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Contemplare et Contemplata 
aliis tradere

czyli duchowość dominikańska

Główny dział prezentowanego numeru 
„Karto-Teki Gdańskiej” ma charakter mono-
graficzny i stanowi pokłosie cyklu wykłado-
wego Filozofia i mistyka dominikańska wobec 
wyzwań współczesności, który został przygo-
towany przez Pomorskie Towarzystwo Filo-
zoficzno-Teologiczne oraz Klasztor Ojców 
Dominikanów w Gdańsku, przy wsparciu 
finansowym Miasta Gdańska. W ramach 
cyklu wysłuchaliśmy kolejno następują-
cych prelegentów: o. Piotra Freya OP, o. dra 
Hieronima Kaczmarka OP, o. dra Grzego-
rza Chrzanowskiego OP, o. dra Michała 
Mrozka OP, o. prof. Tomasza Gałuszki OP 
oraz prof. Piotra Sikory. Dwa pierwsze wy-
kłady wygłoszone zostały w październiku 
2020 roku w dominikańskim domu duszpa-
sterskim, kolejne spotkania z prelegentami 
odbyły się w listopadzie i grudniu, ale już 
za pośrednictwem platformy internetowej, 
ze względu na obostrzenia sanitarne wpro-
wadzone w związku z pandemią1.

Zarówno tytuły wystąpień, jak i tekstów, 
przygotowanych do niniejszego numeru pi-
sma, wskazują za każdym razem na jakąś 

1	 Nagrania	wszystkich	wystąpień	dostępne	są	na	stronach:	
https://www.ptft.pl/	 oraz	 https://pl-pl.facebook.com/
PomorskieTowarzystwoFilozoficznoTeologiczne/.

jedną ważną postać dominikanina bądź 
dominikanki (w tym przypadku tercjarki – 
św. Katarzyny Sieneńskiej), której filozofia, 
teologia bądź mistyka współtworzą niezwy-
kłe bogactwo duchowości dominikańskiej. 
Każda z tych osób: wolna, odważna, ko-
chająca Prawdę, właśnie we wspólnocie św. 
Dominika odnalazła swoją niepowtarzalną 
drogę poznania i miłości Boga, samego sie-
bie oraz bliźniego. 

Filary duchowości dominikańskiej sta-
nowią: życie wspólne, modlitwa, studium 
i głoszenie. Słynna dewiza Zakonu Braci 
Kaznodziejów Contemplare et contemplata 
aliis tradere, której autorem jest św. Tomasz 
z Akwinu, dobrze oddaje charakter tego po-
wołania, które wyrasta z pragnienia uwiel-
bienia Boga oraz ze współczucia i troski 
o zbawienie każdego człowieka. Ojciec Ti-
mothy Radcliffe OP zwraca uwagę, że 

Felicísimo Martínez opisał niegdyś ducho-
wość dominikańską jako mającą „otwar-
te oczy”, zaś podczas Kapituły Generalnej 
w Caleruega Chris McVey skomentował 
to tak: „Dominika wzruszyli do łez i spro-
wokowali do działania głodujący w Palen-
cji, właściciel gospody w Tuluzie i będące 

„Karto-Teka Gdańska”, nr 1(8)/2021, s. 3‒6
http://karto-teka.ptft.pl/
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w ciężkim położeniu kobiety z Fanjeaux. 
Te przypadki nie wystarczają jednak, by 
wyjaśnić jego łzy. Ich przyczyną była du-
chowość otwartych oczu, która zauwa-
ży wszystko. Prawda jest mottem Zako-
nu – ma być jednak nie tyle jego obroną 
(jak powszechnie się uważa), ile sposo-
bem postrzegania. Trzymanie oczu sze-
roko otwartych, tak by nic nie uszło na-
szej uwagi, może wyostrzyć wzrok. Nasze 
studia powinny być nauką autentyczności, 
która otwiera oczy. Święty Paweł mówi: 
»Zauważcie to, co jest zresztą oczywiste!« 
(2 Kor 10, 7)”2.

