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Ks. Adam Wilczyñski � Kielce

ROLA DISCRETIO W ̄ YCIU DUCHOWYM

W �WIETLE PISM �W. GRZEGORZA WIELKIEGO

1. Wstêp

Wed³ug najbardziej znacz¹cych nurtów filozofii greckiej i rzymskiej
cz³owiek wtedy bêdzie szczê�liwy, je¿eli jego ¿ycie bêdzie wype³nione
cnotami, to znaczy takimi sprawno�ciami, które jak najpe³niej objawi¹ jego
cz³owieczeñstwo. Chc¹c tego dokonaæ, cz³owiek musia³ � zdaniem nie-
których staro¿ytnych filozofów � æwiczyæ siê w cnocie i �wiadomie usuwaæ
wszystko to, co nie s³u¿y³o jej rozwojowi. Greccy my�liciele uwa¿ali, ¿e cno-
ta (avreth .) to spe³nienie tego, co przynale¿y do istoty danego bytu, co wyró¿-
nia go od innych istot. W mentalno�ci greckiej avreth. oznacza³a ogóln¹
zdolno�æ do czego�. Na przyk³ad avreth. konia by³a szybko�æ, a wojownika
� dzielno�æ1. W przekonaniu staro¿ytnych my�licieli cnot¹ cz³owieka jest
dzia³anie zgodne z rozumem2. W jêzyku filozoficznym avreth. by³aby syno-
nimem istoty3. U Platona avreth. to cnota cnót, dzielno�æ, sprawno�æ, nie
tylko w sensie fizycznym, ale tak¿e umys³owym4. W przekonaniu Greków
avreth. w pewnym sensie jest darem boga, oznacza to, ¿e nie mo¿na jej
zdobyæ tylko w³asnymi si³ami5. Arystoteles w swojej Etyce nikomachej-
skiej tak okre�la cnotê:
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1 Por. O. Gigon, G³ówne problemy filozofii staro¿ytnej, t³um. P. Domañski, War-
szawa 1996, s. 205.

2 G. Reale, Historia filozofii staro¿ytnej, t. 4,  t³um. E. I. Zieliñski, Lublin 1999�
2008, s. 316.

3 Por. J. Jaskó³a, �wiaty mo¿liwe jako uprawomocnienie filozofowania: Platon,
Wroc³aw 2000, s. 89.

4 Por. W. Wróblewski, Arystokratyzm Platona, Warszawa 1972, s. 10.
5 Por. Homerus, Odysea XVII.
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Tak tedy ka¿dy, kto siê rozumie na rzeczy, unika nadmiaru i niedostatku, szuka
natomiast �rodka i �rodek wybiera, i to nie �rodek samej rzeczy, lecz �rodek
ze wzglêdu na nas. Je�li wiêc wszelka umiejêtno�æ spe³nia nale¿ycie swe zadanie
w ten sposób, i¿ baczy na �rodek i zmierza doñ w swych dzie³ach (�), to w takim
razie dzielno�æ musi zmierzaæ do w³a�ciwego �rodka, jako do swego celu6.

Spo�ród rzymskich my�licieli podobnie uwa¿a Horacy: �A cnota skraj-
no�æ jedn¹ i drug¹ wyklucza�7. Jednak¿e, w tym momencie, pojawia siê
problem natury praktycznej, to znaczy, jak rozpoznaæ, ¿e to, co cz³owiek czyni
jest cnot¹ i gdzie znajduj¹ siê jej granice, poza którymi staje siê wad¹?

2. Historia discretio

Z tym problemem zmagali siê równie¿ ojcowie Ko�cio³a, którzy byli spad-
kobiercami nauki staro¿ytnych filozofów na temat cnót i ich rozwoju.
Zauwa¿yli oni, ¿e pewne dzia³ania, które podejmuj¹ ludzie, na pierwszy rzut
oka wydaj¹ siê byæ dobre, jednak dopiero po bli¿szym przyjrzeniu siê im, mo¿-
na zauwa¿yæ, ¿e niekoniecznie s¹ one dobre, poniewa¿ nie osi¹gaj¹ celu
zamierzonego przez tê cnotê. Tym, co mia³o pomóc ludziom w prawid³owym
rozeznaniu miary wszystkich rzeczy by³a discretio. Specjalnie nie t³umaczê
tego s³owa, poniewa¿ w jêzyku polskim nie ma terminu, który w pe³ni oddawa³-
by jego znaczenie. Ten ³aciñski termin pochodzi od czasownika discernere �
odró¿niaæ, oddzielaæ, wyodrêbniaæ, dokonywaæ rozró¿nienia miêdzy czym�
i czym�, decydowaæ, szczegó³owo badaæ, os¹dziæ8. Greckim odpowiednikiem
s³owa discretio s¹ s³owa dia,krisij i dokimasi,a, które maj¹ podobny za-
kres pojêciowy. Greccy filozofowie pos³ugiwali siê tymi terminami � i podob-
nymi, � na oznaczenie umiejêtno�æ rozró¿niania dobra od z³a9 . Równie¿
w Nowym Testamencie wystêpuj¹ obydwa wy¿ej wymienione terminy.

