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Niniejsze opracowanie stanowi prób ukazania ks. prof. Antoniego Słomkowskiego
jako twórcy oryginalnej szkoły duchowo ci w Warszawie. Nie jest to proste zadanie,
zwa aj c na niezwykłe bogactwo my li teologicznej i wieloaspektow działalno
naukow i duszpastersk głównego zało yciela Prymasowskiego Instytutu  ycia Wewn trznego w Warszawie.

1. Szkoła duchowości
Na wst pie nale y zatem cho pokrótce przybli y termin – „szkoła duchowo ci”
oraz zasygnalizowa obszar działalno ci w tym wzgl dzie ks. A. Słomkowskiego w
Warszawie i jej okolicach.
Przez termin „szkoła duchowo ci”, jak podaje ks. M. Chmielewski, mo na rozumie w sensie szerokim: „oryginaln drog d enia do doskonało ci, polegaj c na
stosowaniu rodków odpowiednio do okre lonego zbioru zasad doktrynalnych. W sensie w szym, o szkole duchowo ci mówiłoby si wówczas, gdy cało charakterystycznych wskaza duchowych, zakotwiczonych w syntezie doktrynalnej, zostanie
przyj tych jako wspólny ideał doskonało ci dla okre lonej grupy osób, która za przewodnika wybiera znacz c osobowo religijn , uwa an za zało yciela szkoły.
Wreszcie za szkoł duchowo ci w sensie cisłym uwa a nale y organiczn syntez
doktryny i ycia mistrza lub mistrzów, przekazywan , przyjmowan , pogł bian oraz
integrowan przez na ladowców”1. Nale y jednak pami ta , e wszystkie powy sze

1

M. CHMIELEWSKI, Metodologiczne problemy posoborowej teologii duchowo ci katolickiej, Lublin
2001, 101.
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zakresy znaczeniowe s słuszne i wzajemnie si uzupełniaj . Najwa niejsz cech jest
tu oryginalno ideału ycia duchowego2.
Natomiast gdy chodzi o warszawski wymiar pracy ks. A. Słomkowskiego – w interesuj cym nas zakresie – to przede wszystkim powołanie w 1962 roku do istnienia
Prymasowskiego Studium  ycia Wewn trznego w Warszawie (w 1991 r. przemianowanym na Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego), bliska współprac z Ksi mi
Pallotynami3, liczne głoszone rekolekcje (np. w Otwocku dla inteligencji), powołanie
do istnienia o rodków rekolekcyjnych w Kaniach Helenowskich koło Warszawy oraz
zało eniem Instytutu Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej, jak równie współpraca z licznymi o rodkami naukowymi (np. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wy sze
Seminarium Duchowne Ksi y Pallotynów w Ołtarzewie, gdzie przez wiele lat mieszkał czy Fakultet Teologiczny we Wrocławiu)4.

2. Sylwetka duchowa i naukowa ks. A. Słomkowskiego
Ks. A. Słomkowski był człowiekiem gł bokiej wiary. Wyniósł j z domu rodzinnego, któr przez wszystkie lata swego ycia starannie piel gnował. Ponadto rzetelne studium ró nych gał zi teologii oraz bogata działalno duszpasterska (kazania,
rekolekcje, konferencja, dni skupienia, odczyty itp.)5 przyczyniały si do ugruntowania wiary. Dawał temu niejednokrotnie wyraz publicznie, zwłaszcza w czasie
niełatwych spotka z przedstawicielami komunistycznych władz pa stwowych czy
uczestnicz c w zebraniach z młodymi lud mi nale cymi do Zwi zku Akademickiego Młodzie y Polskiej. Jak sam wspomina, za wiar był gotów ponie
mier
jak pierwsi m czennicy6. Autentyczna wiara wielokrotnie umacniana była ufno ci
w Bo Opatrzno . Cz sto podejmuj c wa ne zadania, ks. A. Słomkowski rozpoczynał sw działalno od słów zaufania Bo ej Opatrzno ci. Przykładowo buduj c
dom rekolekcyjny w Kaniach pisał: „…licz na Opatrzno Bo . Dotychczas nie
zawodziła (…), to i nadal patrz z ufno ci w przyszło . Zreszt robi si , co mo na,
a reszta zale y od Boga”7. Wa n cech była równie gł bia ycia modlitewnego,
2

Por. tam e; M. CHMIELEWSKI, "Szkoła duchowoci", w: Leksykon duchowo ci katolickiej, red. M.
CHMIELEWSKI, Lublin - Kraków 2002, 851-853.
3

Ks. A. Słomkowski starał si w latach pi dziesi tych o przyjcie do zgromadzenia Ksi  y Pallotynów, jednak ks. Prymas Wyszy ski zdecydowanie temu si sprzeciwił. Ks. A. Słomkowski wspomina: ks.
Prymas „mi zakomunikował,  e prdzej mu włosy wyrosn  na dłoni ni mi udzieli pozwolenia na opuszczenie diecezji”. – J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982. Rektor i odnowiciel KUL, teolog –
rekolekcjonista – człowiek sumienia, Warszawa 1999, 357.
4

Por. A. ZELEK, Czym jest  wi to  ?  wi to  chrze cijanina w  wietle pism głównych zało ycieli
Prymasowskiego Instytutu  ycia Wewn trznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC, Zbki 2005, 19-21.
5

Prócz jednego konspektu rekolekcji oraz kilku kaza nagranych na tamie magnetofonowej, niestety
nie zachowały si   adne inne wyra ne lady tego rodzaju pracy duszpasterskiej ks. A. Słomkowskiego. –
Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 95.
 w.

