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Teologiczno-eklezjalne wymiary �wiadectwa  

i m!cze"stwa chrze�cijan w XX wieku 
 

 

M!cze�stwo (gr. martyrion, "ac. martyrium) to dobrowolne i #wiadome po-

niesienie #mierci za wiar! lub moraln$ warto#% odnosz$c$ si! do Boga2
, za-

zwyczaj w czasie prze#ladowania religijnego. Jest uznawane za najwy&szy 
wyraz wiary, nadziei i mi"o#ci chrze#cija�skiej, jest graniczn$ form$ heroizmu, 
#wiadectwa i na#ladowania Chrystusa.3 M!czennicy s$ Jego szczególnymi na-

#ladowcami, gdy& On jako pierwszy sta" si! wzorem m!cze�stwa i pierwszym 
m!czennikiem.4  

Temat m!cze�stwa i zwi$zanego z nim #wiadectwa5
 sk"adanego Chrystu-

sowi jest tak dawny jak chrze#cija�stwo, ale nie traci z biegiem czasu nic ze 
swej aktualno#ci. Wbrew pozorom #wiat ludzi nie zmienia si! radykalnie na 

lepszy i �u kresu drugiego tysi$clecia Ko#ció" znowu sta" si! Ko#cio"em m!-
czenników�6. Systematyczne spojrzenie na wspó"czesne wymiary #wiadectwa  
i m!cze�stwa chrze#cijan pomo&e usystematyzowa% dane teologii oraz dostrzec 
aktualno#% tego tematu, nowe akcenty i zadania do wykonania. 

 

 

                                                 
1 Ks. dr hab. Marek Jagodzi�ski, prof. UKSW w Katedrze Teologii Wspó"czesnej w Instytucie 
Teologicznym UKSW w Radomiu; specjalizuje si! w teologii komunikacji i komunii. 
2 Por. X. Léon-Dufour, S�ownik Nowego Testamentu, Pozna� 1981, 390; ten&e, M!czennik,  

w: ten&e (red.), S�ownik teologii biblijnej, Pozna� 1982, 472n; A. Kubi#, Zarys chrze"cija#skiej 
koncepcji m!cze#stwa, �Communio. Mi!dzynarodowy Przegl$d Teologiczny� 5 (1989) z. 5, 77n. 
3 Por. T. Baumeister, Martyrer, Martyrium, I. Begriff; II. Literarisch; III. Historisch-theologisch,  

w: W. Kasper u. a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. VI, Freiburg-Basel-Rom-Wien 
31997, 1436-1441; S. Szymik, M!cze#stwo, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Ency-

klopedia katolicka, t. XII, Lublin 2008, 695; M. Wysocki, M!cze#stwo. IV. W chrze"cija#stwie. 
1. W uj!ciu patrystycznym, w: tam&e, 699-701; A. Derdziuk, M!cze#stwo. IV. W chrze"cija#-
stwie. 2. W uj!ciu moralnym, w: tam&e, 701n; H. Vorgrimler, Martyrium, w: ten&e, Neues The-

ologisches Wörterbuch, Freiburg-Basel-Wien 2000, 404n. 
4 Por. M. Bednarz, Jezus wzorem m!czenników i prze"ladowanych w Ewangelii "w. $ukasza, 

�Tarnowskie Studia Teologiczne� t. VII, Tarnów 1979, 39-48; R. Ma"ecki, Istotne elementy 

teologii m!cze#stwa, �Ateneum Kap"a�skie� 135 (2000) z. 2-3, 205-207; A. '$d"o, M!cze#stwo 
jako dar szczególnego "wiadectwa, �Homo Dei� 70 (2000) nr 3, 37n. 
5 Zob. X. Léon-Dufour, S�ownik teologii biblijnej, dz. cyt., 473; G. Dziewulski, %wiadectwo 

chrze"cija#skie, w: M. Rusecki, K. Kaucha, I.S. Ledwo�, J. Mastej (red.), Leksykon teologii 

fundamentalnej, Lublin � Kraków 2002, 1189-1191. 
6 Jan Pawe" II, Tertio millennio adveniente, nr 37. 
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1. Teologiczne wymiary m!cze"stwa 

 

Fundamenty teologii m!cze�stwa zosta"y wypracowane ju& w epoce ojców 
Ko#cio"a. Dawanie #wiadectwa o prawdzie ewangelicznej, cho%by mia"o "$czy% 
si! z cierpieniem i nawet #mierci$, nale&y do istotnych obowi$zków ucznia. 
Nie oznacza to, &e ka&dy chrze#cijanin musia" by% #wiadkiem-m!czennikiem, 
ale musia" by% gotowy do manifestowania swojej przynale&no#ci do Chrystusa 
w ka&dych, nawet trudnych okoliczno#ciach &ycia.7

 W oparciu o literatur! 
wczesnochrze#cija�sk$ mo&na stwierdzi%, &e m!cze�stwo mia"o zasadniczy rys 
chrystologiczny. M!czennik traktowany by" jako najdoskonalszy na#ladowca 
Chrystusa

8, który zamieszkiwa" w m!czenniku, cierpia" w nim i podtrzymywa" 
go. M!cze�stwo to szczyt doskona"o#ci, czasami stawa"o si! chrztem krwi9

, 

cechowa" je wyra*ny zwi$zek z Eucharysti$ (ofiara, mi"o#%, owoc i cz!#% mi-

sterium Chrystusa), m!czennicy s$ chlub$ i ozdob$ Ko#cio"a.10
 +mier% m!-

cze�sk$ uznawano tak&e za swoist$ katechez!, gdy& dla chrze#cijan by"a ona 
potwierdzeniem wyznawanej wiary, a dla pogan g"oszeniem Ewangelii.11

 M!-
cze�stwo by"o traktowane przez apologetów chrze#cija�skich tak&e jako znak 
prawdziwo#ci religii chrze#cija�skiej.12

 M!czennicy byli przekonani, &e s$  
w szczególny sposób nosicielami Ducha +wi!tego13

 (to On daje cz"owiekowi 
zdolno#% do #wiadectwa14), oddaj$ chwa"! Bogu i zas"uguj$ na niebo, ich nie-

sprawiedliwe cierpienia maj$ charakter ekspiacyjny, s$ przejawem walki ze 
z"em, s$ #wiadectwem "$czno#ci i nadziei eschatologicznej15

, prób$ i oddaniem 
Chrystusowi.