6 Aristoteles, Ethica nicomachea, 1106b; �ou[tw dh. pa/j e.pisth,mwn th.n u,per-
bolh.n me.n kai. th.n e;lleiyin feu,gei, to. de. me,son zhtei/ kai. tou/q� ai,rei/tai,
meson de. ou. to. tou/ pra,gmatoj a.lla. to. pro.j h̀ma/j. ei. dh. pa/sa e,pisth,mh ou[tw
to. e;rgon eu= e.pitelei/, pro.j to. me,son ble,pousa kai. ei.j tou/to a;gousa ta. e;rga
(...), me,son te kai. a;rioton, o[per e.sti. th/j a,reth/j�.

7 Horatius, Epistulae, 1,18,9; �virtus est medium vitiorum et utrimque reductum�;
por. Gregorius Nyssenus, De vita Moysis II, 288.

8 Por. J. Korpanty, discerno, ere, w: Ma³y s³ownik ³aciñsko-polski, red. J. Kor-
panty, Warszawa 2001, s. 204�205; E. Scholl, The mother of virtues � �discretio�,
�Cistercian Studies Quarterly�, 36 (2001), 3, s. 390; Augustinus, De Genesim ad litte-
ram 1,10,19.

9 Por. R. M. Parrinello, Tecnica e carisma. Il discernimento tra radici pagane
e traduzione Cristiana: Diadoco di Fotica e Giovanni Climaco, �Rivista di Storia
del Cristianesimo�, 6 (2009), s. 100�105.
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Dia,krisij pojawia siê trzykrotnie. W Pierwszym Li�cie do Koryntian �w.
Pawe³ u¿ywa go odno�nie do rozeznawania duchów (por. 1 Kor 12,10),
w Li�cie do Rzymian oznacza opiniê (por. Rz 14,1), a w Li�cie do Hebrajczy-
ków jest u¿yty na okre�lenie umiejêtno�ci odró¿niania dobra od z³a (por. Hbr
5,14). Termin dokimasi,a wystêpuje w Li�cie do Hebrajczyków; jest to cytat
z psalmu (por. Ps 95,7-11) i oznacza wystawienie na próbê. Oczywi�cie oprócz
form rzeczownikowych wyrazy te wystêpuj¹ w Nowym Testamencie równie¿
w innych formach10.

W pó�niejszym czasie terminy te ewoluowa³y i ju¿ we wczesnym chrze-
�cijañstwie termin rozeznawanie duchów (dia,krisij pneumatwn) zostaje
zast¹piony wyra¿eniem: rozeznawanie namiêtno�ci (dia,krisij logismoi.)
lub samym s³owem rozeznawanie (dia,krisij). Powód tego nie jest do koñca
znany11. Wy¿ej wymienione terminy pojawiaj¹ siê dosyæ czêsto w apofteg-
matach ojców pustyni12 i u Ewagriusza z Pontu13. Pó�niejsi ojcowie Ko�cio-
³a jeszcze bardziej wzbogacaj¹ rozumienie tego terminu, tak ¿e oznacza
on nie tylko umiejêtno�æ rozró¿niania duchów i odró¿niania dobra od z³a14, ale
tak¿e umiejêtno�æ rozeznawania w³a�ciwej miary15. W³a�nie z tego wzglêdu
jest on synonimem umiaru i rozwagi16. Takie te¿ znaczenie czêsto ów termin

10 Por. H. G. Liddell, R. Scott, A Greek � English Lexicon, Oxford 1996, s. 399;
C. Spicq, Theological Lexicon of New Testament, t³um. i red. J. D. Ernest, Massachu-
setts 1994, s. 353�362; J. T. Leinhard, On �discernment of spirits� in the early Church,
�Theological Studies�, 41 (1980), 508; por. E. Scholl, The mother�, dz. cyt., s. 389�390.

11 Por. J. T. Leinhard, On �discernment of spirits�..., dz. cyt., s. 519�520.
12 Por. Apophthegmata Patrum, Antonius 8(8); Aghaton 5(87); Eulogius (217);

Ioannes Kolobos 7(322), Synkletika 17(908), Poemen 32(606); 52(626); 60(634);
Nicon (536).

13 Por. Evagrius, Epistula 4,5; De malignis cogitationibus 25 a; por. L. Nie�cior,
Rozeznawanie my�li (dia,krisij) i spór z nimi (anti,rrhsij) wed³ug Ewagriusza
z Pontu, w: Droga doskonalenia chrze�cijañskiego w epoce patrystycznej, red.
F. Dr¹czkowski, J. Pa³ucki, M. Szram, Lublin 1997, s. 31�56.

