
ZAKRES MATERIAŁU OBOWIĄZUJĄCY UCZNIÓW GIMNAZJÓW  

PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO FINAŁU KONKURSU 

 

Uczniów przygotowujących się do Finału konkursu obowiązuje znajomość: 

1) dat z całego kalendarium umieszczonego na stronie www.milionodhonorata.pl  w zakładce idea.  

2) Życiorysu bł. Honorata Koźmińskiego umieszczonego na stronie www.milionodhonorata.pl w zakładce idea. 

3) Wiadomości o bł. Honoracie Koźmińskim opracowane na podstawie „ŚWIADECTWO TRWANIA Błogosławiony 

Honorat Koźmiński” Ewy Jabłońskiej Deptuły:  

I.   Droga do Boga 

Dom 

Miasteczko powiatowe Biała Podlaska, które do dzisiaj, choć stało się wojewódzkim, zachowało ślady ubiegłowiecznej drewnianej, 

parterowej zabudowy, było miejscem urodzenia przyszłego ojca Honorata - kapucyna. Przy pewnym wysiłku wyobraźni można odtworzyć 

sobie, jak mógł wyglądać w ówczesnej czterotysięcznej Białej Podlaskiej dom ustabilizowanej rodziny Koźmińskich. W dniu 16 

października 1829 roku urodził się Florentyn-Wacław-Jan-Stefan. Małego nazywano w rodzinie zawsze drugim imieniem. Rodzina 

Koźmińskich była wkorzeniona w Podlasie. Dziadek Wacława był księdzem unickim i ojcem dziesięciorga dzieci, które w przyszłości staną 

się urzędnikami czy oficjalistami na Ziemi Podlaskiej. Ojciec Wacława - Stefan (ósme z kolei dziecko) był jednym z licznych 

przedstawicieli drobnoszlacheckiej, niezamożnej rodziny, która zdobywszy wykształcenie zasiliła szeregi powstającej w okresie 

rozbiorowym warstwy inteligencji. Gdy w 1805 roku żenił się po raz pierwszy, a zarazem rozpoczynał praktykę budowlaną, to w owych 

niespokojnych latach trudno było przypuszczać, że właśnie zawód architekta, wraz z powstaniem Królestwa Kongresowego, kiedy to dużo 

wznoszono budowli, da mu solidne podstawy materialne, rangę urzędniczą oraz osobiste szlachectwo. Wacław był drugim dzieckiem z 
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drugiego małżeństwa ojca. Jego żona, ponad dwadzieścia lat młodsza od męża, mimo młodzieńczego wieku stała się duszą domu. 

Wywodziła się ze spolonizowanej rodziny saskiej Kahlów, jakich wiele osiedliło się w Polsce około połowy XVIII wieku. Wcześnie 

osierociała, otrzymała staranne wychowanie w domu szambelanostwa Dębskich, którzy zajęli się dziewczynką. Ślub w Ostrowie Lubelskim 

(30 XII 1821 r.) oraz fakt, że chrzestną matką Wacława była prezydentowa tego miasteczka, wskazują na związki rodziny Kahlów z wyżej 

wymienioną miejscowością. Nad najwcześniejszym dzieciństwem Wacława zaciążył wybuch powstania listopadowego. W walkach zginęli 

dwaj jego młodociani bracia przyrodni: Ludwik i Franciszek. Skończył się okres autonomii i względnego dobrobytu kraju, przyszły represje 

i długotrwałe lata stanu wojennego. Likwidowane i tłumione było polskie życie kulturalne, konsekwentnej rusyfikacji poddawane były 

urzędy i szkoły. Dzieciństwo oraz lata dorastania Wacława upływają w sposób typowy dla generacji Polaków lat międzypowstaniowych. Aż 

do lat gimnazjalnych łagodzi je ciepła, serdeczna atmosfera domu, troskliwość matki o „prawdziwie polskie wychowanie” i zapobiegliwość 

ojca, prawego i uczciwego człowieka, który wytężoną pracą zawodową starał się o utrzymanie rodziny - powiększonej jeszcze o trzy 

młodsze córki (jedna z nich zmarła w niemowlęctwie). 

Rozdarcia 

Wacław jako roczne dziecko nie mógł pamiętać wydarzeń powstania listopadowego, choć bezpośrednio dotknęły one jego rodzinny dom. 

Przeżyciem dla jedenastoletniego chłopca stała się konieczność opuszczenia Białej Podlaskiej. Być może, że obok spraw zawodowych ojca 

przyczyną opuszczenia Podlasia stała się proweniencja unicka rodziny. Wacław był wnukiem księdza unickiego i właściwie nie wiadomo 

dokładnie, na jakiej zasadzie ojciec jego uważał się za katolika. Wprawdzie ostre represje wobec unitów dotknęły w tym czasie tylko ziemie 

dawnej Rzeczypospolitej, włączone bezpośrednio do Imperium carów, Biała była jednak miasteczkiem pogranicznym Królestwa 

Kongresowego, terenem mieszanym wyznaniowe. Wchodziła w skład diecezji podlaskiej, którą zarządzał biskup Marceli Gutkowski 

(wcześniej: lojalista i przeciwnik listopadowego zrywu zbrojnego). Widząc prześladowania religijne, zmuszanie unitów do przechodzenia na 

prawosławie, biskup swoje kościelne „non possumus” wyraził niedługo po upadku powstania, a konsekwencją jego oporu miało się stać 

wywiezienie go w głąb Rosji. Przeniesienie się rodziny Koźmińskich do Włocławka w 1840 roku zbiegło się w czasie z tą sprawą. 

Wykorzenienie z rodzinnego Podlasia nałożyło się na konieczność opuszczenia rodzinnego domu, gdyż we Włocławku nie było gimnazjum. 

Wacław wraz z o rok starszym bratem - Aleksandrem - został oddany do znanego z dobrego poziomu dydaktycznego, ale już wówczas 

zrusyfikowanego - gimnazjum w Płocku. W późniejszych latach przyszły ojciec Honorat niechętnie mówił o swych latach szkolnych, pod 

koniec których przeżył ostry kryzys - tracąc wiarę. Być może, że stało się to pod wpływem przyjaźni z niewierzącym Kazimierzem 

Lemańskim, kolegą szkolnym, u którego matki obaj młodzi Koźmińscy mieszkali na stancji. Być może, nie bez wpływu pozostały tu 

samokształceniowe kółka uczniowskie. Stan głębokiej depresji, w jaką młody chłopak popadł, da się w jakiejś mierze porównać z 



przeżyciem Adama Chmielowskiego - późniejszego św. brata Alberta, gdy musiał opuścić nowicjat jezuicki i leczyć się w zakładzie dla 

umysłowo chorych w Kulparkowie. Chodziło o namacalne dotknięcie dna własnej bezsiły. Okoliczności były dla Wacława jeszcze bardziej 

dramatyczne. Dopiero miał wejść na drogę poszukiwania Boga, podczas gdy Adam Chmielowski, trafiając do jezuitów, był już w pogoni za 

Bogiem. Kilkumiesięczna izolatka, przesłuchania i wymyślny system psychicznych presji, a także niedomagania fizyczne połączone z 

poczuciem beznadziei. I właśnie w takich warunkach chłopak przeżył wstrząs łaski: niemal dotykalne ujawnienie się mocy Bożej nad nim, i 

to w takim stanie, w którym prawie przez trzy tygodnie pozostawał jakby bez przytomności, utraconej po bluźnierczym pytaniu: „To Tyś 

jest Bóg?” - kojarzącym się z Konradowską „Wielką improwizacją” - z „Dziadów”. Co się dokonało między nim a Bogiem w dniu 15 

sierpnia 1846 roku - pozostanie tajemnicą. Późniejszy o. Honorat do końca życia zachowa żywe wspomnienie, że był ową owcą, która 

odłączyła się od stada i za którą pośpieszył Pan - Dobry Pasterz; do końca swych dni czuł się grzesznikiem pokutującym, niewypłacalnym 

dłużnikiem. Przeżyta konwersja zaważy na kształcie jego życia duchowego, nad jego szczególnym nachyleniem się nad tymi, których miał 

jednać z Bogiem. A jednał również i w tymże X Pawilonie - tych, na których miano wykonać wyrok śmierci. Wyjątkowość wezwania pojął 

od razu. Po latach w swym „Notatniku duchowym” napisze: I czułem to dobrze od samego początku, to jest od pierwszej chwili 

wybawienia, że do Boga należę i Jemu całkowicie oddać się powinienem, i służyć Mu gorliwiej, chociaż tak długo się temu głosowi 

opierałem. Ślad wstrząsu Bożej łaski, jaki był jego udziałem, znaleźć można w znamiennych słowach zamieszczonych w jednej z 

dewocyjnych książek, którą napisał: Znaliśmy człowieka, który przez nieszczęśliwe szkolne wychowanie żył długo bez pamięci na Boga. 

