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Streszczenie: Celem niniejszej publikacji jest interpretacja traktatu ks. J. Morawskiego O umartwieniu języka (1695), 

która odpowiada na pytanie o znaczenie kultury języka w dwóch aspektach: indywidualnego wzrostu duchowego oraz w 

relacjach międzyludzkich. Omawiam poglądy ks. Morawskiego o istocie umartwienia oraz analizuję poszczególne 

rozdziały traktatu w kontekście tradycji biblijnej i w odwołaniu do innego podręcznika duchowości chrześcijańskiej –

autorstwa ks. Łukasza Pinellego. Zaprezentowana w traktacie wizja kultury języka nie polega na poprawności 

stylistycznej czy oratorskiej biegłości, ale jest kulturą bycia, przestrzenią relacji tworzonej w imię szacunku do drugiej 

osoby. Lektura traktatu uświadamia, że język ma wyjątkową moc zarówno przynoszenia dobra, jak i zła. Może stwarzać 

rzeczywistość opartą na kłótniach, szyderstwach, niesprawiedliwych sądach; może też budować pokój, przyjaźń, dawać 

przebaczenie, pocieszenie i radość. 

 

Moc ludzkiego słowa stanowi jedno z istotnych zagadnień podejmowanych przez mistrzów 

duchowości chrześcijańskiej różnych szkół i nurtów. Wspólne dla nich jest przekonanie o ogromnym 

znaczeniu kultury języka dla wzrostu życia wewnętrznego. Źródłem rozważań o randze mowy jest 

dla teologów Biblia, która podkreśla fundamentalną różnicę między słowem ludzkim a Słowem 

Boga. Rozpoczynający Księgę Rodzaju hymn pochwalny na cześć Stwórcy oraz dzieła stworzenia 

ukazuje Boga, który Słowem powołuje wszechświat z niebytu do istnienia. To Słowo ma moc 

kreacyjną, jest stwórcze i zbawcze (Kudasiewicz 2000: 46; Słownik teologii biblijnej 1990: 876-883). 

Medytację o nim kontynuuje prolog Ewangelii św. Jana, rozpoczynający się od stwierdzenia: „Na 

początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (...) Wszystko przez nie się stało” 

(J 1,1-3a
1
). Janowy logos łączy harmonijnie moc, sens bytu oraz działanie Boga, ponieważ jest: 

„samowyrażającą się obecnością Bożą, która istniała z Bogiem i w sposób jedyny w swoim rodzaju 

została objawiona w Jezusie Chrystusie” (Słownik wiedzy biblijnej 1997: 491, hasło ‘logos’). 

Pomimo esencjalnej różnicy między Słowem Boga a słowem człowieka Pismo Święte wielokrotnie 

ukazuje potęgę, godność oraz znaczenie ludzkiej mowy. W Księdze Przysłów czytamy: „Życie i 

śmierć są w mocy języka, jak kto go lubi używać, tak i spożyje zeń owoc” (Prz 18,21). Mową można 

błogosławić, można też przekląć, można zniszczyć lub podnieść na duchu, dlatego również słowo 

człowiecze stwarza określoną rzeczywistość, ma moc sprawczą.  

                                                           
1
 Wszystkie cytaty biblijne w artykule podaję za tłumaczeniem Biblii Tysiąclecia (Pismo Święte Starego i Nowego 

Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych, oprac. zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów 

tynieckich, Poznań – Warszawa 1990).  
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W 1695 r. ks. Jan Morawski wydał podręcznik teologii duchowości, w którym zamieścił 

obszerny traktat zatytułowany O umartwieniu języka, stanowiący głęboką syntezę biblijną, popartą 

nauką Ojców Kościoła, poświęconą znaczeniu używania słowa dla życia wewnętrznego. Kierowany 

względami dydaktyczno-moralizatorskimi, metodycznie wyjaśniał właściwe i niewłaściwe sposoby 

posługiwania się językiem. Celem niniejszej publikacji jest interpretacja traktatu, która ma 

odpowiedzieć na pytanie o znaczenie kultury języka w dwóch aspektach: indywidualnego wzrostu 

duchowego oraz w relacjach międzyludzkich. Dla właściwego zrozumienia myśli ks. J. 

Morawskiego omówię jego poglądy o istocie umartwienia, a następnie przeanalizuję poszczególne 

rozdziały traktatu w kontekście tradycji biblijnej oraz w odwołaniu do innego podręcznika 

duchowości chrześcijańskiej – autorstwa ks. Łukasza Pinellego (O doskonałości zakonnej 1607).  

