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KS. TADEUSZ KO£OSOWSKI SDB
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PASTERZ PASTERZY. PAPIE¯ GRZEGORZ WIELKI
I JEGO KSIÊGA REGU£Y PASTERSKIEJ
Piotr Aposto³, udzielaj¹c trzykrotnie twierdz¹cej odpowiedzi na pytanie Chrystusa: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie?, us³ysza³ równie¿ trzykrotnie
wezwanie Chrystusa: Pa baranki moje, Pa owce moje1. Istot¹ pos³ugi Piotra, jak¹ zleci³ mu Chrystus, by³a wiêc mi³oæ duszpasterska Aposto³a wzglêdem
powierzonych mu ludzi. Zadanie to przej¹³ Piotr Aposto³, a za nim jego nastêpcy
biskupi, w tym szczególnie biskupi rzymscy (papie¿e), kolejni jego nastêpcy na
stolicy Piotrowej w Rzymie.
Wród tych Piotrowych nastêpców w Rzymie wyró¿nia siê papie¿ Grzegorz,
którego póniej potomnoæ obdarzy³a przydomkiem Wielki. Wród wielu aspektów jego pos³ugi papieskiej w Kociele na szczególn¹ uwagê zas³uguje jego praca
duszpasterska. Jerzy Mirewicz nastêpuj¹co charakteryzuje ten aspekt dzia³alnoci
Grzegorza Wielkiego: Grzegorz by³ w nim [Kociele] obecny przede wszystkim
prawdziw¹ prac¹ duszpastersk¹. Nowy, powstaj¹cy w jego oczach wiat traktowa³
jak swoj¹ parafiê i bra³ na siebie odpowiedzialnoæ za wszystko, co siê w tym wiecie dzia³o i co dziaæ siê powinno. Wrós³ weñ wielk¹ mi³oci¹ ludzi bez wzglêdu na
ich pochodzenie, stanowisko i poziom wykszta³cenia2. Grzegorz nie tylko sam chcia³
byæ i by³ pasterzem, proboszczem wielkiej parafii o zasiêgu wiatowym, ale zadaniem, jakie sobie postawi³ ju¿ na pocz¹tku swojej papieskiej pos³ugi, by³a formacja
innych duchownych jako rzeczywistych i dobrych pasterzy ludu Bo¿ego.
1. BIOGRAFIA
Grzegorz urodzi³ siê ok. 540 r. w Rzymie. Pochodzi³ z rzymskiego rodu senatorskiego Anicjuszy zajmuj¹cych wysok¹ pozycjê spo³eczn¹ i zarz¹dzaj¹cych
1
2

Por. J 21,1517.
J. Mirewicz, Wspó³twórcy Europy, Kraków 2003, s. 175.
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wielkimi dobrami. Ojciec Grzegorza Gordian posiada³ w Rzymie pa³ac i rozleg³e
posiad³oci na Sycylii. By³ on prze³o¿onym jednego z siedmiu okrêgów w Rzymie. Z rodu Anicjuszy wywodzi³ siê ju¿ papie¿ Feliks III (483492).
Grzegorz wzrasta³ w okresie pustosz¹cych wojen, chorób i klêsk ¿ywio³owych. W czasie jego dzieciñstwa Rzym przez 6 lat by³ zajêty przez Ostrogotów
pod wodz¹ Totili (546552). Zosta³ wyzwolony przez Belisara, naczelnego wodza
cesarza wschodniorzymskiego. Nastêpnie, Rzym ponownie zdobyli Goci i raz
jeszcze zosta³ on wyzwolony przez wschodniorzymskie wojsko pod dowództwem
Narsesa. Ledwo pod panowaniem Konstantynopola dosz³o do wzglêdnego spokoju, w 568 r. z pó³nocy przybyli Longobardowie i napadli na Italiê. W 572 r.
mieli ju¿ w rêku jej pó³nocn¹ czêæ i posuwali siê dalej w kierunku Rzymu. Do
tego dochodzi³y epidemie, klêski g³odu i powodzie, tak i¿ u wspó³czesnych rozpowszechnia³o siê przekonanie, ¿e to ju¿ koniec wszystkiego. Tak¿e i Grzegorz,
którego ¿ycie kszta³towa³y tak niespokojne czasy, by³ przekonany, ¿e dzieje wiata zmierzaj¹ szybko do koñca. To przekonanie uczyni³o go jednak na co dzieñ
czujnym i zdecydowanym, a wielkie znaczenie dla takiej postawy mia³a modlitwa i konkretna dzia³alnoæ.
Mo¿liwe, ¿e w³anie temu przekonaniu Grzegorza o rych³ym koñcu wiata
nale¿y przypisaæ fakt, ¿e w 32 roku ¿ycia pozwoli³ siê powo³aæ na urz¹d prefekta
miasta Rzymu, przez co uzyska³ ca³¹ cywiln¹ i s¹downicz¹ w³adzê ³¹cznie z nadzorem nad policj¹. Razem z papie¿em regulowa³ on wówczas kupno i rozdzielanie zbo¿a na chleb. Wraz z magister militium3 podejmowa³ rodki maj¹ce na celu
obronê miasta. W ten sposób æwiczy³ siê w zarz¹dzaniu i egzekwowaniu prawa.
Poznawa³ potrzeby socjalne i znajdowa³ sposoby, by im zaradziæ.
