perfezione
cristiana, Cinisello Balsamo 1987, s. 1064-1067; V. Marcozzi, Fenomeni paranormali e doni mistici, Cinisello Balsamo 1990, s. 19-25.
15
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„oku i ob„okiem otoczonych, „askawych i dobrotliwych, a w sercu odbi„y mi sie te s„owa: » Tak po ciebie przyjdziemy’ . Zrozumia„am (albo zda„o mi sie zrozumiec), z e nie doz yje konca roku,
ktory sie ma rozpocza c (a wcale o tym nie mysla„am). Oni przyjda i zabiora dusze moja . Wszystkie w„adze moje by„y w zawieszeniu ą dusza uz ywa„a, to jest przyjmowa„a. Czy w takim widzeniu patrzy sie w twarz, wyraz jej, rysy? Nie. Widze tyle, ile
sie widzi w wielkiej wysokosci: kszta„ty postaci i jej charakterŻ
Szczego„ow nie dojmuje. Tylko promien z niego pada na dusze
i te na wskros przejmujeę 16.
Dosc wczesnie, wskutek przez ycia mistycznego, nasza Mistyczka zda„a sobie sprawe z tego, iz ” wszystkie tajemnice z ycia
Syna Boz ego i Niepokalanej Matki Jego, sa z soba splecione, jakby by„y ogniwami jednego „ancucha, doskona„a ca„osc tworza cymi i pozna„am, z e stoja c pod wezwaniem jednej, w pe„nosci
(ile to byc moz e na ziemi) wiary i wiernosci „asce, mamy udzia„
we wszystkich. Ona nam jakby wrotami do wszystkich i wszystkie staja sie niejako nasza w„asnoscia , naszym skarbem. Zwia zek
jednych z drugimi, pe„nosc w nich ma drosci, wszechmocy i mi„osci, pe„nosc Bostwa i zastosowanie ich do dzie„a Odkupienia
i zbawienia cz„owieka dope„niaja cego sie po pierwszym [chodzi
Pamietnik, cz. 2, s. 78; Opisane tu widzenie ekstatyczne z pewnoscia by„o
przez yciem niezwykle intensywnym, skoro miesia c po…niej (29 I 1899) Mistyczka odnotowuje podobne zdarzenie, wyra…nie nawia zuja ce do poprzedniego: ” Raniutko w kaplicy, gdy przechodzi„am przede Msza sw. od romaniki do
mego klecznika, jednochwilowo powtorzy„o mi sie to widzenie: tylko Pan Jezus
i Matka Najswietsza tak mg„a byli okryci w wielkim podniesieniu, z e Ich postacie zaledwie sie przez te zarysowa„y. Trwa„o to krocej ą pare sekund. To samo
co poprzednie, zostawi„o mi wraz enieę . ą Tamz e; Widzenie to, niemal w identycznej postaci powtorzy„o sie jeszcze raz kilka miesiecy po…niej. Pod data 20 IX
1900 b„. Marcelina pisze bowiem: ” 27 stycznia, po d„ugiej rannej modlitwie,
ubierac sie zacze„am, aby przejsc do kaplicy. Nagle, kiedy te czynnosc zewnetrzna konczy„am, jak dwukrotnie poprzednio w cia gu roku, ujrza„am wewnetrznie Pana Jezusa i Matke najswietsza nad soba (jakby sufitu nie by„o)ę . ą
Pamietnik, cz. 2, s. 79.
16
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o Odkupienie ą przyp. M. Ch.] wiernoscia i gorliwoscia osobista , sa cudem, ktorego ocenicŻ ba, nawet przeczuc nie jestesmy
w stanieę 17. To wyjasnia, dlaczego mistyczne doswiadczenie Maryi u Darowskiej zawsze pozostaje w scis„ej relacji do Chrystusa.
Jak wspomniano, B„ogos„awiona dosc czesto odnotowuje doswiadczenia mistyczne, w ktorych chronologicznie pierwszym
ich przedmiotem jest Osoba Maryi. W jednym z listow do kierownika duchowego relacjonuje, z e po przyjeciu Komunii sw.
czu„a przy sobie Maryje jako swoja wspo„pracownice w wysi„ku
ascetycznym. Komentuja c to przez ycie, napisa„a dalej, z e ” w tych
dniach jeszcze by„o pare przejsc wewnetrznych, uobecnienie sie
szczegolne Matki Najswietszej, uczucie wielkiej mi„osci Boga dla
biednej duszy mojej, po„a czenie sie, zlanie niejako w jedno z Panem moim, na koniec rodzaj widzenia wewnetrznegoę 18.
Moz na powiedziec, z e mistyczna obecnosc Maryi jest jednym
z g„ownych tematow w listach Marceliny do o. Kajsiewicza nie
tylko ze Szczawnicy, ale takz e z Nicei, doka d uda„a sie prawdopodobnie bezposrednio stamta d dla zapewnienia kuracji swojej
corce19. O tym, jak bogaty duchowo by„ ten nicejski pobyt,
swiadczy podsumowuja ca notatka, w ktorej napisa„a, z e Maryja
” zape„nia„aę jej serce ” obecnoscia swoja ę i jednoczesnie poucza„a
odnosnie do Boz ego zamys„u wzgledem zgromadzenia niepokalanek, jak i zmartwychwstancow20. Podobne doznanie towarzyszy„y jej w drodze powrotnej i w czasie pobytu w swoim domu
w Zerdziu21. Takz e w Rzymie, doka d sie niebawem uda„a, nie
17

LK 5 IV 1864, [b.m.], (Pisma, t. 17, s. 41).

18

LK 24 VII 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 99).

Zob. LK 17 I 1859, Nicea, (Pisma, t. 12, s. 10); LK 16 II 1859, Nicea, (Pisma,
t. 12, s. 14-15); LK 23 II 1859, Nicea, (Pisma, t. 12, s. 176); LJK 2 III 1859, Nicea,
(Pisma, t. 12, s. 21).
19

20

Notatka nr 6, (Pisma, t. 12, s. 89).

Zob. LJK 22 XII 1859, [b.m.], (Pisma, t. 12, s. 167); LJK 7 IV 1860, Zerdzie,
(Pisma, t. 13, s. 30); LS 3 IX 1860, [b.m.], (Pisma, t. 13, s. 97).
21
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opuszcza„o ja mistyczne doswiadczenie Maryi, ktora stale udziela„a jej duchowego wsparcia i rady22, a nade wszystko dawa„a jej
odczuc swoja opieke23. Podobnie by„o w latach po…niejszych24.
Z tego okresu na uwage zas„uguje wzmianka o przez yciu,
ktore mia„o miejsce w jej rodzinnych stronach. W liscie do o. Piotra Semenenki wspomina o widzeniu ekstatycznym, jakiego dozna„a w uroczystosc Wniebowziecia 1862 roku. Oto jej relacja:
” W czasie Mszy sw. porwana by„am w duchu. Ujrza„am Niepokalana Matke nasza w niezmiernej chwale, blasku i weselu
wsrod Chorow Anielskich, a wskazuja ca mi miejsce przy sobie,
rzek„a: » Corki moje, przy mnie bedziecie, chwa„a moja bedzie
wasza ’ . Bez wzruszenia i drz enia nie moge dota d o tym wspominacę 25. Podobne przez ycie by„o jej udzia„em 9 lat po…niej w
uroczystosc Wszystkich Swietych. B„ogos„awiona wspomina:
” Wieczorem, przed odejsciem z kaplicy ukla k„szy przez Panem
Jezusem w O„tarzu, nagle w zachwyt ujeta zosta„am. Co widzia„am?Ż Nie wypowiem! Widzia„am ca„e zastepy swietych Panskich ą chwa„e swietych przed oblicze Panskie przypuszczonych. Mia„am uczucie ich szczescia. Widzia„am na ich czele Maryje Niepokalana ą Najswietsza miedzy najswietszymi Matke
i Krolowa swietych ą Maryje, Matke Boz a ą ogniwo „a cza ce ich
przez Syna z Bogiem. Widzia„am Ja swieta i majestatyczna , ca„a
w chwale i szczesliwosci, a ca„a mi„oscia . Stan nadzmys„owy
trwa„, zdaje mi sie, krotka chwile, ale po nim d„ugo zostawa„am
pod wp„ywem „aski, w stanie podniesieniaę 26.
22

Zob. Notatka nr 7, 21 XII 1860, Rzym, (Pisma, t. 13, s. 110).

Zob. LK 15 III 1859, Nicea, (Pisma, t. 12, s. 33); LJK 7 IV 1860, Zerdzie,
(Pisma, t. 13, s. 31).
23

24 ” Ostatniego dnia [rekolekcji ą przyp. M. Ch.], koncza c jak zwykle nauke
modlitwa , porwana zosta„am w duchu: uczu„am sie z Matka Najswietsza , ktorej wzywa„am, przed tronem Jej Synaę . ą Pamietnik, cz. 1 (20 III 1871), s. 41.
25

LS 5 IX 1862, Rakowiec, (Pisma, t. 15, s. 88).

26

Pamietnik, cz. 1, s. 86-87.
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Takz e w latach po…niejszych uobecnienia sie Maryi w z yciu
mistycznym b„. Marceliny trwa„y nadal, choc ą jak wspomniano
ą rzadziej by„y odnotowywane. Jednak z tresci opisow moz na
wnioskowac o wiekszej ich duchowej intensywnosci i postepuja cej zaz y„osci z Matka Boz a . Wskazuja na to dwie notatki w Pamietniku. W ostatnich dniach maja 1870 roku Marcelina pisze:
” Wniebowsta pienie duz o mi przynios„o modlitwy i niewymowna wspolnosc z Matka Najswietsza . Przy medytacji, jakby promieniem uczucia Jej Serca w sercu sie moim odbi„y. O, jakiez tam
by„o ogo„ocenie i osierocenie Serca po Wniebowsta pieniu, jakie
oderwanie od ziemi w pozostaniu na niej, jaka pe„nosc ofiary, jakie meczenstwo ducha w tej obcej dla niego atmosferze ziemskiej, jaka mi„osc w tym meczenstwie i ofierze!ę 27. Dok„adnie rok
po…niej utrwali„a podobne intensywne doswiadczenie Serca Maryi. ” W przebudzeniu Matka Najswietsza tak mi serce soba
przepe„ni„a, z e wszystkie ranne pacierze przemieni„y mi sie w
jaka s wewnetrzna , jakby w Sercu Maryi modlitwe. By„ stan g„ebokiego skupienia i pewnego nawet podniesienia, wszakz e
w granicach ludzkosci [tj. naturalnej kondycji cz„owieka ą
przyp. M. Ch.]. Owszem, gdy wysz„am do ogrodu, wszystko co
otacza„o: czysty b„ekit nieba, wonne ranne powietrze, spiew ptasza t ą wszystko z y„o dla mnie i zdawa„o sie mowic ze mna , ze
mna sie „a czyc w czci Niepokalanej Dziewicyę 28.
Dla podsumowania prezentacji wybranych opisow mistycznego doswiadczenia Maryi u b„. Marceliny Darowskiej, trzeba
stwierdzic, z e nasza Autorka przynajmniej kilkakrotnie odnotowywa„a w swoich pismach rownoczesna obecnosc Jezusa i Maryi
w przez yciu mistycznym. Czasem mamy do czynienia z doswiadczeniem uobecnienia Maryi bez jednoczesnej obecnosci Jezusa, ale prawie zawsze w otoczeniu swietych lub anio„ow,

27

Tamz e, (30 V 1870), s. 18.