6
Archiwum osobiste ks. A. Słomkowskiego w Kaniach (AOK), Kazanie wygłoszone w we wspomnienie
Stanisława Biskupa, 8.05.1977.
7

AOK, List do S. F. z 18.06.1973.
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wyniesiona z domu rodzinnego, gdzie wspólnie odmawiano ró aniec8, chodzono na
pielgrzymki do Gietrzwałdu czy te na niedzielne Msze w. Bez przesady mo na
twierdzi , e modlitwa niemal e nie schodziła z ust twórcy PI W. Bardzo cz sto
mo na go było spotka z ró a cem w dłoni. Modlitwa ta dawała mu wewn trzny
spokój, zwłaszcza w czasie aresztowania, wi zienia, przesłucha czy licznych zewn trznych trudno ci w zwi zanych z prac duszpastersk . Niejednokrotnie powtarzał: „Wierzcie w skuteczno modlitwy ró a cowej” czy te „ wiat stoi modlitw ”9. Szczególnie umiłował równie Eucharysti . Współcze ni podkre laj jego
niezwykłe skupienie w czasie sprawowania Mszy w. Wyj tkowym kultem obdarzał ks. A. Słomkowski Chrystusa Króla.  ródłem tego była bliska naszemu autorowi duchowo
w. Wincentego Pallottiego oraz postawa ks. kard. A. Hlonda, wielkiego czciciela Chrystusa Króla, którego osobowo ci był bardzo zafascynowany.
Jednocze nie ks. A. Słomkowski był wielkim czcicielem Matki Bo ej. Inne cechy
sylwetki duchowej głównego twórcy PI W, id c za ks. J. Warzeszakiem, nale y
okre li jako: człowiek sumienia i ofiarnej miło ci, prawdziwy patriota, naznaczony
cierpieniem, kapłan praktykuj cy ubóstwo i jałmu n , oddany rekolekcjonista, arliwy
promotor rekolekcji zamkni tych i domów rekolekcyjnych, przeciwnik materializmu10. Powołuj c si na ks. W. Słomk , mo na krótko scharakteryzowa sylwetk
duchow ks. A. Słomkowskiego: „Verus Izraelita: Verus Homo – Verus Christianus
– Verus Polonus – Verus Sacerdos – Verus Professor – Verus Universitatis”11.
Natomiast gdy chodzi o sylwetk naukow ks. A. Słomkowskiego, to jest on autorem 5 ksi ek (Teologia  ycia duchowego, Ku doskonało ci, Matka Zbawiciela i
Matka nasza, Pierwotny stan człowieka według nauki  w. Augustyna, Pochodzenie
człowieka w  wietle nauki Ko cioła katolickiego i w  wietle teorii ewolucji) oraz
około 60 artykułów i recenzji. Tematyka ich dotyczy przede wszystkim ycia duchowego, kierownictwa duchowego, powołania do wi to ci, prawdy o Duchu
 wi tym, miłosierdzia Bo ego, cnót oraz pozycji Matki Bo ej. Jest on równie autorem kilkunastu skryptów akademickich pisanych metod neoscholastyczn lub historyczno-krytyczn . Ponadto był wykładowc teologii dogmatycznej i teologii ycia wewn trznego w Lublinie, Warszawie, Ołtarzewie, Gnie nie i Wrocławiu. Naukowe zainteresowania twórcy PI W – bior c pod uwag ich historyczny rozwój mo na uj : stan pierwotnego człowieka (ze szczególnym uwzgl dnieniem pogl dów w. Augustyna i innych patrystycznych pisarzy), trynitologia, mariologia, teologia łaski, teologia rzeczywisto ci ziemskich, wieloaspektowe zagadnienia doty-

8
Ks. A. Słomkowski podaje,  e swoje cudowne uzdrowienie w czasie słu by wojskowej zawdzi cza
modlitwie ró a cowej matki. – Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 99.
9

Tam e, 100.

10

Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 95-122; TEN E, " ycie i praca
ksi  dza Antoniego Słomkowskiego", w:  ycie wedle ducha. Ksi ga Pami tkowa z okazji XXV-lecia
działalno ci Prymasowskiego Studium  ycia Wewn trznego, red. E. WERON, Warszawa 1987, 35-49; A.
SŁOMKA, "Wkład ks. Antoniego Słomkowskiego w polsk teologi  duchowo ci", w: Ksi dz rektor
Antoni Słomkowski. Stulecie urodzin. Materiały z sympozjum KUL 5 grudnia 2000 r., red. M. CHMIELEWSKI, Lublin 2001, 106-108;
11

Tam e, 108.
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cz ce teologii ycia wewn trznego oraz teologia Ducha
sakramentologia i teologia miłosierdzia12.



wi tego, eklezjologia,

3. Początki Prymasowskiego Instytutu śycia Wewnętrznego
Zainteresowania teologiczne ks. A. Słomkowskiego, prócz teologii dogmatycznej,
która zajmowała bardzo istotne miejsce w jego yciu naukowym, obejmowały równie
teologi ycia wewn trznego. Warto zaznaczy , e ks. A. Słomkowski posługiwał si
ró nymi terminami, które okre laj rzeczywisto powszechnie obecnie rozumian
jako „teologia ycia duchowego” czy „teologi duchowo ci”. Jednak zdecydowanie
najcz ciej u ywał poj cia „teologii ycia wewn trznego”, a samo „ ycie wewn trzne”
rozumie jako: „ ycie człowieka wł czonego w Chrystusa, który dzi ki działaniu Ducha
wi tego w jego duszy ma udział w yciu Bo ym. Jest to wi c ycie duchowe poj te
jako ycie nadprzyrodzone, innymi słowy – ycie Bo e w człowieku”13.
Główny inicjator powstania PI W przez całe ycie był dogmatykiem, to jednak
mo na bez przesady twierdzi , e w ostatnich ponad dwudziestu latach ycia punkt
ci ko ci jego zainteresowa teologicznych zdecydowanie przesun ł si wła nie ku
teologii ycia wewn trznego. Jako przyczyny takiego ukierunkowania naukowego mo na poda : wiadome pod anie do wzrostu osobistej wi to ci ycia, konieczno rozwijania wspomnianej dziedziny teologicznej ze wzgl du na nagl c potrzeb pogł biania ycia religijnego i duchowego w Polsce oraz ywe ledzenie aktualnych zagadnie
teologicznych zarówno w kraju jak i na wiecie, a zwłaszcza w Europie Zachodniej14.
Idea powołania studium ascetycznego15 w Warszawie rodziła si u ks. A. Słomkowskiego ju w latach pi dziesi tych dwudziestego stulecia. Konieczno powołania
takiego studium wynikała – jak podaje nasz teolog – z kilku racji: potrzeby dokształcenia ksi y z zakresu wiedzy o yciu wewn trznym i praktyce doskonało ci chrze cija skiej, wyj cia naprzeciw kryzysom kapła skim – zwłaszcza poprzez ukazywanie gł bokiego rozumienia działania Ducha wi tego, przygotowania kadry formatorów ycia