Ks. Jan Morawski herbu Dąbrowa (1633-1700) – przedstawiciel XVII-wiecznej duchowości 

ignacjańskiej – pochodził z rodziny szlacheckiej, studiował w Rzymie, był jezuitą, kaznodzieją, 

pisarzem teologicznym oraz nauczycielem. Wykładał m.in.: etykę, filozofię, teologię, logikę, 

matematykę, fizykę. Na polecenie Jana III Sobieskiego brał udział w dysputach z innowiercami. Jego 

twórczość teologiczna dotyczy głównie komentarzy do Summy św. Tomasza z Akwinu. Był autorem 

około trzydziestu pism teologicznych (m.in. Palaestra christianae pietatis, Poznań 1669; Duchowna 

theologia abo Kościół Ducha Świętego to jest człowiek doskonały, Poznań 1695; Scintillae divini 

amoris, Kraków 1684; Sancta Romana Ecclesia, Poznań 1693; Quaestiones de Verbo Incarnato et 

de ejusdem admirabili Matre Virgine, Poznań 1671; Quaestiones de Deo uno et trino, Poznań 1674; 

Quaestiones theologicae selectae ad totam Summam D. Thomae Aquinatis, Kalisz 1681; Totius 

phihsophiae principia per quaestiones de ente in communi, Poznań 1666)
2
. Do najważniejszych 

zagadnień, które ks. J. Morawski podejmował w licznych pismach, należą: istota doskonałości, 

znaczenie pokuty i żalu za grzechy, życie sakramentalne, przykazania Boskie, odpusty, sens ascezy, 

cnoty i wady, reguły zakonne, modlitwa, medytacja, śmierć oraz Sąd Ostateczny
3
.  

Duchowna teologia
4
 ks. J. Morawskiego składa się z trzech części. Pierwsza nosi tytuł: 

Przysionek kościoła Ducha Ś., to jest ciało i zmysły powierzchowne człowieka doskonałego, druga: 

                                                           
2
 Zob. K. Estreicher, Bibliografia staropolska, T. XXII, Kraków 1908, s. 551-557; L. Grzebień, Słownik polskich 

teologów katolickich, t. 3, Warszawa 1982, s. 158-160; Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Wrocław 1976, s. 719-721. 
3
 Zob. Jerzy Misiurek, Ks. Jan Morawski. Przedstawiciel ignacjańskiej duchowości, [w:] idem, Historia i teologia 

polskiej duchowości katolickiej, t. 1 (w. X – XVII), Lublin 1994, s. 277-280. Na temat nauczania i piśmiennictwa 

jezuickiego w I Rzeczpospolitej zob. Bronisław Natoński, Humanizm jezuicki i teologia pozytywno – kontrowersyjna w 

XVII i XVIII wieku, [w:] Dzieje teologii katolickiej w Polsce, t. 2. Od odrodzenia do oświecenia, cz. I. Teologia 

humanistyczna, Lublin 1975, s. 87-219.  
4
 Pełny tytuł: Duchowna theologia abo Kościół Ducha Ś. to jest człowiek doskonały z nauki Pisma Świętego i Ojców 

Świętych opisany przez X. Jana Morawskiego Soc. Jesu z przydaniem materyi kazań na niedziele i uroczyste święta przez 

cały rok w tej księdze zamknionych. Z pozwoleniem starszych przedrukowana, w Drukarni J. K. M. Kolegium 

Poznańskiego Societatis Jesu, Roku Pańskiego MDCCXVII. Jest to drugie wydanie dzieła, według tego wydania notuję 

wszystkie cytaty w niniejszym artykule. 
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Przybytek Pański abo świątynia to jest niższa część duszy ludzkiej czująca, trzecia: Sancta sanctorum 

miejsce najświętsze, to jest część duszy rozumna. W części pierwszej jezuicki teolog pisze o 

potrzebie czynienia pokuty zarówno przez tych, którzy wstępują na drogę doskonałości, jak i przez 

osoby, które już na tej drodze daleko postąpiły. Wyjaśnia sens umartwienia zmysłów (wzroku, 

słuchu, smaku, powonienia, dotyku) oraz zamieszcza obszerny traktat poświęcony umartwieniu 

języka. Po nim następują rozważania o cnocie czystości, żarliwości duchowej, pokorze i skromności.  

Na wstępie rozważań ks. Jan Morawski wyjaśnia potrzebę umartwienia, które jest lekarstwem 

na zepsucie natury ludzkiej przez grzech pierworodny:  

 

A zowie się umartwienie, bo w nas niejako umarza ciało i zmyślność, aby nie żyła po bydlęcu przeciwko 

rozumowi, ale według rozumu. Zowie się też w Ewangelii abnegatio sui (Mt 16) zaprzenie siebie samego, bo 

przez umartwienie człowiek jakoby nie znał siebie samego, nie dozwalając sobie tego, czego pragnie ciało i 

zmyślność i właśnie jakoby sam się nienawidział jako nieprzyjaciela swego. (s. 15-16) 

 

 Autor wyróżnia trzy rodzaje umartwienia: pierwsze dotyczy ciała i zmysłów (wzrok, słuch, 

język), drugie – duszy niższej, w której mieści się pożądanie dóbr doczesnych (namiętności, gniew, 

strach, smutek, miłość), trzecie – rozumnej części duszy (tu znajdują się pamięć, rozum i wola). 