14 Por. Ioannes Chrysostomos, Homiliae in primam epistolam ad Corinthios 29.
Jan Chryzostom wspomina dwukrotnie w swojej homilii na temat daru rozeznawania
duchów. Twierdzi, ¿e Koryntianie otrzymali ten dar, po pierwsze, aby móc rozpoznawaæ
kto jest cz³owiekiem duchowym, a kto nie. Po drugie, poniewa¿ w Koryncie dzia³a³o
wielu wieszczów, dar ten by³ potrzebny do rozpoznawania, czy kto� przemawia
w imiê Bo¿e, czy w imiê z³ego ducha. Por. J. T. Leinhard, On �discernment of spirits��,
dz. cyt., s. 509.

15 Por. R. Appel, Cassian�s discretio � a timeless virtue, �The American Bene-
dictine Review�, 17 (1966), 1, s. 23�27; E. Dekkers, �Discretio� chez saint Benoît
et saint Grégoire, �Collectanea Cisterciensia�, 46 (1984), s. 79�88.

16 Por. P. Madre, Rozeznawanie duchów, t³um. A. Frej, Warszawa 2008, s. 10�11;
C. Dagens, Saint Grégoire le Grand. Culture et experience chrétiennes, Paris 1977,
s. 117�124.
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przybiera w dzie³ach Grzegorza Wielkiego, który naukê o discretio przej¹³ od
Jana Kasjana17. Autor Rozmów z Ojcami stwierdza, ¿e discretio nie jest
przymiotem cz³owieka, lecz darem Ducha �wiêtego18. Natomiast w dzie³ach
Grzegorza trudno jednoznacznie stwierdziæ, czy jest ona darem nadprzyrodzo-
nym, czy te¿ pewn¹ naturaln¹ sprawno�ci¹, któr¹ cz³owiek zdobywa na bazie
¿yciowego do�wiadczenia.

3. Obraz discretio w dzie³ach Grzegorza Wielkiego

Zasadn¹ wydaje siê teza, ¿e dla Grzegorza discretio jest zarówno darem
Ducha �wiêtego, jak i sprawno�ci¹ zdobyt¹ przez do�wiadczenie19. To cnota,
która pozwala rozeznaæ, co powinno byæ zrobione, a co zaniechane20 i która daje
mo¿liwo�æ unikania skrajno�ci w postêpowaniu21. W dzie³ach �w. Grzegorza
s³owo to wystêpuje samodzielnie, jako przydawka lub z przydawk¹, która jeszcze
bardziej uwypukla jego znaczenie. Autor Moraliów mówi o: discretionis
lumen22, discretionis libra23, discretionis subtilitas24, discretionis linea25,
discretio mentis26, discretio rationis27, discretio principatuum28.

Dla Grzegorza, podobnie jak dla poprzedników29, discretio nie jest tylko
synonimem rozwagi, chocia¿ mo¿e j¹ oznaczaæ30. Jest to te¿ sprawno�æ,

17 Por. R. Alcati, Il �De discretione� di Cassiano e la sua influenza nella lette-
ratura ascetica posteriore: (secoli V�VII), �Rivista di Storia del Cristianesimo�,
6 (2009), s. 80�88.

18 Por. Ioannes Cassianus, Collationes patrum XXIV 2,1,3; R. M. Parrinello,
Tecnica e carisma..., dz. cyt., s. 108�120; podobn¹ opiniê wyra¿a Ewagriusz z Pontu;
por. Evagrius, Epistula 4,5; por. L. Nie�cior, Rozeznawanie my�li..., dz. cyt., s. 36.

19 Moralium Libri sive Expositio in Librum Beati Iob (dalej Mor.), red.
M. Adriaen CCL 143 (libri 1�10), Turnhout 1979; CCL 143A (libri 11�22), Turnhout
1979; CCL 143B (libri 23�35), Turnhout 1979, 1,XXXII,45; por. 28,X,21.