Jednak ju¿ po trzech latach porzuci³ Grzegorz nie tylko urz¹d prefekta Rzymu, lecz ca³¹ swoj¹ wieck¹ egzystencjê i za³o¿y³ na Sycylii 6 klasztorów, a w Rzymie wspólnotê klasztorn¹ w. Andrzeja, do której sam wst¹pi³. Pozosta³e dobra,
które odziedziczy³ po mierci ojca, rozda³ ubogim. Grzegorz ¿y³ teraz wraz z now¹ wspólnot¹ jako prosty mnich w pa³acu swoich rodziców. Zawsze póniej podkrela³, ¿e pierwsze ciche lata w klasztorze, gdzie ca³kowicie oddawa³ siê kontemplacji i móg³ siê powiêcaæ studium Pisma wiêtego i Ojców Kocio³a, by³y
najpiêkniejszymi latami jego ¿ycia. Grzegorz praktykowa³ wówczas tak surowy
post, ¿e szybko zapad³ na ciê¿k¹ chorobê ¿o³¹dka. Mo¿e ju¿ wówczas na skutek
przeziêbieñ mia³ pocz¹tki artretyzmu.
Kontemplacyjne ¿ycie rzymskiej wspólnoty klasztornej trwa³o tylko cztery
lata. Wtedy Grzegorz, wbrew swojej woli, zosta³ mianowany przez papie¿a Pelagiusza II sta³ym jego przedstawicielem na dworze cesarza wschodniorzymskiego.
Wraz z Grzegorzem uda³o siê do Konstantynopola kilku mnichów z jego rzymskiej wspólnoty klasztornej. Wspólnie z nimi ¿y³ Grzegorz w Konstantynopolu
3

Od czasów cesarza Konstantyna Wielkiego najwy¿szy dowódca wojskowy.
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przez 7 lat. Jego pierwszorzêdnym wówczas zadaniem by³o przekonanie cesarza
wschodniorzymskiego do udzielania Italii pomocy przeciw Longobardom. Grzegorz szybko jednak pozna³, ¿e Bizancjum by³o wówczas zbyt mocno zajête wojn¹
z Persami, by móc jednoczenie ingerowaæ skutecznie w sprawy Italii. Tak¿e w Bizancjum Grzegorz najchêtniej usuwa³ siê od wystawnego i pe³nego intryg ¿ycia
dworskiego i powraca³ do swoich klasztornych wspó³braci.
W 585 r. powróci³ Grzegorz wraz ze swoimi braæmi do Rzymu do klasztoru
w. Andrzeja i wkrótce zosta³ powo³any przez papie¿a Pelagiusza II na osobistego
sekretarza i doradcê. Podczas epidemii w 590 r. umar³ papie¿ Pelagiusz, a Grzegorz zosta³ natychmiast i jednog³onie wybrany na jego nastêpcê. By³o dla niego
naturalnie jasne, ¿e przyjêcie urzêdu biskupiego oznacza³o kres jego kontemplacyjnego ¿ycia w klasztorze, na którym mu tak bardzo zale¿a³o. Z tego powodu
odmawia³ on przyjêcia urzêdu. By³o to co wiêcej ni¿ tylko odmowa wynikaj¹ca
ze skromnoci. Grzegorz skierowa³ pismo do wschodniorzymskiego cesarza Maurycego, w którym b³aga³, by cesarz nie zgodzi³ siê na ten wybór. Poza tym, usun¹³
siê na pewien czas w ukryte miejsce. 6 miesiêcy póniej wybór papie¿a zosta³
jednak potwierdzony przez cesarza. Duchowieñstwo i lud Rzymu, którzy bezwarunkowo chcieli Grzegorza na papie¿a, znaleli go, pochwycili i na w³asnych
rêkach zanieli do bazyliki w. Piotra. 3 wrzenia 590 r. Grzegorz zosta³ papie¿em. Sprawowa³ swój urz¹d przez 14 lat z wielk¹ energi¹ i dokonuj¹c dalekowzrocznych rozstrzygniêæ. Zmar³ 11 marca 604 r.
2. KSIÊGA REGU£Y PASTERSKIEJ  PROGRAM PAPIESKIEJ DZIA£ALNOCI
GRZEGORZA
U progu papieskiej pos³ugi Grzegorz spotyka³ siê z uwagami, ¿e wzbraniaj¹c
siê przed przyjêciem biskupstwa chcia³ uciec przed ciê¿arem obowi¹zków duszpasterskich. Celem wyjanienia ca³ej sytuacji Grzegorz chwyci³ za pióro i tak
powsta³a Regula pastoralis. Ksiêga regu³y pasterskiej staje siê nie tylko wyjanieniem odnonie do zajmowanej przez Grzegorza postawy w obliczu przyjêcia
zadañ, jakie ci¹¿¹ na biskupie Rzymu, ale staje siê swoistego rodzaju podrêcznikiem dla duchownych, przede wszystkim kaznodziejów, których zadaniem jest
pasterskie prowadzenie powierzonych im dusz. W licie do biskupa Jana z Rawenny, do którego Grzegorz do³¹cza swoje dzie³o duszpasterskie, papie¿ wskazuje na cel, jaki sobie stawia, pisz¹c Regula pastoralis: W ³askawy i pokorny sposób ganisz, Najdro¿szy Bracie, moj¹ chêæ ucieczki przed ciê¿arem urzêdu pasterskiego. Nie chc¹c, by te sprawy wydawa³y siê lekkie, krelê w za³¹czonej ksi¹¿ce
to, co mylê o tych ciê¿arach, aby ten, kto ich nie ma, nie po¿¹da³ ich nieopatrznie
i aby ten, kto ich nieopatrznie po¿¹da³, lêka³ siê, dlatego ¿e je uzyska³4. Grzegorz
4

Grzegorz Wielki, List I,24,a, w: ten¿e, Listy, t³um. J. Czuj, t.1, Warszawa 1954, s. 46.