12
Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt.,123-125; A. ZELEK, Czym jest  wi to  ? dz. cyt., 24n.
13
A. SŁOMKOWSKI, Teologia  ycia duchowego w  wietle Soboru Watyka skiego II, oprac. M. Chmielewski, Zbki 2000, 23. Ks. M. Chmielewski podkre la,  e tak przedstawiane „ ycie wewn trzne” we
współczesnym uj ciu nale y rozumie jako „ ycie duchowe”. – Por. M. CHMIELEWSKI, "Wprowadzenie",
w: A. SŁOMKOWSKI, Teologia  ycia duchowego w  wietle Soboru Watyka skiego II, dz. cyt., 15n; W.
SŁOMKA, "Wkład ks. Antoniego Słomkowskiego w polsk teologi  duchowo ci", art. cyt., 105; E. WERON, "Moje wspomnienia o ks. A. Słomkowskim", w: Ksi dz rektor Antoni Słomkowski, dz. cyt., 141.
14

Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 185; " ycie i praca ksidza Antoniego Słomkowskiego", art. cyt., 43. Nale y doda,  e mimo bardzo skromnych warunków  ycia, ks. A.
Słomkowski posiadał bardzo dobrze wyposa on osobist bibliotek teologiczn, która zawierała równie
wiele publikacji teologów zachodnich niedost pnych wówczas, ze wzgl du na sytuacj polityczn, szerszemu gronu teologów.
15

Prócz studium  ycia wewntrznego, ks. A. Słomkowski wraz z prowincjałem Ksi  y Pallotynów –
ks. S. Czapl, planował powoła do istnienia tak e dwuletnie studium pedagogiki katolickiej oraz równie
dwuletnie studium katolickiej nauki społecznej. Projekty te jednak nie zostały zrealizowane. – Por. J.
WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 351.
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duchowego dla nowicjatów zakonnych i seminariów duchownych, wykształcenia kompetentnych kierowników duchowych, zdynamizowania pracy duszpasterskiej oraz aktywnego wł czenia si w akademicki nurt nauczania wspomnianej dziedziny teologii16.
Wa nym impulsem do podj cia konkretnych działa , po wcze niejszych licznych konsultacjach z hierarchami ko cielnymi (zwłaszcza z prymasem S. Wyszy skim) i uznanymi autorytetami teologicznymi w Polsce, był czas przygotowa i samego otwarcia
obrad Soboru Watyka skiego II, z którym wi zano wielkie nadzieje równie w kwestii
odnowy ycia duchowego17.
W celu konkretnej realizacji swego planu, ks. A. Słomkowski wielokrotnie spotkał
si ze swoim koleg ze studiów seminaryjnych w Poznaniu - o. B. Przybylskim OP i
ks. E. Weronem SAC, ówczesnym prowincjałem pallotynów. Ju wcze niej ustalono,
e ks. A. Słomkowski zajmie si organizacj strony naukowej, natomiast cz
finansow i administracyjn wezm na siebie Ksi a Pallotyni. Pierwsze formalne spotkanie
miało miejsce 27 marca 1962 r. przy ul. Skaryszewskiej 12 w Warszawie (dom zarz du
prowincjalnego Ksi y Pallotynów). Ks. A. Słomkowski bardzo dokładnie przygotował plan spotkania, na którym omówiono kilkana cie zagadnie zwi zanych z istnieniem studium (m. in.: cel studium, słuchacze, plan nauczania, wykładowcy, termin
otwarcia, etap prac przygotowawczych itp.). 26 czerwca 1962 r. na audiencji u ks.
Prymasa, ks. A. Słomkowski dokładnie zrelacjonował etap prac przygotowawczych do
powstania studium. Gdy chodzi o teologiczny wymiar studiów, podkre lał znaczenie
łaski w yciu chrze cijanina, natomiast ks. Prymas akcentował pomoc Matki Bo ej w
yciu wewn trznym. Ks. A. Słomkowski pragn ł nada studium charakter teologalnocharytologiczno-antropologiczny, natomiast Prymas bardziej akcentował profil chrystologiczno-eklezjalno-mariologiczny. Warto podkre li , e główny inicjator powstania
PI W zawsze był wiernym synem Ko cioła i wszelak swoj działalno oddawał pod
patronat biskupów i z tej racji wyra nie pragn ł, by Studium funkcjonowało pod patronatem ks. Prymasa Wyszy skiego18. St d nazwa zało onej placówki ycia naukowego
– Prymasowskie Studium  ycia Wewn trznego.
Nast pnie spotkania w gronie zało ycieli Studium odbywały si w stosunkowo niedługich odst pach czasowych. Dnia 15 sierpnia 1962 r. zastało erygowane przez ks.
Prymasa Stefana Wyszy skiego Prymasowskie Studium  ycia Wewn trznego przy
Metropolitalnym Seminarium Duchownym w. Jana Chrzciciela w Warszawie. Dbaj c
16