16
 Dla #w. Tomasza z Akwinu i ca"ej scholastyki m!cze�stwo 

chrze#cija�skie by"o cnot$, a zw"aszcza najdoskonalszym aktem cnoty m!stwa 
(i oczywi#cie mi"o#ci).17

 M!cze�stwo nale&y tak&e do najwi!kszych fenome-

                                                 
7 Por. A. '$d"o, dz. cyt., 35. Por. Jan Pawe" II, Veritatis splendor, nr 93: �Je#li m!cze�stwo jest 

najwy&szym #wiadectwem o prawdzie moralnej, do którego stosunkowo nieliczni s$ wezwani, to 
istnieje tak&e obowi$zek #wiadectwa, które wszyscy chrze#cijanie winni by% gotowi sk"ada% 
ka&dego dnia, nawet za cen! cierpie� i wielkich ofiar. Wobec rozlicznych bowiem trudno#ci czy 

te& w najzwyklejszych okoliczno#ciach wymagaj$cych wierno#ci "adowi moralnemu, chrze#cija-

nin jest wezwany, z pomoc$ "aski Bo&ej wypraszanej na modlitwie, do heroicznego nieraz zaan-

ga&owania, wspierany przez cnot! m!stwa...� 
8 Por. R. Ma"ecki, dz. cyt., 205-207. 
9 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 82n; R. Ma"ecki, dz. cyt., 210. 
10 Por. R. Ma"ecki,  207-209. 
11 E. Werbi�ski, M!czennicy. I. Teologia, w:  S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklo-

pedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 679. Por. C. Krakowiak, M!czennicy. II. Kult, tam&e, 680-682; 

M. Wysocki, M!czennicy. III. Literatura patrystyczna, tam&e, 682n. 
12 Por. E. /omnicki, M!cze#stwo jako znak prawdziwo"ci religii chrze"cija#skiej w uj!ciu apolo-

getów chrze"cija#skich, �Tarnowskie Studia Teologiczne� t. VII, Tarnów 1979, 74-80. 
13 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 78. 
14 Por. A. '$d"o, dz. cyt., 40n. 
15 Por. R. Ma"ecki, dz. cyt., 210n. 
16 Por. E. /omnicki, dz. cyt. 
17 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 83; A. '$d"o, dz. cyt., 36n. 
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nów charyzmatycznych Ko#cio"a, przy czym nagromadzenie wokó" niego ró&-
nych innych charyzmatów nie powinno prowadzi% do zapomnienia, &e ono 
samo jest najwi!kszym charyzmatem, poniewa& realizuje zjednoczenie z Chry-

stusem-Bogiem i pe"ni! doskona"ej mi"o#ci.18
 

Staro&ytno#% chrze#cija�ska stworzy"a wi!c fundamenty wspó"czesnej teo-

logii m!cze�stwa, nakre#li"a jej zasadnicze schematy, a ta rozwin!"a je, usys-

tematyzowa"a i wyrazi"a w precyzyjnym j!zyku.19
 Niektórzy autorzy twierdz$, 

&e chrze#cija�ska idea m!cze�stwa jest oryginalna, ale s$ tak&e opinie twier-

dz$ce, &e mo&na wykaza% jej zale&no#% od religii poga�skich czy judaizmu20
.
21

 

W rzeczywisto#ci chrze#cija�ska idea m!cze�stwa niewiele zawdzi!cza staro-

&ytno#ci poga�skiej, która wnios"a tylko do dziedzictwa kultury ludzko#ci sza-

cunek wobec #mierci ludzkiej i niez"omnej postawy cz"owieka w#ród przeci-

wie�stw. Nie mo&na zakwestionowa% natomiast &ydowskiego wp"ywu, którego 
domaga si! cho%by ci$g"o#% Starego i Nowego Testamentu.22

 

 

2. Wspó#czesne akcenty w interpretacji m!cze"stwa 

 

Poza tradycyjn$ teologi$ m!cze�stwa w teologii wspó"czesnej mo&na do-

strzec dwa zasadnicze uj!cia: m!cze�stwo jako wzór wiary i mi"o#ci, jako od-

s"oni!cie w"a#ciwych wymiarów ludzkiej #mierci, jako najwy&sze potwierdze-

nie nienaruszalno#ci prawa Bo&ego i jako wspania"y znak #wi!to#ci Ko#cio"a. 
II Sobór Watyka�ski podkre#li" w m!cze�stwie chrze#cija�skim wymiar mi-

"o#ci: �Skoro Jezus, Syn Bo&y, okaza" nam mi"o#% swoj$, daj$c swe &ycie za 
nas, nikt nie ma wi!kszej mi"o#ci od tego, kto &ycie swoje daje za Niego i za 
swych braci (por. 1 J 3,16, J 15,13). Jako& do dania tego najwy&szego #wiadec-

twa mi"o#ci wobec wszystkich, a zw"aszcza wobec prze#ladowców, powo"ani 
zostali niektórzy chrze#cijanie ju& od samego pocz$tku i zawsze b!d$ powo"y-

wani. Tote& m!cze�stwo, przez które ucze� upodabnia si! do Mistrza przyjmu-

j$cego z w"asnej woli #mier% dla zbawienia #wiata i na#laduj$c Go w przelaniu 

                                                 
18 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 79-81. 
19 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 52-73. Na temat wiarygodno#ci #wiadectwa ludzkiego w perspektywie 
#wiadectwa Chrystusa i #wiadectwa chrze#cija�skiego w Chrystusie zob. H.U. von Balthasar, 
%wiadectwo i wiarygodno"&, �Communio. Mi!dzynarodowy Przegl$d Teologiczny� 9 (1989)  
z. 6, 107-114. 
20 Zob. W. Chrostowski, M!cze#stwo. II. W judaizmie, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. 

(red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 697n. 
21 Inn$ spraw$ jest kult m!czenników, który wywodzi" si! z kultu zmar"ych, z czci oddawanej 
herosom i bohaterom oraz z kultu m!czenników i sprawiedliwych w judaizmie. Zob. B. Nadol-

ski, Leksykon liturgii, Pozna� 2006, 909-911. 
22 Por. A. Kubi#, dz. cyt., 78n. Judaistyczne by"y korzenie wiary pierwszych chrze#cijan w zmar-

twychwstanie m!czenników bezpo#rednio po #mierci. Zob. W. Hryniewicz, Pascha Chrystusa  

w dziejach cz�owieka i Wszech"wiata. Zarys chrze"cija#skiej teologii paschalnej � tom 3, Lublin 

1991, 325-328. 
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krwi, uwa&a Ko#ció" za dar szczególny i najwy&sz$ prób! mi"o#ci.23
 A je�li 

dane to jest nielicznym, wszyscy jednak winni by� gotowi wyznawa� Chrystu-

sa wobec ludzi i i�� za Nim drog! krzy"a w�ród prze�ladowa#, których Ko�cio-

$owi nigdy nie brakuje� (KK nr 52). Sobór nie zapomnia$ tak"e o roli cnoty 
wiary w m%cze#stwie: �Co si% za� tyczy [...] M%czenników Chrystusowych, 
[...] przelawszy krew swoj! dali najwy"sze �wiadectwo wiary i mi$o�ci...�  
(KK nr 50). Dar silnej wiary czyni m%czenników niezachwianymi w wyznawa-

niu wiary, a Bo"y dar mi$o�ci pobudza ich do ca$kowitego zdania si% na wol% 
Ojca.