28

Tamz e, (30 V 1871), s. 57.
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wsrod ktorych wyroz nia sie Anio„ Stroz Darowskiej29. Maryja
Niepokalana najczesciej towarzyszy swemu Synowi, albo jest
obecna w tajemnicy Trojcy Przenajswietszej30, przy czym uobecnianie sie Maryi w kontekscie trynitarnym ma miejsce zw„aszcza
wtedy, gdy wizja dotyczy misterium Wcielenia31. Tak wiec Matka Boz a w mistycznym przez ywaniu b„. Marceliny zawsze pozostaje w jakiejs relacji do Chrystusa, czy to bezposredniej czy posredniej. Pod tym wzgledem wystepuje duz a roz norodnosc sytuacji. Zwykle Maryja prowadzi do Jezusa, niejako przygotowuje
na spotkanie z Nim lub z jaka s tajemnica dzie„a zbawczego32.
Niekiedy zdarza sie, z e to Jezus wskazuje na Maryje33.
” Bog moj, Ojciec Mi„osierdzia, Jedyne dobro moje, wskaza„ mi, jaka kaz da cnota we mnie byc powinna, praktyczne srodki dojscia do kaz dej. Sercem,
dusza , istota ca„a , z pragnieniem niewymownym spe„nienia, przyje„am te nauke w obecnosci Trojcy Przenajswietszej, Niepokalanej Maryi Matki naszej, sw.
Jozefa, Anio„a Stroz a mego i Anio„a przydanego mi do pomocy szczegolniej we
wszelkich pracach powo„ania mojegoę . ą LK 13 IX 1865, Jaz„owiec, (Pisma,
t. 18, s. 158).
29

30 Tak by„o podczas jednego z przez yc, ktore mia„o miejsce latem 1858 roku
w Szczawnicy: ” Po„a czenie sie z Synem Boz ym, zlanie z Duchem Swietym,
obecnosc Ojca Przedwiecznego, przytomnosc Matki Najswietszej ą wszystko
to razem zdawa„o sie, z e dusze z cia„a nedzy i grzechu, z tego swiata uprowadzi„o. A spojrzenia Zbawiciela, pod ktorym cia gle sie czu„am, nic oddac nie
zdo„a. On jeden tylko przemawia„ do mnieę . ą LK 24 VII 1858, Szczawnica,
(Pisma, t. 11, s. 95).
31 ” W modlitwie zobaczy„am, iz gdy Pan Jezus na swiat przychodzi„ Najswietsza Panna duchem w niebo porwana, zanurzona by„a w „onie Trojcy
Przenajswietszej Boga Ojca, Syna i Ducha swietego, iz tu Syna porodziwszy
Matka , a tam stworzeniem Jego, Oblubienica by„aę ą Notatka z 12 V 1861, (Pisma, t. 14, s. 105).
32 Za przyk„ad moz e pos„uz yc wielkopostna notatka z 31 III 1871 roku:
” Wieczorem po koronce, przed Niedziela Pasyjna , nagle uczu„am sie objeta
obecnoscia Najswietszej Matki i pocia gniona , z e tak sie wyraz e przez Nia , do
po„a czenia sie z Nia w bolesciach Jej Syna. Odta d co dzien z rana, czy to przed
dzwonkiem w celi, czy medytacji w kaplicy lub przy Mszy sw. uobecnia„a sie w
sercu jakas tajemnica z z ycia Chrystusowego, zacza wszy od WcieleniaŻ ę . ą
Pamietnik, cz. 1, s. 42; Podobny w tresci jest opis przez yc z Wielkiego Pia tku
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2. Cechy doswiadczenia mistycznego Maryi
Poniewaz przyczyna sprawcza autentycznego doswiadczenia
mistycznego jest wy„a czne dzia„anie Boz e na mocy darow Ducha
Swietego, dlatego przekracza ono moz liwosci poznawcze rozumu ludzkiego. Jest ono zatem bezpojeciowe, to znaczy, z e podmiot jest swiadomy mi„uja cej obecnosci Boga w duszy, ale nie
potrafi tej obecnosci uja c w kategorie pojeciowe, gdyz w tym akcie bierze udzia„ jedynie tzw. intelekt moz nosciowy, stwierdzaja cy istnienie. Jednoczesnie wznios„osc przedmiotu doswiadczenia mistycznego przekracza zdolnosci percepcyjne tzw. intelektu
czynnego, ujmuja cego istote bytu. Ten sposob poznania sw. Tomasz z Akwinu nazywa prosta intuicja prawdy (simplex intuitus
veritatis ex caritate consecutus)34, ktora stanowi istote kontemplacji
mistycznej. Z racji niewyraz alnosci doswiadczenia mistycznego
jego opisy sa zawsze przybliz one, niezalez nie od tego, czy pos„uguja sie jezykiem bogatym w plastyczne metafory, a przez to
zawieraja duz y „adunek afektywny, czy tez maja charakter bardziej spekulatywny i pos„uguja sie pojeciami w„asciwymi dla
dociekan metafizyczno-teologicznych. Zwykle jednak mistycy
czuja sie bezsilni wobec wielkiej tajemnicy, jaka ich ogarnia.
Kolejna cecha doswiadczenia mistycznego jest jego krotkotrwa„osc, a zarazem intensywnosc35, ktora napotykaja c na pew1872 roku: ” Wielki Pia tek dosyc by„ dziwny: cia g„e po„a czenie z Panem, a jakby
w omdleniu ą ostateczny brak si„ fizycznych. Po naboz enstwie Drogi Krzyz owej, ktora odby„am w niewymownym po„a czeniu z Matka Najswietsza , prawie
mnie zaniesiono, i os„ab„a , jakby na wpo„ niez ywa , z„oz ono na „oz kuę . ą Pamietnik, cz. 1, s. 96; por. Notatka 4, pa…dziernik 1857 ą czerwiec 1858, (Pisma,
t. 11, s. 64, 69).
33

Zob. LK 30 IX 1864, Jaz„owiec, (Pisma, t. 17, s. 127).

34

Zob. STh II-II, q. 180, a. 3, ad. 6.

Wed„ug sw. Tomasza z Akwinu z adne dzia„anie nie moz e trwac d„ugo
w swoim szczycie (nulla actio potest diu durare in suo summo). ą STh II-II, q. 180,
a. 8, 2.
35
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nego rodzaju percepcyjna ociez a„osc nieoczyszczonej i nieprzystosowanej natury ludzkiej, powoduje stany ekstatyczne. Poniewaz jest to szczytowy moment udzia„u chrzescijanina w Misterium Paschalnym Chrystusa, a jednoczesnie najwyz szy stopien
aktualizacji w„adz cz„owieka wspartych darami Ducha Swietego,
dlatego wywo„uje on silny rezonans psychiczno-uczuciowy, czyli kontemplacje mistyczna , ktora zwykle trwa znacznie d„uz ej,
jako stan duchowej wznios„osci36.
Te cechy, wskazywane przez teologie mistyczna , niemal
w klasycznej postaci odkrywamy w opisach b„. Marceliny Darowskiej odnosnie do doswiadczenia obecnosci Maryi w przez yciu mistycznym. W przytoczonych wyz ej opisach mistycznych
doswiadczen Maryi uderza przede wszystkim nieprzewidywalnosc tych zjawisk, co z jednej strony potwierdza ich bierny charakter, a z drugiej ą ich autentycznosc. Nie trudno zauwaz yc, z e
najczesciej mia„y one miejsce w bezposrednim zwia zku z Eucharystia , a zw„aszcza z przystepowaniem do komunii sw. Z tej racji
ą jak zosta„o wspomniane wyz ej ą prawie zawsze uobecnienie
Maryi poprzedza zjednoczenie z Chrystusem, jest jemu rownoczesne lub po nim nastepuje. Tytu„em przyk„adu warto przytoczyc relacje Mistyczki z pocza tkow jej z ycia mistycznego, w ktorej opowiada, jak przystepuja c do komunii sw., uczu„a iz wchodzi w ” po„a czenie z Bogiem i modlitwe wewnetrzna , w ktorej
jakbym przeniesiona zosta„a przed oblicze Niepokalanej Matki,
i tam niepowstrzymanym potokiem b„agan (tak czu„am, z e sa
zgodne z wola Boz a ą wola Boz a natchnione), wyz ebra„am
u Matki i Jej Boskiego Syna ą wydar„am Im, z e tak powiem, zapewnienie, z e Matke Zgromadzenia naszego [tj. Jozefe Karska ą
przyp. M. Ch.] zatrzyma na ziemi dla spe„nienia dzie„a chwa„y,
jak to sie wola Jego swieta okaz eę 37. Bardziej wymowny jest opis
Zob. M. Chmielewski, Argument z dos wiadczenia mistycznego, art. cyt.,
s. 106-107.
36

37

Notatka nr 4 pa…dziernik 1857 ą czerwiec 1858, (Pisma, t. 11, s. 45).
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wydarzenia z konca stycznia 1861 roku, w ktorym nasza Autorka stwierdza: ” Przez czas Mszy sw. jakby duchem Jej [tj. Maryi
ą przyp. M. Ch.] owiana by„am, a przy Komunii sw. w niewymowny sposob czu„am sie w Niej, a Ja w sobie, jakby obecna we
mnie dla lepszego przyjecia Jej Syna, Jej i mego BogaŻ ę 38. Kilka
dni po…niej przez y„a podobne chwile, ktore probuje oddac
w s„owach: ” Przy Komunii sw. czu„am obecnosc Najswietszej
Panny i Swietych Panskich ą wyra…nie w sercu moim przyjmowali Pana. Potem Niepokalana Matka moja upewni„a mnie w
najmi„osierniejszy sposob, z e jest ze mna we wszystkich mych
czynnosciach i wszystkie zgodnie z Jej wola sie czyniŻ ę 39. Podobnych doswiadczen bliskosci Maryi po przysta pieniu do Komunii sw. by„o wiele w jej z yciu mistycznym40.
Uobecnienia Matki Boz ej czesto mia„y miejsce w liturgiczne
uroczystosci i swieta maryjne. Mamy wiec prawo przypuszczac,
38

LK 1 II 1861, Rzym, (Pisma, t. 14, s. 25).

39

LK 9 II 1861, Rzym, (Pisma, t. 14, s. 28).

” Dzis po przyjeciu Najswietszego Sakramentu jako wspo„pracownice
czu„am Maryje przy sobie, a wsrod modlitwy wewnetrznie poczu„am (dojrza„am) mnostwo szatanow, jakby na drodze mi stoja cych, jakoby snuja cych sieci
i opla tuja cych nimi interesy moje, serca i umys„y osob rodzinnych, gmatwaja cych okolicznoscię . ą LK 24 VII 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 94); ” Ca„a
Msze sw. w niemej adoracji trwa„am, by„am bezczynna, nieruchoma, zgubiona
w Nim. Pan mi da„ poznac, z e Matka Jego Najswietsza, ktora mi da„ za Matke,
na mocy zas„ug Jego przebaczenie mi otrzyma„a. Przystepuja c do Sto„u Panskiego uczu„am Ja przy sobie oddaja ca mnie na wiecznosc Synowi swojemuę .
ą LK 25 VIII 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 111); ” I uczu„am sie tak jasno
pod opieka Boz a , Matki Najsw[ietszej], z e spokoj zdawa„o sie powroci„. Wtedy
to dziwnie jakos, jak nigdy komunie sw. przyje„am. Ledwo do ust kap„an mi ja
poda„, nie dotkna wszy, sekundy sie nie zatrzymawszy, lotem wyra…nie do serca wesz„a, rajem je zape„niaja c. ą List wspolny M. Marceliny [do o. Kajsiewicza,
m. Karskiej i o. Semenenki] 27 IX 1858, Nicea, (Pisma, t. 11, s. 123-124); ” Nazajutrz
wszakz e stan rzeczy sie nie zmieni„, pamiec przejsc onych nie wraca„a. Przy Mszy
sw. tylko Niepokalana Matka nasza zaleci„a mi bym sie nie zraz a„a, a pamieta„a,
z e wszystko co uczynie ą dla Niej uczynieę . ą LK 16 II 1859, Nicea, (Pisma,
t. 12, s. 14); zob. LK 30 IX 1864, Jaz„owiec, (Pisma, t. 17, s. 132).
40
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z e Mistyczka, swiadoma swej zaz y„osci z Chrystusem i Maryja ,
tego rodzaju doswiadczeniami, mimo ich nag„ej aktualizacji, nie
by„a wytra cona z rownowagi psychicznej i w pewnym sensie
mog„a sie ich spodziewac. Nic jednak nie wskazuje na to, aby ich
pragne„a czy usilnie oczekiwa„a. Bardzo zwiez„y, wrecz lakoniczny sposob referowania tych przez yc potwierdza duz y emocjonalny dystans B„ogos„awionej nie tylko do zjawisk paramistycznych, ale takz e do w„asciwych przez yc mistycznych.
Chyba poza jedna konkretna wzmianka odnosnie do tego, z e
” jednochwilowoę , a wiec najwyz ej ” pare sekundę powtorzy„o sie
jej otrzymane wczesniej widzenie Jezusa i Matki Najswietszej
jakby na ob„okach41, Mistyczka nie informuje, jak d„ugo trwa„y te
mistyczne przez ycia. Nie powinno to dziwic, gdyz w opisie doswiadczenia mistycznego waz niejsza jest jego intensywnosc, aniz eli ekstensywnosc. Marcelina podkresla jednak wielokrotnie,
nie tylko w zwia zku z uobecnieniem Maryi, z e mimo krotkotrwa„osci tego rodzaju przez yc g„eboko zapada„y one w dusze,
pozostawiaja c tam niezachwiana pewnosc odnosnie tego, czyjej
obecnosci doswiadcza„a. W zwia zku z tym interesuja cy jest epizod z doswiadczeniem duszy matki o. Waleriana Przew„ockiego,
zmartwychwstanca, z ktorym b„. Marcelina przez jakis czas
przyja…ni„a sie. Odnosnie do duszy pani Przew„ockiej, Autorka
pisze: ” Tak piekna mi sie wyda„a, z e w pierwszej chwili wzie„am
ja za Matke Boska , ale wnet spostrzeg„am moj b„a d: naprzod, bo
w niej samej odkry„am roz nice z ta Najswietsza , a nadto stan moj
w„asny to mi udowodni„: zbliz enie Matki Boz ej roztacza wp„yw
niewymowny na ca„a nasza istote, przenika ja jakby promieniem
czy atmosfera swietosci, a tego tu nie by„oę 42. Jak wynika z ostatniego zdania, nasza Mistyczka dzieki wielokrotnym tego rodzaju
przez yciom potrafi„a „atwo zidentyfikowac w„asciwy przedmiot