252

KS. TADEUSZ KO£OSOWSKI SDB

uzasadnia, dlaczego on sam chcia³ siê uchyliæ od przyjêcia urzêdu biskupa rzymskiego: jest to brzemiê duszpasterstwa i kierowania duszami, które nie tylko jemu,
ale w³aciwie ka¿demu cz³owiekowi powinno wydawaæ siê ciê¿kie, i które to
brzemiê, tak¿e on sam trochê odczuwa. Kto lekkomylnie d¹¿y do objêcia urzêdu
pasterskiego, daje do zrozumienia, ¿e nie do koñca jest wiadomy, o co chodzi
w duszpasterstwie.
Dlatego Grzegorz stawia przed sob¹ wa¿ny cel, by nie tylko t³umaczyæ siê
z w³asnej postawy, ale wszystkim, którzy przyjêli na siebie brzemiê pos³ugi pasterskiej, przedstawiæ program ich ¿ycia i sposobu pasterzowania wród powierzonych dusz. Ten cel papie¿ uwidacznia w strukturze treci Regula pastoralis,
jak¹ przedstawia w licie biskupowi Janowi: Ksi¹¿ka ta podzielona jest na cztery
rozprawy, aby dosz³a do wiadomoci czytelnika w pewnym porz¹dku, jakby pewnymi krokami. Albowiem, gdy koniecznoæ tego wymaga, nale¿y zwróciæ piln¹
uwagê, w jaki sposób kto dochodzi do w³adzy najwy¿szej, a je¿eli dochodzi do
niej nale¿ycie, trzeba, zbadaæ, jak ¿yje, a je¿eli ¿yje dobrze  jak naucza; a je¿eli
dobrze naucza, trzeba siê zastanowiæ, czy rozwa¿nie poznaje codziennie sw¹ s³aboæ5. W Ksiêdze Regu³y pasterskiej Grzegorz stawia wiêc cztery pytania, na
które odpowiednio w czterech ksiêgach dzie³a pragnie udzieliæ odpowiedzi. S¹ to
nastêpuj¹ce pytania:
 W jaki sposób nale¿y zmierzaæ do sprawowania funkcji pasterza?
 W jaki sposób duszpasterz powinien prowadziæ swoje ¿ycie?
 W jaki sposób, g³ównie poprzez nauczanie, ma sprawowaæ funkcjê pasterza
dusz?
 Czy i w jaki sposób duszpasterz reflektuje swoje ¿ycie, zwracaj¹c uwagê na
s³abe jego punkty?
3. DROGA DO POS£UGI PASTERSKIEJ
Kierowanie duszami jest sztuk¹ nad sztukami6. Wystarczaj¹co trudne jest
ju¿ leczenie cielesnych ran cz³owieka. Rany duchowe le¿¹ przecie¿ jeszcze g³êbiej. Dlatego trzeba byæ dobrze zorientowanym w zasadach ¿ycia duchowego,
aby móc staæ siê lekarzem dusz7. Pos³uga pasterska wymaga wiêc ze strony duszpasterza wiedzy, która zasadza siê na dok³adnej znajomoci prawdy o Bogu. Pierwszorzêdnym obowi¹zkiem duszpasterzy, którzy stoj¹ na wieczniku najwy¿szego
5

Tam¿e.
Gregorius Magnus, Liber regulae pastoralis I,1: ars est artium regimen animarum. To
s³awne okrelenie przej¹³ Grzegorz Wielki od w. Grzegorza z Nazjanzu z jego 2. Mowy. Papie¿
korzysta³ prawdopodobnie w tym wypadku z ³aciñskiego t³umaczenia Rufina z Akwilei, które brzmi:
ars artium et disciplinarum hominem vel regere vel imbere, Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum
Latinorum 46, 18.
6
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urzêdu, jest wskazywanie w³aciwej drogi ¿yciowej wiernym powierzonym ich
pieczy. Ich oczy musz¹ wiêc wieciæ blaskiem znajomoci prawa Bo¿ego, poniewa¿ pasterz idzie przez ¿ycie na czele powierzonych sobie owiec, a gdy id¹cy na
przedzie trac¹ wiat³o wiedzy, id¹cy za nimi uginaj¹ siê pod ciê¿arem niesionych
grzechów8. Na skutek niewiedzy duszpasterzy szkody doznaj¹ ci, którzy za
nimi id¹9.