24
  

Wed$ug Karla Rahnera nale"y podkre�li� �cis$e zwi!zki mi%dzy m%cze#-
stwem a �mierci! (m%cze#stwo realizuje si% w �mierci ludzkiej). Ogó$ chrze�ci-

jan umieraj!c spe$nia wymogi tzw. chrze�cija#skiej �mierci (poddanie si% woli 
Bo"ej, modlitwa, sakramenty chorych), ale m%cze#stwo jest tym rodzajem 
�mierci, który ods$ania w pe$ni jej zewn%trzne spe$nienie i ostateczne � teolo-

giczne. Nast%puje w niej bowiem �bycie przed Bogiem i bycie wobec �wiata, 
pomi%dzy prawd! historyczn! i pozahistoryczn!, pomi%dzy dzia$aniem ze-

wn%trznym i postaw! wewn%trzn!�. Dzi%ki zwyci%skiej $asce Boga, która czyni 
Ko�ció$ sakramentem �wi%to�ci Boga, m%cze#stwo stanowi objawienie si% 
chrze�cija#skiej �mierci w wierze w najczystszej formie, gdy" we wszystkich 
innych przypadkach jest ona ukryta w dwuznaczno�ci ludzkich losów.25

 Za-

chodzi wi%c zjawisko wzajemnego po�wiadczania si% �wiadectwa i rzeczy po-

�wiadczanej. Cz$owiek wyznaje wiar% i mi$o�� wobec Boga, a Bóg przez $ask% 
bierze cz$owieka ostatecznie w swoje obj%cia: Koherentno�� wymiaru docze-

snego i nadprzyrodzonego ludzkiej egzystencji osi!ga tu swoje najdoskonalsze 

spe$nienie.26
 

W encyklice Veritatis splendor Jan Pawe$ II zwraca$ uwag% na wi%& mi%dzy 
wiar! i moralno�ci!, która �ujawnia w pe$ni swój blask w bezwarunkowym 

poszanowaniu niezaprzeczalnych wymogów wyp�ywaj�cych z osobowej godno-

!ci ka"dego cz�owieka, wymogów chronionych przez normy moralne, które 
zakazuj! bez wyj!tku dokonywania czynów wewn%trznie z$ych� (nr 90). �Ko-

nieczno�� odrzucenia teorii etycznych �teologicznych� � �konsekwencjalizmu�  
i �proporcjonalizmu� � które zaprzeczaj! istnieniu norm moralnych negatyw-

nych odnosz!cych si% do okre�lonych sposobów post%powania obowi!zuj!cych 
bez wyj!tków, znajduje szczególnie wyraziste potwierdzenie w chrze�cija#-
skim m%cze#stwie...� (tam"e). �W m%cze#stwie, jako potwierdzeniu nienaru-

szalno�ci porz!dku moralnego, ja�nieje �wi%to�� prawa Bo"ego, a zarazem 
nietykalno�� osobowej godno�ci cz$owieka, stworzonego na obraz i podobie#-

                                                 
23 Por. A. '!d$o, dz. cyt., 38-40. 
24 Por. tam"e, 41-43. 
25 Por. K. Rahner, H. Vorgrimel, M#cze$stwo, w: ten"e, Ma�y s�ownik teologiczny, Warszawa 

1987, 233. 
26 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 84. 
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stwo Boga. Godno�ci tej nie wolno nigdy zbruka� ani dzia$a� wbrew niej, na-

wet w dobrej intencji i niezale"nie od trudno�ci. [...] M%cze#stwo odrzuca jako 
z$udne i fa$szywe wszelkie �ludzkie t$umaczenia�, jakimi usi$owa$oby si% 
usprawiedliwi� � nawet w �wyj!tkowych� okoliczno�ciach � akty moralnie z$e 
ze swej istoty; co wi%cej, ujawnia, "e akt taki jest w istocie pogwa�ceniem 
�cz�owiecze$stwa� cz�owieka, i to bardziej nawet w tym, kto go pope$nia, ni"  
w tym, kto pada jego ofiar!. M%cze#stwo jest wi%c tak"e wywy"szeniem do-

skona$ego �cz$owiecze#stwa� i prawdziwego �"ycia� cz$owieka, co po�wiadcza 
�w. Ignacy Antioche#ski w s$owach skierowanych do chrze�cijan Rzymu, 
gdzie poniós$ �mier� m%cze#sk!: �Wybaczcie mi, bracia. Nie wzbraniajcie "y�, 
nie chciejcie, abym umar$ (...), pozwólcie ch$on!� �wiat$o nieskalane. Gdy je 
osi!gn%, b#d# pe�nym cz�owiekiem. Pozwólcie mi na�ladowa� m%k% mego Bo-

ga�� (nr 92). 
W tej samej encyklice Jan Pawe$ II ukaza$ m%cze#stwo jako wspania$y znak 

�wi%to�ci Ko�cio$a: �wierno�� wobec �wi%tego prawa Bo"ego, po�wiadczona 
�mierci!, jest uroczystym przepowiadaniem i pos$ug! misyjn!, posuni%t! usque 

ad sanguinem, aby blask prawdy moralnej nie zosta$ przy�miony w obyczajach 
i w mentalno�ci poszczególnych ludzi i ca$ego spo$ecze#stwa. *wiadectwo to 
ma niezwyk$! warto��, poniewa" pomaga unikn!� � i to nie tylko w spo$eczno-

�ci cywilnej, ale tak"e wewn!trz samych wspólnot ko�cielnych � najgro&niej-

szego niebezpiecze#stwa, jakie mo"e dotkn!� cz$owieka: niebezpiecze#-
stwa zatarcia granicy mi#dzy dobrem a z�em, co uniemo"liwia budow% i za-

chowanie porz!dku moralnego jednostek i spo$eczno�ci. M%czennicy, a wraz  
z nimi wszyscy �wi%ci Ko�cio$a, dzi%ki wymownemu i porywaj!cemu przyk$a-

dowi ich "ycia, do g$%bi przemienionego blaskiem prawdy moralnej, rzucaj! 
jasny promie# �wiat$a na ka"d! epok% dziejów, budz!c zmys$ moralny� (nr 92). 

 

3. M�cze�stwo w Ko�ciele 

 

M%cze#stwo ma charakter ko�cielny. Nie mo"e by� pojmowane jako tylko 

prywatny, heroiczny czyn osoby pragn!cej z$o"y� �wiadectwo Chrystusowi, 
jakkolwiek jest dobrowolnym darem z$o"onym Bogu z w$asnego "ycia27

. M%-
czennik to osoba Ko�cio$a, mocno osadzona w jego rzeczywisto�ci. Jej �wia-

dectwo jest niejako �wiadectwem ca$ej wspólnoty wierz!cych, w której jest 
zakorzeniona. Relacje mi%dzy Ko�cio$em a m%czennikiem urzeczywistniaj! si% 
na wielu p$aszczyznach. M%czennik wyznaje swoj! przynale"no�� do niego, 
modli si% i cierpi za Ko�ció$, heroicznym przyk$adem zach%ca wiernych do 
wytrwania. Ko�ció$ wychowa$ go wcze�niej do wiary oraz umacnia go s$owem 
Bo"ym i sakramentami. Komunia w m%czenniku wyrasta poza granice docze-

sno�ci, bowiem Ko�ció$ otrzymuje w nim pot%"nego or%downika. Jego "ycie  

                                                 
27 Por. A. '!d$o, dz. cyt., 44n. 
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i �mier� staj! si% ponadto jakby katechez! i wielkim wezwaniem dla "yj!cych, 
wskazuj! na zupe$nie now! hierarchi% warto�ci i relatywizuj! to, co ludzie 
zwykli uwa"a� za najwi%ksze dobro. Z drugiej strony Ko�ció$ uwielbia w m%-
czennikach Boga, który dokonuje wielkich rzeczy w swoich �wi%tych.28

 

Teologia m%cze#stwa musi zawsze si%ga� poza opis fenomenologiczny. 
M%cze#stwo zak$ada najpierw specjalne powo$anie. Jest charyzmatem, tzn. 
darem duchowym, gdy" m%czennik zajmuje pozycj% uprzywilejowan! w Ko-