41

Zob. Pamietnik, cz. 2, s. 78

42

Pamietnik, cz. 1 (Wielki Pia tek 1870), s. 6.
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swojego doswiadczenia mistycznego i nie poddawac sie pierwszemu, z„udnemu wraz eniu.
Charakteryzuja c doswiadczenie mistyczne B„ogos„awionej
i role Maryi w nim, dostrzegamy swoisty paradoks, wystepuja cy
rowniez u innych, jesli nie u wszystkich mistykow. Chodzi mianowicie o to, z e mimo niewyraz alnosci tego doznania, a wiec
niemoz nosci ujecia go w inteligibilne formu„y43, podmiot mistyczny otrzymuje bardzo przejrzyste i jednoznaczne pouczenia
duchowe. W pierwszym rzedzie dotycza one tajemnic wiary, do
ktorych moz na zaliczyc rowniez kontemplacyjne poznanie duszy Maryi. Na ten temat w Pamietniku pod data 1 XII 1870 r. czytamy: ” Sliczne dzis w duszy mia„am przejscie. Zaledwie z rana
wesz„am do kaplicy, zosta„am podniesiona w duchu i ujrza„am
wewnetrznie Najswietsza Panne w Jej czystosci, swietosci, pieknosci, na ile to zniesc mog„am. Zobaczy„am, z e Ona wynagradza„a Bogu wszystkie niewiernosci swiata, z e upodobanie, jakie w
Niej Pan znajdowa„, zastepowa„o wszystkie zawody (jesli tak sie
wyrazic moz na), jakich dozna„, doznaje i doznawac bedzie do
konca wiekow od ludzkosci, z e Jej jednej dosyc, aby zrozumiec
stworzenie swiata i cz„owieka i nie z a„owac, z e ono nasta pi„o.
[Ż ] Godzina mojej medytacji by„a kontemplacja Boga-Rodzicy
Dziewicy i wyda„a mi sie chwilka . Serce przepe„nione mia„am
wdziecznoscia i dla Boga, z e Ja taka stworzy„, i dla Niej, z e tak
Bogu odpowiedzia„a, z e Mu tak mi„a by„a ą i ca„y dzien pod
wp„ywem „agodnym i s„odkim tego przejscia zostawa„amę 44.
O niemoz liwosci wyraz enia swoich przez yc mistycznych Darowska
wzmiankuje przy okazji opisu wizji, w ktorej otrzyma„a zapewnienie, z e charyzmat niepokalanek niezmiennie zachowuje wymiar paschalny: ” Przy rozmyslaniu jeszcze rannym ą pisze dalej Marcelina ą Pan mi„osnie mi zape„ni„ serce obecnoscia swoja i powiedzia„: » Ż abym wiedzia„a i nie traci„a z pamieci, z esmy corkami Zmartwychwstania’ . Wtedy wewnetrznie do nieoddania, w sposob najg„ebszy i najszerszy to zobaczy„amę . ą LK 5 IV 1864, [b.m.], (Pisma,
t. 17, s. 42).
43

44

Pamietnik, cz. 1, s. 33-34.
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Rok po…niej w tym samym Pamietniku opisuje podobne przez ycie z dnia 8 XII 1871 r.: ” Pan pokazuja c mi pieknosc Matki
i Oblubienicy Swojej, Niepokalanej i najdoskonalszej ze stworzen, wprowadzi„ mnie w Jej przepasc. Jakkolwiek charakter
przejscia ten sam, co i poch„oniecie w przepasci Boz ej, istota Maryi przepascia Boz a sie wydaje; Boz ej dotkna wszy, roz nice uczu„am, a to mi sie przedstawia w tym, z e przepasc Maryi czuje sie
stworzona , chociaz dla w„adz ludzkich niezmierzona, niedoscigniona w g„ebokosciach swoich. O, co za szczescie byc corka Maryi, co za szczescie miec Ja za matke! To jakby zadatek i jakby rekojmia szczesliwosci wiecznej, wiecznosci z Bogiemę 45.
W efekcie doswiadczenia mistycznego Marcelina otrzyma„a
nie tylko pouczenia o charakterze dogmatycznym odnosnie do
tajemnicy Boga, Maryi oraz w„asnej duszy46, ale takz e bardzo
konkretne i praktyczne, zwia zane g„ownie z jej z yciem duchowym i powierzonym charyzmatem. Z tego powodu nasza Mistyczka czu„a sie jak dziecko prowadzone za reke przez swa
Niebieska Matke. Niech za przyk„ad pos„uz a s„owa z listu do
o. Kajsiewicza: ” [Ż ] wsrod modlitwy wewnetrznej, uczu„am
s„odka , pokrzepiaja ca macierzynska opieke Maryi Matki Boz ej
nad soba i otrzyma„am przyrzeczenie, z e ą jako Ona widza c duchem Syna swego w Ogrojcu; jak Pan Jezus wjez dz aja c do Jeruzalem w pe„nej wiedzy, co Go spotkac mia„o, [tak oni ą przyp.
M. Ch.] gotowymi byli na spe„nienie do ostatniej kropli kielicha
przez Ojca im podanego ą tak serce moje na podobienstwo tego
45

Tamz e, s. 91.

” Raz w dzien nawiedzenia N[ajswietszej] Panny w rannej modlitwie porwana zosta„am w duchu i zobaczy„am dusze w Bogu, Jemu podobna , z Niego
istnieja ca , Jemu odpowiednia , Jego w„asnosc. Nowe swiaty sie przede mna ods„oni„y. Zobaczy„am wewnetrznie jedna prawde: nicestwo doczesnosci. I wszystko doczesne sta„o sie dla mnie jakby niczym. Zobaczy„am tez z bolem, z e
wdziecznosc moja dla Boga wobec „ask Jego ą i w liczbie i jakosci niezmierzonych, niezg„ebionych ą jakby niewdziecznoscia , tak s„aba! To przejscie ą zdaje
mi sie ą wycisne„o na mnie jakoby pietnoę . ą Pamietnik, cz. 2 (1 X 1892), s. 25.
46
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gotowym bedzie na wszelkie wole Boz eę 47. Marcelina jest jednak
swiadoma, z e podobne wstawiennictwo i opieka Maryi dotyczy
rowniez innych osob48.
Jesli chodzi o pouczenia i wyjasnienia Maryi, jako owoc doswiadczenia mistycznego, Za„oz ycielka niepokalanek czasami
dos„ownie przytacza Jej s„owa, ktore odebra„a podczas mistycznego przez ycia. Trudno powiedziec, jakiego rodzaju by„y to s„owa i w jaki sposob nasza Autorka je odebra„a. Odnosnie do tego
nie mamy dostatecznych informacji. Moz liwe, z e by„y to bezposrednie s„owa wewnetrzne, ktorych werbalizacji dokona„a sama
B„ogos„awiona, chca c je utrwalic na pismie z pewnej juz perspektywy czasowej, dlatego nalez y je traktowac nie tyle jako wierny
zapis tych nadprzyrodzonych s„ow, co raczej ukazanie g„ownej
ich idei. Zdaje sie na to wskazywac opis jednego z jej rzymskich
przez yc, zawarty w nastepuja cej notatce: ” W modlitwie wieczornej Niepokalana Matka i Krolowa nasza, zape„niaja c soba ca„e serce moje, powiada mi: » Chcesz byc pierwsza (najbliz sza mi)
s„uga moja ?Ż S„uz s„uz ebnicom moim’ . W tych s„owach malowa„a sie tak niezmierna, wielka, g„eboka, czu„a, szczegolna mi„osc Jej dla siostr spo„ecznosci naszej, z em ca„a wzruszona by„aę 49. Na podstawie tego opisu widac, z e przytaczane dos„ownie
lub zreferowane s„owa Maryi na ogo„ dotycza wspolnoty siostr
niepokalanek i roli Marceliny w niej. W innych podobnych opisach nasza Autorka podkresla bardziej aktywny i macierzynski,
aniz eli nauczycielski charakter uobecnien Matki Niepokalanej.

47

LK 3 VIII 1858, Szczawnica, (Pisma, t. 11, s. 100).

” Przy Mszy sw. poczu„am nad nim [o. Walerianem Przew„ockim ą
przyp. M. Ch.] Matke najswietsza . Widze Ja te sama , ktora to kiedys kolos (kolos pychy ą wielkosci ludzkiej) z„ama„a ą dzis Go otaczaja ca swoja opieka ,
otrzymuja ca potrzebne mu „aski, wstawiaja ca sie wcia z za Nim do Syna Swego,
podtrzymuja ca Go na drodze mu wyznaczonej, pomimo wszystko ta go przeprowadzaja ca ę . ą Pamietnik, cz. 1 (11 X 1871), s. 81.
48