Jednego razu, zostając w samotności uczuł dotykalnie, jakby Oblicze Boże na nim spoczęło i wtedy odezwał się słowy dawno nie 

powtarzanymi: „Ojcze nasz”. Odtąd wiara powoli i coraz bardziej wracała do jego serca i w końcu przywiodła do poświęcenia się Bogu na 

służbę. Zetknięcie własnej małości z wielkością Boga i zwrócenie się Doń „Ojcze nasz”... Ta świadomość „chodzenia przed Obliczem 

Pańskim” nie opuści go aż po kres jego długiego życia. Na kilkanaście miesięcy przed śmiercią, w 1915 roku, gdy wokół klasztoru w 

Nowym Mieście nad Pilicą huczały strzały armatnie zbliżającego się frontu, rekapitulując swoje z górą osiemdziesięcioletnie życie - pisał: 

Dopiero teraz przy huku armat poznałem, w jakim zaślepieniu zostawałem, i zrozumiałem całą przepaść moich zbrodni, i nie mogłem wyjść 

z podziwu, jak Bóg mógł mi udzielać tylu łask, gdy ja nie obżałowałem dotąd starych grzechów. Tłumaczę sobie, że Najsłodszy Zbawiciel 

litując się nade mną przyjął mój żal i wyjednał mi przebaczenie i to mnóstwo łask darmo danych, obawiając się, abym nie wpadł w rozpacz, 

poznawszy całą przepaść swojej nicości. I jeszcze jeden rys przeżytego w więzieniu nawrócenia: całkowite zawierzenie Maryi. Gorące 

nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny cechowało w owych - jakże trudnych dniach - matkę młodocianego więźnia Cytadeli. W swoim 

„Notatniku” stwierdził: Matka Boża, ubłagana przez moją Matkę, bo sam nie myślałem o poprawie, przyczyniła się do Pana Jezusa, iż 

przyszedł do mnie do celi więziennej i łagodnie mnie do wiary przyprowadził. Wacław nie mógł wiedzieć, czy kiedykolwiek powróci do 

swoich, nie wiedział także, że po pół roku od pamiętnego przeżycia nagle otworzą się przed nim bramy więzienne, ale właśnie te miesiące 



samotnego trwania przed Obliczem Pana w izolatce więziennej położyły mocny fundament dla jego życia modlitwą, bo jak sam pisał: 

„Odtąd całą gorycz więzienia tak mi Bóg odjął, że mi się ono w raj zamieniło. Tam pokochałem samotność i rozpocząłem życie duchowe”. 

W niedzielę Męki Pańskiej (21 III 1847 r.) niespodzianie otworzyły się przed nim bramy Cytadeli. Powrócił na trzeci rok studiów. Ten 

osiemnastoletni chłopak osiągnął już wówczas znaczny stopień dojrzałości chrześcijańskiej, a także usłyszał wezwanie: „Pójdź za Mną”. 

Odnalazł przyjaciela w Janie Drewaczyńskim,  studiującym malarstwo w Szkole Sztuk Pięknych, i wspólnie z nim zamieszkał. Życie ich 

wprawdzie rozdzieliło, ale przyjaźń pozostała, gdyż późniejszy gorliwy tercjarz dominikański w Rzymie, nazywany polskim „Fra Angelico”, 

do końca życia korespondował z przyszłym kapucynem. On to też zapewne zetknął go z kapłanem, który miał się stać przez całe 

dziesięciolecia jego kierownikiem duchownym - o. Leszczyńskim - kapucynem, z którym Drewaczyński się przyjaźnił. Leszczyński - 

absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, „bałaguła”   podolski,   żołnierz  powstania  listopadowego, któremu udało się bez represji 

powrócić do swego majątku, człowiek szerokich horyzontów myślowych i dużej kultury intelektualnej - późno odkrył wezwanie Boże. Nie 

mogąc wstąpić do kapucynów tzw. prowincji ruskiej, gdyż na „ziemiach zabranych” po represyjnej kasacie klasztorów w 1832 roku 

przyjmowanie do nowicjatów zostało bądź wstrzymane, bądź ostro ograniczone - w 1844 roku zgłosił się do kapucynów w Warszawie. Gdy 

młody Wacław zetknął się z nim około połowy 1847 roku, Leszczyński był już poszukiwanym kierownikiem duchownym i wziętym 

kaznodzieją. Spowiednik potwierdził powołanie Wacława, ale polecił mu jeszcze czekać. Powrócił on więc na studia w roku akademickim 

1848/49, ale już ich nie dokończył. 18 grudnia 1848 roku zgłosił się do furty nowicjackiej w Lubartowie. Dziesięć dni wcześniej, w dniu 

Niepokalanego Poczęcia NMP, przeżył kolejne rozdarcie - dramatyczne pożegnanie z matką we Włocławku, które obydwoje długo 

zachowają w pamięci. 

Duszpasterskie zaangażowania wspólnotowe 

Z prac wspólnotowych wczesnych lat jego życia zakonnego trzeba wskazać na posługę kaznodziejską i na udział w tzw. „misjach 

ludowych”. Była to forma intensywnej katechizacji w jednym z kościołów parafialnych, do którego zapraszał proboszcz. Nauki misyjne 

trwały od kilku dni do dwóch a nawet trzech tygodni. Ściągali na nie ludzie i z sąsiednich parafii. Ta forma podstawowego nauczania 

chrześcijańskiego upowszechniła się w drugiej połowie XVIII wieku, stając się szczególną domeną jezuitów oraz zakonów żebrzących. W 

okresie rozbiorów ograniczana - podupadła, a w latach stanu wojennego, latach wielkorządztwa Paskiewicza, praktycznie przestała istnieć. 

Właśnie kapucyni u schyłku życia „Księcia Warszawskiego” otrzymali kilka pozwoleń na misje, później wykorzystywali lata „odwilży”, 

jakie nastąpiły po zakończeniu wojny krymskiej. Młody Honorat brał udział w misjach na Podlasiu, misjach o szczególnym znaczeniu dla 

męczeńskiej przyszłości tego terenu, zamieszkanego przez ludność mieszaną: katolicką i unicką, która wspólnie w nich uczestniczyła. 

Kapucyńskie ekipy misjonarskie były tworzone spośród zakonników różnych klasztorów prowincji i dobierane starannie. Zaliczenie do 



takiej ekipy młodego kapłana zakonnego stanowiło rodzaj promocji. Innym zaangażowaniem duszpasterskim, które kapucyni pełnili jako 

wspólnota - była posługa duchowa w więzieniach, przejęta po skasowaniu jezuitów. Między innymi kapucyni obsługiwali sławną Cytadelę. 

Honorat wielokrotnie przechodził już jako kapłan przez bramę więzienną, która się niegdyś za nim zatrzasnęła. Lata 1861-1864 przyniosły 

wiele cierpień, poniewierki, zsyłek oraz wyroków śmierci. Kapucyni byli coraz częściej wzywani do najtrudniejszej służby kapłańskiej - do 

posługi skazańcom. W tym miejscu wypada dotknąć stosunku o. Honorata do wydarzeń powstańczych w wymiarach jego życia 

wspólnotowego. Polska prowincja kapucynów wykazała się najwyższym spośród zakonów Królestwa Kongresowego zaangażowaniem 

patriotycznym, tak w czasie manifestacji, jak i w powstaniu styczniowym. Spośród 119 zakonników (łącznie z konwentem krakowskim, 

który należał do tej prowincji) aż 62 było represjonowanych za „sprzyjanie buntowi”, na dwu zakonnikach wykonano wyroki śmierci. 

Honorat Koźmiński nie entuzjazmował się manifestacjami religijno-patriotycznymi, wyrażając obawy przed instrumentalizacją narodową 

religii. Przeciwny był też zrywowi zbrojnemu. Jego logiczny „architektoniczny” umysł jasno oceniał sytuację, przewidywał straszne skutki 

represyjne przy takiej dysproporcji sił i braku przygotowania. Prawdziwy patriotyzm polegał według niego nie na zrywach czy gestach, lecz 

na konsekwentnych czynach, wszelkimi sposobami zmierzających do praktycznego realizowania ducha Ewangelii tak na płaszczyźnie 

ekonomicznej i społecznej, jak i narodowej. Lojalistą nigdy nie był. Rozbiory i tłumienie dążeń wolnościowych uważał za zbrodnię 

popełnioną na narodzie. O zniknięciu państwa polskiego z mapy Europy tak się w jednej ze swych rozprawek wyraził: była to w dziejach 

świata grabież niesłychana, wołająca o pomstę do nieba i o obronę do całej Europy. Bo o jakiż to kraj chodziło? O kraj, który w swoim 

czasie był najpotężniejszy i największy ze wszystkich krajów chrześcijańskich, który najwięcej przysłużył się całej Europie, będąc murem 

obronnym od napaści Turków i Tatarów, przez co pozwalał innym krajom urządzać się społecznie, rozwijać przemysł, handel; kraj, który 

wsławił się rycerstwem swoim nad wszystkie narody i któremu całe chrześcijaństwo winno swoje ocalenie kraj, który nigdy nie był 

zaborczym, ale raczej apostołem wolności i dlatego państwom dążącym do samowładztwa i tyranii niedogodny. Budowniczemu w 

zakonnym habicie chodziło o to, aby naród skonsolidował się wewnętrznie, wypełnił swą dziejową misję chorążego wolności i stał się 

naprawdę zdolny do suwerenności. Gdy pod koniec życia przeżywał wraz z całym społeczeństwem nadzieje obudzone w 1905 roku, zwrócił 

się z apelem do podległych mu zgromadzeń, który odzwierciedla, jak widział drogę do wolności: Bądźcie wierne powołaniu swemu, 

starajcie się o świętość, a zobaczycie, że Bóg bez jednego wystrzału przywróci Polskę. Trwanie przy wartościach oraz wyciąganie do końca 

wniosków z powołania zakonnego - w tym widział swoją służbę Ojczyźnie. Z brutalną i krwawą rzeczywistością powstania o. Honorat 

zetknął się przez pryzmat potrzeb ludzkich i wielkiego cierpienia. Spełniał ową najtrudniejszą posługę - dysponowanie skazanych na śmierć. 