�ciele.29
 W kontek�cie eklezjalnym m%cze#stwo jako charyzmat kieruje si% ku 

budowaniu Ko�cio$a, jest darem udzielanym ku wspólnocie, ma s$u"y� �wi%to-

�ci ca$ego Ko�cio$a.30
 Jest darmo ofiarowan! $ask!, poniewa" nikt nie mo"e 

posi!�� m%cze#stwa na mocy w$asnych tylko inicjatyw i si$. Jako charyzmat 
m%cze#stwo nie musi si% wi!za� z jak!� funkcj! w Ko�ciele � by$y one na 
trwa$e zwi!zane ze sob! tylko u Aposto$ów. Trzeba wi%c oddzieli� poj%cie 
m%cze#stwa od apostolstwa, jakkolwiek �aposto$owie� wszystkich czasów 
zostawali najcz%�ciej m%czennikami. M%czennicy bowiem s! nieodzowni  
w Ko�ciele, je"eli ma on udowodni� nauczaniem i "yciem tak"e, "e uczestniczy 
on nieustannie w charyzmatach apostolskich, których cz%�ci! sk$adow! by$o 
cierpienie i �mier� aposto$ów.31

 Staro"ytne przekonanie chrze�cijan mówi  
o narodzeniu si% Ko�cio$a z przebitego boku Chrystusa. Ofiara m%czenników 
ma charakter eklezjotwórczy32, jest potwierdzeniem tej jego �martyrologicznej 
genezy� i �wiadectwem jego prawdziwo�ci.33

  

M%cze#stwo nale"y organicznie do Ko�cio$a. Prze�ladowania bowiem nie 
s! czym� tylko okazyjnym, powodowanym nieporozumieniami lub pomy$k!, 
przewrotno�ci! i z$o�liwo�ci! ludzk!. Chrystus je przepowiedzia$ swojemu 
Ko�cio$owi i tak d$ugo b%dzie on mia$ m%czenników, jak d$ugo g$oszona b%-
dzie Ewangelia � to znaczy do ko#ca �wiata.34

 W m%cze#stwie znajduje swój 
subiektywny wyraz i konieczn! widzialn! form% �wi%to�ci Ko�cio$a, która jest 
dzie$em $aski Bo"ej i sprawia, "e �wi%to�� staje si% motywem wiarygodno�ci  
w najwy"szym sensie. Od najdawniejszych czasów tradycja teologiczna przy-

pisywa$a m%cze#stwu tak! sama moc usprawiedliwiaj!c! jak sakramentowi 
chrztu. Ma ono t% moc nie tylko dlatego, "e jako akt ka"dy wiary i mi$o�ci 
usprawiedliwia równie" przed przyj%ciem sakramentu. Ta moc m%cze#stwa ma 

                                                 
28 Por. R. Ma$ecki, dz. cyt., 212n; I. Werbi#ski, Duszpasterski wymiar m#cze$stwa, �Ateneum 
Kap$a#skie� 135 (2000) z. 2-3, 219n; K. Konecki, Paschalny wymiar kultu m#czenników, 

�Ateneum Kap$a#skie� 135 (2000) z. 2-3, 227-237. 
29 Por. M. Kowalczyk, Charyzmat m#cze$stwa oraz jego aktualizacja w "yciu i apostolstwie 

polskich m#czenników drugiej wojny !wiatowej, w: ten"e (red.), M#czennicy XX wieku, Pozna# 
2001, 266n, 270. 
30 Por. tam"e, 272-274. 
31 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 85. 
32 Por. R. Ma$ecki, dz. cyt., 214. 
33 Por. tam"e, 213. 
34 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 85n. 
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w pewnym sensie charakter sakramentalny, gdy" jest manifestacj! rzeczywi-

sto�ci $aski, widzialnym jej dzia$aniem w cz$owieku.35
 

W�ród pomordowanych za Chrystusa s! tak"e tacy, którzy w momencie 
�mierci znajdowali si% poza Ko�cio$em. Poniewa" Ko�cio$y i Wspólnoty chrze-

�cija#skie posiadaj! wiele istotnych elementów objawionego depozytu wiary, 
nie wolno z góry wyklucza� w stosunku do nich wszelkiej mo"liwo�ci auten-

tycznego m%cze#stwa. Tacy m%czennicy nie maj! w Ko�ciele katolickim ofi-
cjalnego prawa do takiego tytu$u i kultu publicznego, ale nie mo"na tego po-

wiedzie� o ich stosunku do Boga. W wielu wi%c wypadkach trzeba im przyzna� 
godno�� i chwa$% autentycznego m%cze#stwa.36

  

Chrze�cijanie zachowuj! tak"e uznanie, szacunek i podziw dla m%cze#skiej 
�mierci �wieckiej. Ka"da niewinnie przelana krew liczy si% przed Bogiem, ma 
moc oczyszczaj!c! i przynosi zas$ug%, ale stopie# tego zale"y w znacznym 
stopniu od samego cz$owieka, zw$aszcza od jego wiary i mi$o�ci.37

  

Ko�ció$ nie zapomina tak"e nigdy, "e obok m%cze#stwa krwawego istnieje 

tak"e bezkrwawe m%cze#stwo wiernych, którzy "yj! wed$ug s$owa Pana; obok 
m%cze#stwa jednorazowego istnieje tak"e m%cze#stwo codzienne, trwaj!ce 
ca$e "ycie; obok m%cze#stwa publicznego � m%cze#stwo ukryte, m%cze#stwo 
cia$a i m%cze#stwo ducha. Wszystkie one maj! wiele wspólnego z m%cze#-
stwem krwawym, bowiem prawdziwa warto�� m%cze#stwa polega na ca$kowi-

tym oddaniu siebie w �wiadectwie. Ten ca$kowity dar z siebie ma cz%sto miej-

sce w "yciu chrze�cija#skim w duchu prawdziwej wiary.38
 

Tak wi%c m%cze#stwo i Ko�ció$ oddaj! sobie wzajemnie �wiadectwo. To, "e 
m%cze#stwo wyst%puje cz%sto w Ko�ciele, "e jest podejmowane bez fanatyzmu 
i nienawi�ci nieprzyjació$, bez teatralnej pozy, "e jest czasami nawet "arliwie 
po"!dane, �wiadczy o nadprzyrodzonych &ród$ach Ko�cio$a. Ale i Ko�ció$ nie 
pozostaje d$u"ny: tylko on mo"e ods$oni� najg$%bszy sens m%cze#stwa, jego 
warto�� doskonale usprawiedliwiaj!c!, jego pe$ne wymiary m%stwa i mi$o�ci 
oraz zwyci%stwa Boga nad ��wiatem�. Dzi%ki temu m%czennik jest równocze-

�nie �wiadkiem i bohaterem, doskona$ym na�ladowc! Mistrza, przyk$adem dla 
�wiata i braci w wierze, wybra#cem i or%downikiem, ofiar! i cudem $aski, god-

nym cz$owiekiem i �wi%tym chrze�cijaninem.39
 

 

 

 

                                                 
35 Por. K. Rahner, H. Vorgrimler, M#cze$stwo, dz. cyt., 233. 
36 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 86; M. Kowalczyk, dz. cyt., 271; A. '!d$o, dz. cyt., 34: �*wiadectwo 
dawane Chrystusowi a" do przelania krwi sta$o si% wspólnym dziedzictwem zarówno katolików, 
jak i prawos$awnych, anglikanów i protestantów.� 
37 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 86n. 
38 Por. tam"e, 87; M. Kowalczyk, dz. cyt., 281. 
39 Por. A. Kubi�, dz. cyt., 87. 