49

Notatka nr 7 z 21 XII 1860, Rzym, (Pisma, t. 13, s. 23).
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W opisach swoich mistycznych doswiadczen Marcelina pos„uguje sie roz nymi tytu„ami Maryi. Najczesciej wystepuja ce
okreslenia, to ” Niepokalana Matkaę lub w inwersji: ” Matka Niepokalanaę , a takz e ” Niepokalana Dziewicaę . Rzadziej uz ywa
imion: ” Matka Najswietszaę , ” Najswietsza Pannaę , ” Matka Boz aę lub ” Matka Boskaę oraz ” Krolowaę . Pojedynczo pojawiaja
sie okreslenia: ” Matka Zbawicielaę i ” Matka Syna Boz egoę . Przesada by„aby teza, z e Marcelina uz ywaja c konkretnych imion Maryi artyku„uje okreslone dogmatyczne prawdy z zakresu mariologii. Ta modalnosc tytu„ow maryjnych wynika raczej z jej afektywnosci i spontanicznosci. Tym niemniej czestotliwosc uz ywania tytu„u ” Niepokalanaę w roz nych jego odmianach pozwala
stwierdzic, z e prawda o Niepokalanym Poczeciu by„a dla B„ogos„awionej szczegolnie bliska. Znajduje to potwierdzenie zarowno
w zbiez nosci daty za„oz enia Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia z rokiem og„oszenia dogmatu o Niepokalanym Poczeciu, co mia„o bezposredni wp„yw na nazwe Zgromadzenia,
jak i w tym, z e przynajmniej kilka razy trescia przez yc mistycznych by„a bezposrednio prawda o niepokalanym poczeciu Matki
Boz ej. Czasem mia„o to miejsce w sama uroczystosc Niepokalanego Poczecia. Warto odnotowac, z e w liscie do Jozefy Karskiej
nasza Autorka wzmiankuje, iz w dniu 8 XII 1859 r. by„a w kosciele, ale nie by„o Mszy sw. z powodu choroby ksiedza. Podczas
adoracji Najswietszego Sakramentu i komunii sw. duchowej dozna„a przez ycia mistycznego. ” Wtedy ą jak pisze ą Pan moj
w Trojcy Swietej Jedyny, w najg„ebszy (jak na mnie) da„ mi poznac sposob: ile mu mi„y dogmat Niepokalanego Poczecia i dla
uczczenia Matki Syna Boz ego b„ogos„awic bedzie hojnymi „askami dusze pod aureola swietosci jego sie gromadza ceę 50.
Interesuja ce i oryginalne, a przy tym zachowuja ce aktualnosc
takz e we wspo„czesnej teologicznej refleksji posoborowej, jest powia zanie tajemnicy Niepokalanego Poczecia ze zmartwychwsta50

LJK 22 XII 1859, [b.m.], (Pisma, t. 12, s. 167).
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niem Chrystusa, jakie odnajdujemy w mysli b„. Marceliny. Dla
jasnosci problemu nalez y w tym miejscu w ca„osci przytoczyc odpowiednia relacje z jej mistycznego przez ycia, jakie mia„o miejsce
w 1864 roku. Pod jego wp„ywem nabra„a g„ebokiego przeswiadczenia, z e wybor nazwy dla swego zgromadzenia, bli…niaczego
wzgledem zmartwychwstancow, nie by„ sprawa przypadku.
” Przy rozmyslaniu jeszcze rannym ą pisze Marcelina ą Pan mi„osnie mi zape„ni„ serce obecnoscia swoja i powiedzia„: » Ż abym
wiedzia„a i nie traci„a z pamieci, z esmy corkami Zmartwychwstania’ . Wtedy wewnetrznie do nieoddania, w sposob najg„ebszy i najszerszy to zobaczy„am. Nie by„ to wszakz e b„a d, ani pomy„ka, z esmy sta„y pod wezwaniem Niepokalanego Poczecia. W
jednej chwili w ca„osci przedstawi„o mi sie zadanie Spo„ecznosci
naszej; cel, w jakim wola Boz a zawia zana zosta„a; droga do Niego przez Niepokalane Poczecie. W dziwnej to by„o harmonii
z przejsciem o tajemnicach z ycia Chrystusa i Maryi wyz ej wspomnianym. Jako Niepokalane Poczecie prowadzi„o do Zmartwychwstania, otworzy„o mu droge i Matka Niepokalanie Poczeta, Matka Zbawiciela, jest Matka Zmartwychwstania; tak prace, zmartwychwstanie ludzkosci na ziemi sprowadzic maja ca ą w porza dku wola Boz a nakreslonym ą czynnie w z yciu zacza c musza
niewiasty, corki Maryi, pod chora gwia tajemnicy wszystkie inne
tajemnice przygotowuja cej, staja c. Przedstawi„o mi sie w pe„nosci jak nigdy, zadanie spo„ecznosci naszych, albo raczej ą naszej,
bo obie jedna przed Bogiem czynia : stan moralny, do jakiego te
spo„ecznosci dojsc maja , i stan swiata, do jakiego ten doprowadzic winny. Celem wszystkich zgromadzen zakonnych by„o dota d zbawienie cz„onkow ich, zbawienie bli…nich. Ponad to celem
szczegolnym Zgromadzen naszych, celem dla ktorego Bog je
zawia za„, [Ż ]: wskrzeszenie, odrodzenie ludzkosci tu jeszcze,
przez zas„ugi Chrystusa Zmartwychwsta„ego i za przyczyna
Matki Niepokalanie Poczetej na krolestwo Boz e na ziemię 51.
51

LK 5 IV 1864, [b.m.], (Pisma, t. 17, s. 42-43).
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Ten obszerniejszy cytat pozwala lepiej zrozumiec, z e tajemnice paschalna i niepokalane poczecie Matki Boz ej nasza Mistyczka widzi jako dwie prawdy wzajemnie sie dope„niaja ce, przy
czym zmartwychwstanie Chrystusa jest prawda obiektywna
i fundamentalna , a Niepokalane Poczecie pewnego rodzaju konkretyzacja dzie„a odnowienia swiata przez zmartwychwstanie
Chrystusa i ca„e misterium Odkupienia. Mowia c jezykiem wspo„czesnej teologii nalez y podkreslic, z e Niepokalane Poczecie jest
w pewnym sensie kluczem hermeneutycznym tajemnic Odkupienia52.
Z tego powia zania wynika program formacyjno-duszpasterski odnowy swiata w duchu Niepokalanej, jaki b„. Marcelina
stworzy„a, a jaki wcielaja w z ycie jej duchowe corki. Chodzi o to,
z e Niepokalane Poczecie jest praktycznym zastosowaniem prawdy o odrodzeniu swiata i ludzkosci przez zmartwychwsta„ego
Chrystusa. A zatem protologiczna tresc dogmatu o Niepokalanym Poczeciu nasza B„ogos„awiona odczytuje w kluczu paschalnym. O takiej w„asnie interpretacji dogmatu Niepokalanego Poczecia mowi dokument Papieskiej Miedzynarodowej Akademii
Maryjnej pt. Matka Pana. Pamiec ą Obecnos c ą Nadzieja. Niektore
aktualne zagadnienia dotycza ce postaci i misji Najs wietszej Dziewicy
Maryi z 2000 roku53. Czytamy tam m.in., z e ” dzisiejsza teologia
woli odczytywac poczecie Maryi bez zmazy w kluczu chrystologicznym, soteriologicznym, paschalnym, czyli raczej jako koniecznosc wynikaja ca z Boskiej Osoby Chrystusa i z Jego misji
Baranka Odkupiciela, niz jako przywilej przyznany stworzeniu
ą Maryi z Nazaretu ą z racji ktorego odroz nia sie Ona od
wszystkich innych stworzenę (nr 47). Wnioski, jakie z takiego
toku myslenia narzucaja sie, skutecznie moga wiec neutralizowac pozosta„osci dawnej ascetyki, uprawianej w duchu pasyjnoZob. M. Chmielewski, Tajemnica Niepokalanego Poczecia w dos wiadczeniu
mistycznym bż. Marceliny Darowskiej, art. cyt., s. 99.
52

53

Pe„ny tekst w: ” Salvatoris Materę 4(2003) nr 4, s. 311-398.
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ekspiacyjnym. Otwieraja sie bowiem nowe przestrzenie dla
uprawiania ascezy w duchu paschalno-dziekczynnym. Oznacza
to, z e zamiast skupiac uwage na grzechu oraz jego skutkach,
a przy tym wznosic modlitwy w tonie miserere, wspo„czesna duchowosc, inspiruja ca sie dogmatyczna prawda o niepokalanym
poczeciu, bardziej sk„ania sie ku kontemplacji Boz ego piekna w
stworzeniu, zw„aszcza w cz„owieku, odrodzonym blaskiem zmartwychwstania, dlatego czesciej pragnie spiewac alleluja. W tym
sensie Maryja Niepokalana dla wszystkich krocza cych droga z ycia duchowego staje sie ” Przyczyna radoscię 54. Taka interpretacja
ze wszech miar wydaje sie bliz sza mysli b„. Marceliny.
Zaprezentowany tu przegla d opisow mistycznego doswiadczenia obecnosci Maryi, jaki pozostawi„a b„. Marcelina, upowaz nia do postawienia zasadniczej tezy, z e jej mistyka ma wyra…ny
profil maryjny do tego stopnia, z e moz na mowic o mistyce chrystologiczno-maryjnej. Mimo, z e ona sama ą jak wynika z listow
i innych pism ą by„a osoba bardzo wraz liwa i uczuciowa , to
jednak jej mistyka maryjna daleka jest od sentymentalizmu, typowego dla dziewietnastowiecznej tzw. mariologii maksymalistycznej. Zarowno bowiem opisy doswiadczen mistycznych, jak
i wyprowadzane z nich wnioski odznaczaja sie teologiczna g„ebia
i krytycznym podejsciem do w„asnych przez yc. Jesli uwzgledni
sie fakt, z e nasza Autorka nie mia„a wykszta„cenia akademickiego, a tym bardziej przygotowania teologicznego, to jasnym sie
staje, z e jej geniusz pedagogiczny i teologiczny moz e byc jedynie
skutkiem autentycznego doswiadczenia mistycznego.
Czyz zatem b„. Marcelina Darowska nie jest typowym przyk„adem tego, jak owocuje g„eboka duchowa i zarazem mistyczna
zaz y„osc z Ta , ktora Koscio„ swiety czci jako ” Stolice ma drosci?ę .