Umartwienie jest koniecznym warunkiem dojrzałości chrześcijan wszystkich stanów, ponieważ bez 

niego człowiek żyje jak „bydlę nierozumne”, kierując się pożądliwością i dogadzając ciału oraz 

zmysłom. Bez umartwienia nie ma żadnej cnoty, nie można również naśladować Chrystusa w 

ubóstwie, pokorze, czystości, zaparciu się samego siebie i znoszeniu prześladowań. Szczególnie 

potrzebne jest zakonnikom, ponieważ stanowi warunek skutecznej pracy apostolskiej i dawania 

dobrego przykładu wiernym. 

 Umartwienie stanowi rodzaj dobrowolnego męczeństwa, którego sensem jest miłość Boga 

oraz upodabnianie się do Jezusa. Powołując się na św. Bernarda, jezuita wyjaśnia, że nie można 

doświadczać głębi duchowości bez dobrowolnej ofiary z własnego życia:  

 

Święte niebieskie pociechy chronią się duszy zabawionej żądzami świeckiemi i nie mogą się na sercu mieszać z 

sobą dobra próżne z dobrami prawdziwemi, wieczne z doczesnemi, żeby kto kosztował oraz uciech niebieskich i 

ziemskich. (s. 23) 

 

 Ks. J. Morawski ze szczególną troską wyjaśnia czytelnikom pożytki płynące z umartwienia, 

obnażając fałszywe ludzkie przekonania na ten temat. W potocznej mentalności kojarzy się ono 

bowiem z utratą, smutkiem, goryczą, okrucieństwem, złem. Paradoksalnie jest jednak inaczej – ci, 

którzy się nie umartwiają, wiodą życie gorsze, ponieważ bezrefleksyjnie dogadzają żądzom ciała. 
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Zadowalanie zmysłów i namiętności czyni człowieka ich niewolnikiem, dlatego wiąże się ze 

wstydem, poczuciem upokorzenia, porażką i w ostateczności zawsze przynosi wyrzuty sumienia oraz 

prowadzi do zguby wiecznej. Ludzie praktykujący umartwienie wiodą życie radosne, ponieważ Bóg 

hojnie nagradza ich pociechami duchowymi, większymi i szlachetniejszymi niż wszelkie dobra 

cielesne. Doświadczają głębi szczęścia, które wypływa z pokoju sumienia, wesela, męstwa, rozkwitu 

cnót, oświecenia sumień, opływania w dobre uczynki, uwolnienia od smutku i poznania tajemnic 

Boskich. Dlatego wyzbywając się miłości własnej, człowiek powinien umartwiać ciało i zmysły (np. 

nie tuczyć się wybornymi, delikatnymi potrawami, napojem, nie przesadzać ze snem, wystrzegać się 

miękkiego odzienia, pokutować, pościć, pracować, medytować, cierpieć niewygody).  

Jezuita zaleca zachowanie trzech reguł rządzących umartwieniem, by nie przyniosło ono 

szkody zdrowiu i wypełnianym obowiązkom. Po pierwsze człowiek powinien przyjmować takie 

umartwienia, które są właściwe jego stanowi i wykonywanej pracy; po drugie – takie, dzięki którym 

ciało będzie posłuszne duchowi; po trzecie – w przyjmowaniu umartwień należy bezwzględnie 

słuchać spowiedników i przełożonych. 

 Teologiczna refleksja o sensie umartwienia stanowi konieczny wstęp do lektury traktatu O 

umartwieniu języka, ponieważ obnaża prawdziwą wartość dwóch rodzajów życia – pierwszego, w 

którym człowiek przypomina bezrozumne zwierzę, ulegające popędom i namiętnościom, oraz 

drugiego, w którym opanowując żądze, wznosi się na wyżyny duchowe. Umartwienie, będące 

modelem, a zarazem stylem życia wewnętrznego, nie jawi się jako utrata, ale jako ogromny zysk.  

 Traktat O umartwieniu języka składa się z ośmiu części zatytułowanych: Jako język mamy 

Panu Bogu ofiarować przez umartwienie; Jako wielkie szkody przynosi złe szafowanie językiem; O 

milczeniu, jako jest pożyteczne i miłe Panu Bogu; Jaka ma być ostrożność w mówieniu, gdy mówić 

potrzeba; Różne grzechy języka; O obmowie i rozsiewaniu niezgód; O inszych grzechach języka 

przeciwko samemu, który mówi; Lekarstwa na grzechy języka. Fakt poświęcenia ludzkiej mowie 

obszernej refleksji (zajmuje ona aż 30 z łącznej liczby 408 stron) w podręczniku życia duchowego 

świadczy o ogromnej randze, jaką ignacjański teolog przypisuje zagadnieniu kultury języka. 