Pośróc bardziej znanych osób - towarzyszył aż do końca: Ludwikowi Jaroszyńskiemu - dwudziestodwuletniemu czeladnikowi 

krawieckiemu, zamachowcy na życie wielkiego księcia Konstantego Mikołajewicza; własnemu współbratu - o. Agrypinowi Konarskiemu, a 

także trzydziestodwuletniemu Janowi Jeziorańskiemu - komisarzowi ekspozytury powstańczej, straconemu wraz z Trauguttem 5 sierpnia 



1864 roku. Obraz kapucyna z krzyżem, towarzyszącego skazanym wiezionym na wózkach na miejsce kaźni, wrósł w panoramę ówczesnej 

Warszawy. Trwanie aż po kres przy tych, którzy płacili swym życiem Ojczyźnie! O dramatyzmie przeżyć o. Honorata świadczą zapiski 

tyczące dysponowania na śmierć Jaroszyńskiego oraz o. Konarskiego, który dojrzał do głęboko chrześcijańskiego przyjęcia śmierci i urósł 

do symbolu męczennika narodowego w habicie. Nazwisko Jana Jeziorańskiego figuruje w „Notatniku”, o. Honorata w spisie intencji 

specjalnych, w których modlił się w czasie sprawowania Mszy św. do końca swych dni. Ten poniewierany i bity w więzieniu człowiek w 

pewnym momencie załamał się i zaczął zeznawać, nikogo jednak nie wydając, a całą „winę” biorąc na siebie; potem zeznania odwołał. 

Wyrok śmierci go zaskoczył, zostawiał dwie córeczki i żonę w ciąży. Opatrzność zesłała mu kapłana, który sam doświadczył, czym jest 

Cytadela. W liście pożegnalnym do żony widnieją słowa przebaczenia dla katów. Umierał bowiem z podobnym nastawieniem jak tracony 

razem z nim Rafał Krajewski, który w ostatnim przesłaniu, w słowach przeznaczonych dla najbliższych, napisał między innymi: Z upadłej 

sprawy - Ojczyźnie Zostawmy posiew przyszłości, Gdy krwi nie stało - w spuściźnie Oddajmy na siew swe kości. Siew dla przyszłości 

rozpleni, Kto szubienicę w Krzyż zmieni. Siew dla przyszłości - to był również rdzeń przemyśleń o. Honorata. 

IV.  Wymiar świadectwa ewangelicznego 

Odpowiedź na wyzwanie czasów 

„Kapłan z ludzi wzięty - dla ludzi postanowiony” (Hbr 5,1). Tych słów przez przeszło półwieczne życie kapłańskie o. Honorat był głęboko 

świadomy. Przez całe swe zakonne i kapłańskie życie szukał odpowiedzi na wyzwanie swoich czasów, odpowiedzi w pełni chrześcijańskiej. 

Już jako młody kapłan widział słabości polskiego katolicyzmu i swoistego kształtu rodzimej religijności: emocjonalnej, niepogłębionej, 

często instrumentalnej w stosunku do treści patriotycznych (co zwłaszcza ujawniło się w okresie manifestacji religijno-patriotycznych 

poprzedzających wybuch powstania styczniowego). Dostrzegał również, jakie spustoszenia czyni w społeczności Polaków niewola, brak 

bytu suwerennego. Całym swym życiem dzielił dramatyzm dziejów polskich. Gdy dysponował na śmierć skazańców z bliska mu było dane 

patrzeć na te kolejne „kamienie rzucane na szaniec” w styczniowym zrywie. Doceniał ich ofiarę, gdyż przygotowując na szubieniczną 

śmierć czy spowiadając tych, którym kaźń w ostatniej chwili zamieniano na syberyską katorgę-powtarzał: „Pamiętajcie, że jesteście 

ofiarami, po których przyjdzie miłosierdzie Boże dla Kraju”. Zarówno jego samego, jak i wspólnotę zakonną dotknęły represje. Gdy z 

perspektywy lat patrzy się na jego postać, trudno sobie zdać sprawę, że był to człowiek ponad półwiecze internowany, w tym zamknięciu 

ciągle inwigilowany, poddawany różnorodnym szykanom, przesłuchaniom, rewizjom oraz różnego typu szantażom. Dla swoich działań 

apostolskich nie zawsze też znajdował zrozumienie u współbraci. Zdawać by się mogło, że znalazł się - po kres swoich dni - w sytuacji 

ubezwłasnowolnienia. Ale był człowiekiem konsekwentnej wiary, nadziei i miłości, który przez pryzmat dusz ludzkich, coraz liczniej 

otaczających jego konfesjonał, potrafił odczytywać wyzwanie czasów wyjątkowych i wyjątkowo trudnych. Pragnął bytu niepodległego 



Ojczyzny - i gorąco się w jej intencji modlił. Ufał głęooko Bożej Opatrzności. Ale drogę, którą uważał jako konieczną do przebycia, drogę 

wiodącą do wolności, widział nie w chwytaniu za broń, ale w „wybiciu się na podmiotowość chrześcijańską”, w przeciwstawianiu się 

poczuciu beznadziei i marazmowi, w tworzeniu więzów solidarności międzyludzkiej, zakorzenionych na autentycznym przeżyciu własnego 

chrześcijaństwa. Dalekosiężność widzenia spraw, nieustanne wychodzenie naprzeciw potrzebom chwili rodziły się u o. Honorata z au-

tentyzmu wiary i dalekie były od intelektualizowania i teoretycznych dywagacji. Był to wielkiego formatu pragmatyk. Natomiat trudność 

sprawiało mu chociażby redagowanie reguł poszczególnych wspólnot, jakie powołał do życia. Walcząc o precyzyjność myśli - redagował je 

po kilka lub nawet po kilkanaście razy. Był w tym zresztą samotny; nie miał ani odpowiedniego przygotowania, ani pomocy współbraci, ani 

nawet szerokiego dostępu do książek z dziedziny prawa kanonicznego. Jak wydaje się, o. Honorat - w ciągu swego tak zapracowanego życia 

- nie miał wiele czasu na dokształcanie się i szerszą lekturę.  

Warszawskie „przebudzenie” 

Gdy o. Koźmiński jako neoprezbiter stanął do dyspozycji swej wspólnoty zakonnej - w Królestwie Polskim, a zwłaszcza w Warszawie - 

można było zaobserwować pewne symptomy „przecknięcia się” religijnego, przejawiające się między innymi w powstawaniu wokół 

gorliwszych kapłanów (w szczególności zakonnych) nieformalnych grup ludzi, chcących nie tylko prowadzić intensywniejsze życie 

religijne, ale również podejmować, w miarę bardzo jeszcze skromnych możliwości trwającego stanu wojennego, różnorodne dzieła 

charytatywne i społeczne. Wybitną rolę w tym procesie odegrali kapucyni, w szczególności zaś o. Beniamin Szymański – wielokrotny 

prowincjał i reformator prowincji polskiej, później biskup podlaski, który zainicjował reaktywowanie tercjarstwa kapucyńskiego. Podobną 

rolę odegrał również o. Prokop Leszczyński, wyróżniający się wśród kapucynów nie tylko żarliwością religijną, ale intelektem i wielką 

kulturą osobitą, kolejny prowincjał, któremu nadano później miano „ojca duchownego Towarzystwa Rolniczego”. Jego to właśnie młody 

Honorat obrał sobie za przewodnika. Gorliwość i zdolności organizacyjne młodego Honorata szybko zwróciły uwagę przełożonych, a 

zwłaszcza o. Beniamina Szymańskiego, który oddawał mu kolejne pola pracy duszpasterskiej. Jedną z pierwszych form działalności 

apostolskiej, jaka mu została zlecona, była opieka nad powstającymi w Warszawie kołami Żywego Różańca. Ożywienie kultu maryjnego 

ujawniło się po ogłoszeniu w 1854 roku przez Piusa IX dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny (w zaborze rosyjskim 

wszechwładny imperator Rosji zezwolił na ogłoszenie tego dogmatu w rok później - po gruntownym zbadaniu przez komisję ekspertów, czy 

nie godzi on w carskie samodzierżawie). Polska pobożność maryjna wzbogaciła się w tym czasie o adaptację do potrzeb rodzimych 

nabożeństwa majowego oraz wspomnianego Żywego Różańca - oba nabożeństwa narodziły się i rozwinęły we Francji. Żywy Różaniec 

okazał się formą kultową niezwykle odpowiadającą na potrzebę jednoczenia się ludzi i wzajemnego spotykania, przynajmniej w 

piętnastoosobowych grupach, a ponieważ nie był formalną organizacją kościelną, nie podlegał restrykcjom ustawodawstwa „ery 



paskiewiczowskiej”. Już w tym pierwszym zaangażowaniu duszpasterskim młodziutkiego Honorata ujawniła się zasadnicza linia obecna we 

wszystkich jego zaangażowaniach, a mianowicie zespolenie celu religijnego ze społecznym. Zalecał poszczególnym piętnastkom, czyli 