54 Szerzej pisa„em o tym w artykule pt. Il mistero dellčimmacolata concezione di
Maria nella spiritualit` cattolica, ” Miles Immaculataeę 42(2006), nr 1, s. 155-156.
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REFLEKSJA PODSUMOWUJACA
Pozwalam sobie wtra cic i moje ” trzy groszeę , jako z e ą ku
memu zaskoczeniu ą zosta„am przez m. Nine zaproszona do
sto„u prezydialnego, gdzie wysta pi„am w roli ” bezrobotnegoę ,
ale ” czu„ego s„uchaczaę wszystkich uczonych referatow. Rozumiem, z e to „askawe wyroz nienie spotka„o mnie jako jedna z seniorek, uczennice jaz„owiecka (przez 8 lat!), ktorej rodzine,
w prostej linii, przez piec pokolen z rzedu wychowywa„y siostry
niepokalanki.
Dlatego tez chcia„am od siebie, ale rowniez w imieniu ca„ego
zgromadzonego audytorium, najgorecej podziekowac pomys„odawcom i organizatorom sesji naukowej, a zw„aszcza prelegentom. Ukazali nam oni szerokie spectrum od biografii Matki Marceliny, Jej duchowosci i doswiadczenia mistycznego, przez program wychowawczo-dydaktyczny, te szko„e swietosci, patriotyzmu i wartosci spo„ecznych, az do przebiegu beatyfikacji i kultu
B„ogos„awionej, szerza cego sie w Polsce, na Ukrainie i Bia„orusi.
O kaz dym z odczytow moz na by i warto d„ugo mowic, podkreslaja c ich g„eboka tresc, wnikliwe opracowanie nie„atwych
tematow, barwne i pasjonuja ce wa tki (zwia zane np. z z yciorysem Matki, zak„adaniem domow, wieloletnim procesem beatyfikacyjnym). Te referaty nie tylko by„y fascynuja ce, ale ą jestem
przekonana ą da„y kaz demu ze s„uchaczy spory materia„ do
przemyslenia. Za to dobro, ktoresmy dzis tu otrzymali ą jestesmy z ca„ej duszy wdzieczni.
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Pozwolcie Panstwo, na osobista refleksje. W z yciu i wszechstronnej dzia„alnosci Matki Darowskiej ą a takz e w z yciu Zgromadzenia, 105 lat po smierci Za„oz ycielki ą najbardziej zafrapowa„ mnie fakt, z e w wype„nianiu Woli Boz ej nie istnieja niepokonywalne bariery, przeszkody, ktorych usuniecie graniczy„oby z cudem. Wiara i mi„osc w ” wydaniuę Matki Marceliny
przenosza gory. Jej drogowskazem ą trawestuja c francuskie powiedzenie ą by„o: ” Ba d…my realistami ą jesli Bog tak chce, z a dajmy niemoz liwosci!ę
Matka w ktoryms z listow do wychowanek zapewnia„a, z e
nawet wowczas, gdy juz opusci te ziemie, bedzie zawsze z nami.
Ja sama mia„am wiele dowodow, z e dotrzymuje ona swej obietnicy.
Ale wydaje mi sie, z e nie wystarczy podziekowac za dzisiejszy dzien. To w koncu tylko s„owa, choc szczere i serdeczne.
Chcia„abym zwrocic sie z nastepuja cym apelem do wszystkich tu zebranych. Postanowmy sobie, kaz dy i kaz da z nas, z e od
dzis codziennie przez pare sekund (w tzw. akcie strzelistym ą
dzis to termin niemodny) zwrocimy sie do Pani Jaz„owieckiej
i Jej Syna z prosba o specjalna opieke i b„ogos„awienstwo dla ca„ego dzie„a B„ogos„awionej Matki, dla jej corek ą tych w habitach i tych w mundurkach ą i ich rodzin. Mysle, z e bedzie to
dobry sposob okazania naszych wiernych uczuc wobec kochanych Siostr.
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BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA
BĄ. MARCELINY DAROWSKIEJ
ZA LATA 1995-2006
Postac Matki Marceliny Darowskiej, zw„aszcza po jej beatyfikacji, cieszy sie duz ym zainteresowaniem roz nych srodowisk.
Swiadcza o tym miedzy innymi bardzo liczne publikacje na jej
temat, wsrod ktorych nie brak ujec naukowych oraz popularyzatorskich. Znamienne jest rowniez to, z e zarowno osoba jak i mysl
B„ogos„awionej jest przedmiotem roz nych prac dyplomowych (w
liczbie 17), magisterskich (dotychczas napisano ich 49) oraz
3 rozpraw doktorskich1, z czego dwie powsta„a jeszcze przed beatyfikacja . Prace te zosta„y napisane na roz nych uczelniach
w Polsce, co dodatkowo podkresla szeroki zasieg zainteresowania jej z yciem i mysla .
Po raz pierwszy dosc bogata bibliografie przedmiotowa dotycza ca Matki Marceliny Darowskiej opracowano na podstawie
materia„ow beatyfikacyjnych i zawarto w pracy zbiorowej pt.
Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania (red.
Dwie pierwsze rozprawy doktorskie: ks. Marek Chmielewski, Dos wiadczenie mistyczne w z yciu i nauce Matki Marceliny Darowskiej (1827-1911), KUL,
Wydzia„ Teologii, Lublin 1990, ss. 231 + XXVIII [promotor: ks. prof. dr hab. Walerian S„omka]; ks. Andrzej Panasiuk, Duchowos c zakonna wedżug Matki Marceliny
Darowskiej, ATK, Wydzia„ Teologiczny, Warszawa 1991, ss. 222 [promotor: ks.
prof. dr hab. Stanis„aw Olejnik]. Na uwage zas„uguje ponadto rozprawa habilitacyjna ks. Stanis„awa Urbanskiego pt. Formacja z ycia duchowego w ujeciu gżownych przedstawicieli szkoży zmartwychwstanskiej (o. Piotr Semenenko, o. Paweż Smolikowski i M. Marcelina Darowska), Warszawa 1988, ss. 296.
1
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M. Chmielewski, Lublin 1996, s. 117-145), ktora jest pok„osiem
pierwszej sesji naukowej poswieconej tej Postaci nt. Kobieta polska
w rodzinie i z yciu zakonnym wedżug mys li Sżugi Boz ej Matki Marceliny Darowskiej. Odby„a sie ona w auli Wyz szego Metropolitalnego
Seminarium Duchownego w Warszawie (ul. Krakowskie Przedmiescie 52) w dniu 4 XI 1995 r. Wspomniana bibliografia zawiera
wykaz 253 publikowanych i 198 niepublikowanych opracowan
za lata 1840-1995.
Obecna bibliografia przedmiotowa stanowi jej kontynuacje
i uzupe„nienie. Oprocz wspomnianych wyz ej prac, zawiera ona
40 publikacji naukowych, 205 popularyzatorskich (nie licza c publikacji w odcinkach), w tym 9 ksia z ek, jak rowniez 46 maszynopisow roz nej objetosci, pozostaja cych w Archiwum Zgromadzenia Niepokalanego Poczecia w Szymanowie. Odnotowano takz e
te publikacje, w ktorych wzmiankuje sie B„ogos„awiona 2.
1. Publikacje naukowe
CHMIELEWSKI Marek ks., Marcelina Darowska ą przykżad mistyki kobiecej, w: Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, Lublin 1996, s. 37-48
CHMIELEWSKI Marek ks., Bibliografia o Marcelinie Darowskiej, w:
tamz e, s. 117-145.
CHMIELEWSKI Marek ks., Sw. Teresa od Jezusa w pismach Marceliny Darowskiej (1827-1911), w: Mistrzynie s wietos ci i prawdy.
Katarzyna ze Sieny. Teresa z Avila, red. J. Misiurek, A. J. Nowak, J. M. Pop„awski, Lublin 1997, s. 189-203.
CHMIELEWSKI Marek ks., Kontemplacyjne przejawy dos wiadczenia
mistycznego bż. Marceliny Darowskiej (1827-1911), w: Najwaz niejsza jest miżos c . Ksiega Pamia tkowa ku czci Ksiedza Profesora Wale2 Cyfry w nawiasie kwadratowym przy tych publikacjach oznaczaja strony
poswiecone b„. Marcelinie Darowskiej.
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riana Sżomki, red. M. Chmielewski, Lublin 1999, s. 187-204.
CHMIELEWSKI Marek ks., Tajemnica Niepokalanego Poczecia
w dos wiadczeniu mistycznym bż. Marceliny Darowskiej, w: Niepokalana Matka Chrystusa (Biblioteka Mariologiczna, 7), red. K.
Kowalik, K. Pek, Czestochowa-Lublin 2004, s. 87-100.
CHMIELEWSKI Marek ks., Niepokalanskie mistyczki: bż. Marcelina
Darowska (1827-1911) i bż. Marta Wożowska (1879-1942), w: Bż.
Marta Wożowska (1879-1942) ą sylwetka duchowa, red. M.
Chmielewski, Lublin 2005, s. 119-152.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Marcelina z Kotowiczow Darowska,
w: Nasi s wieci. Polski sżownik hagiograficzny, red. A. Witkowska, Poznan 1999, wyd. 2, s. 406-414.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Biogram Marceliny Darowskiej, w:
Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, dz.
cyt., s. 17-21.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Historyczno-spożeczny kontekst z ycia i dziażalnos ci Marceliny Darowskiej, w: tamz e, s. 23-35.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Marcelina Darowska o rodzinie, w:
tamz e, s. 83-105.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Marcelina Darowska w sżuz bie chrzes cijanskiej rodziny, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 10,
s. 38-41.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Poszerzac obszar Boz y w czżowieku.
Bżogosżawiona Marcelina z Kotowiczow Darowska 1827-1911,
” Zeszyty Naukowe KULę 40(1997), nr 1-2, s. 135-156.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Matka Boska Czestochowska w z yciu
bżogosżawionej Marceliny Darowskiej, ” Roczniki Humanistyczneę 47(1999), z. 2, s. 169-191.
JAN PAWEź II, Nas ladujmy ich wiernos c i odwage. Homilia Ojca
s wietego wygżoszona podczas Mszy s w. beatyfikacyjnej 6 paŚdziernika, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 11-12, s. 39-41.
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JAN PAWEź II, Dar dla Kos cioża. Rozwaz anie przed modlitwa ”Anioż
PanskiŻ, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 11-12, s. 41-42.
JORDAN Graz yna CSIC, Wychowanie ą to dzieżo miżos ci. System
pedagogiczny bż. Marceliny Darowskiej, ” Zeszyty HistorycznoTeologiczne Zmartwychwstancowę (Krakow) 1997, s. 9-19.
MISIUREK Jerzy ks., Historia i teologia polskiej duchowos ci katolickiej, t. 2 (w. XVIII-XIX), Lublin 1998, [s. 343-348].
MISIUREK Jerzy ks., Wielkie mistyczki Kos cioża, Lublin 1999,
[s. 166-175].
MOZDZEN Stefan, Historia wychowania 1795-1918, Kielce 2000,
[s. 46-58, 291, 294-295].
MOZDZEN Stefan, Inspiracje katolickiej mys li wychowawczej w Polsce do pożowy XX wieku, Kielce 2001, [s. 10, 87, 129-140, 144,
257, 266, 298, 302-305].
MYSZKA Daniela CSIC, Odrodzenie rodziny przez wychowanie
i nauczanie w szkożach niepokalanskich, w: Samorza dna Rzeczpospolita: wartos ci, programy, wychowanie, red. M. Michalska-Ciarka,
Czestochowa 2001, [s. 149-155].
PANASIUK Andrzej ks., Promocja kobiety istota charyzmatu wychowawczego Marceliny Darowskiej i jej zgromadzenia, w: Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, dz. cyt.,
s. 71-81.
SOPOC KO Micha„, Polskie i katolickie ideaży wychowawcze, w: Pedagogika katolicka, red. A. Rynio, Sandomierz [brw], [s. 207208, 211].
STRASBURGER Anuncjata CSIC, Z ycie zakonne w sżuz bie rodziny
wedżug matki Marceliny Darowskiej, w: Marcelina Darowska ą
niepokalanski charyzmat wychowania, dz. cyt., s. 107-115.
SWIERSZCZ Katarzyna, Przeszkody we wspożpracy z Bogiem na
drodze rozwoju duchowego w ujeciu bż. Marceliny Darowskiej,
” Zycie konsekrowaneę 2005, nr 5, s. 96-102.
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SWIERSZCZ Katarzyna, Maryjny wymiar duchowos ci chrzes cijanskiej wedżug mys li bż. Marceliny Darowskiej, ” Zycie konsekrowaneę 2006, nr 3, s. 47-52.
SWIERSZCZ Katarzyna, Oczyszczenie wżadz czżowieka i ich wewnetrzna jednos c na drodze z ycia duchowego wedżug mys li bż. Marceliny Darowskiej, ” Zycie konsekrowaneę 2006, nr 4, s. 93-105.
SWIERSZCZ Katarzyna, Oczyszczaja ca moc miżos ci w mistyce Marceliny Darowskiej, w: Duchowos c Europy zakorzeniona w miżos ci
red. S. Urbanski, Warszawa 2007 [w druku].
URBAN SKI Stanis„aw ks., Dziażanie i wspożdziażanie czżowieka z Bogiem w procesie z ycia wewnetrznego wedżug nauczania Marceliny
Darowskiej ą Zażoz ycielki Niepokalanek, ” Czestochowskie Studia Teologiczneę 19-20(1991-92), s. 175-196.
URBAN SKI Stanis„aw ks., Eucharystia w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej, zażoz ycielki Siostr Niepokalanek, w: Ze studiow
nad duchowos cia chrzes cijanska , red. S. Urbanski, I. Werbinski,
Warszawa 1992, s. 127-134.
URBAN SKI Stanis„aw ks., ”Szkoża duchowos ciŻ Marceliny Darowskiej dla rodzin czy dla zakonnic?, w: Marcelina Darowska ą niepokalanski charyzmat wychowania, dz. cyt., s. 49-70.
URBAN SKI Stanis„aw ks., Miżos c egoistyczna wedżug przedstawicieli szkoży zmartwychwstanczej (bż. M. Darowska, ks. P. Semenenko), ” Zarza dzanie i Edukacjaę 1999, nr 4-5, s. 319-331.
URBAN SKI Stanis„aw ks., The Polish school of spirituality, (Piotr
Semenenko, Paweż Smolikowski, Marcelina Darowska), ” Collectanea Theologicaę 69(1999), fasc. spec., s. 185-199.
URBAN SKI Stanis„aw ks., Zatopieni w Bogu. Mistycy polscy, Warszawa 1999, [s. 83-93].
URBAN SKI Stanis„aw ks., Dziażalnos c wychowawcza bż. Marceliny
Darowskiej na tle epoki, ” Saeculorum Christianumę 2001, nr 2,
s. 79-96.