Kierowany względami dydaktycznymi poucza, napomina, przestrzega, daje liczne wzory i przykłady 

do naśladowania. Cechą charakterystyczną jego wykładu jest logiczne, rzeczowe uporządkowanie 

myśli oraz erudycyjność – ks. J. Morawski nie tylko świetnie zna Biblię i nieustannie przytacza 

adekwatne perykopy na potwierdzenie własnych wywodów, ale też swobodnie powołuje się na 

naukę Ojców Kościoła, świętych, teologów, myślicieli i filozofów pogańskich (m.in. św. 

Ambrożego, św. Hieronima, św. Tomasza, św. Bernarda, św. Augustyna, św. Grzegorza, św. Leona, 

św. Chryzostoma, św. Franciszka z Asyżu, brata Egidiusza jego towarzysza, św. Franciszka 

Ksawerego, św. Ignacego Loyoli, Teodoreta, Pitagorasa).  
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Przesłanie traktatu ugruntowane zostało w myśli o umartwianiu mowy jako o fundamencie 

pobożności oraz budowania dobrych relacji międzyludzkich i indywidualnej wartości człowieka. 

Powołując się na List św. Jakuba, zakonnik pisze: „Kto w słowie nie grzeszy, ten jest doskonały. [...] 

Kto nie ma na wodzy języka swego, tego próżne jest nabożeństwo” (s. 51, por. Jk 3,2 n). 

 Słowo nie jest jedynie zespołem wypowiadanych dźwięków, ale wyrazem osobowości 

człowieka, jego myśli, pragnień, uczuć, serca – głębi wnętrza. Dlatego posiada ogromną skuteczność 

w tym sensie, że stwarza określoną rzeczywistość ponadmaterialną, mającą zasadniczy wpływ nie 

tylko na porozumiewanie się, ale też na poznanie siebie samego, drugich, proces uczenia, 

postrzegania oraz wartościowania świata, wzrastania i dojrzewania wewnętrznego, oceniania siebie i 

innych, tworzenia więzów wspólnotowych. Zdaniem jezuity potrzeba umartwiania języka stanowi 

konieczność, ponieważ mowa w sposób szczególny podatna jest na liczne grzechy i niedoskonałości:  

 

Słowa czasem bywają głupie, swawolne, drugich bodące, honor cudzy depcące, na kształt cielców rozpustnych. 

[...] Jest przypowieść, że czarci nie mogli Lucypera w piekle inszą ukontentować bardziej potrawą, jako 

nagotowawszy mu ozory ludzkie. (s. 50) 

 

 Ks. Jan Morawski porównuje język do ognia („Et lingua ignis est, bo wszystkie występki 

zapala i cały świat w perzynę obraca” – s. 50, por. Jk 3,5), rozpustnego cielca, ostrego miecza i 

strzały (Ps 65), jadowitego węża, żmii (Ps 140,4), szaleńca, akademii, w której promują się 

wszystkie grzechy, oraz do bramy, przez którą wychodzi życie z duszy i wchodzi śmierć. 

Porównania te, w większości zaczerpnięte z tradycji biblijnej, ukazują potęgę mowy, przejawiającą 

się w dobrym lub złym jej używaniu.  

O uniwersalizmie przesłania traktatu świadczą jego liczne związki z kulturą Pierwszej 

Rzeczypospolitej, a także z kulturą europejską. Przekonanie o niezrównanej sile słowa zakorzenione 

jest w staropolskiej paremiologii. Przysłowia, ujawniające głębię ludowej mądrości, pouczają oraz 

przestrzegają: „Język szodliwiej miecza siecze” (Kochanowski 1980: 381); „Słowo bardziej boli niż 

rana” (Nowa księga przysłów 1972: 240); „Żadna broń tak nie okaleczy, jako język bezecny” (Nowa 

księga przysłów 1969: 864); „Nic szkodliwszego nad język człowieczy, kiedy się uda na wszeteczne 

rzeczy” (Nowa księga przysłów 1969: 871); „Miej język za zęby” (Nowa księga przysłów 1969: 869). 

Te same myśli o mocy języka znajdujemy w literaturze pięknej – np. Mikołaj Rej pisze: „Pan język 

nasz to jest członek nad wszystkimi członki, i naszkodliwszy, i napożyteczniejszy” (Nowa księga 

przysłów 1969: 867). Podobne jest przesłanie licznych zachodnioeuropejskich podręczników życia 

duchowego – włoski jezuita Łukasz Pinelli w dziele O doskonałości zakonnej poucza: „Język jest 
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maluczka cząstka człowiecza, ale barzo wielka i barzo potężna na czynienie tak dobrze, jako i źle”
5
. 

Uwagi o konieczności opanowania mowy znajdujemy także u mistrzów mistyki karmelitańskiej
6
. Ta 

uderzająca zgodność w odniesieniu do omawianej kwestii (wszak świeccy i duchowni wyrażają te 

same przekonania o sile słowa) stanowi powszechny wyraz przekonania o wielkiej randze 

człowieczej mowy.  