Teologiczno-eklezjalne wymiary !wiadectwa i m#cze$stwa chrze!cijan w XX wieku 

 

 

26 

4. Znaczenie m�cze�stwa w XX wieku 

 

Podejmuj!c nasz temat, dobrze jest odwo$a� si% do s$ów, które podczas swej 
ostatniej pielgrzymki do Ojczyzny b$ogos$awiony papie" Jan Pawe$ II wypo-

wiedzia$ na tydzie# przed dokonaniem uroczystej beatyfikacji 108 polskich 
M%czenników40

 w Warszawie (13 czerwca 1999): �M%cze#stwo jest zawsze 
wielk! i radykaln! prób! dla cz$owieka. Najwy"sz! prób! cz$owiecze#stwa, 
prób! godno�ci cz$owieka w obliczu samego Boga. [...] Czy" przed tak! prób! 
nie stoi cz$owiek wierz!cy, który broni prawa do wolno�ci religijnej i wolno�ci 
sumienia? My�l% tu o tych wszystkich braciach i siostrach, którzy w czasie 
prze�ladowa# Ko�cio$a dawali �wiadectwo wierno�ci Bogu. Wystarczy przy-

pomnie� niedawn! histori% Polski i innych krajów i trudno�ci oraz prze�lado-

wania, jakim poddawany by$ wówczas Ko�ció$ i ludzie wierz!cy w Boga. By$a 
to wielka próba ludzkich sumie#, prawdziwe m%cze#stwo wiary, która doma-

ga$a si% wyznania przed lud&mi. By$ to czas do�wiadczenia niejednokrotnie 
bardzo bolesnego. [...] Nasz wiek XX, nasze stulecie, ma swoje szczególne 
martyrologium w wielu krajach, w wielu rejonach ziemi, jeszcze nie w pe$ni 
spisane. Trzeba je zbada�, trzeba je stwierdzi�, trzeba je spisa�, tak jak spisa$y 
martyrologi% pierwsze wieki Ko�cio$a i to jest do dzisiaj nasz! si$! � tamto 

�wiadectwo m%czenników z pierwszych stuleci.41
 [...] Trzeba, a"eby�my prze-

chodz!c do trzeciego tysi!clecia, spe$nili obowi!zek, powinno�� wobec tych, 
którzy dali wielkie �wiadectwo Chrystusowi w naszym stuleciu. [...] Dzisiaj 
chcemy odda� im cze�� za to, "e nie l%kali si% podj!� tej próby, i za to, "e nam 
pokazali drog%, któr! trzeba i�� w nowe tysi!clecie.�42

 

I jeszcze jeden fragment zas$uguje w tym kontek�cie na szczególne podkre-

�lenie: �Nasze stulecie, nasze XX stulecie, równie" zapisa$o wielk! martyrolo-

gi%. Sam w ci!gu dwudziestu lat pontyfikatu wynios$em do chwa$y o$tarzy 
wielkie grupy m%czenników: japo#skich, francuskich, wietnamskich, hiszpa#-
skich, meksyka#skich. A ilu" ich by$o w okresie II wojny �wiatowej i w czasie 
panowania totalitarnego systemu komunistycznego! Cierpieli i oddawali "ycie 
w hitlerowskich czy te" w sowieckich obozach zag$ady. [...] Przyszed$ teraz 
czas przypomnienia tych wszystkich ofiar i oddania im nale"nej czci. «A s! to 
cz%sto m%czennicy nieznani, jak gdyby nieznani "o$nierze wielkiej sprawy 

                                                 
40 Zob. Z. Pa$ubska, M#czennicy II wojny !wiatowej, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. 

(red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 684-695; T. Kaczmarek, Bibliografia 108 b�ogo-

s�awionych M#czenników, �Ateneum Kap$a#skie� 135 (2000) z. 2-3, 258-277; M. Kowalczyk, 

dz. cyt., 276-280. 
41 Zob. V. Saxer, Martyrologien, w: W. Kasper u. a. (Hg.), Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 

VI, dz. cyt., 1445-1447; J. Stefa#ski, Martyrologium, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), 

Encyklopedia katolicka, t. XI, Lublin 2006, 1478n. 
42 Pielgrzymka Apostolska Ojca %wi#tego Jana Paw�a II do Polski. 5-17 czerwca 1999. Przemó-
wienia. Dokumentacja. Tekst autoryzowany, Pozna# 1999, 44n; por. A. '!d$o, dz. cyt., 34n. 
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Bo"ej» � napisa$em w Li�cie apostolskim Tertio millennio adveniente (37)�.43
 

Jan Pawe$ II przytoczy$ w homilii jedno zdanie ze swojego listu apostol-

skiego, z 10 listopada 1994 r. Wskaza$ tam m. in. na wielk! rol% M%czenników 
w "yciu i rozwoju Ko�cio$a akcentuj!c, "e �u kresu drugiego tysi!clecia Ko-

�ció$ znowu sta$ si% Ko�cio$em m%czenników. Prze�ladowania ludzi wierz!-
cych � kap$anów, zakonników i �wieckich � zaowocowa$y wielkim posiewem 
m%czenników w ró"nych cz%�ciach �wiata. [...] to �wiadectwo nie mo"e zosta� 
zapomniane�.44

  

W "adnym innym stuleciu nie zgin%$o w sposób tak okrutny i tragiczny tylu 
ludzi na �wiecie, co w wieku XX. Nie zapominaj!c bynajmniej o ofiarach 
dwóch wojen �wiatowych i licznych wojen oraz mniej lub bardziej znanych 
konfliktów lokalnych, przestrzegaj!c przed nimi i nawo$uj!c do troski o praw-

dziwy pokój na �wiecie, Jan Pawe$ II dostrzega$ ofiar% tych, którzy gin%li za 
wiar% i Chrystusa. W rozmowie z Vittorio Messorim45

 mówi$: �Oczywi�cie si$! 
Ko�cio$a na Wschodzie i na Zachodzie poprzez wszystkie epoki s! i pozostaj! 
zawsze �wi%ci, to znaczy ci, którzy uczynili prawd% Chrystusa swoj! w$asn! 
prawd!, którzy poszli t! drog!, któr! jest On sam, którzy "yli "yciem, jakie  
z Niego p$ynie w Duchu *wi%tym. A tych �wi%tych Ko�cio$owi wci!" nie brak 
na Wschodzie i na Zachodzie�. I konkretyzowa$: �W naszym stuleciu s! to  
w szczególnej mierze �wi%ci m%czennicy. Systemy totalitarne, które zdomino-

wa$y "ycie Europy w po$owie XX wieku, przysporzy$y Ko�cio$owi tych �wi%-
tych. Epoka obozów koncentracyjnych, obozów �mierci, obok monstrualnego 
holokaustu 'ydów, wyda$a tak"e autentycznych �wi%tych katolickich i prawo-

s$awnych, a tak"e w�ród protestantów � prawdziwych m%czenników. Wystar-

czy przypomnie� postaci ojca Maksymiliana Kolbego, Edyty Stein, a wcze�niej 
jeszcze m%czenników wojny domowej w Hiszpanii. Na wschodzie Europy 

olbrzymia jest armia �wi%tych m%czenników, przede wszystkim prawos$aw-

nych � rosyjskich, ukrai#skich i bia$oruskich oraz z terenów g$%boko pozaural-

skich. S! obok tego m%czennicy katoliccy w samej Rosji, na Bia$orusi, na Li-

twie, w krajach nadba$tyckich, na Ba$kanach, na Ukrainie, w Galicji, w Rumu-

nii, Bu$garii, Albanii, w krajach by$ej Jugos$awii. Jest to olbrzymia rzesza tych, 
którzy, jak w Apokalipsie, «id! za Barankiem» (por. 14,4), dope$niaj! w swoim 
m%cze#stwie odkupie#czego �wiadectwa Chrystusa (por. Kol l,24) a zarazem 
znajduj! si% u podwalin nowego �wiata, nowej Europy i nowej cywilizacji.�46