Ks. A. Słomkowski podkrelał,  e studium na pocz tku swego istnienie powinno by ukierunkowane na duchowie stwo diecezjalne i zakonne, a w dalszej perspektywie równie za zgromadzenia  e skie i
na ludzi wieckich. – Por. E. WERON, "Moje wspomnienia o ks. A. Słomkowskim", art. cyt., 137-138.
17
Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 80; J. KLOC, "25 lat istnienia Prymasowskiego Studium  ycia Wewntrznego", w:  ycie wedle ducha, dz. cyt., 215-217.
18
Działalno  naukowa i dydaktyczna ks. A. Słomkowskiego cieszyła si  wielkim uznaniem kard.
Wyszy skiego i biskupów. Po przeanalizowaniu na jednej z Konferencji Episkopatu sprawozdania z
działalno ci PS W w roku akademickim 1966/67, Prymas napisał: „Wyczerpujce przedstawienie tej
pracy wzbudziło powszechne uznanie. Proszono mnie, bym przekazał Ksidzu Profesorowi [Słomkowskiemu] słowa uznania i podziki”. – AOK, Korespondencja z kard. S. Wyszy skim, List z 25.03.1968 r.
19

Por. tam e, 216-218; J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 81; M. CHMIELEWMetodologiczne problemy posoborowej teologii duchowo ci katolickiej, dz. cyt., 37; W. SŁOMKA,
"Wkład ks. Antoniego Słomkowskiego w polsk teologi  duchowo ci", art. cyt., 109-110.
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o wysoki poziom studiów ks. A. Słomkowski zatrudniał znanych teologów, przykładowo: ks. E. Werona, ks. W. Słomk , o. O. Filka, ks. L. Baltera. Prowadzone zaj cia
podzielono na cztery grupy: przedmioty zasadnicze dla wszystkich studentów: teologia
ycia wewn trznego (T W) i ró ne gał zie historii T W; przedmioty pomocnicze –
współczesne kierunki T W, kierownictwo duchowe, teologia modlitwy, liturgia a ycie wewn trzne, psychologia ascezy; przedmioty specjalne: teologia duchowo ci poszczególnych stanów w ko ciele, ascetyka, teologia pracy; wiczenia obowi zkowe. W
1967 r. Studium zostało wł czone, jako sekcja teologii ycia wewn trznego, do Akademickiego Studium Teologii Katolickiej przy Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie, a w 1988 r. jako instytut mi dzysekcyjny do Papieskiego Wydziału
Teologicznego w Warszawie. Pierwszym kierownikiem Studium został ks. A. Słomkowski, który podejmował przede wszystkim wykłady z ogólnej teologii ycia wewn trznego, pionierskie zaj cia z kierownictwa duchowego oraz wiczenia seminaryjne.
Ponadto był promotorem licznych prac dyplomowych, magisterskich i licencjackich.
Pocz tkowo było to Studium jednoroczne. Nast pnie wprowadzono w latach 196375 cykl studium dwuletniego i wreszcie trzyletniego. W znacznym stopniu poszerzono
tak e program. W pierwszym roku istnienia Studium liczyło 15 wykładowców (w tym
3 biskupów) oraz 29 ksi y studentów (24 członków ró nych zgromadze zakonnych i
5 kapłanów diecezjalnych). Przez pierwsze lata funkcjonowania Studium rozwijało si
pomy lenie. W roku akademickim 1966/1967 było ju 44 studentów. W kolejnych
latach liczba studentów zacz ła si jednak zmniejsza , tak i w roku akademickim
1970/71 na pierwszy rok studiów zgłosiły si jedynie dwie osoby. Sytuacja ta zmusiła
władze Studium do wprowadzenia cyklu zaocznego. Program studiów zaocznych zasadniczo był taki sam jak w cyklu stacjonarnym. W pierwszym roku funkcjonowania
studiów zaocznych, zgłosiło si 30 studentów. Jednak istniały pewne obawy, czy jest to
wystarczaj ca liczba ucz cych si , by instytucja mogła nale ycie funkcjonowa . Dlatego w nast pnym roku akademickim 1971/1972 po uzyskaniu stosownych zezwole
władz ko cielnych, podj to decyzj , by przyjmowa na studia zaoczne siostry zakonne
i osoby wieckie. Sprawiło to znacz ce zwi kszenie si liczby studentów. Tak e studia
stacjonarne, po rocznym zawieszeniu, powróciły do normalnego funkcjonowania. Od
roku akademickiego 1972/73 funkcjonowało ju równolegle Studium stacjonarne, jak i
zaoczne19. Podsumowuj c, w pierwszych dziesi ciu latach istnienia PS W, liczba studiuj cych ksi y wynosiła 150 w cyklu dziennym oraz w latach 1970-1972 34 ksi y,
38 sióstr i dwie osoby wieckie na studiach zaocznych20.
Wa n inicjatyw zarz du Studium było równie organizowanie ogólnopolskich dni
skupienia dla kapłanów diecezjalnych i zakonnych, a z czasem dla studentów, absolwentów i sympatyków Studium. Przykładowo, w dniach 28-31 maja 1968 r. w ramach
dni skupienia na Jasnej Górze uczestniczyło 140 kapłanów diecezjalnych i 110 zakonnych. Prelegentami byli wybitni znawcy problematyki teologicznej, dotycz cej wi toci i działalno ci kapła skiej, tacy jak: kard. S. Wyszy ski, kard. K. Wojtyła, abp B.
Kominek, bp P. Goł biewski, ks. W. Uramowicz i ks. A. Słomkowski. Ponadto zostały

20
Por. J. KLOC, "25 lat istnienia Prymasowskiego Studium  ycia Wewntrznego", art. cyt., 231; M.
CHMIELEWSKI, "Wprowadzenie", w: A. SŁOMKOWSKI, Teologia  ycia duchowego w  wietle Soboru Watyka skiego II, dz. cyt., 13; E. WERON, "Moje wspomnienia o ks. A. Słomkowskim", art. cyt., 140.
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zorganizowane sympozja i odczyty, najcz ciej w Warszawie. Były one skierowane
przede wszystkim do katolików wieckich, po wi cone ró nym problemom dotycz cym ycia duchowego21.