 Ks. Jan Morawski rozpoczyna traktat ogólną uwagą o dwóch rodzajach mowy: szlachetnie 

użyte słowa prowadzą do dobra, dają życie duchowe i w konsekwencji wiodą do zbawienia, 

natomiast słowa użyte źle – gorszą, a nawet mogą przynieść śmierć. Wśród biblijnych przykładów 

złego posługiwania się językiem (Szkody ze złego szafowania języka) wymienione zostały: słowa 

Kaina po popełnieniu bratobójstwa, słowa Żydów wydających wyrok śmierci krzyżowej na 

Chrystusa oraz pełne pychy słowa budowniczych Wieży Babel. Ks. J. Morawski podkreślił postawę 

wielkiego szacunku wobec mowy oraz lęku przed jej złym użyciem u Jeremiasza, który świadomy 

własnej niedoskonałości, wzbraniał się przed misją prorocką
7
. Przypomniał też problemy Mojżesza, 

który z powodu jąkania obawiał się rozmawiać z faraonem oraz prowadzić Naród Wybrany przez 

pustynię do ziemi obiecanej
8
. Przywołanie dwóch wybitnych postaci starotestamentowych, 

reprezentujących tradycję patriarchów i proroków Izraela, uświadamia czytelnikom, że nawet wielcy 

przywódcy, wybrani i powołani przez Boga, mieli poważne problemy z właściwym użyciem mowy.  

 W kolejnym rozdziale traktatu, zatytułowanym O milczeniu, jako jest pożyteczne i miłe Panu 

Bogu, autor podaje sposoby uniknięcia grzechów języka, wśród których na pierwszym miejscu 

wymienia milczenie. Znamionuje ono człowieka mądrego, panującego nad sobą samym i 

rozważającego w sercu sens wypowiadanych słów. Jezuita daje przykład Maryi, która sporadycznie 

wypowiadała się na kartach Ewangelii; Chrystusa, który 30 lat milczał, a nauczał tylko 3 lata oraz 

świętych, którzy celowo powstrzymywali się od mówienia dla wzrostu pobożności (np. Grzegorz z 

Nazjanzu milczał 40 dni, św. Romuald – 7 lat, mnich Radulfus – 16 lat). Zdaniem jezuickiego 

                                                           
5
 W. O. Łukasza Pinella Societatis Jesu. O doskonałości zakonnej księgi czwore. W których jest mowa o srzodkach i 

powinności, którą każdy zakonnik obowiązany jest, aby jej dostąpił. Teraz ze włoskiego na polskie przez księdza Symona 

Wysockiego tegoż zakonu przełożone. Cum gratia et privilegio S. R. M. W Krakowie w Drukarniej Mikołaja Loba. Roku 

Pańskiego 1607, s. 430. 
6
 Św. Jan od Krzyża, Dzieła, przeł. B. Smyrak, Kraków 1998 – por. wybrane rady dla osób pragnących wieść życie 

duchowe: „Umartwiaj język” (s. 108); „Mów mało i nie wtrącaj się do spraw, kiedy cię nie pytają. [...] Nie słuchaj nigdy 

o słabościach ludzkich, a gdy się ktoś skarży, poproś pokornie, by nie mówiono o tym. Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj 

o niepotrzebne rzeczy, a w razie potrzeby uczyń to w krótkich słowach. [...] Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy 

słowa nieodpowiedniego. Mów tak, byś nikogo nie uraził i by twej mowy mogli wszyscy słuchać” (s. 113-114); „Kto się 

skarży i szemrze, nie jest doskonałym, ani nawet dobrym chrześcijaninem” (s. 117). 
7
 Jr 1,6-9: „I rzekłem: «Ach Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem». Pan zaś odpowiedział mi: 

«Nie mów: „Jestem młodzieńcem”, gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę, i będziesz mówił, cokolwiek tobie polecę. 

Nie lękaj się ich, bo jestem z tobą, by cię chronić» – wyrocznia Pana. I wyciągnąwszy rękę, dotknął Pan moich ust i 

rzekł mi: «Oto kładę moje słowa w twoje usta.»” 
8
 Rdz 4,10: „I rzekł Mojżesz do Pana: «Wybacz, Panie, ale ja nie jestem wymowny, od wczoraj i przedwczoraj, a nawet 

od czasu, gdy przemawiasz do Twego sługi. Ociężały usta moje i język mój zesztywniał»”. 
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teologa wartość milczenia polega na ustrzeżeniu człowieka przed licznymi grzechami (zob. Ps 38), 

sposobieniu duszy do modlitwy, słuchania i przyjmowania woli Boga oraz wzrastania w 

doskonałości. Bóg, mający upodobanie w milczeniu, przychodzi do serca cichego. Wielomówstwo 

natomiast zawsze świadczy o ludzkiej głupocie: „dzieci, pijani a głupi wiele gadają, bo są bez 

rozumu” (s. 52). Przekonanie o ogromnej wartości milczenia, poparte autorytetem Księgi Przysłów
9
, 

nasuwa liczne analogie z aforystyką łacińską – np. z przysłowiem „Si tacuisses, pfhilosophus 

mansisses”
10

, a także z paremiografią staropolską – np. „Pierwsza cnota milczeć”; „Milczenia rzadko 

kto żałował, a mowności często”; „Milcząc pokryjesz, mówiąc wydasz wadę w języku, ba, i w 

głowie” (Nowa księga przysłów 1970: 475-476). Zalecając czytelnikowi cnotę milczenia, ignacjański 

teolog daje liczne wskazówki wynikające z obserwacji codzienności – powściągliwość w użyciu 

słowa powinna iść w parze z roztropnością:  