Bibliografia przedmiotowa bż. Marceliny za lata 1995-2006

231

URBAN SKI Stanis„aw ks., Koncepcja wychowania w ujeciu bż. Marceliny Darowskiej (1827-1911), przedstawicielki szkoży zmartwychwstanczej, ” Zarza dzanie i Edukacjaę 2001, nr 2, s. 125-149.
URBAN SKI Stanis„aw ks., Darowska Marcelina, w: Leksykon mistyki. Z ywoty ą pisma ą przez ycia, red. P. Dinzelbacher, Warszawa 2002, s. 51-53.
WALEWANDER Edward ks., Bż. Marcelina Darowska na tle kobiecego ruchu religijnego na ziemiach polskich w XIX i na pocza tku
XX wieku, w: Materiaży IV Sympozjum Biografistyki Polonijnej.
Losy Polek z yja cych na obczyŚnie i ich wkżad w kulture i nauke
s wiata. Historia i wspożczesnos c , red. A. i Z. Judyccy, Lublin
1999, s. 331-337.
WALEWANDER Edward ks., Rola wychowawcza Zgromadzenia
Siostr Dominikanek w spożeczenstwie polskim XIX wieku, Krakow
1999, [s. 77-78].
WORONIECKI Jacek OP, Dżugomys lnos c jako cnota wychowawcy,
” Cywilizacjaę 2004, nr 10, [s. 208, 216].
2. Publikacje popularyzatorskie
A. Ksia z ki
DOMASZEWSKA Ewa CSIC [oprac.], Testament bż. M. Marceliny
Darowskiej, Nowy Sa cz 1996.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Marcelina Darowska ą
ka, Lublin 1996.

niepokalan-

JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Zakorzeniac nadzieje. Marcelina Darowska o rodzinie i dla rodziny, Lublin 1996.
JORDAN Graz yna (Anna) CSIC, KOSYRA-CIESLAK Hanna,
SZYMCZAK Roma, Zawsze bede z wami. Mys li i modlitwy bż.
M. Darowskiej, Szymanow 1997.

232

Ks. Marek CHMIELEWSKI

JORDAN Graz yna (Anna) CSIC, Wychowanie to dzieżo miżos ci ą
system pedagogiczny bż. M. Darowskiej, Szymanow 1997.
KOSYRA-CIESLAK Hanna, Bukiet biażo-niebieski, Szymanow 1996.
KOSYRA-CIESLAK Hanna, Czarna Pani, Szymanow 1996.
SZYMCZAK Romana, Pisze do Ciebie, Szymanow 1996.
SWIERZ Felicyta (Lidia) CSIC, PALANT Paula (Paulina) CSIC,
Mateczka, Szymanow 1996.
B. Artyku„y
[bez autora], Wychowanie przyszżych matek rodu ludzkiego ą Zgromadzenie Niep. Pocz. NMP (Niepokalanki), w: O powożaniu ą
Rozwaz ania roz ancowe, [bez red.], Minsk 2005, s. 145-147.
[bez autora], Czternastu nowych polskich bżogosżawionych, ” Niedzielaę (Czestochowa-źowicz) 1996, nr 42, s. 4.
[bez autora], Marcelina Darowska, ” Bethaniaę . Parafia Najswietszego Serca Pana Jezusa (Nowy Sa cz), 1996, nr 10, s. 1 i 18.
[bez autora], O beatyfikacji 14 Polakow w tym M. Marceliny, ” Rycerz Niepokalaneję (Niepokalanow) 1996, nr 12, s. 377.
[bez autora], O beatyfikacji M. Darowskiej. Kronika z Rzymu, ” Rycerz Niepokalaneję (Niepokalanow) 1996, nr 12, s. 377.
[bez autora], La ricerca di Dio nella verit`, ” LŁOsservatore Romanoę (wyd. w„oskie) 136(1996), nr 230, s. 10.
[bez autora], Pierwszy Konkurs wiedzy o bż. Matce Marcelinie Darowskiej, ” Pograniczeę (Jaros„aw) 6(1996), nr 51/290, s. 5.
[bez autora], M. Darowska i meczennicy podlascy bliz ej ożtarzy, ” Biuletyn Informacyjny KAIę 1996, nr 27, s. 5.
[bez autora], Przygotowania do beatyfikacji Marceliny Darowskiej
i Meczennikow Podlaskich, ” Biuletyn Informacyjny KAIę 1996
nr 34, s. 8.

Bibliografia przedmiotowa bż. Marceliny za lata 1995-2006

233

[bez autora], Czternastu polskich bżogosżawionych, ” Biuletyn Informacyjny KAIę 1996, nr 41, s. 17.
[bez autora], Dziekczynienie za beatyfikacje bż. Marceliny Darowskiej,
” Biuletyn Informacyjny KAIę 1996, nr 46, s. [brak danych].
[bez autora], Zgromadzenie Siostr Niepokalanego Poczecia NMP ą
siostry niepokalanki, ” Aveę (Jaros„aw) 1996, nr 36, s. 4.
[bez autora], Nowi bżogosżawieni Kos cioża, ” LŁOsservatore Romanoę 17(1996), nr 11-12, s. 39.
[bez autora], Niepokalanow: Uroczystos ci ku czci bż. Marceliny Darowskiej, ” Biuletyn Informacyjny KAIę 1997, nr 1, s. 2.
[bez autora], Jazżowieckie uroczystos ci dziekczynne za beatyfikacje
Matki Marceliny Darowskiej, ” Biuletyn Informacyjny KAIę
1997, nr 20, s. [brak danych].
[bez autora], Dziekujemy Ci, Boz e, za dar Matki Marceliny Darowskiej, ” Wyspaę . Miesiecznik Bialskich Parafii (Bia„a Podlaska)
1997, nr 4, s. 6.
[bez autora], Ku czci bż. Marceliny Darowskiej, ” S„owoę (Warszawa) 1997, nr 3, s. [brak danych].
[bez autora], Uroczystos ci dziekczynne za beatyfikacje M. Marceliny,
” Rycerz Niepokalaneję 1997 nr 3, s. 100-101.
[bez autora], Bżogosżawiona Marcelina z Kotowiczow Darowska,
” Wo„anie z Wo„yniaę . Pismo diecezji źuckiej, 1998, nr 2, s. 34.
[bez autora], Zgromadzenie dla Polski, ” Przewodnik PGę (Sztokholm) 1999, nr 12, s. 9.
A. K. ks., Bżogosżawiona Marcelina Darowska. Nietypowa droga s wietos ci. ” Ave Mariaę (Jaros„aw) 1997, nr 3, s. 1.
A. W. K, Siostry Niepokalanego Poczecia, ” Obserwatorę . Tygodnik
Rolnikow 13(2002), nr 49, s. 19.
A. W. K, Swiatżo pielgrzymow, ” Obserwatorę . Tygodnik Rolnikow
14(2003), nr 5, s. 19.