W 1973 roku ks. A. Słomkowski zako czył sw prac w Prymasowskim Studium
ycia Wewn trznego22.

4. Ideał Ŝycia duchowego
Jak ju wspomniano na pocz tku niniejszego opracowania, najwa niejsz cech
ka dej szkoły duchowo ci jest oryginalno ideału ycia duchowego. W pogl dach ks.
A. Słomkowskiego bardzo wa ne miejsce zajmuje nauka na temat wi to ci człowieka.
Temat ten był mu szczególnie bliski, gdy zakładał Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego i cał swoj działalno naukow i pozanaukow koncentrował wokół
zagadnie dotycz cych wi to ci chrze cijanina.
Ks. A. Słomkowski nauczał, e samo poj cie wi to ci chrze cijanina jest rzeczywisto ci niezmiernie bogat . Opieraj c si na autorytecie Pisma w., duchowej Tradycji Ko cioła i twórczo ci licznych teologów (m. in. R. Garrigou-Lagrange, R. Guardini, K. Rahner), przedstawia i mo na ujmowa j w ró ny sposób. Człowiek post puje w rozwoju wi to ci, gdy potrafi odczyta wol Bo i w swoim yciu j wypełnia .
Wypełnienie woli Ojca w najdoskonalszy sposób ukazał Jezus Chrystus w czasie swojego ziemskiego ycia. Gdy człowiek na laduje Zbawiciela, jednocze nie odkrywa i
spełnia wol Bo .
 wi to
chrze cijanina, to tak e przebóstwienie ludzkiej natury. Dokonuje si to
głównie dzi ki działaniu Ducha wi tego. Człowiek wówczas coraz bardziej jednoczy
si z Bogiem i upodabnia si do Niego. Człowiek staje si coraz bardziej wi ty, gdy
praktykuje cnoty teologalne i moralne, zwłaszcza te, które maj  ródło w miło ci.

Chrze cijanin ponadto u wi ca si , gdy realizuje obowi zki swego stanu i przyczynia si do u wi cania wiata przez swoj modlitw i prac . Nieodzowne jest wówczas,
by post pował zgodnie z normami moralnymi, prawem przyrodzonym oraz u ywał
dóbr doczesnych zgodnie z ich przeznaczeniem. Konieczna jest równie pełna uległo
Bogu i gł bokie zaufanie.
Człowiek u wi ca si tak e, gdy otwiera si na działanie łaski Bo ej. Nie wystarczaj bowiem same ludzkie wysiłki, by duchowo rozwija si . Potrzebna jest specjalna
pomoc Bo a, czyli Jego łaskawo , by mógł usuwa przeszkody pojawiaj ce si na
drodze do wi to ci, a zarazem rozwija w sobie ycie Bo e. Dzi ki temu człowiek jest
w stanie wypełnia Bo e przykazania i doskonali si realizuj c rady ewangeliczne.
Jednak wy ej wspomniane okre lenia wi to ci człowieka nie wyczerpuj omawianego zagadnienia. Gdyby zatrzyma si na ujmowaniu wi to ci jedynie w oparciu o
wy ej wymienione stwierdzenia, to byłaby niepełna, a nawet w pewnym sensie „wy-