 

Na ustrzeżenie się tych szkód, które z mowy pochodzą, natura dobrze usta opatrzyła, bo człowiekowi dała dwie 

oczy, dwie uszy, dwie ręce, a jeden język, dając znać, że trzeba więcej wiedzieć, więcej słyszeć, więcej czynić, a 

mniej mówić. Do tego usta i język zamknęła natura dwojakim płotem i zębami i wargami, jako szalonego. 

Nadto położyła język wysoko i pod mózgiem, gdzie jest rozum, aby nie mówił, tylko o rzeczach wysokich, i tak 

jako rozum każe. [...] Nie mamy ust naszych na mowę otwierać, tylko w ten czas, kiedy mowa nasza będzie 

lepsza niż milczenie i nie więcej mówić mamy niż potrzeba. (s. 52-54) 

 

 Po wychwaleniu zalet milczenia ks. Jan Morawski daje szereg drobiazgowych pouczeń 

dotyczących „ostrożności w mówieniu, gdy mówić potrzeba”. Przywołuje tradycję biblijną i naukę 

ojców Kościoła – psalmistę, który prosi Boga o straż na ustach (Ps 141,3), Syracha ostrzegającego 

przed zgubnymi skutkami złego użycia słowa (Syr 28,25-26) oraz cytuje radę św. Ambrożego: 

„Mądry człowiek, aby co mówił, wprzód wiele uważa, co mówi, do kogo mówi, na którym miejscu, 

którego czasu” (s. 55). Roztropność nakazuje mówiącemu nieustanne rozważanie okoliczności 

czasu, miejsca, audytorium. Należy kierować się zasadą głębokiego przemyślenia treści oraz celu 

wypowiadanych słów, nieobrażania mową Boga ani bliźniego, niemówienia wszystkiego, co się 

pomyśli, wypowiadania się mądrze, dla zbudowania drugich.  

 Jezuicki myśliciel wyróżnia trzy rodzaje występków języka (Różne grzechy języka): przeciw 

Bogu, przeciw bliźniemu oraz samemu sobie. Pierwsze z nich to płynące z niecierpliwości 

bluźnierstwa, uwłaczanie przymiotom Boskim, oskarżanie Stwórcy oraz przysięganie bez potrzeby. 

Krzywoprzysięzca czyni Boga poręczycielem własnego kłamstwa i świadkiem nieprawdy, dlatego 

                                                           
9
 Prz 17,28: „I głupi, gdy milczy, wydaje się mądrym, kto wargi zamyka – bezpieczny”. 

10
 Łac. Gdybyś milczał, nadal byłbyś uważany za filozofa. 
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grzeszy śmiertelnie. Innym poważnym wykroczeniem jest nadaremne wzywanie Imienia Boga, 

obwarowane drugim przykazaniem.  

 Grzechy języka przeciw bliźniemu dotyczą użycia słów niezgodnego z przykazaniem miłości 

– np.: mowy przykrej, uszczypliwej, swarliwej, kłótliwej, sprzeczek, szyderstwa, naśmiewania się z 

drugich, znieważania ich w oczy, zelżywości, szemrania, udowadniania za wszelką cenę własnej 

racji w dyskusji oraz oszczerstwa (por. Wj 20,16: „Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu 

kłamstwa jako świadek”).  

Kolejnym poważnym wykroczeniem języka jest rozsiewanie sporów między ludźmi. Burzy 

ono pokój, rujnuje przyjaźń, a na to miejsce wprowadza chaos, niezgody, nienawiść oraz kłótnie. 

Równie groźna jest obmowa, która odbiera drugiemu dobrą sławę, dlatego porównana została do 

kradzieży i zabójstwa. Człowiek jest wobec niej bezbronny, ponieważ jako nieobecny nie może 

jawnie przedstawić własnych racji. Z tego względu obmawiający przypomina jadowitą żmiję lub 

węża, kąsającego ofiarę nagle, skrycie i niespodziewanie. Szkody wynikające z obmowy dosięgają 

również paradoksalnie obmawiającego, ponieważ jego postępowanie budzi wśród innych nienawiść i 

obrzydzenie, ludzie przestają mu ufać, a Bóg zsyła nań ciężkie kary (nawet nagłą śmierć). 