„różom”, zależnie od statusu społecznego - prace stosowne, a przede wszystkim obowiązek dostrzegania potrzeb i potrzebujących. Warto 

odwołać się tu do świadectwa współczesnego, Marii Górskiej, jednej z penitentek o. Honorata: (Koźmiński) we wszystkich sferach 

towarzystwa umiał dusze pobudzać do czynu, sam był niezmordowany, dzieci cały dzień spowiadał, mówił kazania, miewał konferencje na 

zebraniach, które cała Warszawa znała pod imieniem „Róż”. Chciał on po tym ogromnym rozbiciu w czasie panowania Mikołaja powiązać 

między ludźmi stosunki, nauczyć dla jednego celu pracować. Musiała być ta potrzeba rzeczywistą, bo w przeciągu paru lat cała Warszawa 

powiązała się w „Róże”, a mówiono potem, że moja matka swoją gorliwością przyczyniła się do powstania, które zastało tę pierwszą 

organizację już gotową. Rzeczywiście, podobne insynuacje figurują w oskarżeniach policji tajnej. Władza bardzo lękała się spotykania się 

ludzi między sobą, nawet jeżeli odbywało się ono na płaszczyźnie religijnej. W miarę relatywnego liberalizowania się stosunków poli-

tycznych w Królestwie, po klęsce, jaką Rosja poniosła w wojnie krymskiej, a także po śmierci Mikołaja I - możliwe stały się i pewne formy 

organizacyjne. Ówczesny prowincjał a zarazem komisarz generalny kapucynów, wspominany już o. Beniamin Szymański, zlecił o. 

Honoratowi bliższe zajęcie się tercjarstwem kapucyńskim i przekształcenie go z indywidualnej formy pobożnościowej - we wspólnotową, 

kongregacyjną. Było to skądinąd ważne doświadczenie dla młodego zakonnika o czteroletnim zaledwie stażu kapłańskim, gdyż posłużyło 

jako nauka do zakładania w przyszłości zgromadzeń ukrytych. Od końca lat czterdziestych ubiegłego wieku do tercjarstwa 

franciszkańskiego przy kapucynach garnęły się kobiety z różnych stanów społecznych. Zaktywizowanie tej formy pobożności przyciągnęło 

zainteresowanie kobiet z tzw. warstw wyższych posiadających znaczny wpływ w swoich środowiskach. Ożywienie religijne grup 

inteligenckich przed wydarzeniami styczniowymi stanowiło czynnik niezmiernie istotny dla tego, co można określić mianem duchowości 

pokolenia roku 1863. Tworzenie bardziej zwartych grup wspólnotowych, żyjących według III reguły św. Franciszka, wymagało wyposaże-

nia młodego o. Honorata w szersze uprawnienia niż te, których mógł mu udzielić prowincjał, nawet jeśli jednocześnie posiadał on 

uprawnienia komisarza generalnego. Takie uprawnienia o. Koźmiński otrzymał od generała, o. Salwatora Saba z Oziery, potwierdzone w 

całej rozciągłości w 1860 roku, gdy następca na urzędzie o. Salwatora, generał Mikołaj Bacchini, niepodziewanie przybył na wizytację 

prowincji polskiej. Była to zresztą pierwsza i zarazem ostatnia wizytacja generała po reerekcji prowincji w 1810 roku. Ojciec Mikołaj miał 

możność osobiście stwierdzić, czym był rozwój dzieła tercjarskiego pod opieką duchową o. Honorata. Fakt otrzymania uprawnień i 

potwierdzenia słuszności obranego przez niego kierunku był dlań niezwykle ważny, również i na przyszłość, dawał mu bowiem dość 

znaczną swobodę działania, kładąc jednocześnie na jego poczynaniach pieczęć posłuszeństwa zakonnego. Rozszerzone kompetencje o. 

Koźmińskiego okazały się wprost nieodzowne w okresie trwającego długie dziesiątki lat internowania w dwóch, kolejno, klasztorach eta-

towych, gdy wszelkie poczynania musiały odbywać się w swoistej konspiracji, gdy nie było ani możliwości, ani czasu na porozumiewanie 



się z Rzymem. Ucinało to wreszcie wiele zarzutów, czynionych mu nie tylko przez władze rosyjskie czy specyficznie nastawione - 

kościelne, ale nawet stawiane przez własnych współbraci, często nie pojmujących istoty jego dzieła. 

 

4) Referat: „Od niewiary do wiary żywej – droga Ojca Honorata”; Grzegorz Filipiuk OFMCAP Warszawa 2013 

Niewiara 

Niewiara, bunt, zaparcie się Boga, ateizm, jakkolwiek byśmy nazwali ten stan, jest to zerwanie lub poważne nadszarpnięcie relacji z 

Bogiem. Doświadczył tego również Wacław Koźmiński, który w młodości, będąc wychowanym w dobrej katolickiej rodzinie, chodząc do 

kościoła, przyjmując sakramenty, a nawet będąc ministrantem przy ołtarzu, zobaczył, że nie daje to jeszcze gwarancji na wierność i 

religijność. Czy to oznacza, że wiara jego dzieciństwa była słaba? Czy rodzice popełnili jakiś błąd w wychowaniu małego Wacława? Trudno 

odpowiedzieć na takie pytania, tym bardziej, że nie zadalibyśmy ich, gdyby kryzys wiary wżyciu Wacława nie przyszedł. A po co 

przyszedł? Dlaczego młody gimnazjalista nie przetrwał próby i odstąpił od wiary w Boga? I czy rzeczywiście stało się to w gimnazjum? 

Właściwie nie wiadomo, kiedy to się stało, i czy to był nagły zwrot w życiu Wacława, czy stopniowo, codziennie, ktoś miał na niego tak 

wielki i tak niebezpiecznym wptyw. Czytając dotychczas napisane biografie, pozostajemy w zakłopotaniu. Maria Werner OSU napisała w 

jednej z najobszerniejszych wydanych drukiem biografii bł, Honorata1, że Wacław stracił wiarę w 1844 r., gdy kończył gimnazjum w 

Płocku. Według autorki stało się to pod wpływem starszych kolegów, a szczególnie jednego, z którym się przyjaźnił. Wstanie niewiary 

ukończył gimnazjum i rozpoczął studia w Warszawie. W innej książce, Boży Architekt, pod redakcją ojca Gabriela Bartoszewskiego, 

podano, że „Wacław Koź-miński w wyniku bliżej nie znanych kontaktów konspiracyjnych, przeszedł okres silnego oddziaływania 

romantycznych «Sturm und Drang» (Burzy i naporu). Stało się to w wyniku trudnych do wyjaśnienia przewartościowań intelektualnych, 

mających miejsce przed ukończeniem płockiego gimnazjum. Wacław przeżył poważne rozterki duchowe, zakończone młodzieńczym 

niedojrzałym ateizmem”. Zaraz potem autorzy dodają, że w stanie „deklarowanej niewiary” Wacław ukończył gimnazjum w 1844 r. Ojciec 

Claude Charles Billot, autor książki Odnaleziony przez Jezusa, również twierdzi, że wpływ kolegów gimnazjalnych odegrał decydującą rolę 

w ateizmie Wacława. 

Nie byłoby w tym nic dziwnego, i widzimy powyżej jednomyślność biografów, gdyby nie pewne rozbieżności. Otóż Maria Werner napisała, 

że po ukończeniu gimnazjum w Płocku Wacław wrócił na rok do Włocławka, gdzie przez rok terminował u swojego ojca Stefana, ucząc się 

wykonywać projekty architektoniczne4. Podobnie napisał ojciec Gabriel Bartoszewski w malej książeczce pt. Jezus przyszedł do mnie do celi 



więziennej. Z tego wynikałoby, że Wacław pojechał na studia do Warszawy w 1845 roku, odwieziony w sierpniu przez ojca, który 2 

września tego roku nagle zmarł, na skutek jakiejś rany nogi. Odnaleziony przez Jezusa i Boży architekt podają rok 1844 jako czas 

rozpoczęcia nauki w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. Zatem nie było, według tych autorów, żadnego rocznego pobytu we Włocławku. 

Myślę, że błahą z pozoru kwestię może rozwiązać lista studentów, którzy na dany rok zostali przyjęci do Szkoły, jeżeli oczywiście taka 

zachowała się. To pierwszy postulat badawczy. Na tym na razie się zatrzymajmy: Wacław kończy gimnazjum w 1844 roku - jak uważają 

niektórzy - wstanie „deklarowanej niewiary” i w 1844 lub w 1845 rozpoczyna studia w Warszawie, rozwijając się w tych przekonaniach. Na 

czym polegała ta niewiara, co w tym czasie Wacław robił, jak się zachowywał? 

Żeby opisać ateizm Wacława, posłużę się kluczem, który powstał dużo później, w rozważaniach Honorata o Eucharystii jako Tajemnicy 

tajemnic. Tamże Honorat odkrył, z pewnością odnosząc się do doświadczeń swojego życia, że „trzy są źródła niewiary”. 