 

                                                 
43 Pielgrzymka Apostolska Ojca %wi#tego Jana Paw�a II do Polski. 5-17 czerwca 1999..., dz. cyt., 43. 
44 Ju" �Ko�ció$ pierwszych wieków, chocia" natrafia$ na tyle trudno�ci organizacyjnych, bardzo 

zabiega$ o to, a"eby utrwali� �wiadectwo m%czenników w specjalnych martyrologiach�. Skoro 
wi%c �w naszym stuleciu wrócili m%czennicy�, to �ich �wiadectwa nie powinny zosta� zapo-

mniane w Ko�ciele� (Jan Pawe$ II, Tertio millennio adveniente, nr 37). 
45 Przekroczy& próg nadziei. Jan Pawe� II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego, Lublin 

1994. 
46 Tam"e, 135. 



Teologiczno-eklezjalne wymiary !wiadectwa i m#cze$stwa chrze!cijan w XX wieku 

 

 

28 

Dlatego w bulli Incarnationis mysterium (z 29 listopada 1998) Jan Pawe$ II 
pisa$: �Niech ich �wiadectwo nie b%dzie zapomniane. G$osili oni Ewangeli%, 
oddaj!c "ycie dla mi$o�ci�. I wyja�nia$ dalej: �Zw$aszcza w naszej epoce m%-
czennik jest znakiem owej najwi%kszej mi$o�ci, w której zawieraj! si% wszyst-

kie inne warto�ci�, przypominaj!c ponownie: �Tak"e nasze stulecie [...] wyda-

$o bardzo wielu m%czenników, którzy ponie�li �mier� przede wszystkim jako 
ofiary nazizmu i komunizmu oraz walk rasowych i plemiennych. Ludzie  

z wszystkich warstw spo$ecznych cierpieli za wiar%, p$ac!c krwi! za przyna-

le"no�� do Chrystusa i Ko�cio$a lub znosz!c odwa"nie wieloletnie wi%zienia  
i ró"norakie udr%ki, aby nie podda� si% naciskom ideologii, która przerodzi$a 
si% w bezlitosn! dyktatur%. Z psychologicznego punktu widzenia m%cze#stwo 
jest najwymowniejszym dowodem prawdziwo�ci wiary, która mo"e nada� 
ludzkie oblicze nawet najbardziej gwa$townej �mierci i ujawnia swe pi%kno 
podczas najokrutniejszych prze�ladowa#�. Ca$! t% refleksj% Jan Pawe$ II za-

ko#czy$ "yczeniem: �Oby Lud Bo"y, umocniony przyk$adem tych autentycz-

nych mistrzów wiary � ludzi wszystkich pokole#, j%zyków i narodowo�ci � 

przekroczy$ z ufno�ci! próg trzeciego tysi!clecia. Podziw dla m%czenników 
niech $!czy si% w sercach wiernych z pragnieniem na�ladowania � z pomoc!  
$aski Bo"ej � ich przyk$adu, gdyby wymaga$y tego okoliczno�ci� (nr 13). 

Jan Pawe$ II w kilku cytowanych wy"ej dokumentach zwróci$ szczególn! 
uwag% na ekumeniczny wymiar m%cze#stwa47

. Temu wymiarowi po�wi%ci$ 
osobny dzie# w obchodach Wielkiego Jubileuszu, daj!c impuls do zbierania 
�wiadectw i upami%tniania �wietlanych postaci m%czenników XX wieku: 
�Wspomina� bohaterskich �wiadków wiary XX wieku, znaczy przygotowywa� 
przysz$o��, buduj!c mocne fundamenty nadziei. Nowe pokolenia musz! wie-

dzie�, jak wiele kosztowa$a wiara, któr! otrzyma$y w dziedzictwie, aby umia$y 
przej!� z wdzi%czno�ci! pochodni% Ewangelii i o�wieca� ni! nowe stulecie  
i nowe millennium. Trzeba te" podkre�li�, "e dzisiejsze wspomnienie b%dzie 
mia$o charakter ekumeniczny: zostan! przypomniane �wiadectwa chrze�cijan 
ró"nych wyzna# i z ró"nych Wspólnot ko�cielnych. Odwaga, z jak! wzi%li na 
siebie krzy" Chrystusa, przemawia donio�lejszym g$osem ni" to, co nas dzieli: 
ekumenizm m%czenników jest mo"e najbardziej przekonuj!cy (por. Tertio mil-

lennio adveniente, 37). Mi$o�� posuni%ta a" do ofiary oczyszcza Ko�cio$y  
z wszystkiego, co mo"e zatrzyma� lub opó&nia� d!"enie do pe$nej jedno�ci.�48

 

Natomiast w homilii przypomnia$ raz jeszcze: �Pokolenie, do którego nale"%, 
zazna$o okropno�ci wojny, obozów koncentracyjnych, prze�ladowa#. W mojej 
ojczy&nie podczas drugiej wojny �wiatowej kap$ani i �wieccy chrze�cijanie byli 

wywo"eni do obozów zag$ady. W samym tylko Dachau wi%ziono oko$o trzech 
tysi%cy ksi%"y. Ich ofiara zjednoczona by$a z ofiar! licznych chrze�cijan z in-

                                                 
47 Por. R. Ma$ecki, dz. cyt., 213n. 
48 �L�Osservatore Romano� 21 (2000) nr 7-8, 32. 
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nych krajów europejskich, nale"!cych czasem do innych Ko�cio$ów i Wspólnot 
ko�cielnych. W latach mej m$odo�ci ja sam by$em �wiadkiem ogromnych cier-

pie#, bolesnych do�wiadcze#. Moje kap$a#stwo od samego pocz!tku wpisywa-

$o si% w jak!� olbrzymi! ofiar% ludzi mojego pokolenia, m%"czyzn i kobiet» 
(Dar i Tajemnica, 38). Do�wiadczenia drugiej wojny �wiatowej i lat nast%p-

nych nauczy$y mnie patrze� z uwag! i wdzi%czno�ci! na �wietlany przyk$ad 
tych, którzy od pierwszych lat wieku a" do jego ko#ca doznawali prze�lado-

wa#, przemocy i �mierci z powodu swej wiary i post%powania zgodnego  
z Chrystusow! prawd!. Jest ich bardzo wielu+ [...] Nazwiska wielu z nich s! 
nieznane; imiona niektórych zosta$y zszargane przez prze�ladowców, którzy 
próbowali do m%cze#stwa doda� nies$aw%; imiona innych jeszcze zosta$y wy-

mazane przez zabójców. Chrze�cijanie zachowuj! jednak pami%� o wi%kszo�ci 
z nich. *wiadectwem tego by$y liczne odpowiedzi na wezwanie, by «nie zapo-

mina�», jakie dotar$y do Komisji ds. Nowych M%czenników, istniej!cej w ra-

mach Komitetu Wielkiego Jubileuszu: pracowa$a ona bardzo sumiennie, aby 
wzbogaci� i uaktualni� pami%� Ko�cio$a dzi%ki �wiadectwom wszystkich ludzi, 
równie" nieznanych, którzy «dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa po-