Uzupełnieniem kaznodziejskiego wywodu jest napisana w formie egzemplum krótka przestroga 

przed losem obmówców:  

 

Piszą o jednym, który że miał zwyczaj cudzą sławę szczypać, umierając wywiesił język, który mu tak spuchł, że 

go w usta nazad wciągnąć nie mógł, i tak umarł, mówiąc: ten język mię potępił. Drugi obmówca umierając, 

język swój zębami kąsał, a inszego umierającego język robacy toczyli. (s. 61) 

 

 Ks. Jan Morawski przestrzega przed pochopnym wydawaniem niesprawiedliwych opinii o 

innych. Radzi, by sądzenie pozostawić Bogu, a gdyby bliźni postąpił źle, tłumaczyć, że wynikało to 

z ułomności grzesznej natury, niewiedzy lub wielkiej pokusy, której trudno było się oprzeć. Nikt nie 

może być pewien, że będąc na miejscu drugiego człowieka, postawiony wobec trudnej sytuacji, 

zachowałby się lepiej. Przykładem do naśladowania ma być dla czytelników postawa Chrystusa, 

który wybaczał wszystkim, nawet wrogom, a konając na krzyżu, modlił się za oprawców słowami: 

„Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią” (Łk 23,34a). 

 Do grzechów języka przeciwko sobie samemu autor zalicza pochlebstwo, dające drugim 

powód do próżnej chwały. Korzeniem pochlebstwa jest nieszczerość oraz obłuda, dlatego lepiej być 

skaranym od mądrego niż oszukanym próżnymi pochwałami głupców (Koh 7,5). Kolejnym 

wykroczeniem mowy jest pycha przejawiająca się w chełpliwości, na co jezuicki moralista daje 

następującą radę: „Niech cię chwali obcy, a nie usta twoje” (Prz 27,2). Należy też wystrzegać się 
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„słów dwornych, którymi się pytamy abo rozmawiamy o rzeczach do nas nienależących, które się 

nam na nic nie przydadzą” (s. 63-64). Ta wskazówka dotyczy zarówno mieszania się w cudze 

sprawy, jak i rozmów na tematy nieistotne, co nie przynosi żadnego pożytku, a jedynie rozbudza 

niepotrzebnie ciekawość. Dlatego korzystniejsze jest w takich sytuacjach zajęcie się pożyteczną 

pracą. 

 Ostatni rozdział traktatu omawia Lekarstwa na grzechy języka. Pierwszym z nich, zarazem 

najważniejszym, jest modlitwa, której wzór daje psalmista: „Połóż Panie straż ustom moim i drzwi 

okoliczności wargom moim” (s. 64, Ps 141,3). Straż sugeruje permanentne czuwanie nad mową, a 

okoliczności – roztropność wynikającą z oceny czasu, miejsca, audytorium itp. Poza tym 

chrześcijanin powinien mieć nieustanną świadomość godności ludzkich ust, które karmią się Ciałem 

Chrystusa. Ks. J. Morawski w zakończeniu traktatu daje konkretne przykłady umartwiania języka, 

anachroniczne w dzisiejszych czasach: 

  

P. Sertorius zakonu naszego przez modlitwę język po ziemi włóczył i ziemię lizał. Co też czynił ś. Franciszek 

Borgiasz, tak że na nim miał wrzody. W. X. Drużbicki miesiąc listopad poświęcał na umartwienie języka, który 

tak martwił: 1. przykąsywał go zębami, 2. szpilką kłuł, 3. lizał cegłę abo rzecz jaką chropowatą, 4. napuszczał 

język litworem gorzkim, 5. gorącemi potrwawami przypalał. (64-65) 

 

 Traktat ks. J. Morawskiego uczy kultury języka, której fundamentem jest miłość oraz 

szacunek wobec drugiej osoby. Jezuita radzi czytelnikom, by nigdy nie obmawiać nieobecnego; 

jeżeli jednak do obmowy doszło – naprawić zło przez przywrócenie bliźniemu dobrej sławy; 

upominać grzeszników bezpośrednio i dyskretnie; zwracać się do każdego z szacunkiem, 

przepraszać za wyrządzone zniewagi, kierować się łagodnością, unikać sprzeczek, a w dyskusji 

zwyciężać łagodnością i pokojem. Są to uniwersalne, ponadczasowe zasady, obecne w wielu innych 

podręcznikach ascezy chrześcijańskiej. Pochodzący z początku XVII stulecia traktat Lucasa 

Pinellego O doskonałości zakonnej zawiera podobny w wymowie rozdział – znamiennie 

zatytułowany Iż zakonnik ma strzec języka swego, w którym autor przestrzega przed szemraniem, 

mieszaniem się do cudzych spraw, kłamstwem i lekceważeniem kłamstwa, zmyślaniem, 

złośliwością, obrażaniem innych, wielomówstwem, poniżaniem innych („Poniżanie drugich nie jest 

drogą do wstąpienia w górę” (W. O. Łukasza Pinella... 1607: 435), krzywoprzysięstwem, 

pochlebstwem, sianiem zgorszenia słowami, uwłaczaniem cudzej czci, obmawianiem i 

wyśmiewaniem się z bliźnich, wyrządzaniem przykrości słowem, osądzaniem innych. W katalogu 

występków języka zamieszcza też wyjawianie cudzych tajemnic. Takie postępowanie rodzi 

nienawiść, złorzeczenia i niezgody: „Jest jeszcze jeden niedostatek języczny, nie mniej jako drugie 
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szkodliwy: a ten jest oznajmiać rzeczy skryte komu nie należy ani wiedzieć przystoi” (W. O. 