Droga mistyczna, droga kontemplacji za-
wsze winna łączyć się z wrażliwością i otwar-
tością na bliźnich3. Mistyka dominikańska 
to właśnie „mistyka otwartych oczu”4, któ-
ra owocować ma głoszeniem Słowa, apostol-
stwem. To zarazem „mistyka codzienności”5, 

„mistyka uśmiechu”, o czym przekonuje nas 
tekst o. Grzegorza Chrzanowskiego, poświę-
cony o. Joachimowi Badeniemu. To mistyka 
zachwytu nad pięknem rzeczywistości stwo-
rzonej, zanurzonej w Bogu. To również mi-
styka, która nie szuka Boga w „czymś spe-
cjalnym”, ale – jak pisze Piotr Sikora w swej 
refleksji o Mistrzu Eckharcie – odnajduje 
i przyjmuje najwyższą Prawdę w życiu co-
dziennym, w uważnym byciu „teraz”.
2	 T.	Radcliffe	OP,	Studium i głoszenie Dobrej Nowiny. 21 li-

stopada 1995,	 tłum.	 NN,	 w:	 Wysławiać, błogosławić, 
głosić: słowa łaski i prawdy. Zbiór ważniejszych listów 
i konferencji generałów Zakonu Kaznodziejskiego z lat 
1962-2001:	Anicento	Fernández,	Vincent	de	Couesnongle,	
Damian	Byrne,	Timothy	Radcliffe;	z	przedmową	Carlosa	
Azpiroza	Costy,	generała	Zakonu	Kaznodziejskiego	w	la-
tach	 2001–2010,	 red.	M.	 Pabich,	 J.	 Kaczmarek,	 Poznań	
2018,	s.	384.

3	 Zob.	P.	Murray	OP,	Młode wino duchowości dominikań-
skiej,	tłum.	S.	Pełechata	OP,	Poznań	2007.

4	 J.	B.	Metz,	Teologia wobec cierpienia,	tłum.	J.	Zychowicz,	
Kraków	 2008.	 Johann	 Babtist	 Metz	 mówiąc	 w	 swojej	
książce	 o	 „mistyce	 otwartych	 oczu”,	 wzywa	 do	 wraż-
liwości	 na	 cierpienie	 bliźniego,	 do	 mistyki	 compassio 
(współcierpienia).

5	 Zob.	J.	Badeni	OP,	Mistyka codzienności,	Poznań	2018.

Z contemplatio wynika actio, konkret-
ne akty miłości, szczególnie nakierowa-
ne na ubogich i cierpiących, a także troska 
o Kościół, co – jak pisze o. Hieronim Kacz-
marek – znalazło swój wyraz w życiu św. Ka-
tarzyny ze Sieny. Z troski o zbawienie tych, 
którym głosi się Słowo, wyrasta także stu-
dium. Co ciekawe, św. Albert Wielki, o któ-
rym pisze o. Piotr Frey, oraz św. Tomasz 
z Akwinu, któremu swoje teksty poświęci-
li o. Michał Mrozek i o. Tomasz Gałuszka, 
określani są niekiedy jako „mistycy w kam-
pusie”. Obaj dowartościowują ratio, pokazu-
jąc jednocześnie, że studia nie są wyłącznie 
pracą umysłu, ale prowadzą do przemiany 
serca. Fides i ratio nie wykluczają się, nie 
negują wzajemnie, ale zmierzają w tę samą 
stronę, a dociekania rozumu mogą stać się 
drogą poszukiwania, odkrywania i zgłębia-
nia Veritas, Prawdy Bożej6. Dominikanie 
pojmują studium jako „szkołę duchowości”7, 
przygotowującą do kaznodziejstwa. Samo 
głoszenie zaś, które również określa się jako 

„czynność duchową, a nawet kontemplacyj-
ną”8, nie może nie łączyć się z gotowością 
wysłuchania tych, którym niesie się Słowo, 
ze zdolnością do wrażliwego, miłującego 
bycia z tymi, którym głosi się Chrystusa, 
do służenia bliźnim. Głoszenie prawdy, by 
nie stało się ono propagandą, łączyć się win-
no z miłością, otwartą na dialog ze światem, 
wolny od lęku i uprzedzeń. Kaznodziejstwo 