St¹d, urzêdu pasterza nie mo¿na podejmowaæ z pobudek pychy i ¿¹dzy pró¿nej chwa³y, jakiej mo¿na oczekiwaæ ze wzglêdu na przewodzenie ludowi Bo¿emu. Wobec obowi¹zków duszpasterskich nale¿y stawaæ w duchu pokory, ze wiadomoci¹ posiadanych cnót i w poczuciu wezwania Bo¿ego10. Grzegorz apeluje
wiêc do odpowiedzialnoci duszpasterzy, aby obowi¹zków duszpasterskich nie
podejmowali w sposób lekkomylny, by pragnienie osi¹gniêcia szczytu nie doprowadzi³o ich do przepaci11. Ludzie pyszni, niedoskonali, nieprzygotowani do
tej funkcji nie powinni przyw³aszczaæ sobie w³adzy pasterskiej, by stoj¹c niepewnie na równinie nie postawili nogi w przepaæ12. Co prawda, Pawe³ Aposto³
pisze do biskupa Tymoteusza: Jeli kto d¹¿y do biskupstwa, po¿¹da dobrego
zadania13. Jak zauwa¿a Grzegorz, na tê wypowied Aposto³a chêtnie powo³uj¹
siê ci, którzy sami chêtnie pragn¹ prze³o¿eñstwa we wspólnocie kocielnej. Zapominaj¹ oni jednak czasami o nastêpnym zdaniu Aposto³a: Biskup wiêc powinien
byæ nienaganny14. A co oznacza ten Paw³owy postulat nienagannoci, papie¿
wyjania w sposób nastêpuj¹cy: Nastêpnie pokazuje, czym jest nienagannoæ,
wyliczaj¹c niezbêdne cnoty. Chwali wiêc to pragnienie i odstrasza je ostrze¿eniem, jakby wyranie mówi³: Chwalê to, czego pragniecie, lecz najpierw zapoznajcie siê z tym, do czego d¹¿ycie, aby, jeli zaniedbacie poznania samych siebie, nienagannoæ wasza nie okaza³a siê tym bardziej splamiona, im bardziej stara³a siê ukazaæ wszystkim w blasku czci. Wielki bowiem mistrz w sztuce rz¹dzenia
przychylnoci¹ ponagla, lêkiem hamuje, aby s³uchaj¹cych go opisem szczytu nienagannoci powstrzymaæ od pychy, a chwaleniem urzêdu, do którego d¹¿¹, uformowaæ do uporz¹dkowanego ¿ycia15. Po¿¹danie biskupstwa nie powinno wiêc
zasadzaæ siê na d¹¿eniu do zaszczytnej godnoci, ale na chêci pos³ugiwania dobremu dzie³u.
7

Por. Grzegorz Wielki, Ksiêga regu³y pasterskiej I,1, t³um. E. SzwarcenbergCzerny, Kraków
2008, s. 49.
8 Tam¿e, s. 51.
9 Tam¿e, s. 5051.
10 Por. tam¿e, s. 50.
11 Por. tam¿e, I,3, s. 53.
12 Tam¿e, I,4, s. 56.
13 1Tm 3,1.
14 1Tm 3,2.
15 Por. Grzegorz Wielki, Ksiêga regu³y pasterskiej I,8, s. 6162.
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Z drugiej strony jednak cz³owiek przygotowany, czuj¹cy w sobie wezwanie
Bo¿e, obdarowany wszelkiego rodzaju cnotami, nie powinien odmawiaæ przyjêcia urzêdu pasterskiego. W przeciwnym razie zaprzeczy³by tym darom, które otrzyma³ nie tylko dla siebie, ale tak¿e dla innych. Tacy ludzie, gdy myl¹ o swoich
korzyciach, a nie o blinich, sami siê pozbawiaj¹ dóbr, do których d¹¿¹. ( ).
Jeli dowodem mi³oci [do Chrystusa] jest troska pasterska, to cz³owiek cnotliwy,
który odmawia pasienia Bo¿ego stada, daje dowód, ¿e nie kocha najwy¿szego
pasterza16. Usprawiedliwieniem uchylenia siê od pos³ugi pasterza nie mo¿e byæ
w tym przypadku nawet pragnienie powiêcenia siê samej kontemplacji. Jak mo¿e
 pisze Grzegorz  cz³owiek, który móg³by zab³ysn¹æ pomagaj¹c blinim, przedk³adaæ swoje odosobnienie nad wspomaganie innych, gdy Jednorodzony Syn Ojca
chc¹c pomóc wielu opuci³ ³ono Ojca, aby dzia³aæ w naszym wiecie17. Tacy
naprawdê oka¿¹ siê pokorni, gdy nie bêd¹ sprzeciwiaæ siê woli Bo¿ej18.
Obowi¹zek g³oszenia nauki Bo¿ej wynika z Bo¿ego wezwania. Grzegorz
w Regula pastoralis wskazuje na dwie godne postawy cz³owieka wobec powo³ania Bo¿ego do urzêdu pasterskiego. Jedna, której wzorem jest prorok Izajasz, to
ochocze i dobrowolne przyjêcie Bo¿ego powo³ania: Oto ja, polij mnie19. Druga, której przyk³adem jest Jeremiasz, wyra¿a siê pocz¹tkowo w pokornej odmowie: Ach, Panie Bo¿e, przecie¿ nie umiem mówiæ, bo jestem m³odzieñcem!20.
Wed³ug Grzegorza jedna i druga postawa jest godna, poniewa¿ wyp³ywa z jednego ród³a, mianowicie mi³oci. Dwa s¹ bowiem przykazania mi³oci, mianowicie mi³oci Boga i mi³oci bliniego. Izajasz, pragn¹c pomóc blinim przez
¿ycie czynne, siêga po obowi¹zek g³oszenia nauki, Jeremiasz za, pragn¹c przylgn¹æ ca³kowicie do mi³oci Stwórcy, nie chce byæ wys³any do takiej misji. Do
czego jeden d¹¿y³ w sposób godny, tego drugi w sposób godny przel¹k³ siê. Ten
obawia³ siê, ¿e mówi¹c straci to, co zyska³ podczas cichej kontemplacji, tamten
obawia³ siê, ¿e przez milczenie straci owoce wspania³ej pracy. ( ). Nie nale¿y
jednak ( ) odmawiaæ z uporem, gdy ma siê wiadomoæ, ¿e wola Bo¿a ka¿e ten
obowi¹zek przyj¹æ 21.