21

Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 81; J. KLOC, "25 lat istnienia Prymasowskiego Studium  ycia Wewntrznego", art. cyt., 231-234.
22
Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 83.
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krzywiona” definicja. Swoistym zwornikiem wszystkich okre le dotycz cych wi toci człowieka jest miło . Nale y twierdzi , e miło jest istot wi to ci. Bez miło ci
ró norodne opisy zagadnienia zawsze b d cz stkowe i ujmuj ce jedynie fragmentarycznie wi to chrze cijanina.
Skoro „Bóg jest miło ci ” (1 J 4, 8), naucza ks. A. Słomkowski, to wi to człowieka b dzie udziałem w tej e miło ci. Aktualizuje si ona poprzez codzienn praktyk
miło ci Boga i bli niego. Miło ta charakteryzuje si wówczas „bezkresno ci ”, czyli
obejmuje wszystkie poczynania człowieka, których celem jest coraz gł bsze u wi cenie ziemskiego ycia. Nie jest tutaj wa ny ani stan człowieka, do którego przynale y,
ani sytuacja yciowa, gdy miło jest wszechogarniaj ca, czyli nie ma ona adnych
ogranicze . Przeszkod mo e by jedynie sam człowiek, który nie pozwala, by miło
w nim rozwijała si . Inaczej rzecz ujmuj c, ziemska praktyka miło ci b dzie tym doskonalsza, im bardziej b dzie podporz dkowana miło ci wiecznej.
Jednak, podkre la twórca PI W, zawsze nale y mie na uwadze, e w czasie ziemskiego ycia człowiek nigdy nie osi gnie swej pełni wi to ci. B dzie to dopiero mo liwe w chwale nieba – w osi gni ciu widzenia uszcz liwiaj cego. Ale jest mo liwe,
by chrze cijanin osi gn ł pewn jej pełni . Dokonuje si to w zjednoczeniu mistycznym, gdzie nast puje rozwój miło ci „a do granic jej mo liwo ci”. Wtedy człowiek
trwa w mistycznym zjednoczeniu z Bogiem. Najgł bsz form tego zjednoczenia jest
wówczas zjednoczenie przekształcaj ce, czyli mał e stwo duchowe. Charakteryzuje
si ono trwałym zwi zkiem mi dzy Bogiem i człowiekiem, gdzie nast puje wzajemne
obdarowanie si sob , oparte na najwy szych stopniach miło ci. Władze ludzkie zostaj poddane Bo emu działaniu, a Bóg usuwa to wszystko, co sprzeciwia si Jego woli.
Nast puje swoista „przemiana” w Boga, nie na zasadzie niszczenia ludzkiej natury, ale
jedno ci miło ci z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu wi tym.
St d wi to człowieka b dzie udziałem w wi to ci Boga. Tylko Bóg jest absolutnie wi ty, czyli jest sam wi to ci . Chrze cijanin mo e dost pi udziału w tej
wi to ci, gdy Stwórca zaprasza go do bliskiej wspólnoty ze Sob . Jednak u wi cenie
człowieka, jako udział w wi to ci samego Stwórcy, nie dokonuje si w jaki automatyczny sposób. Jest to wypadkowa dwóch sił: działania Ducha wi tego oraz współdziałania z Nim człowieka. Nieodzowne jest pełne zaanga owania si samego człowieka, a co przejawia si w ci głym d eniu do wzrostu w wi to ci ycia. U wi cenie jest
wi c procesem długotrwałym, które wymaga wielu wysiłków.
Ks. A. Słomkowski stwierdza, e w najpełniejszym wymiarze człowiek ma udział w
wi to ci Boga przez Chrystusa, czyli gdy trwa w bliskim zjednoczeniu ze Zbawicielem, tak jak poszczególne latoro le tworz jedno z winnym krzewem (por. J 15, 4-6).
Ponadto nast puje coraz gł bsze zespolenie z Chrystusem, gdy człowiek spełnia wol
Bo ; coraz wytrwałej na laduje Chrystusa; realizuje przykazanie miło ci Boga i bli niego, a tak e yje cnotami i praktykuje rady ewangeliczne.
Podstaw udziału człowieka w wi to ci Boga jest sakrament chrztu. To przez ten
sakrament człowiek zostaje wszczepiony w Chrystusa i ma udział w Jego yciu, czyli
w ten sposób staje si uczestnikiem wi to ci samego Stwórcy. Przez chrzest człowiek
staje si dzieckiem Boga. Zostaje zrodzony do nowego ycia, czyli staje si wi tym.
Ponadto dzi ki łasce chrztu wi tego człowiek zostaje wł czony w Ko ciół, zbawcz
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wspólnot wi to ci oraz otrzymuje Ducha wi tego, który u wi ca Ko ciół jako Mistyczne Ciało Chrystusa, ale te poszczególnych Jego członków.
Aby nale ycie przedstawi , czym jest wi to chrze cijanina, nale y si gn do jej
antropologiczych i nadprzyrodzonych podstaw. Człowiek został stworzony na obraz i
podobie stwo Bo e. Przez to dost pił udziału w wi to ci i yciu Osób Boskich, czyli
został obdarowany pierwotn szcz liwo ci . Człowiek jednak nadu ył swej wolno ci i
przez to stracił to wszystko, co upodobniało go do Stwórcy. Utracił „obraz i podobie stwo” Bo e jako wynik swego grzesznego nieposłusze stwa, polegaj cego na pełnym
pychy odwróceniu si od Niego. Nie był ju w bliskiej ł czno ci z Bogiem. Innymi
słowy, stracił stan pierwotnej wi to ci, a jego natura, ska ona grzechem pierworodnym, stała si słaba i n dzna. Człowiek odwrócił si od Boga, a skierował si w niewła ciwy sposób ku stworzeniu.
Jedyn mo liwo ci odzyskania blisko ci ycia z Bogiem, a zarazem przywrócenia
godno ci dziecka Bo ego jest Misterium Paschalne Jezusa Chrystusa. Zbawiciel,
przyjmuj c ludzkie ciało i dokonuj c dzieła Odkupienia, naprawił całe zło i ogrom
zniewagi wyrz dzonej Bogu przez grzech pierwszych rodziców, a tak e i wszystkie
popełnione po nim grzechy osobiste ka dego człowieka. Przez to chrze cijanin został
ocalony i przywrócony do utraconego stanu dziecka Bo ego.
Do nadprzyrodzonych podstaw wi to ci, oprócz chrztu wi tego, ks. A. Słomkowski zalicza u wi caj ce działanie łaski, cnoty teologalne i moralne, jak równie dary
Ducha wi tego. Łaska u wi caj ca, rozumiana jest jako przebywanie Boga w duszy,
czyli specjalne wlanie do duszy ycia Bo ego. Człowiek zostaje podniesiony do stanu
nadprzyrodzonego i wewn trznie przekształcony. Działaj c przez swe władze - rozum i
wol , działa teraz w porz dku nadprzyrodzonym, czyli Bo ym. Jest to konsekwencj
wlania do duszy Bo ej miło ci, dzi ki której w specjalny sposób jest równie poznawany Bóg. Łaska jest stał rzeczywisto ci w człowieku usprawiedliwionym i tkwi w
nim tak długo, dopóki nie zostanie utracona przez popełnienie grzechu. Dzi ki łasce
człowiek zostaje przebóstwiony. Bezpo rednimi owocami działania łaski s cnoty teologalne, czyli ycie zgodne z wol Bo pod wpływem natchnie Ducha wi tego.
Działania ludzkie, aby mogły zmierza ku coraz wi kszemu posiadaniu Boga, czyli by
wi to człowieka mogła rozwija si , konieczne jest podniesienie władz duchowych
człowieka do stosownego działania. To podniesienie dokonuje si przez cnoty teologalne. Za zadaniem cnót moralnych jest doprowadzenie władz ludzkich do łatwo ci
wykonania danej czynno ci, która ma u wi caj cy charakter, gdy idzie o ycie człowieka. Natomiast dary Ducha wi tego, wlane razem do duszy z łask u wi caj c , s
specjalnym uzdolnieniem i wyposa eniem, aby człowiek ochotnie poddał si u wi caj cemu działaniu Ducha wi tego i był „ch tnie” Mu uległy.
Główny zało yciel PI W podkre la, e wi to człowieka mo e by lepiej zrozumiana, gdy uwzgl dni si jej maryjny wymiar, gdy droga do wi to ci wiedzie „przez
Maryj ”. Wynika to przede wszystkim z faktu Boskiego macierzy stwa Maryi.
Człowiek pragn cy osi gn autentyczn wi to jest zobowi zany do duchowego
rozwoju, tak by coraz bardziej upodabniał si do Chrystusa poprzez przyswajanie sobie
sposobu my lenia i sposobu ycia Zbawiciela. St d konieczne jest stosowanie odpowiednich rodków rozwoju ycia duchowego. Najwa niejszymi rodkami s sakramen-
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ty, a zwłaszcza Eucharystia i sakrament pokuty. To one stanowi  ródło łaski dla człowieka. Nast pny – to modlitwa. Przybli a ona człowieka do Boga, a do mistycznego
zjednoczenia, a jednocze nie rozwija władze duchowe chrze cijanina.  ycie radami
ewangelicznymi przyczynia si do usuwania przeszkód, które stoj na drodze wi toci. Natomiast kierownictwo duchowe sprawia, e człowiek coraz bardziej poznaje
siebie, by mógł wzrasta w wi to ci. Dzi ki wysiłkom ascetycznym, człowiek coraz
bardziej yje pełni ycia w Chrystusie. Innym podstawowym rodkiem do rozwoju
wi to ci jest oddawanie kultu Osobom Boskim, tak e apostolstwo i praca. Człowiek
u wi ca si , gdy dzi ki nim nast puje rozkwit cnót teologalnych i moralnych23.