�wi%cili swe "ycie» (Dz 15,26).�49
 

Po homilii mia$y miejsce ��wiadectwa i wspomnienie �wiadków wiary�. 
Komisja wybra$a z mnóstwa otrzymanych �wiadectw bardziej typowe dla kon-

kretnej epoki, kraju, kontynentu, tak by ca$y niemal �wiat XX wieku stan!$ 
przed oczyma wiernych uczestnicz!cych w liturgii. Kolejno�� �wiadectw  
i dobór �wiadków by$y nast%puj!ce: chrze�cijan, którzy dawali �wiadectwo 
wiary pod panowaniem sowieckiego totalitaryzmu; �wiadków wiary � ofiar 

komunizmu w innych krajach Europy; wyznawców wiary � ofiar nazizmu  

i faszyzmu; uczniów Chrystusa, którzy oddali "ycie, g$osz!c Ewangeli% w Azji 
i Oceanii; wiernych prze�ladowanych z nienawi�ci do wiary katolickiej; �wiad-

ków ewangelizacji w Afryce i na Madagaskarze; chrze�cijan, którzy oddali 
"ycie z mi$o�ci do Chrystusa i do braci w Ameryce; �wiadków wiary w ró"-
nych cz%�ciach �wiata.50

 

Do m%czenników w przyjmowanym ostatnio potocznym i teologicznym 

znaczeniu tego s$owa do$!czono wielu innych �wiadków wiary � zgodnie  

z pierwotnym, niemal"e staro"ytnym znaczeniem greckiego poj%cia martyr, 

czyli ��wiadek�. Albowiem w dobie wielkich prze�ladowa# Ko�cio$a w pierw-

szych wiekach chrze�cija#stwa prawdziwymi �m%czennikami� (czyli �wiad-

kami wyznawanej wiary) byli nie tylko wierni zamordowani, przewa"nie po 
bardzo ci%"kich torturach, którzy oddali swe "ycie za Chrystusa, lecz tak"e 
m%czeni ze wzgl%du na wyznawan! wiar%, ale uratowani lub nie zakatowani na 

                                                 
49 Tam"e, 33. 
50 L. Balter, W !lad za sugesti� i "yczeniem papie"a Jana Paw�a II, w: ten"e (red.), M#czennicy 
XX wieku, Pozna# 2001, 14-16. 
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�mier�.51
 Dopiero z biegiem czasu zacz%to w historii zaw%"a� poj%cie �m%-

czennik�: by� mo"e tak"e z uwagi na odpusty wi!"!ce si% pocz!tkowo z listami 
m%czenników wstawiaj!cych si% u danego biskupa za kogo�, kto chwilowo 
zachwia$ si% w wierze, ale po ustaniu prze�ladowania chcia$ by� dobrym i rze-

telnym katolikiem � trudno by$o biskupowi odmówi� pro�bom m%czenników. 
W ko#cu poj%cie m%cze#stwa uto"samiono z faktem oddania przez kogo� "ycia 
w sposób krwawy na skutek nienawi�ci oprawców do wyznawanej przez niego 

wiary.
52

 

Skoro Jan Pawe$ II zdecydowa$ si% poszerzy� spektrum �wiadków wiary, 
nie nazywaj!c ich wszystkich m%czennikami, to uczyni$ to z kilku powodów. 
Na plan pierwszy wysuwa si% niew!tpliwie motyw ekumeniczny.53

 Niezwykle 

trudno bowiem znale&� w�ród wspomnianych przez niego autentycznych m%-
czenników (a wi%c ludzi zamordowanych ze wzgl%du na wyznawan! wiar%) 
w�ród chrze�cijan innych wyzna# (jedynym anglikaninem, jaki znalaz$ si% 
w�ród wy"ej wymienionych �wiadków, by$ anglika#ski biskup-misjonarz, 

pojmany i osadzony w obozie koncentracyjnym przez Japo#czyków, ale o wie-

le bardziej chyba jako Europejczyk ni" jako chrze�cijanin � je"eli go uwzgl%d-

niono jako �wiadka wiary, to z uwagi na to, "e wobec zbli"aj!cego si% zagro"e-

nia wojennego nie uciek$ z Papui-Nowej Gwinei razem z innymi, ale pozosta$ 
ze swoimi wiernymi). Nie oznacza to � rzecz jasna � ca$kowitego wykluczenia 
mo"liwo�ci poniesienia �mierci m%cze#skiej przez chrze�cijan niekatolików. 

                                                 
51 Zob. E. Werbi#ski, M#czennicy. I. Teologia, w:  S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), 

Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 679. 
52 L. Balter, dz. cyt., 16. 
53 W encyklice Veritatis splendor Jan Pawe$ II napisa$ o �wiadectwie "ycia: �Sk$adaj!c to �wia-

dectwo absolutnemu charakterowi dobra moralnego, chrze!cijanie nie s� osamotnieni: znajduj! 
potwierdzenie we wra"liwo�ci moralnej ludów i we wszystkich wielkich tradycjach religijnych  
i m!dro�ciowych Zachodu i Wschodu, w których tak"e w sposób wewn%trzny i tajemniczy dzia$a 
Duch *wi%ty. Dla wszystkich powinny pozostawa� w mocy s$owa $aci#skiego poety Juwenalia: 
�Miej to za najwi%ksz! pod$o��, gdy kto� przedk$ada "ycie nad honor, a pragn!c "ycie zachowa�, 
traci racje, dla których warto "y��. Stanowczy g$os sumienia zawsze przypomina cz$owiekowi, 
"e istniej! prawdy i warto�ci moralne, dla których musi by� gotów nawet odda� "ycie. W wy-

znawaniu, a nade wszystko w ofierze "ycia oddanego za warto�ci moralne, Ko�ció$ dostrzega to 

samo �wiadectwo o tej prawdzie, która jest ju" obecna w stworzeniu, a w pe$ni ja�nieje na obli-
czu Chrystusa: �poniewa" stoicy � pisze �w. Justyn � wykazali si% m!dro�ci! przynajmniej  
w tym, co mówili na temat obyczajów, jak to zdarza si% czasem poetom dzi%ki ziarnu S$owa zasia-

nego w naturze ludzkiej, zostali � jak wiemy � znienawidzeni i zabici� (nr 94). Zob. S. Napiór-

kowski, Martyrologium ekumeniczne, w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia 

katolicka, t. XI, Lublin 2006, 1479n. Martyrologium to zawiera nie tylko wspomnienia chrze�cijan, 
ale tak"e 'ydów, muzu$manów (zob. K. Górak-Sosnowska, M#cze$stwo. III. W islamie, tam"e,  
t. XII, dz. cyt., 698n). �Celem [...] jest odkrywanie darów Ducha *wi%tego dzia$aj!cego tak"e 
poza okre�lonymi strukturami Ko�cio$ów oraz zachowanie pami%ci o sobie nawzajem, ukierun-