Kto wobec powy¿szego powinien ostatecznie podejmowaæ siê sprawowania
urzêdu pasterskiego? Kto podejmuje siê obowi¹zków duszpasterskich, powinien
po pierwsze dawaæ przyk³ad dobrego sposobu ¿ycia, kto zwalcza w sobie ludzkie
namiêtnoci i prowadzi g³êbokie ¿ycie duchowe. Kolejnymi cechami, jakie powinien posiadaæ dobry duszpasterz, s¹: szczodroæ w dzieleniu siê w³asnymi dobra16

Tam¿e, I,5, s. 57.
Tam¿e, I,5, s. 5859.
18 Por. tam¿e, I,6, s. 59.
19 Iz 6,8.
20 Jr 1,6.
21 Grzegorz Wielki, Ksiêga regu³y pasterskiej I,7, s. 60.
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mi, g³êboka pobo¿noæ, sk³onnoæ do przebaczania. Dobry pasterz nie powinien
nigdy odchodziæ od szczytu prawoci. Krótko mówi¹c, godnym sprawowania
pasterskiego urzêdu jest ten, kto dla innych jest wzorem godnym naladowania
we wszystkim, co czyni, tak ¿e nie mia³by siê wobec nich czego wstydziæ nawet
ze swej przesz³oci. Kto stara siê tak ¿yæ, aby serca blinich spragnione nauki
obficie nasyciæ. Kto przez modlitwê i przez dowiadczenie nauczy³ siê ju¿, ¿e
mo¿e od Pana otrzymaæ to, o co prosi ( )22.
4. ¯YCIE DUSZPASTERZY
Niektórzy z wielk¹ starannoci¹ badaj¹ polecenia Ducha, lecz ¿yciem swym
niszcz¹ to, co przenikaj¹ umys³em; ucz¹ tego, czego nauczyli siê przez rozmylanie, a nie przez dzia³anie; lecz ich zachowanie przeczy temu, czego ucz¹ ich
s³owa23. Grzegorz dostrzega, ¿e u wielu duszpasterzy ich sposób ¿ycia nie wspó³brzmi z tym, czego siê nauczyli przez studium Pisma wiêtego i rozmylanie.
Taka sytuacja mo¿e tylko niszczyæ owoce ich pracy. Do takich pasterzy Grzegorz
odnosi s³owa z ksiêgi proroka Ezechiela: Czy¿ to wam mo¿e ma³o, ¿e spasacie
najlepsze pastwisko, by resztê swego pastwiska zdeptaæ swoimi stopami, ¿e pijecie czyst¹ wodê, by resztê zm¹ciæ stopami?24.
Grzegorz w nastêpuj¹cy sposób komentuje te s³owa w kontekcie ¿ycia i dzia³ania pasterzy Kocio³a: Pasterze bowiem pij¹ wodê najczystsz¹, gdy czerpi¹ j¹
z tryskaj¹cych róde³ prawdy, dobrze j¹ rozumiej¹c. Lecz tê sam¹ wodê m¹ciæ
nogami to znaczy przez z³e ¿ycie niszczyæ naukê wiêtego rozmylania. Tê zm¹con¹ nogami wodê pij¹ owce, gdy nie id¹ za s³owami, które s³ysz¹, lecz jedynie
naladuj¹ z³e przyk³ady, które widz¹. A choæ pragn¹ s³ów, to doznaj¹ zepsucia
przez czyny i z zepsutych róde³ czerpi¹ napój zmieszany z mu³em25. Wierni
niekoniecznie w pierwszym rzêdzie s³uchaj¹ s³ów, jakie kieruje do nich duszpasterz i wcielaj¹ je w ¿ycie. Oni mocno zwracaj¹ uwagê na ¿ycie biskupa czy kap³ana, jeli to ¿ycie nie odpowiada prawdzie, jak¹ pasterz g³osi, ród³o, z jakiego
czerpi¹ wierni, jest zepsute. St¹d nikt nie szkodzi bardziej Kocio³owi ni¿ ten,
kto postêpuje le, bêd¹c wiêtym z tytu³u i stanu26.
Jakimi wiêc w³aciwociami powinno cechowaæ siê ¿ycie pasterza, by by³o
ono dobre i przyk³adne dla stada? Grzegorz ujmuje je w sposób nastêpuj¹cy: Konieczne wiêc jest, aby jego myli by³y czyste, jego dzia³anie poci¹gaj¹ce, aby by³
rozwa¿ny w milczeniu, a u¿yteczny w s³owie, ka¿demu bliski przez wspó³czucie,
22

Tam¿e, I,10, s. 65.
Tam¿e, I,2, s. 51.
24 Ez 34,18.
25 Grzegorz Wielki, Ksiêga regu³y pasterskiej I,2, s. 5152.
26 Tam¿e, s. 52.
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bardziej ni¿ wszyscy pogr¹¿ony w kontemplacji, aby przez pokorê sta³ siê towarzyszem wszystkich czyni¹cych dobro, aby mi³uj¹c sprawiedliwoæ zwraca³ uwagê na b³êdy winnych, aby zewnêtrzne obowi¹zki nie zmniejsza³y jego troski o sprawy wewnêtrzne, aby jednak przez troskê o ¿ycie wewnêtrzne nie zaniedba³ obowi¹zków zewnêtrznych27.