„Pierwsze źródło niewiary to zaniedbanie praktyk religijnych, które powoli przywodzi do utraty skarbu wiary”. Jakże często powtarzane są 

w rachunkach sumienia zaniedbania: nie modliłem się, nie chodziłem do kościoła, nie przystępowałem do sakramentów. Dlaczego? Brak 

czasu, inne ważne albo ważniejsze sprawy, praca, a może rodzina, czy środowisko, w którym żyje, albo jeszcze inne błahe rzeczy, które 

skutecznie przeszkadzają mi uczynić moją wiarę żywą. Bł. Honorat nie mówił, że to brak wiary odciąga od praktyk religijnych, ale to 

właśnie zaniedbanie ich powoduje utratę skarbu wiary. Pobożność i religijność, które z pewnością są na zewnątrz świadectwem naszych 

wewnętrznych przeżyć, umacniają naszą wiarę. Jeśli jednak brak tych praktyk, wtedy łatwo wiarę stracić. 

W swoim Notatniku duchowym Honorat bardzo dokładnie wyrzucał sobie wszystkie wykroczenia przeciwko wierze. Pod koniec życia 

oskarżał się: „Więc byłem gorszy od Woltera i od Lutra, boć oni wierzyli w Boga, i gorszy od szatana, bo i on wierzy, a nawet nie odważa 

się bluź-nić, bo się boi Boga”. Zwierzał się przed sobą, że do swojej niewiary przekonywał innych młodych ludzi: „A ja popełniłem rzecz 

sto razy i tysiąc razy gorszą, bo publicznie pouczałem, że Boga nie ma i przekonywałem kolegów, to należałoby mi się ćwiartowanie w 

kołach”. „Jeszcze straszniejsze buntowanie stworzeń przeciwko Stwórcy; kto może zmierzyć zuchwałość szaleństwa i ostatnią bezbożność, a 

to wszystko przeszło jakby dziecinna swawola”. Tu właściwie należałoby dać znak wycięcia i zostawić jeden przypis: Tamże, s. 548-549. 

Bł. Honorat potwierdzał swoje zaniedbania praktyk religijnych, a także konkretne złe uczynki przeciw wierze. W 1915 roku zapisał w 

Notatniku: 

„Wstydzenie się mówić pacierz, przeżegnać się, ukłonić przed kościołem. Kto się mnie zawstydził przed ludźmi, Ja go się zawstydzę przed 

Ojcem. Kto mnie zaręczy, że mnie ominie ta kara, jeżeli nie miałem za to odpowiedniego żalu. I dziś go nie czuję, tak jakby należało, ale 

uciekam się do skruchy, jaką miał Zbawiciel w Ogrójcu. (...) Naśmiewanie się z rzeczy świętych i z Boga samego {...). Grzech daleko 



większy od tych, co się naśmiewali z Chrystusa przy koronowaniu cierniem lub u Kajfasza. Czyż pomyślałem kiedy o tym przy 

spowiedziach? (...) Naśmiewanie się ze świętych, z Pisma św - o św. Piotrze - kura i św. Marcinie, igraszkę robić z męki Pańskiej. 

Oburzałem się na księży i na zakonników, nazywając ich darmozjadami i pasibrzuchami, za co mnie Bóg ukarał, że w Zakonie stałem się 

pasibrzuchem, objadałem się ze zwierzęcą chciwością i stałem się otyłym aż do obrzydliwości i choć mnie dobroć Boska od psiego głodu 

uwolniła, zawsze została taka zwierzęcość, że nawet przy rozmyślaniu przy stole czuję się porywanym żarłoctwem, jedząc z pośpiechem i z 

obłudą kryjąc się ze swym obżarstwem. Dziwić się na-łeży, że Bóg do takiej obrzydliwej istoty może się nakłaniać i modlitw jej słuchać, i 

łaski swej użyczać. Chwała Mu nieskończona. Czytanie książek zakazanych - nie obżałowałem i bluźniercze wiersze. Nie modliłem się 

przez parę lat, to samo ciężki grzech, jak bydlę, a Bóg znosił i strzegł swego wroga. Do kościoła tylko dla obrazy Boskiej. Straszne 

zgorszenie i zniewaga wobec Boga u Reformatów. Szyderstwa u Karmelitów, dziwię się, że się kościół nie zapadł, stokroć gorsze od Rady 

Kajfasza i żołdactwa Piłata. Nigdy dość obżałować nie można by. Posty lekceważone, kiełbaska w Wielki Piątek. 

Dalsze słowa powyższego fragmentu to wyraz ogromnego żalu z powodu odejścia od Boga i Kościoła oraz świadomości tego, Kogo ten 

młody student obrażał i jaką sobie krzywdę wyrządzał. Honorat wyznał: „Jestem prawie pewny, że z nieskromnych rzeczy nie spowiadałem 

się z głupoty, a przecież miałem już lat 15 i rozum, więc należy wszystkie spowiedzi za świętokradzkie uważać. Coraz większe przerażenie 

mnie ogarnia, gdy rozważani moje zbrodnie, jakich się chyba nikt na świecie nie dopuścił. Gdybym jeden błąd przeciwny wierze z 

rozmysłem i uporem utrzymywał, zasługiwałbym na potępienie obok cnót największych, a cóż dopiero, gdy odważyłem się odrzucić 

wszystko i samo istnienie Boga z rozwagą i uporem, nie mając żadnych przyczyn i odważyłem się niemal naśmiewać z Boga i znieważać Go 

w Jego domu. Wszedłem do kościoła po to, aby naśmiewać się z Najdroższego Zbawiciela. Czymże ten grzech różni się od tych, co u 

Kajfasza i Piłata to czynili? Tym tylko, że stokroć jest większy, bo oni nie mieli takiego oświecenia. I sama Matka Boża mówiła, że Pana 

Jezusa więcej obrażają chrześcijanie nawet (...) mniejszymi grzechami niż poganie i Żydzi. Naśmiewać się z tego Jezusa dla nas 

ukrzyżowanego, w Najśw. Sakramencie ukrytego z miłości ku nam. Czy może być coś straszniejszego. Dziwię się, że się kościół nie zapadł i 

ziemia nie pochłonęła. Wszak za stokroć mniejszą zniewagę Mojżesza ziemia pożarła winnych. Może straszniejsze jeszcze to u Reformatów. 

Wchodzę do kościoła Bożego po to, aby Go tam obrażać takim sprośnym grzechem w Jego obecności, z takim zgorszeniem. Kto by całe 

życie po burdelach się tłukł, nie popełniłby tak wielkiej obrazy Bożej i nie ściągnąłby takiej kary, gdyby Boga bezpośrednio nie obrażał”. 

„Drugie źródło niewiary to pycha, bo wielu myśli, że pokaże w tym wyższość umysłową, że się nie poddaje nauce Kościoła i dla takiej 

głupiej chluby gubią swoją dusze”2. 

Bł. Honorat również chlubił się z tego, że nie wierzy. Wydaje się, że człowiek bez wiary w Boga staje się silny, wolny od jakiś zabobonów i 

praktyk, które są przede wszystkim według tego świata nieskuteczne i ostatecznie niepotrzebne. Człowiek bez Boga jest oświecony, 



wyzwolony, jak to często słyszymy w mediach. To nic innego jak pycha, która jest korzeniem zła, która każe człowiekowi sprzeciwiać się 

Bogu i Jego Kościołowi. Pycha walczy z dobrem. Pycha nie przyznaje się do słabości, porażki. Pycha nie znosi władzy, posłuszeństwa, 

autorytetu, lednak wprowadza człowieka w uzależnienie - od siebie samego. Wierzyć w siebie, czy wierzyć w Boga? Honorat przestrzega 

nas dziś, abyśmy nie dali się oszukać i przede wszystkim przez taką niewiarę nie doprowadzili do zguby naszych dusz. 

Pisał bł. Honorat po latach w swoim Notatniku duchowym: „Gorszy bowiem jestem od wszystkich rozpustników i bandytów, bo grzechy 

przeciwko wierze większe są nad inne, bo się bezpośrednio do Boga odnoszą. I nad wszystkich niedowiarków, bo wielu z nich gorszyło się 

ze mnie, bo żaden do takiego szaleństwa się nie posunął, żeby nie tylko walczyć przeciwko Bogu, ale i nienawidzić Go za Jego niezmierzoną 

dobroć dla mnie i odważyć się bluźnić Mu w oczy”. 

Trzeba pamiętać, że bł. Honorat pisał te słowa po wielu latach od młodzieńczego buntu i są one już oceną tego, co się stało. Jednak widzimy 

w tych wyznaniach odwagę do przedstawienia całej prawdy, nawet wydaje się, że z pewną przesadą. O swojej ogromnej pysze tak napisał 

Błogosławiony: „Co za straszna rzecz: przechwalanie się z grzechu niedowiarstwa. Czemu się chełpisz swą nieprawością ty, który jesteś 

możny? Czyż ja mogłem prawdziwie żałować za to w zaślepieniu moim. (...) Nie pytałem księży, ale porywałem usłyszane słowa 

bezbożnych i urobiłem sobie system potworny z największą pewnością i występowałem gorzej niż heretyk, bo jako apostoł ateuszostwa. Czy 

może być większy nieprzyjaciel Boży? Gorszy od utrzymujących burdele, od hersztów, rozbójników, jeżeli ci wiary nie stracili i od pisarzy 

niemoralnych”. 