Łukasza Pinella... 1607: 438-439).  

Mistrzowie życia duchowego mówią jednym głosem – język dany został człowiekowi na 

chwalenie majestatu Boga i dla zbudowania ludzi, dlatego powściągliwość i nieustanne panowanie 

nad nim jest koniecznym warunkiem religijności. Ideałem jest mowa szczera, prosta, daleka od 

jakiejkolwiek obłudy, której istota streszcza się w ewangelicznym przesłaniu: „Niech mowa wasza 

będzie: tak, tak, nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi (Mt 5,37).  

Lektura ignacjańskiego XVII-wiecznego traktatu O umartwieniu języka rodzi pytanie o 

aktualność jego przesłania w dzisiejszych czasach. Wszystkie uczynki autor rozpatruje w 

perspektywie teologicznej i eschatologicznej, dlatego ostatecznym kryterium wartościowania staje 

się moralna odpowiedzialność za czyny, wynikająca z przykazań Boskich, przede wszystkim z 

przykazania miłości. Traktat mówi o użyciu mowy w dwóch bardzo ważnych aspektach – 

indywidualnym oraz społecznym, dlatego nie traci na aktualności po ponad trzech stuleciach. 

Uniwersalne przesłanie metodycznego wykładu teologa-moralisty, ugruntowane w tradycji biblijnej, 

potwierdzają też liczne przysłowia dotyczące ludzkiej mowy. Współczesnych czytelników mogą co 

prawda bawić przykłady umartwiania języka, ale omawiane przez jezuickiego teologa treści dotyczą 

ponadczasowych, fundamentalnych problemów komunikacji międzyludzkiej. Ks. J. Morawski 

przypomina o ogromnej potędze słowa, które wywołuje silne emocje, uczucia, gwałtowne 

namiętności, zasadniczo wpływa na przekonania ludzkie, zmienia postawy, tworzy określone relacje, 

buduje bądź burzy wspólnotowe więzy.  

Zaprezentowana w tekście wizja kultury języka nie polega na poprawności stylistycznej czy 

oratorskiej biegłości, ale jest kulturą bycia, przestrzenią relacji wypływającej z głębi wnętrza i 

tworzonej w imię szacunku oraz miłości do drugiej osoby. Mowa zdradza ludzi, ponieważ płynie z 

głębi serca (Mt 12,34b: „z obfitości serca usta mówią”), dlatego jest świadectwem, a także 

probierzem autentyczności życia duchowego. Złe użycie języka obraca się zawsze w pierwszej 

kolejności przeciw mówiącemu – gadulstwo, plotkarstwo, obmowa, pochlebstwo, kłamstwo, 

krzywoprzysięstwo nie tylko mogą mieć określone konsekwencje społeczne, ale skazują człowieka 

na brak szacunku u innych, a przed nim samym bezlitośnie obnażają jego małość. Dobre użycie 

słowa przynosi zaszczyt, ponieważ staje się świadectwem ludzkiej mądrości oraz władzy nad samym 

sobą, przejawiającej się w opanowaniu, autokontroli, dyskrecji, cierpliwości i spokoju.  

W wymiarze relacji społecznych język ma wyjątkową moc zarówno przynoszenia dobra, jak i 

zła. Może stwarzać rzeczywistość opartą na kłótniach, szyderstwach, znieważaniu, szemraniu, 

obmowach, niesprawiedliwych sądach; może też budować pokój, przyjaźń, dawać przebaczenie, 

pocieszenie i radość. Wychowawcza moc słowa ujawnia się w nauczaniu oraz napominaniu, których 
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źródłem powinna być roztropność i miłość do drugiego człowieka. Ze słów biorą początek czyny, 

stąd ponadczasowy postulat milczenia i czuwania nad wypowiadanymi słowami. Traktat ks. J. 

Morawskiego O umartwieniu języka uświadamia, że ludzka mowa jest rzeczywistością dynamiczną, 

mającą potężną moc sprawczą i wyjątkową skuteczność: 

 

Mors et vita in manibus linguae: śmierć i życie w ręku języka, jakoby to usta nasze były bramą, którą wychodzi 

życie od duszej naszej, to jest łaska Boska, i wchodzi też śmierć, to jest grzech. [...] Dobry język zbawia 

drugich, nauczając ich dobrego, i tak im życie duchowe daje, a język zły, mowa zła drugich gorsząc, zabija. 

(s. 51) 
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