234

Ks. Marek CHMIELEWSKI

BACH-OLASIK Teresa, Pedagogika Marceliny Darowskiej, ” Powscia gliwosc i Pracaę , 1996 nr 10, s. 8.
BBK, Piec dziesia t lat pracy siostr niepokalanek w Kos cierzynie, ” S„owo parafialne przy kosciele Zmartwychwstania Panskiego
w Koscierzynieę (Koscierzyna), nr 12, s. 3.
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” G„os Mi„osierdziaę (Nowy Sa cz) 1998, nr 5, s. 5.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, PINTSCHER Michaela CSIC,
GUàDA Eugenia CSIC, Stulecie Biażego Klasztoru i Szkoży Niepokalanek w Nowym Sa czu (1897-1997), Nowy Sa cz 1997, [s. 7-17,
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[s. 55, 59-60]; to samo: Homilia podczas Mszy s w. dziekczynnej za
beatyfikacje, Bazylika s w. Piotra, 7 X 1996, ” Wiadomosci Archidiecezjalne Warszawskieę 86(1996), nr 10, [s. 1120-1123].
GOLENIEWSKA-GRABSKA Marcelina [oprac.], Dojrzewanie do
jednos ci. Relacja z pielgrzymki na beatyfikacje M. Marceliny Darowskiej, Warszawa-Rzym 3-11 X 1996, ” G„os Kolez enskię (Warszawa) 1996, nr 23/24, s. 46-58.
GOLENIEWSKA-GRABSKA Marcelina, Swiadectwo szczegolnego
udziażu w moim z yciu Matki Marceliny Darowskiej, ” G„os Kolez enskię (Warszawa) 1997, nr 25/26, s. 48-53.
GOROSZKO Stefan, Marcelina Darowska, Zaszkiwszczyna 2002.
GOROSZKO Stefan, Z aszkiwszczina: istoria w doliach uczitieliw
i uczniw, Human 2004, [s. 33-36].
GORZANDT Antoni ks., Moj s wiety patron, Lublin 1999, [s. 17-18].
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hab. Jacek Bolewski SJ.
MATERNOWSKA Ma„gorzata, Urzeczywistnienie systemu pedagogicznego M. Marceliny Darowskiej w Szkole Podstawowej w Jarosżawiu, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia„ Zamiejscowy
Nauk o Spo„eczenstwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki,
Stalowa Wola 2000, ss. 113, prom. prof. dr hab. Krystyna
Cha„as.
MAZUR (M„ynska) Danuta CSIC, Dziażalnos c i mys l wychowawcza
Matki Marceliny Darowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
Wydzia„ Teologii, Lublin 1996, ss. 63, prom. prof. dr hab.
Mieczys„aw Majewski SDB.
MENDYK Ma„gorzata, Rozwoj kultu Najs wietszej Maryi Panny Jazżowieckiej w latach 1883-1998, Papieski Wydzia„ Teologiczny,
Katedra Historii Koscio„a, Wroc„aw 1999, ss. 62, [s. 8, 10-14,
56], prom. ks. prof. dr hab. Jozef Swastek.
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MIGUT (Elz bieta) Gracjana CSIC, Komunikacja dorosżego z dzieckiem w mys l zasad bż. Marceliny Darowskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydzia„ Pedagogiczny, Warszawa 1999, ss. 65,
prom. prof. dr hab. Krystyna Lubomirska.
MOSZKO Ma„gorzata, System pedagogiczny Marceliny Darowskiej,
Uniwersytet Szczecinski, Instytucie Pedagogiczny, S„upsk
2001, ss. 69, prom. prof. dr hab. R. Tomaszewski i dr E. Kumik.
MROCZKOWSKA Kamila, Model Sżuz by Publicznej na przykżadzie
dziażalnos ci Kolez enskiego Zjednoczenia Jazżowieckiego, Uniwersytet Zielonogorski, Wydzia„ Humanistyczny, Zielona Gora
2006, ss. 117 [s. 16-71, 73, 75, 77-80, 85, 87-105], prom. prof. dr
hab. W. H„adkiewicz.
NICKEL Wies„aw, Doniosżos c wychowania religijno-moralnego mżodziez y w s wietle pism Zażoz ycielki i dokumentow Zgromadzenia
Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, Akademia Teologii Katolickiej, Wydzia„ Teologiczny, Warszawa 1997, ss. 118, prom.
prof. dr hab. Pawe„ Goralczyk SAC.
NOWACZKIEWICZ Stefania, Spożeczno-kulturowe znaczenie Technikum Gastronomicznego i Zasadniczej Szkoży Gastronomicznej
prowadzonych przez Zgromadzenie Siostr Niepokalanek w Nowym
Sa czu, Uniwersytet Gdanski, Wydzia„ Nauk Humanistycznych, Gdansk 1997, ss. 88 [s. 6-26], prom. dr Jozef Dobrzeniecki.
NOWAK Ma„gorzata, Metody ksztażcenia dziewcza t w zakżadach
wychowawczych bż. Marceliny Darowskiej (1827-1911), Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Wydzia„ Zamiejscowy Nauk o Spo„eczenstwie w Stalowej Woli, Instytut Pedagogiki, Stalowa Wola 2006, ss. 70, prom. prof. dr hab. M. J. Zmichrowska.
OLSZOWSKA (Alicja) Aleksandra CSIC, Dziażalnos c Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP w Maciejowie w latach
1919-1939, Papieski Wydzia„ Teologiczny, Katedra Historii
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Koscio„a, Warszawa 2004, ss. 77 [s. 3-21], prom. dr Tadeusz
Krawczak.
OWCZARSKA Lucyna, Pokora jako zasada formacji z ycia duchowego
rodziny chrzes cijanskiej w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej,
Uniwersytet Kardyna„a Stefana Wyszynskiego, Wydzia„ Teologiczny, Sekcja Teologii Duchowosci, Warszawa 1993, ss. 89,
prom. ks. prof. dr hab. Stanis„aw Urbanski.
PASIEKA (Leja) Magdalena CSIC, System wychowawczy Bżogosżawionej Matki Marceliny Darowskiej i jego gżowne zażoz enia na
przykżadzie szkoży siostr niepokalanek w Jarosżawiu, Wyz sza Szko„a Filozoficzno-Pedagogiczna ” Ignatianumę , Krakow 2001, ss.
61, prom. prof. dr hab. Ryszard Terlecki.
PAZUCHA Wojciech, Monografia Zespożu Klasztornego Siostr Niepokalanek w Nowym Sa czu zwanego Biażym Klasztorem, Uniwersytet Marii Curie-Sk„odowskiej, Lublin 2001, ss. 204 [s. 8-25,
69, 79], prom. dr Ewa Letkiewicz.
PIASECKA Katarzyna, Miżos c jako zasadniczy rys duchowos ci kobiety w s wietle pism bż. Marceliny Darowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Instytut Teologii Duchowosci, Lublin 2003, ss.
112, prom. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski.
PIETRUSZKA (Agnieszka) Tymotea CSIC, Wspożczesne rozumienie i realizacja systemu pedagogicznego bż. Marceliny Darowskiej
przez nauczycieli, rodzicow i wychowankow, Uniwersytet Warszawski, Wydzia„ Pedagogiczny, Warszawa 2001, ss. 112,
prom. prof. dr hab. Krystyna Lubomirska.
SANELUTA Katarzyna, Wychowanie kobiet w koncepcji bżogosżawionej Marceliny Darowskiej CSIC, Papieski Wydzia„ Teologiczny, Warszawa 2001, ss. 84, prom. prof. dr hab. Wies„aw
Theiss.
SEIDEL Anna, Pedagogika Marceliny Darowskiej, Wyz sza Szko„a
Pedagogiczna w Rzeszowie, Wydzia„ Pedagogiczny, Rzeszow 1997, ss. 83, prom. dr Jerzy Potoczny.
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SIEWRUK Agnieszka, Macierzynstwo duchowe w pismach bż. Marceliny Darowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydzia„
Teologii, Instytut Teologii Duchowosci, Lublin 2003, ss. 113,
prom. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski.
SKAP Iwona, Modlitwa w nauczaniu matki Marceliny Darowskiej
(1827-1911), Uniwersytet Kardyna„a Stefana Wyszynskiego,
Wydzia„ Teologiczny, Sekcja Teologii Duchowosci, Warszawa 1991, ss. 78, prom. ks. prof. dr hab. Stanis„aw Urbanski.
SOBOLEWSKA Katarzyna, Bżogosżawiona Marcelina Darowska
w hagiografii, Papieska Akademia Teologiczna, Wydzia„ Teologiczny w Olsztynie, Olsztyn 1998, ss. 73, prom. bp dr Jacek
Jezierski.
STANUCH (Bogumi„a) Ilona CSIC, Dziażalnos c Zgromadzenia
Siostr Niepokalanek w Szczecinku w latach 1945-1999, Uniwersytet Kardyna„a Stefana Wyszynskiego, Wydzia„ Teologiczny,
Katedra Historii Koscio„a, Gdynia 2000, ss. 135 [s. 4-19, 34, 38,
41, 81, 86], prom. ks. dr Alojzy Rotta.
STASIAK (Beata) Deodata CSIC, Aktualnos c paradygmatu wychowawczego bż. Marceliny Darowskiej, Papieska Akademia Teologiczna, Instytut Teologiczny w Tarnowie, Tarnow 2000, ss.
89, prom. ks. dr Adam Kokoszka.
SZYBIAK Graz yna, Ksztażcenie i wychowanie dziewcza t w pogla dach
Marceliny Darowskiej (1827-1911), Uniwersytet Szczecinski,
Wydzia„ Humanistyczny, Zak„ad Historii Wychowania,
Szczecin 2003, ss. 116, prom. prof. dr hab. Danuta Ko…mian.
TOMCZYK Ma„gorzata, Mistyczny wymiar miżos ci oblubienczej do
Jezusa w z yciu i pismach bż. Marceliny Darowskiej, Katolicki
Uniwersytet Lubelski, Wydzia„ Teologii, Instytut Teologii
Duchowosci, Lublin 2002, ss. 100, prom. ks. prof. dr hab. Marek Chmielewski.
WIACEK (Olga) Filomena CSIC, Wychowanie do prawdy na podstawie wybranych pism bż. Marceliny Darowskiej, Uniwersytet
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Kardyna„a Stefana Wyszynskiego, Wydzia„ Teologiczny, Warszawa 2001, ss. 103, prom. dr Halina Iwaniuk USJK.
WINIARCZYK Barbara, Model wychowania patriotycznego wedżug
Marceliny Darowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Filia
Wydzia„u Nauk Spo„ecznych w Stalowej Woli, Katedra Historii Wychowania, Stalowa Wola 1998, ss. 97, prom. prof. dr
hab. Witold Ko„buk.
ZDROJEWSKA Bernadeta, Nauka o rodzinie w pismach Matki Marceliny Darowskiej, Uniwersytet Kardyna„a Stefana Wyszynskiego, Wydzia„ Teologiczny, Tczew 2000, ss. 83, prom. ks. dr
Wojciecha Gruba.
ZIELIN SKA Iwona, Wkżad Siostr Niepokalanek w rozwoj szkolnictwa
i os wiaty w Szymanowie w latach 1908-1945, Mazowiecka Wyz sza Szko„a Humanistyczno-Pedagogiczna w źowiczu, źowicz
2003, ss. 160 [s. 51-86], prom. dr Joanna Majchrzyk-Miku„a.
ZIOźKOWSKA Beata, Matka Marcelina Darowska ą charyzmat
i pos wiecenie, Wyz sza Szko„a Pedagogiczna w Kielcach, Filia
w Piotrkowie Trybunalskim, Piotrkow Trybunalski 1998, ss.
89, prom. prof. dr hab. Tadeusz Da browski.
5. Prace dyplomowe
DWORSKA Hanna, Zgromadzenie Siostr Niepokalanego Poczecia
NMP. Historia Zgromadzenia i dziażalnos c dydaktyczno-wychowawczej Siostr Niepokalanek, Wyz sza Szko„a Umiejetnosci Pedagogicznych i Zarza dzania w Rykach, Ryki 2005, ss. 52 [s. 13, 5-14, 17-22, 25, 48-49], prom. dr Henryk Zasepa.
GOLONKA Boz ena CSIC, Nauka religii w pismach bż. Marceliny
Darowskiej, Papieski Wydzia„ Teologiczny, Archidiecezjalne
Kolegium Teologiczne, Warszawa 1998, ss. 32, prom. ks. mgr
Tadeusz Balewski.
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GOźEBIOWSKA Boz ena, Edukacja Siostr Niepokalanek w latach
1908-2001, Uniwersytet Warszawski, Wydzia„ Historyczny,
Instytut Informacji Naukowej i Studiow Bibliograficznych.
Warszawa 2003, ss. 53 [s. 3-14, 21-23, 25-30, 32, 37], prom. dr
Dariusz Ku…ma.
GOSCICKA Maria, Zarys dziejow Zgromadzenia i archiwum Siostr
Niepokalanego Poczecia NMP, Uniwersytet Miko„aja Kopernika, Instytut Historii i Archiwistyki, Torun 2004, ss. 30 [s. 3-7],
prom. prof. dr hab. Janusz Tendecki.
GROBELCZYK (Ewa) Stefania CSIC, Analiza wspożczesnej edukacji
elementarnej w s wietle zażoz en pedagogicznych bż. Marceliny Darowskiej, Uniwersytet Warszawski, Wydzia„ Pedagogiczny,
Podyplomowe Studia Edukacji Elementarnej, Warszawa
2004, ss. 46, prom. prof. dr hab. Krystyna Lubomirska.
KOWALSKA (Beata) Edyta CSIC, Mys l pedagogiczna Marceliny
Darowskiej i Celestyna Freineta w mojej pracy wychowawczej, Kolegium Nauczycielskie, Warszawa 1996, ss. 74, prom. dr Elz bieta Starorypinska.
LEHMANN (Brygida) Jana CSIC, Wpżyw rekolekcji na z ycie bż.
Matki Marceliny Darowskiej odprawianych w latach 1854-1861,
Prymasowski Instytut Zycia Wewnetrznego, Warszawa 2001,
ss. 14, prom. dr Gabriel Bartoszewski OFMCap.
LEHMANN (Brygida) Jana CSIC, Rekolekcje dla niewiast prowadzone przez bż. Matke Marceline Darowska , Prymasowski Instytut Zycia Wewnetrznego, Warszawa 2002, ss. 80, prom. dr
Gabriel Bartoszewski OFMCap.
LEHMANN (Brygida) Jana CSIC, Koncepcja narodu w ujeciu Marceliny Darowskiej, UKSW, Wydzia„ Nauk Historycznych i Spo„ecznych, Instytut Politologii, Warszawa 2003, ss. 31, prom.
dr Rados„aw Zenderowski.
LEWCZENKO (Zofia) Lena CSIC, Obraz Najs wietszej Maryi Panny
w listach bż. Marceliny Darowskiej, przekazany w katechezach
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o Matce Boz ej, Papieski Wydzia„ Teologiczny, Archidiecezjalne Kolegium Teologiczne, Warszawa 2000, ss. 36, prom. ks.
dr Tadeusz Balewski.
źUKASZUK (Anna) Imelda CSIC, System wychowawczo-dydaktyczny Marceliny Darowskiej w odniesieniu do wspożczesnos ci,
Wyz sza Szko„a Pedagogiczna w Rzeszowie, Rzeszow 1999,
ss. 88, prom. prof. dr hab. Barbara Czeredrecka.
MIGUT (Elz bieta) Gracjana CSIC, Rozwoj osobowos ci dziecka
w oparciu o pogla dy pedagogiczne Marceliny Darowskiej, Kolegium Nauczycielskie, Warszawa 1996, ss. 69, prom. dr Teresa
Bach-Olasik.
PIETRUSZKA (Agnieszka) Tymotea CSIC, Realizacja systemu pedagogicznego bż. Marceliny Darowskiej w Przedszkolu Siostr Niepokalanek w ꭠomiankach, Kolegium Nauczycielskie, Warszawa
1998, ss. 44, prom. dr Teresa Bach-Plasik.
SOBCZYK (Magdalena) Bart„omieja CSIC, Zastosowanie systemu
pedagogicznego bż. Marceliny Darowskiej w pracy wychowawczej
Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, Kolegium Nauczycielskie,
Warszawa 2003, ss. 59, prom. prof. dr hab. Andrzej Janowski.
TARAPACKA Joanna, Marcelina Darowska Zażoz yciela Zakonu
Siostr Niepokalanek w Jarosżawiu i dziażalnos c klasztoru w zakresie
os wiaty, Uniwersytet Rzeszowski, Wydzia„ Prawa i Administracji, Rzeszow 2002, ss. 51, prom. prof. dr hab. W„adys„aw
C wik.
URBAN SKA Renata, Z ycie i dziażalnos c Matki Marceliny Darowskiej i Jej oddziażywanie w s rodowisku jarosżawskim, Panstwowa
Wyz sza Szko„a Zawodowa w Jaros„awiu, Jaros„aw 2004, ss.
62, prom. ks. dr A. Chmura.
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6. Maszynopisy
CHMIELEWSKI Marek ks., Bog nas stworzyż Polakami. Kazanie
podczas Mszy s w. w kaplicy Radia Watykanskiego dnia 6 X 1996,
ss. 5.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, Z ycie, dzieżo i zarys duchowos ci Zgromadzenia bż. Matki Marceliny Darowskiej, Nowy Sa cz 1996, ss. 10.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, A jednak sa cuda„ o uzdrowieniu
Bernarda Jirnov za przyczyna M. Darowskiej, Nowy Sa cz 1996,
ss. 4.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, Aktualnos c systemu wychowawczego
bż. Marceliny Darowskiej na dzis , Nowy Sa cz 1996, ss. 4.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, Bżogosżawiona Marcelina Darowska
ą jej z ycie i dzieżo, Bia„a Podlaska 1997, ss. 6.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, Mys li bż. Marceliny Darowskiej o wychowaniu, kobiecie i rodzinie, Warszawa-Wilanow 1997, ss. 6.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, O bżogosżawionej Matce Marcelinie
i pracy siostr niepokalanek, Nowy Sa cz 1997, ss. 5.
DOMASZEWSKA Ewa CSIC, Z ycie i dzieżo bż. Matki Marceliny
Darowskiej, Szczecinek 1997, ss. 7.
DWORZACZEK-MACHOWSKA Maria, Nietypowa s wietos c , Warszawa 1996, ss. 3.
DWORZACZEK-MACHOWSKA Maria, Przez kobiete odrodzic
Narod, Warszawa 1996, ss. 4.
DYDYCZ Antoni bp, List pasterski na beatyfikacje Marceliny Darowskiej i meczennikow podlaskich z Pratulina, 30 VII 1996, ss. 5.
FILIPEK (Magdalena) Benedykta CSIC, Patriotyzm w ujeciu bż.
Marceliny Darowskiej ą rozumienie i realizacja, Szymanow 2002,
ss. 15.
GADZAźA Kazimierz ks., Marcelina Darowska ą
nia ca Wole Boz a , Jaros„aw, ss. 2.