„Przy świetle łaski Boskiej - że jestem potworem, jakiego świat nie widział, bo zaślepiony pychą bez żadnych badań wyrzekłem się wiary, 

zaprzeczyłem Bóstwo Chrystusa, a nawet istnienie Boga. l stałem się Jego nieprzyjacielem, odwodziłem drugich od wiary i żyłem jak bydlę, 

a miałem się za rozumnego i moralnego i żadnych wyrzutów nie czułem, choć Bóg mnie nawiedzał utrapieniem, jeszcze odważyłem się 

bluźnić przeciwko Niemu. Więc tylko dla bluźnierstwa znalazła się wiara. 

I trzecie źródło niewiary - „rozpusta, gdy który tak do niej przylgnie, że nie ma zamiaru się poprawić, to wyszukuje wtedy różnych zarzutów 

przeciw wierze, aby mógł się usprawiedliwić przed sobą, dlaczego się nie nawraca, ale i on czuje, że oszukuje tylko Boga i siebie”. To tak, 

jakby Honorat chciał dzisiaj powiedzieć: Człowieku, kładę przed Tobą usprawiedliwienie siebie i nawrócenie. Pierwsze pokazuje twoją 

doskonałość, nie wyrzuca win i do nich się nie przyznaje, ale je ukrywa, albo tłumaczy, więc po co się poprawiać, skoro nie ma z czego. 

Drugie pokazuje słabość, przyznaje się do grzechu i daje okazję do poprawy, a przede wszystkim do wiary w miłosierdzie Boga. Wybieraj! 



Być może Wacław przyzwyczaił się już w pewnym momencie do niewiary. Ten stan albo mu się podobał albo młody człowiek tak daleko 

zabrnął i wstyd był tak wielki, że łatwiej było się usprawiedliwić niż nawrócić. Pod koniec życia, jeszcze raz wracając do tych dni buntu, 

Honorat mocno podkreślił, że w jego planach nawrócenia nie było: 

„Uważani za rzecz pożyteczną dla większej chwały Bożej i dla wysławienia wielkości dobroci Jego wiedzieć, że ja byłem w młodym wieku 

(15-18) strasznym zbrodniarzem, jakiego świat nie widział, gorszym od Woltera i Lutra, i od wszystkich rozpustników, i bandytów, bo 

obrażałem bezpośrednio Boga samego, którego się wyrzekłem i żyłem, jakby Go nie było i z całą stanowczością walczyłem przeciw Niemu, 

odwodząc drugich od wiary i naśmiewając się z wierzących, i mówiąc, że mi na-plują w oczy, jeżeli kiedy się nawrócę, a przy tym w 

zaślepieniu wielkim miałem się za rozumniejszego od wszystkich i za bardzo moralnego”. 

Wróćmy teraz do faktów i dat, które po analizie słów Honorata mogą zyskać nowe światło. Przyjmując, że Wacław zadeklarował swoją 

niewiarę już w gimnazjum i że stało się to w 1844 r., (napisał, że miał już 15 lat, a gdy kończył gimnazjum miał 14 i pół), nie mógł tego 

ukryć przed rodzicami. Tym bardziej, gdy przyjmiemy, że przez rok był we Włocławku, żył i pracował z rodzicami - wśród bliskich nie 

dałby rady ukryć swojego ateizmu. Wystarczy spojrzeć na zdjęcie matki Aleksandry i można już z niego wywnioskować, jak poważną i 

wnikliwą była kobietą. Wacław był jej umiłowanym synem, co wyraża w swoich późniejszych listach do syna. Z pewnością zauważyłaby 

odejście Wacława od wiary i odpowiednio zareagowałaby. Nie można wykluczyć, że już w gimnazjum coś zaczynało się w sercu Wacława 

zmieniać w podejściu do Boga i Kościoła. Był przecież w wieku, gdy bunt przeciw rodzicom, szkole, władzy, a nawet Bogu jest czymś 

naturalnym. Jednak czy można nazwać to „zadeklarowanym ateizmem”? Tym bardziej, że ocena „bardzo dobra” z religii (miał tylko oceny 

„dostateczne" i „bardzo dobre", co oznacza zdecydowaną polaryzację zainteresowań) przeczy tej deklaracji. 

Argumenty powyższe kierują nas ku hipotezie, że zdecydowany postęp niewiary i jej kulminacja nastąpiła w Warszawie. Honorat napisał, że 

miał już „lat 15 i rozum”, kiedy wybrał drogę bez wiary (pamiętajmy, że urodził się 16 października, zatem przyjmując 1844 r. jako 

rozpoczęcie studiów, możemy wyliczyć, iż 15 lat skończył na l roku w Warszawie). Jest jeszcze jeden trop w tej sprawie. Starszy brat 

Wacława Aleksander napisał w swoich wspomnieniach, że w 1845 r., kiedy Wacław skończył gimnazjum (przypomnijmy, że było to w 1844 

r.), mieszkali razem w Warszawie u pani Lemańskiej, której syn Kazimierz był kolegą braci Koźmińskich. Odwiedzał ich studiujący w 

Poznaniu starszy brat Kazimierza, który odważnie propagował myśl Towiańskiego. Ta myśl kazała odrzucić Kościół w jego XIX-wiecznym 

kształcie. Jednak Towiański nie odrzucał Boga, a tym bardziej Chrystusa, którego uważał za najważniejszego wysłannika Bożego dla 

napominania ludzi i którego trzeba koniecznie naśladować, widząc braci nawet w swoich wrogach. Biografowie dość pochopnie łączą tę 

znajomość, która tak gwałtownie miała nastawić Wacława przeciw Bogu. Jeżeli we wspomnieniach Aleksander napisał, że starszy Lemański 



przyjechał do Warszawy z Poznania na wiosnę, to gdy poprawimy jego pomyłkę w datacji, zauważymy, że proces utraty wiary mógł 

nastąpić dopiero w pierwszej połowie 1845 r. Wacław miał wówczas ok. 15 i pół roku. 

Można postawić jeszcze jedno pytanie: Czy śmierć ojca, która nastąpiła zaraz po rozpoczęciu nauki w Szkole Sztuk Pięknych (ojciec Hono-

rata, Stefan, zmarł 2 września 1845 roku), nie była jedną z przyczyn utraty wiary? Znamy przecież takie postawy, kiedy ktoś, kto utracił 

bliską osobę, buntuje się przeciw Stwórcy. Gdyby wziąć to pod uwagę, wówczas możemy przesunąć ten „deklarowany ateizm" o kolejne pół 

roku, czyli na jesień 1845 roku. 

W takiej sytuacji okres niewiary poważnie się skraca. Zatem nie trzy lata, nie od 15 do 18 roku życia. Po prostu od wiosny lub jesieni 1845 

do 15 sierpnia 1846 r., kiedy to w Cydateli Warszawskiej odzyskał utracony skarb. Sam Honorat w Nowym Darze Jezusa napisał, że 

niewiara była skutkiem wychowania szkolnego, jednak nie wiadomo czy chodziło mu o gimnazjum czy szkołę w Warszawie. 

Wiara 

Bóg nie pozwolił Wacławowi długo czekać na znak, który miał uratować niewierzącego młodzieńca. Posłużył się wrogiem - carskim za-

borcą, bezpodstawnym oskarżeniem, niesłusznym więzieniem, a zatem cierpieniem, które zaskoczyło szesnastoletniego chłopaka. 

Spójrzmy znów na znane nam biografie. Najpierw powód osadzenia w X Pawilonie Cytadeli. Rozpowszechniło się dość mocno mówienie o 

podobieństwie co do pochodzenia oraz losów Wacława i Karola Ruprechta, który, chociażby według Marii Werner, tak jak Wacław miał 

pochodzić z Białej i być synem budowniczego, i kończyć gimnazjum w Płockuiy. Zatem według tej opcji uwięzienie było efektem pomyłki. 

Ogólniej tę sprawę traktuje Billot, który mówi o zachowaniach patriotycznych studentów; spośród nich niektórzy byli aresztowani w 1846 

roku razem z Wacławem. Ojciec Gabriel Bartoszewski podkreśla, że Wacław nie uczestniczył w żadnym spisku i jedynie był oto podejrza-

ny. Problemem staje się ustalenie dokładnych dat pobytu Honorata wwiezieniu. Przyjęło się, że są to daty: uwięzienie - 23 kwietnia 1846 

roku, uwolnienie - 27 marca 1847 roku. Maria Werner napisała, że 23 kwietnia to data pojmania, a właściwe uwięzienie nastąpiło około 

uroczystości Serca Jezusowego. Werner dodała w przypisie, że Wielkanoc w roku 1846 przypadała 22 kwietnia, zatem Honorat pojmany był 

w poniedziałek wielkanocny, a osadzony ostatecznie w Cytadeli 19 czerwca, kiedy obchodzono uroczystość Serca Jezusa. Z datą uwolnienia 

Wacława również jest problem. Otóż w Positio pojawia się data 21 marca, według ojca Gabriela w dziełku Jezus przyszedł do mnie, była to 

Niedziela Męki Pańskiej, natomiast Elekta Muśnicka w swojej biografii rozpowszechniła datę 27 marca, podobnie za nią uczyniła to Maria 

Werner. 