Pierwsz¹ zatem cech¹ ¿ycia dobrego pasterza jest  wed³ug Grzegorza  czystoæ myli. Jest ona konieczna, poniewa¿ duszpasterz bierze na siebie obowi¹zek
usuwania brudu z serc innych ludzi. Nie mo¿e byæ brudna rêka pasterza, która ma
obmywaæ nieczystoci u innych. Odwo³uj¹c siê do s³ów proroka Izajasza: Oczyæcie siê wy, którzy niesiecie naczynia Pañskie28, Grzegorz ukazuje pasterzy jako
tych, którzy do wiecznej wi¹tyni Pañskiej powinni nieæ czyste ¿ywe naczynia,
to znaczy swych wiernych: Nios¹ bowiem naczynia Pañskie ci, którzy podjêli
siê przez swe postêpowanie prowadziæ dusze blinich do wiecznej wi¹tyni. Niech
sami w sobie rozwa¿¹, jak bardzo powinni siê oczyciæ ci, którzy przez uroczyste
zobowi¹zanie w swym sercu nios¹ do wiecznej wi¹tyni ¿ywe naczynia29.
Po drugie, dobry pasterz powinien charakteryzowaæ siê poci¹gaj¹cym sposobem ¿ycia, to znaczy prowadziæ ¿ycie w taki sposób, by ono poci¹ga³o wiernych
bardziej ni¿ najpiêkniejsze, wyra¿one z jak najwiêksz¹ moc¹ s³owa. Pozycja
pasterza wymaga, aby mówi³ o sprawach najwy¿szych, zmusza go te¿, aby je
ukazywa³. Mowa ³atwiej przenika serca s³uchaczy, gdy potwierdza j¹ ¿ycie mówi¹cego. Mówi¹c bowiem poleca, pokazuj¹c  pomaga w wype³nianiu s³owa.
Tote¿ prorok mówi: «Wst¹p na górê wysok¹ ty, który zwiastujesz dobr¹ nowinê
Syjonowi»30. Skoro pasterz zajmuje siê g³oszeniem dóbr niebieskich, opuszczaj¹c niziny dzia³ania ziemskiego, niech sam bêdzie widoczny na szczytach; ³atwiej
swych podw³adnych poci¹gnie do lepszego postêpowania, gdy z wysokoci bêdzie wo³a³ poprzez zas³ugi swego ¿ycia31.
Nastêpn¹ cech¹ dobrego pasterza powinno byæ zachowywanie rozwagi w milczeniu. Duszpasterz nie powinien milczeæ, gdy sytuacja wymaga zabrania g³osu.
Nierozwa¿ne milczenie pozostawia w b³êdzie tych, których pasterz powinien pouczyæ czy napomnieæ. Czêsto bowiem nieostro¿ni pasterze w obawie, ¿e utrac¹
przychylnoæ ludu, boj¹ siê swobodnie mówiæ tego, co s³uszne, i zgodnie ze
s³owami Prawdy nie strzeg¹ powierzonego im stada z gorliwoci¹ pasterza, lecz
tak jak najemnicy uciekaj¹ na widok wilka, tak oni ukrywaj¹ siê pod os³on¹
milczenia32.
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31 Grzegorz Wielki, Ksiêga regu³y pasterskiej II,3, s. 74.
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Z drugiej strony, ka¿dy duszpasterz powinien zwracaæ uwagê na to, by zawsze zabiera³ g³os w taki sposób, by przynosi³o to po¿ytek wiernym. Gdy kap³an
przygotowuje siê do przemawiania, niech uwa¿a, z jak wielk¹ ostro¿noci¹ ma
mówiæ. Jeli bowiem daje siê porwaæ s³owu w sposób nieuporz¹dkowany, serca
s³uchaczy mog¹ byæ zranione b³êdem. Gdyby za przypadkiem chcia³ wydaæ siê
m¹drym, niech uwa¿a, aby nie rozdzieli³ spojenia jednoci stada. ( ) Gdy usi³uje
mówiæ m¹drze, niech dobrze uwa¿a, aby sw¹ mow¹ nie zburzy³ jednoci s³uchaczy33. Pasterze podczas przepowiadania powinni czuwaæ tak¿e nad tym, by nie
powiedzieæ czego, co zawiera b³¹d, nie powinni byæ tak¿e nadmiernie gadatliwi.
Pasterzkaznodzieja gdy nierozwa¿nie rozprasza siê przez wielomówstwo, rozsiewa nasienie dla nieczystoci, a nie dla dobra potomstwa34.
Kolejn¹ postulowan¹ przez Grzegorza cech¹ ¿yciow¹ dobrego duszpasterza
powinna byæ pe³na troski obecnoæ i towarzyszenie w ¿yciu wiernych powierzonych jego trosce. Jednym z przejawów takiej obecnoci pasterza w ¿yciu wiernych jest prze¿ywanie wspólnie z blinimi ich cierpieñ. Kap³anduszpasterz powinien ³¹czyæ siê z bied¹ swoich wiernych. Nie powinien jednak przy tym wszystkim zaniedbywaæ ¿ycia kontemplacyjnego. W kontemplacji powinien wznosiæ
siê do nieba, a jednoczenie byæ przy wiernych w ich problemach dnia codziennego. Pasterz z³¹czony wiêzi¹ mi³oci z tym, co najwy¿sze, i z tym, co niskie,
w sobie moc¹ ducha porwany do tego, co najwy¿sze, jednoczenie przez wspó³czucie prze¿ywa s³aboci innych35.