5. Świadectwo Ŝycia
Ks. A. Słomkowski jako twórca szkoły duchowo ci w Warszawie swoim yciem
wiadczył o prawdziwo ci podawanych pogl dów, słu c Bogu, Ko ciołowi i tym
osobom, które Bóg stawiał na jego drodze. Jako przykład mog słu y słowa abp. B.
Pylaka wypowiedziane w setn rocznic urodzin autora „Teologii ycia wewn trznego”: „Czy ks. Słomkowski nie spełnia warunków do rozpocz cia procesu beatyfikacyjnego? Heroiczno cnót jest tak widoczna w jego yciu! Osobi cie modl si za niego i
do niego”24. Równie ks. E. Weron podkre la wi to
ycia ks. A. Słomkowskiego
pisze: „… nie byłbym wcale zaskoczony, gdyby którego dnia rozpocz ł si proces
beatyfikacyjny ks. Antoniego Słomkowskiego”25. Potwierdzaj to równie inne osoby,
które znały osobi cie ks. profesora26.

6. Spadkobiercy szkoły duchowości w Warszawie
Za spadkobierców omawianej szkoły duchowo ci nale y przede wszystkim uzna
Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego oraz w jakie mierze Instytut Chrystusa
Króla i Maryi Matki Królowej, O rodek Rekolekcyjny w Kaniach Helenowskich jak
równie Ksi y Pallotynów.
Jak ju wspomniano, pierwszym kierownikiem Studium był ks. A. Słomkowski.
Pełnił on t funkcj do 1973 roku. W tym e roku zast pił go ks. E. Weron, który do
roku 1993 kierował omawian instytucj naukow . Lata 1993-2006, to okres kierowania PI W przez ks. A. Santorskiego. Od czerwca 2006 nowym zwierzchnikiem zostaje

23
Por. A. ZELEK, Czym jest  wito  ? dz. cyt., 350-353; TEN E, "Miło w doktrynie zało ycieli Prymasowskiego Instytutu  ycia Wewntrznego", w: Duchowo Europy zakorzeniona w miło ci, red. A. BARAN,
Warszawa 2007, 135-155 ; S. URBA! SKI, "wito chrzecija ska według ks. Antoniego Słomkowskiego",
w: Ze studiów nad duchowo ci chrze cija sk , red. S. URBA! SKI, I. WERBI! SKI, Warszawa 1992, 29-38;
TEN E, "Nowa teologia  ycia duchowego", w: Ksi dz rektor Antoni Słomkowski, dz. cyt., 117-129; J. MISIUREK, Historia i teologia polskiej duchowo ci katolickiej, t. 3 (w. XX), Lublin 2001, 422-431.
24