6	 Jak	pisze	o.	 Jan	Andrzej	Kłoczowski	OP,	 nie	wystarczy	
przyjąć	 jakiejś	 doktryny	 i	 nauczać	 jej,	 lecz	 należy	 dać	
świadectwo	jej	prawdziwości	(zob.	J.	A.	Kłoczowski	OP,	
Drogi i bezdroża.	Szkice z filozofii religii dla humanistów,	
Kraków	 2017,	 s.	 70;	 zob.	 też:	M.	 Urbańska-Bożek,	Via 
Christi, czyli ojca Kłoczowskiego rozważania nad wiarą 
i niewiarą ludzką oraz tematami pokrewnymi (recenzja:	
J.	A.	Kłoczowski,	Drogi i bezdroża.	Szkice z filozofii reli-
gii dla humanistów,	Kraków	2017),	„Karto-Teka	Gdańska”	
2017,	nr	1,	s.	99–105.

7	 Zob.	J.P.	Torrell	OP,	Święty Tomasz z Akwinu – mistrz du-
chowy,	tłum.	A.	Kuryś,	Poznań–Warszawa	2003.

8	 Zob.	P.	Murray	OP,	Młode wino duchowości dominikań-
skiej,	dz.	cyt.,	s.	34.
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nie jest możliwe i wiarygodne bez świadec-
twa życia braterskiego, bez praktykowania 
Ewangelii we wspólnocie. Nie bez powodu 
dominikanie określani są nie tylko jako „ka-
znodzieje”, ale jako „bracia kaznodzieje”9.

Thierry-Dominique Humbrecht OP pi-
sze, że w przypadku dominikanów „miejsce 
duchowości zajmuje teologia i całe […] ży-
cie”10. Ale właśnie duchowość (życie ducho-
we) to… życie, tyle że nie rozumiane jako 
bios – fenomen biologiczny, ale jako zoe – ży-
cie w Chrystusie czy życie Chrystusa w nas 
(por. Ga 2, 20), więź miłości z Bogiem. 

9	 Zob.	S.	Tugwell	OP,	Wspólnota głoszenia,	w:	tegoż,	Pasja 
Dominika,	tłum.	J.	Buda	i	in.,	Kraków	1996,	s.	147.

10	 T.-D.	Humbrecht	OP,	Powołanie dominikańskie,	 tłum.	D.	
Samsel,	Poznań	2011,	s.	67.

„Dominikański” numer „Karto-Teki 
Gdańskiej” ukazuje się w Roku Jubileuszo-
wym z okazji 800-lecia śmierci św. Domi-
nika. Wpisuje się on również w obchody 
Jubileuszu 800-letniej obecności Zakonu 
Kaznodziejskiego na ziemiach polskich. Ży-
wimy nadzieję, że prezentowane teksty, uka-
zujące różne aspekty duchowości domini-
kańskiej, także odnoszące ją do kontekstu 
współczesnego i dowodzące jej niezwykłej 
aktualności, spotkają się z zainteresowa-
niem Czytelników i zainspirują ich do od-
krywania „pasji Dominika”11.

11	 Zob.	S.	Tugwell	OP,	Pasja Dominika,	dz.	cyt.
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Dominican spirituality is based on: liv-
ing together, prayer, study, and preaching. 
The introduction provides a brief overview 
of the Order of Preachers vocation, which 
is expressed in the motto Contempre et con-
templata aliis tradere. Dominican spiritual-
ity grows out of compassion and the desire 
to save every human being, hence the striv-
ing to learn the truth about God and the 
world and concern for responsible procla-
mation of the word.

Key words: Dominicans, contemplation, 
mysticism, truth, preaching, brotherhood

Contemplare et contemplata aliis tradere 
or Dominican Spirituality
(Summary)

Contemplare et contemplata aliis tradere, 
czyli duchowość dominikańska

(Streszczenie)

Filary duchowości dominikańskiej to: ży-
cie wspólne, modlitwa, studium i głoszenie. 
Wstęp stanowi zwięzłe omówienie charakte-
ru powołania Zakonu Kaznodziejskiego, któ-
re wyraża się w dewizie Contemplare et con-
templata aliis tradere. Duchowość domini-
kańska wyrasta ze współczucia i pragnienia 
zbawienia każdego człowieka, stąd dążenie 
do poznania prawdy o Bogu i świecie oraz 
troska o odpowiedzialne głoszenie słowa.

Słowa kluczowe: dominikanie, kontem-
placja, mistyka, prawda, kaznodziejstwo, 
braterstwo
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