szukaja ca i peż-
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GADZAźA Kazimierz ks., Przyszża bżogosżawiona ą Matka Marcelina Darowska na ziemi Jarosżawskiej ą czytanki majowe, Jaros„aw 1996, ss. 6.
GLEMP Jozef kard., Matka Darowska daje wskazania na dzisiaj. Homilia w liturgiczne wspomnienie bżogosżawionej Marceliny Darowskiej, Niepokalanow, 5 I 1997, ss. 4.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Wychowywac dla Krolestwa Boz ego,
Lublin 1996, ss. 3.
JABźON SKA-DEPTUźA Ewa, Zmagaża sie o toz samos c chrzes cijanska i narodowa . WypowiedŚ na Forum Kobiet Polskich, Warszawa
27 X 1996, ss. 7.
JAWORSKI Marian abp, Sżowo pasterskie z okazji naboz enstw dziekczynnych w Jazżowcu i we Lwowie w dniach 10-11 maja br., za dar
beatyfikacji Marceliny Darowskiej, Lwow, 27 IV 1997, ss. 2.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Zachowac w pamieci i przenies c w
z ycie ą 50 lat Liceum im. M. Darowskiej w Ważbrzychu, Wa„brzych 15 IX 1996, ss. 5.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Przesżanie z ycia i mys li bż. Marceliny Darowskiej na trzecie tysia clecie, Nowy Sa cz 1996, ss. 17.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Matka Boz a w z yciu bż. Marceliny
Darowskiej, Niepokalanow 5 I 1997, ss. 7.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Wychowanie to dzieżo miżos ci. System pedagogiczny bż. Marceliny Darowskiej, Krakow 16 II 1997,
ss. 15.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Bżogosżawiona Marcelina Darowska pionier nowoz ytnej pedagogiki polskiej, Bydgoszcz 1997,
ss. 13.
JORDAN (Anna) Graz yna CSIC, Zaufaża Bogu we wszystkim,
Wrzosow 1999, ss. 51.
KASZKIEWICZ Aleksander bp, Beatyfikacja Matki Marceliny Darowskiej Zażoz ycielki Niepokalanek, Grodno, 25 IX 1996, ss. 1.
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KASZKIEWICZ Aleksander bp, Rocznica Niepokalanek, S„onim,
25 I 1997, ss. 1.
KEDZIORSKA (Lidia) Fidelis CSIC, Proba odczytania charyzmatu
Zgromadzenia w s wietle Adhortacji Apostolskiej ”Vita ConsecrataŻ
Jana Pawża II, Jaros„aw-Przemysl, ss. 1.
KOSACKA Renata CSIC, Matko Marcelino czuwaj nad Sanktuarium
z ycia rodzinnego, S„onim 1996, ss. 3.
LEHMANN (Brygida) Jana CSIC, Metoda c wiczen duchownych wedżug bż. Matki Marceliny Darowskiej, Szymanow 1999, ss. 7.
LIPIN SKA Danuta CSU, Matka Marcelina Darowska ą niepokalanka ą jej zwia zek z Jasna Gora , Czestochowa 1999, ss. 3.
MACHOWSKA-DWORZACZEK Maria, Nietypowa s wietos c , Warszawa 1996, ss. 3.
MACHOWSKA-DWORZACZEK Maria, Przez kobiete odrodzic narod, Warszawa 1996, ss. 4.
MOCARSKA (Emilia) Ksawera CSIC, Kim byża Matka Marcelina
Darowska?, Koscierzyna 24 IX 1996, ss. 4.
PETROWA-WASILEWICZ Alina, Matka Marcelina Darowska Zażoz ycielka Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP,
Warszawa 1996, ss. 4.
SźAWIN SKI Stanis„aw, Dyrektor jako osoba odpowiedzialna za formacje nauczycieli. Wspomina o pedagogice Matki Darowskiej, Czestochowa 22 XI 1996, ss. 4.
STRASBURGER (Anna) Anuncjata CSIC, Marcelina z Kotowiczow
Darowska, Szymanow 1996, ss. 5.
STRASBURGER (Anna) Anuncjata CSIC, Rozwoj i dziażalnos c
Zgromadzenia Siostr Niepokalanego Poczecia NMP, Szymanow
1996, ss. 5.
SWIERZ (Lidia) Felicyta, Refleksje z beatyfikacji Matki Marceliny
Darowskiej, Warszawa 1996, ss. 4.
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WESOźOWSKA (Zofia) Germana CSIC, Nauczanie jezyka polskiego i polskos ci w programach Sżuz ebnicy Boz ej Marceliny Darowskiej (1827-1911), Szymanow, lipiec 1995, ss. 8.
WESOźOWSKA (Zofia) Germana CSIC, Marcelina Darowska
w sżuz bie Bogu i Polsce, Szymanow 1996, ss. 3.
WESOźOWSKA (Zofia) Germana CSIC, Marcelina z Kotowiczow
Darowska, Szymanow 1996, ss. 3.
WESOźOWSKA (Zofia) Germana CSIC, Od morza do morza,
Szymanow 1996, ss. 3.
WESOźOWSKA (Zofia) Germana CSIC, Podwojne macierzynstwo
bż. Marceliny Darowskiej. Pogadanka dla Radia Rodziny Roz ancowej w Stanach Zjednoczonych, Szymanow maj 1997, ss. 5.
WITERSCHEIM Katarzyna CSIC, W drodze do Środeż. Pielgrzymka
na beatyfikacje Matki Marceliny do Rzymu, Szymanow 1996,
ss. 9.
WRZESZCZ Maria, Matka Marcelina Darowska ą
rza, [b.m.] 5 I 1997, ss. 2.

Kartka z kalenda-

ZAKOWSKA (Marta) Joanna CSIC, Tworzyc niebo na ziemi. Na
pierwsza rocznice beatyfikacji, Szymanow 1997, ss. 2.

WYKAZ SKRO TO W
AA

ą Sobor Watykanski II, Dekret o apostolstwie s wieckich ”Apostolicam actuositatemŻ.

GS

ą Sobor Watykanski II, Konstytucja duszpasterska o Kos ciele
w s wiecie wspożczesnym ”Gaudium et spesŻ.

KKK ą Katechizm Kos cioża Katolickiego, Pallottinum 1994.
LJF

ą List Matki Marceliny do o. Juliana Felinskiego, zmartwychwstanca.

LJK

ą List Matki Marceliny do Matki Jozefy Karskiej.

LK

ą List Matki Marceliny do o. Hieronima Kajsiewicza,
zmartwychwstanca.

LS

ą List Matki Marceliny do o. Piotra Semeneki, zmartwychwstanca.

NMI ą Jan Pawe„ II, List apostolski ”Novo millennio ineunteŻ na
zakonczenie Wielkiego Jubileuszu Roku 2000.
RM

ą Jan Pawe„ II, Encyklika ”Redemptoris MaterŻ o Bżogosżawionej Maryi Dziewicy w z yciu pielgrzymuja cego Kos cioża.

SC

ą Sobor Watykanski II, Konstytucja o s wietej liturgii ”Sacrosanctum ConciliumŻ.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA
Z OBCHODO W DZIESIE CIOLECIA
BEATYFIKACJI MATKI MARCELINY DAROWSKIEJ

Fot. 1: Przy stole prezydialnym od prawej: ks. prof. S. Urbanski, o. S. Pietka
OFMConv., ks. prof. M. Chmielewski, dr K. Swierszcz, ks. dr A. Panasiuk.

Fot. 2: Wsrod s„uchaczy na pierwszym planie p. Jan Gromnicki, praprawnuk b„. Marceliny Darowskiej.

Fot. 3: Siostry z uwaga i wdziecznoscia s„ucha„y referatow oraz dyskusji
o swojej Za„oz ycielce.

Fot. 4: Wsrod licznie przyby„ych s„uchaczy najwieksze grono stanowi„y
dawne wychowanki niepokalanskie, m.in. skupione w Kolez enskim Zjednoczeniu Jaz„owieckim.

Fot. 5: Na sali nie mog„o zabrakna c najm„odszego pokolenia ą uczennic
niepokalanskich.

Fot. 6: Msza sw. w kaplicy szymanowskiej. Procesje do o„tarza poprzedzi„y
poczty sztandarowe.

Fot. 7: Mszy sw. dziekczynnej z udzia„em dwunastu kap„anow przewodniczy„ Pasterz Diecezji źowickiej bp prof. dr hab. Andrzej F. Dziuba.

Fot. 8: Msze sw. koncelebrowali miedzy innymi kapelani klasztorow niepokalanskich oraz zaprzyja…nieni ze Zgromadzeniem kap„ani, wsrod nich
rowniez gwardian z Niepokalanowa ą o. Stanis„aw Pietka OFMConv.

Fot. 9: Pierwsze czytanie podczas Liturgii S„owa czyta s. Karola Zawisza.

Fot. 10: Na uroczystosc dziesieciolecia beatyfikacji Matki Marceliny przyby„y siostry z klasztorow z ca„ej Polski, wychowanki, a takz e liczni wierni
swieccy.

Fot. 11: Bezposrednio po Mszy sw. uczennice gimnazjum i liceum szymanowskiego przedstawi„y akademie pt. ” Zawsze by„am szczesliwaę , ktora ukaza„a g„owne momenty z ycia B„ogos„awionej.

Fot. 12: W poezje, spiew i taniec wpleciono g„ebokie refleksje b„. Matki
Marceliny.

Fot. 13: Zgodnie z tradycja niepokalanska , nie mog„o w akademii zabrakna c wzruszaja cych akcentow u„anskich i patriotycznych.

Fot. 14: Wszyscy byli pe„ni uznania dla m„odych artystek, ktore z radoscia
pielegnuja patriotyczne tradycje.

Fot. 15: Ksia dz Biskup podziekowa„ za piekne spotkanie, pe„ne zadumy
nad z yciem i dzie„em b„. Marceliny Darowskiej oraz wdziecznej modlitwy za
dar jej osoby.

Fot. 16: Wspolnota siostr i uczennic skupiona woko„ Niepokalanej i swego
Pasterza do pamia tkowego zdjecia.