Pasterz powinien ¿yæ tak¿e cnotami pokory i sprawiedliwoci. Cnota pokory
jest mu potrzebna, by we w³aciwy sposób by³ przyjacielem ludzi dobrych. Poczucia sprawiedliwoci wymaga wystêpowanie przeciwko b³êdom winnych. Kap³an niech pod ¿adnym wzglêdem nie stawia siebie wy¿ej od dobrych, a gdy
tego wymaga grzech niegodziwych, niech zda sobie sprawê z w³adzy, jak¹ mu
daje jego przewodnictwo. Zapominaj¹c o w³asnej godnoci, niech uwa¿a siebie
za równego tym sporód sobie podw³adnych, którzy ¿yj¹ dobrze, niech natomiast
obawia siê nie zastosowaæ s³usznego prawa wobec postêpuj¹cych le36.
Kap³anduszpasterz przy wszelkich kontaktach z ludmi musi jednak pamiêtaæ o jednej bardzo wa¿nej rzeczy. Powinien czuwaæ, aby nigdy nie kierowa³o
nim pragnienie przypodobania siê ludziom. Aby, gdy z gorliwoci¹ zabiega o sprawy zewnêtrzne, nie stara³ siê o to, by wierni pokochali go bardziej ni¿ prawdê.
Aby  gdy wydaje siê obcy wiatu i pe³en dobrych czynów  mi³oæ w³asna nie
uczyni³a go obcym dla jego Stwórcy. Wrogiem Odkupiciela bowiem jest cz³o-
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wiek, który pragnie byæ zamiast Niego kochanym w Kociele z powodu swych
dobrych czynów37.
Przy zachowaniu wszelkiego zainteresowania codziennymi problemami swoich wiernych, kap³an duszpasterz nie powinien jednak z tego powodu zaniedbywaæ troski o w³asne ¿ycie wewnêtrzne, a  jak Grzegorz zauwa¿a  s¹ tacy pasterze, dla których troska o codzienne potrzeby wiernych staje siê pretekstem, by
zaniedbywaæ sprawy w³asnego ¿ycia duchowego. Niektórzy bowiem czêsto jakby zapominaj¹, ¿e zostali postawieni nad swymi braæmi dla dobra ich dusz, i ca³ym sercem oddaj¹ siê sprawom wieckim. I gdy je maj¹, z radoci¹ zajmuj¹ siê
nimi, a gdy im ich brak, w dzieñ i w nocy wzdychaj¹ do nich gor¹co. A gdy
przypadkiem s¹ od nich wolni, jeszcze bardziej s¹ zmêczeni tym spokojem. Przeci¹¿enie zajêciami uwa¿aj¹ za przyjemnoæ. Udrêk¹ jest dla nich, jeli nie mog¹
dzia³aæ w sprawach doczesnych. Dochodzi nawet do tego, ¿e ciesz¹c siê z nawa³u
wiatowych niepokojów, nie znaj¹ spraw wewnêtrznych, których powinni nauczaæ38. Skutkiem takiej postawy pasterza s¹ problemy duchowe wiernych. Tote¿ ¿ycie ich podw³adnych niew¹tpliwie staje siê gnune, poniewa¿ chcieliby oni
robiæ postêpy w ¿yciu duchowym, a przyk³ad ich prze³o¿onego staje siê dla nich
przeszkod¹, o któr¹ siê potykaj¹39.
5. SPOSÓB PASTERSKIEJ POS£UGI NAUCZANIA
Ca³¹ ksiêgê trzeci¹ Regula pastoralis powiêca papie¿ Grzegorz Wielki odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób pasterzkaznodzieja powinien pouczaæ swoich wiernych. I papie¿, pouczaj¹c innych pasterzy, k³adzie nacisk na ró¿norodnoæ nauczania. Powo³uj¹c siê na w. Grzegorza z Nazjanzu, stwierdza ¿e: ta
sama nauka nie jest odpowiednia dla wszystkich, gdy¿ nie wszyscy zachowuj¹ te
same obyczaje. Czêsto bowiem jednym szkodzi to, co innym pomaga40.
St¹d pasterzenauczyciele powinni zarówno jêzyk, jak i sam sposób przepowiadania tak dostosowywaæ do s³uchaczy, aby odpowiada³y one potrzebom poszczególnych ludzi, przy tym nie odstêpowa³y od sztuki budowania wspólnoty41.
Jêzyk i sposób przepowiadania powinien byæ dostosowany do wieku s³uchaczy,
ich p³ci, ich statusu materialnego i spo³ecznego, cech charakterologicznych, stanu
wiedzy, ¿ycia religijnomoralnego i wielu innych czynników42.