Jedyną potwierdzoną przez samego Honorata datą jest dzień wewnętrznej przemiany Wacława - 15 sierpnia 1846 r. 



Po raz kolejny oddajmy głos ojcu Honoratowi, który wiele razy wracał do tego czasu więzienia, wspominając go jako bardzo trudny i dzię-

kując Bogu, że znalazł wtedy sposób na jego niewiarę. Najpierw Wacław został pozbawiony wszystkich środków, które czyniły go 

bezpiecznym po to, aby usłyszał zagłuszony głos Boży i nawrócił się ze swojej niewiary, odstąpił od pychy i zatwardziałości. 

Na początku Notatnika zapisał: „Jestem prawdziwie tą duszą, która wśród wrzawy świata nie mogła usłyszeć, a raczej wyrozumieć głosu 

Bożego, przeto wywiódł ją na puszczę i tu przemawia do niej. A naprzód staje mi na pamięci łaska nawrócenia mego, że gdym był w 

grzechach, żyjąc bez wiary i bez pamięci na Boga, dobroć Boska poty mnie nawiedzała różnymi krzyżami, jako to stratą ojca, wielkimi 

zawodami na świecie, niedostatkiem, a w końcu więzieniem i ciężką choroba, aż w końcu nakłoniłem moje serce na głos Jego”. 

W Cytadeli Wacław nie wiedział, jaki będzie finał jego życia, a zanosiło się na najgorsze. Młodzieniec, przed którym dopiero otwierało się 

życie, przeżywał ogromną udrękę, samotność i cierpienie fizyczne. Jednak nie myślał o nawróceniu. Wydawałoby się, że Bóg sięgnął po 

ostateczność i znalazł sposób na postawienie upartego człowieka pod murem, aby zrozumiał swój błąd. Tak wspominał o tym Honorat: 

„Byłem w tym tak zakamieniały i uparty, iż chociaż mnie Bóg różnymi sposobami napominał, nie poczuwałem się do winy i gdy byłem 

uwięziony, trwałem w uporze, a gdy mnie ściślej zamknięto, zamiast się upokorzyć, to wtedy wspomniałem o Bogu, aby Mu wyrzuty robić, 

że mnie nie ratuje i odważyłem się na takie szaleństwa, na które żaden szatan nie odważyłby się, bo będąc już w Ręku Boskim, bluźniłem 

przeciw Niemu i w tym bluźnierstwie straciłem rozum, wpadłem w obłąkanie i trzy tygodnie w przeraźliwych krzykach dzień i noc 

zostawałem. Więc byłem już w paszczęce szatana, który już był pewny swej zdobyczy. Widać z natchnienia Bożego, czy też dla pozbycia 

się mnie, dano mi takie lekarstwo straszne, że albo śmierć, albo uzdrowienie miało nastąpić. I odżyłem. Ale nic a nic sobie nie wyrzucałem i 

trwałem w zaślepieniu. I gdy P. Jezus nawiedził mnie (jak się później przekonałem, na skutek przyczyny Matki Boskiej, którą Matka moja 

ze łzami za mną błagała), jakkolwiek przyjmowałem wszystkie prawdy wiary z kolei, ale to uczyniłem bez żadnej skruchy, jakby z łaski 

swojej”. 

Doświadczenie nawiedzenia Bożego było wielką łaską i tylko łaską. Sam Honorat stwierdził, że nie szukał nawrócenia. Skąd zatem przyszła 

ta łaska? Dowiedział się później Honorat, że to wstawiennictwo jego matki Aleksandry i działanie Matki Bożej przyczyniły się do 

uratowania go od śmierci. Modlitwa matki ziemskiej i Matki niebieskiej, kiedy nie był w stanie się modlić, a tylko wykrzykiwać do Boga, 

przywróciły spokój i porządek wiary: 

„Cóż by się ze mną było stało, gdybym był umarł wtedy, jak się spodziewano, byłbym teraz w piekle potępiony na wieki!... Modlitwa matki 

mojej ziemskiej i opieka Matki mojej niebieskiej, tamtej objawiona, ocaliły mnie. Uzdrawiając mnie P[an] Bóg cudownie, uzdrowił jeszcze 

cudowniej duszę moją; wyprowadzając mnie z więzienia, wywiódł razem ze straszniejszej niewoli szatańskiej i z piekła duszę wybawił. 



Wracając mnie familii, wrócił Kościołowi i nowym życiem udarował. Czyliż nie dlatego, abym Jemu to życie poświęcił, które od Niego 

miałem darowane? Czyliż nie powinienem się uważać jako ten, któryby z piekła powrócił na ziemię dla czynienia pokuty i poprawy?”. 

„Jeżeli nie uwierzycie, żem ja jest, pomrzecie w grzechach waszych. Tak właśnie miało być ze mną, gdyby nie Matka Boska, która modliła 

się za mną, gdy ja ani modlić się nie mogłem. Już byłem ciężko karany, a jeszcze bluźniłem i to gorzej od złego łotra, bo tamten mówił 

tylko: Jeśli jesteś Synem Bożym, a ja, a moje ostatnie słowa przed straceniem przytomności były: Toś Ty jest Bóg. Wprzódy nie było u mnie 

Boga, 

a do błuźnierstwa znalazł się Bóg - Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Zawsze pomijałem to, gdzie było o przechwalaniu się z 

grzechów, odnosząc to do nieczystości, tymczasem ja coś gorszego robiłem, bo przechwalałem się z mego niedowiarstwa - i dla próżnej 

chwały odważałem się tak ciężko Boga znieważać”. 

„Gdy byłem w Cytadeli, zamiast się upokorzyć, poznać swoje straszne grzechy, to jeszcze wymówki Mu robiłem, że mnie nie ratuje, jakby 

niewinnego i ze słowami błuźnierstwa wpadłem w obłąkanie, w którym trzy tygodnie zostawałem i byłem już wpaszczęce diabła, gdyby nie 

Matka Boża ubłagana przez moją Matkę (bo sam nie myślałem o poprawie) przyczyniła się do P. Jezusa, iż przyszedł do mnie do celi 

więziennej i łagodnie do wiary przyprowadził”. 

Co się wtedy w Cytadeli wydarzyło? Jak wyglądało to nawrócenie Wacława? Co to była za łagodna interwencja Jezusa, która przywróciła 

wiarę Wacławowi? 

Było to 15 sierpnia, a więc w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, po prawie 5 miesiącach zamknięcia w Cytadeli, po wielu dniach 

choroby, która doprowadzała chłopaka do obłędu. W tej samotności, braku bezpośredniego wsparcia od człowieka, Wacław doświadczył 

spotkania z Obliczem Bożym, czyli z samym Bogiem, z Ojcem. 

Psalm 27 wskazuje na tęsknotę człowieka za spotkaniem. „Szukam, o Panie, Twojego Oblicza!” (Ps 27, 8). Tymczasem dla Wacława to 

spotkanie było prawdziwą łaską, czystą łaską, gdyż nie szukał Oblicza Boga. Bóg sam wybrał czas i miejsce, aby mu się objawić. Stało się 

to minio trwania w niewierze, w zatwardziałości serca, w buncie, a jednocześnie w osamotnieniu, w cierpieniu, w więzieniu. Te okoliczności 

jeszcze bardziej uwiarygodniły miłość Boga, który nie brzydzi się nigdy grzesznym i cierpiącym człowiekiem i nie odwraca od niego 

swojego Oblicza. 



Spojrzeć w oblicze kogoś znanego, wielkiego nie jest wcale łatwo. Jest jakieś zawstydzenie, onieśmielenie. Cóż dopiero, kiedy mamy 

spojrzeć na Boga, na Ojca, wobec którego wciąż nie jesteśmy uczciwi, szczerzy, dobrzy. Dlatego to Bóg pierwszy zwraca swój wzrok na 

człowieka. To nie Wacław szukał Boga w Cytadeli, to Bóg szukał Wacława. To nie Wacław okazał swoje oblicze, znane zresztą doskonale 

Bogu, ale to Ojciec z miłością ofiarował Wacławowi swoje Oblicze, aby już nie błądził, nie szukał tam, gdzie Go nie widać i nie słychać. 

Czy to było objawienie mistyczne? Czy głębokie przeżycie duchowe? Nie wiemy, chociaż Honorat napisał w dziełku Nowy Dar Jezusa 

szczególne słowa, które, chociaż nie wprost, opisały jego przeżycie w Cytadeli: 

„Znaliśmy człowieka, który przez nieszczęśliwe szkolne wychowanie straciwszy wiarę, żył długo bez pamięci na Boga. Jednego razu zosta-

jąc w samotności, uczuł dotykalnie jakby Oblicze Boże na nim spoczęło, i wtedy odezwał się słowy od dawna nic powtarzanymi: Ojcze 

nasz. Odtąd wiara powoli, ale coraz bardziej wracała do jego serca, i w końcu przywiodła go do poświęcenia się Bogu na służbę”. 

Dotykalne uczucie - tak określił to doświadczenie spotkania Jezusa, po którym wróciła wiara. W Księdze Wyjścia zapisano: „Nie będziesz 

mógł oglądać mojego oblicza, gdyż żaden człowiek nie może oglądać mojego oblicza i pozostać przy życiu” (Wj 33,20). Można to zinterpre-

tować dosłownie, a można zrozumieć, że ktoś, kto spojrzał na Boże Oblicze nie może się nie nawrócić, chociaż Bóg go do tego nawrócenia 

nie zmuszał, chociaż dalej miał możliwość wyboru. Śmierć dla świata to owoc spojrzenia Boga. 