B. PYLAK, "Ks. prof. Antoni Słomkowski jako teolog – dogmatyk", w: Ksi dz rektor Antoni Słomkowski, dz. cyt., 104.
25

E. WERON, "Moje wspomnienia o ks. A. Słomkowskim", art. cyt., 142.

26

Por. J. WARZESZAK, Ks. Antoni Słomkowski 1900-1982, dz. cyt., 384-422.
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ks. M. Szymula27. W tym czasie nast puje istotna reorganizacja pracy Instytutu. Obecnie Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego prowadzi zaj cia dydaktyczne dla studentów Papieskiego Wydziału Teologicznego Sekcja w. Jana Chrzciciela. Struktura
PI W przedstawia si obecnie nast puj co: Kurs Licencjacki Kanoniczny, Podyplomowe Studiu Duchowo ci oraz Otwarte Studium  ycia Wewn trznego. Program dla
osób z wykształceniem teologicznym obejmuje dwuletni cykl wykładów specjalistycznych z zakresu teologii duchowo ci, natomiast program dla osób bez przygotowania
teologicznego - trzy letni program zaj . Placówka przyj ła charakter bardziej akademicko-formacyjny. W krótkim czasie zorganizowano dwa sympozja naukowe, podj to
nowe badania naukowe, ustalono program formacyjny28.
W ci gu ponad 45 lat istnienia Studium, a pó niej Instytutu, szczyci si on liczn
rzesz słuchaczy, licz c znacznie ponad 2000 osób, spo ród których spora liczba uzyskała tytuł magistra, licencjata i doktora. Pocz tkowo wieccy stanowili ok. 20 % liczby studiuj cych. Z czasem liczba ta wzrosła do ok. 50 %. Grup studiuj cych tworz
nie tylko mieszka cy Polski, ale i osoby przebywaj ce m. in. na Ukrainie, Litwie, w
Niemczech, USA29.
Do najwa niejszych publikacji, b d cymi owocami działalno ci PI W nale y zaliczy : Ku odnowie  ycia wewn" trznego (Powołanie człowieka, t. 1), red. E. Weron,
Pozna -Warszawa 1972; A. Słomkowski, Ku doskonało ci, Lublin 1974 (Warszawa
19932); E. Weron, Teologia  ycia wewn"trznego ludzi  wieckich, Pozna -Warszawa
1980; ten e, Kierownictwo duchowe, Pozna -Warszawa 1983; # ycie wedle Ducha.
Ksi" ga Pami$ tkowa z okazji XXV-lecia działalno ci Prymasowskiego Studium # ycia
Wewn" trznego, red. E. Weron, Pozna 1987; A. Santorski, Droga  ycia wewn"trznego,
Warszawa 199730.
Warto zaznaczy , i w 2005 roku ukazało si drukiem powa ne studium dotycz ce
analizy nauczania zało ycieli PI W, autorstwa ks. Andrzeja Zelka SAC pt. „Czym jest
wi to ? wi to chrze cijanina w wietle pism głównych zało ycieli Prymasowskiego Instytutu  ycia Wewn trznego – ks. Antoniego Słomkowskiego, o. Bernarda
Przybylskiego OP i ks. Eugeniusza Werona SAC”.
Bez przesady mo na twierdzi , e przez wszystkie lata funkcjonowania omawiany
Instytut, jako placówka dydaktyczno-formacyjna, stara si by wiernym nauczaniu i
ideom swego zało yciela ks. A. Słomkowskiego, nieustannie koncentruj c si w swej
działalno ci na tematyce zwi zanej ze wi to ci chrze cijanina31.
Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki Królowej został prawnie zatwierdzony przez
ks. Prymasa J. Glempa 11 lutego 1988 r. Jednak pocz tki tego instytutu si gaj prawie

27
Por. A. SANTORSKI, "Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego", w: Leksykon duchowo ci katolickiej, red. M. CHMIELEWSKI, Lublin – Kraków: Wyd. M 2002, 719; A. ZELEK, Czym jest  wito ? dz. cyt., 19.
28

Por. M. SZYMULA, "Prymasowski Instytut  ycia Wewn trznego", Niedziela 44/2007, s. 48.

29

Por. A. SANTORSKI, "Prymasowski Instytut  ycia Wewntrznego", art. cyt., 719; A. ZELEK, Czym
jest  wi to  ? dz. cyt., 19.
30
Por. A. SANTORSKI, "Prymasowski Instytut  ycia Wewntrznego", art. cyt., 719n; A. ZELEK, Czym
jest  wi to  ? dz. cyt., 19.
31
Por. tam e, 13-28.
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30 lat wcze niej i wi
si z Kaniami Helenowskimi k. Warszawy, gdzie ks. A. Słomkowski zało ył – jak sam mawiał – „ e ski zespół apostolski”. Zało yciel przedstawił
ycie i prace członki Instytutu w dwóch formach: we wspólnocie, której głównym
zadaniem jest prowadzenie domu rekolekcyjnego. Warto doda , e wspomniany o rodek rekolekcyjny ka dego roku go ci kilka tysi cy osób. Natomiast drug form działania Instytutu jest ycie „w wiecie” i tam apostolskie oddziaływanie na otoczenie32.

Zakończenie
Przeprowadzona analiza ycia i działalno ci ks. A. Słomkowskiego, jako twórcy
szkoły duchowo ci w Warszawie, pozwoliła cho po cz ci ukaza go jako teologa
ycia wewn trznego. Główny twórca PI W wpisuje si w duchowe bogactwo Ko cioła
w Polsce, szczególnie Ko cioła Warszawskiego. Wydaje si , e mimo prowadzonych
bada nad działalno ci omawianego teologa (m. in. sympozja organizowane przez
KUL, PWTW, PI W w Lublinie, Warszawie, na Jasnej Górze, czy te powstanie kilku
prac naukowych) istnieje dalsza konieczno poznawania i rozwijania pogl dów, które
głosił ks. Profesor, tak i by w ten sposób przyczynia si rozszerzania chwały Bo ej i
wzrastania w osobistej wi to ci.

REV. ANTONI SŁOMKOWSKI
AS A FOUNDER OF THE WARSAW SCHOOL OF SPIRITUALITY
Summary
Rev. Antoni Słomkowski was one of the most prominent Polish spiritual theologians of the 20th century. He contributed to the spiritual abundance of the Polish
Church, especially in the region of Warsaw, by initiating an innovative school of
spirituality. This was strongly influenced by the foundation of the Primates Institute
of Spiritual Life and Instytut Chrystusa Króla i Maryi Matki i Królowej (the Institute
of Christ the King and the Virgin Mary, the Mother and Queen) as well as establishing retreat centres in Kanie Helenowskie. His philosophy was also reinforced thanks
to a close cooperation with the Pallottines. Not only was Rev. Słomkowski a man of
deep faith and prayer but he was also an eminent theologian and organizer. His theological activity was mainly devoted to the concept of holiness of a Christian. The
reasons for such a direction in his scientific work are as follows: a conscious growth
of personal spirituality in life, a need for developing spiritual theology and a lively
interest in contemporary theological events in Poland and abroad. Rev. Słomkowski
as an initiator of the Warsaw school of spirituality confirmed the rightness of his
views with his own life by serving God, the Church and all people he met on his
way.
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