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6. PASTERSKA REFLEKSJA NAD W£ASNYM ¯YCIEM
I DUSZPASTERSK¥ DZIA£ALNOCI¥

Bardzo ciekawa jest czwarta, ostatnia ksiêga Regula pastoralis. Grzegorz
zwraca siê w niej z ostatni¹ w tym dziele przestrog¹ do tych, którzy i we w³aciwy
sposób zmierzaj¹ do objêcia urzêdu pasterskiego, i ¿ycie ich koresponduje z treci¹ nauczania, jakiego podejmuj¹ siê w dziele duszpasterskiej pos³ugi, a tak¿e
we w³aciwy sposób potrafi¹ oddzia³ywaæ na ludzi stosownie do ich wieku, wykszta³cenia, ¿ycia religijnomoralnego i statusu spo³ecznego. Jednym s³owem, maj¹
szanse odnieæ sukces duszpasterski i maj¹ wiadomoæ, ¿e taki sukces odnosz¹.
I tu mo¿e siê zdarzyæ, ¿e duszpasterz znajdzie siê w niebezpiecznej dla swego
¿ycia duchowego sytuacji.
Przed czym przestrzega Grzegorz? Zdarza siê, ¿e dusza tego, który dobrze
czyni, przestaje pilnie i z obaw¹ uwa¿aæ na siebie i spoczywa bezpieczna w swej
ufnoci. I gdy ju¿ przysypia, chytry kusiciel wylicza jej wszystko, co uczyni³a
dobrego, i w myli pe³nej pychy wynosi j¹ jakoby ponad innych. Z tego wynika,
¿e przed oczami sprawiedliwego sêdziego pamiêæ o cnotach staje siê pu³apk¹ dla
duszy, gdy¿ przypominaj¹c sobie, co uczyni³a, podnosi siê w swoich oczach, a upada w oczach Tego, który jest ród³em pokory43. Krótko mówi¹c, wiadomoæ
w³asnych cnót, sukcesów pastoralnych i id¹cego za tym szacunku spo³ecznego
mo¿e prowadziæ do pychy, je¿eli duszpasterz nie bêdzie nieustannie reflektowa³
tej sytuacji, a przeciwnie, bêdzie siê napawa³ piêknem swej duszy i che³pi³ zas³ugami swych cnót.
Jakiej zatem wskazówki udziela papie¿ Grzegorz takim pasterzom? By nie
tyle cieszyli siê z si³y w³asnego ducha, co raczej nieustannie mieli wiadomoæ
w³asnej s³aboci. Nie pozwól, aby serce twoje unosi³o siê pych¹ z powodu tego,
co widzisz; zdaj sobie z uwag¹ sprawê, kim jeste, aby przenikaj¹c rzeczy najwy¿sze pamiêta³, ¿e jeste cz³owiekiem, a ilekroæ bêdziesz porwany ponad siebie,
aby wêdzid³em w³asnej s³aboci zosta³ do siebie przywo³any. Dlatego gdy obfitoæ cnót nam pochlebia, konieczne jest, by dusza powraca³a do swych s³aboci
i uni¿a³a siê w zbawiennej pokorze. Niech nie patrzy na to, co zrobi³a, lecz na to,
czego zrobiæ zaniedba³a; aby serce udrêczone wspomnieniem s³aboci u ród³a
pokory zosta³o silniej umocnione w cnocie. Czêsto bowiem Bóg wszechmog¹cy,
choæ w znacznej czêci udoskonala dusze pasterzy, w jakiej ma³ej czêci pozostawia³ je niedoskona³ymi, aby janiej¹c podziwu godnymi cnotami ze wstrêtem
myleli o swej s³aboci i nigdy nie wynosili siê z powodu rzeczy wielkich, gdy
wci¹¿ jeszcze z trudem walcz¹ z ma³ymi. A poniewa¿ nie mog¹ zwyciê¿yæ w sprawach ma³ych, niech nie odwa¿aj¹ siê pyszniæ z czynów wa¿nych44.
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KONKLUZJA
Papie¿ Grzegorz Wielki, obejmuj¹c Stolicê w. Piotra w Rzymie, nie tylko
postawi³ za swój g³ówny cel bycie pasterzem dusz, ale tak¿e chcia³ byæ pasterzem
pasterzy  formowaæ innych duchownych w tej bardzo piêknej, ale i trudnej sztuce, jak¹ jest duszpasterstwo. Tak powsta³a Ksiêga regu³y pasterskiej  swego rodzaju podrêcznik dla duszpasterzy. W Regula pastoralis Grzegorz przedstawia
teologiê duszpasterstwa, ale jest to tak¿e dobry podrêcznik psychologii pastoralnej. Mimo ¿e od czasu powstania Regula pastoralis dzieli nas ponad 1400 lat,
pouczenia i spostrze¿enia Grzegorza Wielkiego nie straci³y na swej aktualnoci.
Zawieraj¹ one teologiczn¹ i duchow¹ g³êbiê i przedstawiaj¹ wiele uniwersalnych
treci i rozwi¹zañ zawsze aktualnych problemów. Grzegorza Wielkiego mo¿na
uznaæ za pasterza pasterzy wszystkich czasów.
THE SHEPHERD OF SHEPHERDS: POPE GREGORY THE GREAT
AND HIS BOOK OF PASTORAL RULE
Summary
Not only was Pope Gregory the Great a shepherd himself, but from day one of his pontificate
he attached great importance to the formation of other priests as genuine and good pastors of the
Church. The article analyzes the Popes Book of Pastoral Rule in which he teaches the clergy how to
seek the pastoral office, how to combine pastoral work with ones life and how to instruct particular
groups of the faithful. The advice and observations of Pope Gregory the Great have theological and
spiritual depth. They contain many universal ideas and solutions of ever topical problems. St. Gregory
the Great can be considered the shepherd of shepherds of all times.
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