Skutkiem tego spojrzenia Bożego był pokój serca i żywa wiara, która na nowo zrodziła się w więzieniu, a potem zaowocowała odkryciem 

powołania: 

„Od tego czasu uspokoiłem się, ale żadnego żalu nie czułem. A gdy mnie P. Bóg cudownie zwiezienia wyprowadził i gdy po studencku 

uczyniłem spowiedź, raczył mnie Bóg łaskami wewnętrznymi przy duszach świętych pociągać do siebie i w niedługim czasie jakby na 

ramionach swoich przeniósł mnie do klasztoru, w którym przebyłem życie całe jak w raju rozkoszy, żadnej trudności nie znając, ciągłej 

opieki we wszystkim doznając i wielkich łask i pomocy w posługach duchowych doświadczając”. 

Tym razem nie da się porównać dotychczasowych ustaleń z wymienionych biografii ze wspomnieniami Honorata. Jednak stan badań po-

zwala dziś na weryfikację większości dat i faktów. 

Najpierw podobieństwo z Karolem Ruprechtem. Ani nie pochodził z Białej, ani nie studiował w Warszawie, ani w Płocku. Jego rodzina 

pochodziła ze Śląska, a Karol urodził się w Puławach. To co mogło przypominać Wacława, zresztą 8 lat młodszego od Karola, to 



studiowanie architektury, jednakże Karol studiował w Berlinie. Przyczyn aresztowania Wacława należy szukać raczej ze związkiem z 

działaczami konspiracyjnymi Rudzkim i Łosiewskim. To drugi postulat badawczy, aby pogłębić zagadnienie. 

Według dotychczasowych ustaleń, Wacław został zamknięty w areszcie śledczym w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej 23 kwietnia 1846 

roku. Warto zauważyć, że Karol Ruprecht już 16 marca 1846 roku został ułaskawiony od kary śmierci i z szubienicy trafił na Syberię. 

Można dyskutować z tym, że Wacław był aż do czerwca przetrzymywany w jakimś areszcie, zresztą nie wiadomo gdzie. Od 1833 roku to 

właśnie X Pawilon Cytadeli był aresztem śledczym i tam odbywały się wszystkie przesłuchania i śledztwa. Tam czekano na wyroki. 

Następnie - daty uwięzienia i uwolnienia. Dzień 23 kwietnia był to czwartek drugiego tygodnia wielkanocnego, a nie poniedziałek wielka-

nocny. Wielkanoc w 1846 roku wypadła 12 kwietnia, a nie 22 kwietnia jak pisała Maria Werner. Uroczystość Serca Pana Jezusa wypadłaby 

zatem 12 czerwca, a nie 19, gdyby była oczywiście obchodzona jako uroczystość. Przypomnijmy, że dopiero w 1856 roku papież Pius IX 

rozszerzył tę uroczystość na cały Kościół. 

Pięknie wyglądałoby np. dla hagiografii, gdyby Wacław został uwolniony z Cytadeli 21 marca w Niedzielę Męki Pańskiej. Jednak ta 

niedziela wypadła 28 marca, gdyż Wielkanoc przypadła 4 kwietnia. Zatem 21 kwietnia to 5 Niedziela Wielkiego Postu. Gdyby przyjąć 27 

marca jako dzień uwolnienia to byłaby sobota poprzedzająca niedzielę Męki Pańskiej, dziś nazywaną również Palmowa. Kolejny postulat 

badawczy dotyczy tych dat. Chociaż nie maja one większego znaczenia dla samego faktu nawrócenia Honorata, warto pokusić się o 

rzetelność, Tym bardziej, że tak wiele jest różnych wersji. 

Nie znajdując odpowiedzi na pytanie o polityczny motyw osadzenia Wacława wX Pawilonie, pozostaje nam tylko interpretacja tego faktu w 

świetle jego duchowej drogi. 

Wiara rodziców nie wystarczyła Wacławowi, żeby utrzymać się przy Bogu. Odszedł od Niego, aby w Cytadeli wrócić i już więcej nie 

zwątpić. Odnalazł swoją wiarę. Spotkanie z prawdziwym Bogiem w celi więziennej zaowocowało jego decyzjami. Bez żywej wiary, 

popartej gorliwością czynów nie dokonałby tego, co zaplanował Bóg. 

Przywrócona wiara skierowała go po uwolnieniu z niewoli do konfesjonałów, po dobrych spowiedziach u reformatów we Włocławku i u 

kapucynów w Warszawie podjął decyzję poświęcenia swojego życia w zakonie. Wiara trzymała go przy chorej matce, aby uzyskać błogo-

sławieństwo na tę nową drogę. Jeżeli w Notatniku zapisał, że od chwili spotkania z Obliczem Bożym pokochał tę samotność, a pamiętajmy, 

że przez kilka miesięcy siedział w więzieniu, ale już jako człowiek wiary, to właśnie ta samotność, a także różnego rodzaju straty, kasaty 

klasztorów, prześladowania już w życiu zakonnym, będą jego wiarę próbować, 



Honorat często wyrzucał sobie grzech niewiary i bluźnierstwa, rozważał swoją niewiarę, wracając wspomnieniami do tych czarnych dni i 

próbował wzbudzić coraz doskonalszy żal za popełnione grzechy. Zakończmy to rozważanie o niewierze i wierze Honorata jego słowami, 

które podsumują i jeszcze pełniej wyjaśnią, co się w jego życiu dokonało: 

„Każdy człowiek, podobnie jak Jerozolima, ma pewne czasy nawiedzenia, stanowiące o wieczności. Dusza niewierna, podobnie jak Jerozo-

lima, żyje swawolnie z dnia na dzień, bez zastanowienia, bez troski o to, co na nią przyjść ma - rządzi się zachceniami i chwilowymi 

wrażeniami, i tłumi w sobie zbawienne natchnienia. I najdroższe czasy łaski bez pożytku mimo siebie puszcza, i w ostatecznej chwili 

nawiedzenia nawrócić się nie chce. Po czym następuje karanie. 

Potrójnym wałem pożądliwości: oczu, ciała i pychy, potęgą świata, ciała i czarta zewsząd oblężona - i murem nieprzebytym zatwardziałości 

jak Jerozolima. Tak w zaślepieniu strasznym pierwszy raz się stało. Tak i drugi raz w zaślepieniu nie korzystało się z okazji, walcząc z 

natchnieniem i co innego czyniąc niż P. Bóg chciał. Podobnie trzeci raz się zanosi, że zamiast korzystać ze sposobności do uświątobliwienia 

własnego diabeł nastręcza pokusę, żeby całe staranie głównie obracać do innej rzeczy, choć dobrej, ale w ten sposób przeszkadzającej do 

głównego celu. Dlatego Bóg nie błogosławi, całe godziny na niczym przechodzą. Trzeba głównie starać się o postęp, poprawę, czyny 

świątobliwe z czystej intencji we wszystkim, a prace spełniać jako służbę Bożą. Pan Jezus zamilknął, gdy Mu Kajfasz zarzucił bluźnierstwo, 

bo cóż by się ze mną stało, gdyby się usprawiedliwiał i nie zaofiarował się za mnie na karę śmierci, która inaczej mnie by czekała, i to 

śmierci wiecznej. 

Jakimże światłem Bóg nawiedził, gdym przeczytał te słowa: «Od niezliczonych niebezpieczeństw zachowałem Cię». Rzeczywiście, gdym 

się zastanowił nad sobą, mogłem w całej prawdzie powiedzieć, że na całym świecie nie ma człowieka, który by od liczniejszych 

niebezpieczeństw był zachowany i to nie tylko od duchowych, których nawet nie obliczałem, a których byłaby równie nieprzeliczona liczba 

w posługach duchownych, ale same zewnętrzne obliczałem bardzo wyraźne - do czego potrzeba było tysiące Aniołów na różnych miejscach, 

a szczególnie co się tyczy uwięzienia mego, gdy Bóg w sam dzień aresztowania już przygotował środek wybawienia i w czasie ścisłego 

śledztwa, gdy tak rzeczy obrócił, że to na wielki pożytek się obróciło na późniejsze czasy”. 

 

 

 



4) Audycje internetowe o bł. Honoracie Koźmińskim: 

 

a) Ojciec Honorat: Historia Cytadeli –  

http://ukrycie.blogspot.com/2016/12/8-historia-cytadeli.html  

b) Ojciec Honorat: Nawrócenie –  

http://ukrycie.blogspot.com/2016/12/9-ojciec-honorat-nawrocenie.html 

c) Ojciec Honorat: Utrata wiary - https://www.youtube.com/watch?v=fonhV2s8jas 

d) Ojciec Honorat: Sakrament spowiedzi - 

http://ukrycie.blogspot.com/2016/12/28-ojciec-honorat-sakrament-spowiedzi.html  

 

5) Z podręcznika do historii  

 

 

http://ukrycie.blogspot.com/2016/12/8-historia-cytadeli.html
https://www.youtube.com/watch?v=fonhV2s8jas
http://ukrycie.blogspot.com/2016/12/28-ojciec-honorat-sakrament-spowiedzi.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