kowanie do pe$niejszej komunii; m[artyrologium] e[kumeniczne] do klasycznego podzia$u eku-

menizmu na duchowy, doktrynalny i praktyczny doda$o ekumenizm �wiadectwa sk$adanego 
Chrystusowi, a tak"e w$a�ciwej wierze i sumieniu� (tam"e, 1479). 
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Ze wzgl%du jednak na �cis$e powi!zanie w$adzy z religi! (jak by$o przez ca$e 
wieki � obecnie z powodu zoboj%tnienia religijnego zwi!zek ten jest znacznie 
lu&niejszy lub wcale nie istnieje) ka"dy sprzeciw wobec legalnie wybranej lub 
panuj!cej w$adzy, wynikaj!cy nawet z motywów religijnych lub etycznych, 
mo"e by� odebrany jako bardziej polityczny ni" religijny. Jedynie katolicy, 
którzy � jak podkre�la$ to ju" w II wieku (mówi!c o chrze�cijanach w ogólno-

�ci, gdy" nie by$o jeszcze wtedy podzia$ów chrze�cija#stwa) autor Listu do 

Diogneta
54

 � �posiadaj! prawa obywateli, a ponosz! ci%"ary niby przybysze. 
Na obczy&nie czuj! si% jak w ojczy&nie, a w ojczy&nie jak na obczy&nie. [...] 
'yj! na ziemi, lecz uwa"aj! si% za obywateli nieba. S! pos$uszni prawom, lecz 
poziomem "ycia wznosz! si% ponad wszelkie prawa�, s! faktycznie prze�lado-

wani i maj! wci!" przed sob! perspektyw% autentycznego m%cze#stwa. Albo-

wiem �wszystkich mi$uj!, a od wszystkich cierpi! prze�ladowanie. Gardzi si% 
nimi, skazuje si% ich, nawet zabija, a wci!" na nowo od"ywaj!. [...] Poniewiera 
si% nimi, a oni dumnie podnosz! g$owy. Obrzuca si% ich oszczerstwami, a nic 
z$ego nie mo"na im naprawd% udowodni�. Przeklina si% ich, a oni b$ogos$awi!. 
Zniewa"a si% ich, a oni odpowiadaj! na to szacunkiem. Staraj! si% by� jak naj-

lepsi, a uwa"a si% ich za zbrodniarzy. Karze si% ich, a oni ciesz! si%, jak gdyby 
dopiero wtedy "y� zaczynali. 'ydzi odnosz! si% do nich wrogo niby do pogan, 

poganie równie" ich prze�laduj!, a nikt w$a�ciwie nie potrafi uzasadni�, dla-

czego.�55
 

Sam Chrystus wielokrotnie przypomina$ swoim uczniom, "e nie czekaj! ich 
na tym �wiecie "adne wyró"nienia czy zaszczyty, ale zniewagi, prze�ladowa-

nia, a nawet m%cze#stwo: �Je"eli Mnie prze�ladowali, to i was b%d! prze�la-

dowa�� (J 15,20); �B$ogos$awieni jeste�cie, gdy ludzie wam ur!gaj! i prze�la-

duj! was, i gdy z mego powodu mówi! k$amliwie wszystko z$e na was. Ciesz-

cie si% i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie� (Mt 5,11-12); 

�Wydadz! was do synagog i do wi%zie# oraz z powodu mojego imienia wlec 
was b%d! do królów i namiestników. B%dzie to dla was sposobno�� do sk$ada-

nia �wiadectwa... A wydawa� was b%d! nawet rodzice i bracia, krewni i przyja-

ciele i niektórych z was o �mier� przyprawi!. I z powodu mojego imienia b%-
dziecie w nienawi�ci u wszystkich. Ale w$os z g$owy wam nie zginie. Przez 
swoj! wytrwa$o�� ocalicie wasze "ycie� (/k 21,12-19); �Na �wiecie doznacie 
ucisku, ale miejcie odwag%: Jam zwyci%"y$ �wiat� (J 16,33). Rzeczywisto�� 
prze�ladowa# mo"na by zatem z powodzeniem uzna� za sprawdzian wierno�ci 
Ko�cio$a Chrystusowi, albo raczej jego autentyczno�ci, prawdziwo�ci: gdzie 
Ko�ció$ jest faktycznie prze�ladowany � mamy przed sob! autentyczny Ko�ció$ 
Chrystusowy, gdzie za� prze�ladowa# nie ma, trzeba pyta�, czy dana wspólnota 
(niecierpi!ca aktualnie "adnych prze�ladowa#) jest jeszcze wierna swemu 

                                                 
54 Zob. M. Michalski, Antologia literatury patrystycznej, t. I, Warszawa 1975, 117nn. 
55 Tam"e, 118n; L. Balter, dz. cyt., 16-18. 
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chrze�cija#skiemu powo$aniu, czy jest jeszcze nadal Ko�cio$em Jezusa Chry-

stusa.
56

 

Drugim motywem wspomnianego wy"ej poszerzenia spektrum �wiadków 
Chrystusa mog$a by� ch%� powrotu do dawnej idei m%cze#stwa. Przy okazji 
beatyfikacji o.  Maksymiliana Marii Kolbego pojawi$y si% kwestie teologiczno-

prawne
57

 dotycz!ce jego �mierci. O. Kolbe zosta$ wi%c beatyfikowany przez 
papie"a Paw$a VI jako wyznawca. Dopiero papie" Jan Pawe$ II nie zawaha$ si% 
kanonizowa� go w$a�nie jako m%czennika. Jeszcze szerzej Jan Pawe$ II potrak-

towa$ m%cze#stwo w przypadku Edyty Stein. Przecie" hitlerowcy wywie&li j! 
do Brzezinki jako 'ydówk%, niekoniecznie za� jako zakonnic% katolick!. Jed-

nak papie" nie zawaha$ si% jej potraktowa� jako autentycznego �wiadka wiary, 
a to g$ównie z uwagi na jej postaw% przejawiaj!c! si% zdecydowan! wol! od-

dania "ycia za Chrystusa.58
 

 

 

 

 

Summary 

 

Theological-ecclesial meaning of the witness and martyrdom of the 

Christians in the twentieth century 

 

A systematic look at the modern dimensions of Christian witness and mar-

tyrdom helps to systematize theological data on that subject as well as to notice 

its relevance, features and tasks to be performed. The contemporary Christian 

thought adopts the martyrdom theology which has been developing since the 

beginning of the Church and shows its aspects connected with the specificity of 

the current situation of faith. Special attention should be drawn to the fact that 

the Church preserves the memory of all the martyrs and takes into considera-

tion the ecumenical importance of  martyrdom. 

 

 

                                                 
56 L. Balter, dz. cyt., 18. 
57Por. W. Bar, M#cze$stwo. IV. W chrze!cija$stwie. 4. W uj#ciu prawnokanonicznym,  

w: S. Wilk, E. Ziemann, R. Sawa i in. (red.), Encyklopedia katolicka, t. XII, dz. cyt., 702-704. 
58 L. Balter, dz. cyt., 19. 