20 Por. Ioannes Cassianus, Collationes patrum XXIV 2,2,5.
21 Por. Ioannes Cassianus, Collationes patrum XXIV 2,2,4; 2,17,1; E. Scholl,

The mother�, dz. cyt., s. 392.
22 Mor. 28,XI,30.
23 Mor. 3,XIII,24.
24 Mor. 28,XI,26.
25 Mor. 28,XI,26.
26 Mor. 2,XXIX,79.
27 Mor. 1,XXX,42.
28 Mor. 1,XXX,42; por. E. Dekkers, �Discretio� chez saint Benoît�, dz. cyt.,

s. 83; E. Scholl, The mother..., dz. cyt., s. 395.
29 Por. Origenes, De principiis 3,3,1; In Exodum homiliae 3,2; Athanasius, Vita

Antonii 22.
30 Por. E. Scholl, The mother�, dz. cyt., s. 395.
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która pozwala na odró¿nienie dobra od z³a, wady od cnoty31. Grzegorz zauwa-
¿a równie¿, ¿e nawet w cnocie musi byæ zachowany umiar, poniewa¿ zastoso-
wanie jakiej� cnoty bêdzie zale¿ne od okoliczno�ci, w jakich dzia³a cz³owiek32.
Co wiêcej discretio nie pozwala cz³owiekowi na czynienie mniej ni¿ mo¿e
i na czynienie wiêcej ni¿ powinien33. Biskup Rzymu twierdzi, ¿e discretio
pozwala rozeznaæ k³amstwa, jakimi pos³uguje siê szatan, aby zwie�æ cz³owie-
ka34. Szatan bowiem obiecuje rzeczy, które wydaj¹ siê dobre, a które jednak
ostatecznie prowadz¹ do grzechu35. Grzegorz porównuje discretio do miecza,
którym zadaje siê celne ciosy szatañskim podstêpom36. Dziêki tej cnocie, na-
wet je�li odwiecznemu wrogowi uda siê zm¹ciæ my�li czy wzburzyæ uczucia,
cz³owiek jest w stanie rozeznaæ z³o, jakiego do�wiadczy³37 i pokonaæ zacz¹tki
grzechu pojawiaj¹cego siê w my�lach38.

Discretio pozwala równie¿ na przewidywanie niebezpieczeñstw
mog¹cych spowodowaæ wady. Grzegorz porównuje j¹ do wie¿y obserwa-
cyjnej, dziêki której cz³owiek z daleka rozpoznaje niebezpieczeñstwo ze
strony wad39. Ten, kto posiada tê cnotê, bezb³êdnie potrafi okre�liæ, jaka
wada na niego oddzia³uje. W innym miejscu porównuje j¹ do zmys³u wêchu,
który po zapachu jest w stanie okre�liæ, z jakim niebezpieczeñstwem ma do
czynienia40.

Discretio jest cnot¹ umo¿liwiaj¹c¹ cz³owiekowi podjêcie dalszych dzia-
³añ, nawet je�li z³emu duchowi uda siê zachwiaæ innymi cnotami. To w³a�nie
discretio pokazuje, ¿e po przegranej walce z diab³em jedynym, co mo¿e on
uczyniæ, jest okazanie skruchy41 i pokutowanie, aby w ten sposób pokonaæ
podstêpnego wroga42. �wiêty papie¿ s¹dzi, i¿ ³zy wylewane przez cz³owieka
z powodu pokusy do grzechu jeszcze bardziej wzmacniaj¹ umiejêtno�æ
rozeznania43. Grzegorz uwa¿a, ¿e discretio bêdzie potrzebna cz³owiekowi

31 Homiliae in Hiezechielem Prophetam (dalej HomEz.), wyd. M. Adriaen,
CCL 142, Turnhout 1971, I,11,7; In Librum Primum Regum expositionum libri VI
(dalej InReg.), wyd. P. Verbraken, CCL 144,47-641, Turnhout 1963, V,4.

32 Mor. 28,XI,28.
33 Mor. 28,XI,26.
34 Mor. 4,II,7.
35 Mor. 33,XXV,45.
36 Mor. 3,X,17.
37 Mor. 2,XLVI,73�XLVIII,75; por. E. Dekkers, �Discretio� chez saint Benoît�,

dz. cyt., s. 85.
38 Mor. 3,XXIX,57; InReg. V,199.
39 Mor. 31,XLIV,85; HomEz. II,3,22; por. InReg. V,85.
40 Mor. 31,XLV,91.
41 Mor. 1,XXXV,50.
42 Mor. 2,XLIX,79.
43 Mor. 2,LI,80.
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szczególnie przy koñcu czasów, kiedy to z³y duch objawiaj¹c swoj¹ moc
w cudach, bêdzie próbowa³ zwie�æ, jak najwiêksz¹ liczbê wiernych. Wtedy
wielk¹ pomoc¹ we w³a�ciwym rozeznaniu bêd¹ s³owa Pisma �wiêtego
i normy Ewangelii44.

Grzegorz, komentuj¹c s³owa Jezusa, który mówi o w¹skiej drodze wio-
d¹cej do ¿ycia (por. Mt 7,14), podkre�la, ¿e discretio pozwala równie¿
cz³owiekowi na utrzymanie w³a�ciwej miary wykonywanych czynów. Autor
Moraliów zauwa¿a, ¿e t¹ w³a�ciw¹ miar¹ dla ludzkiego postêpowania jest
¿ycie �wiêtych. Dziêki discretio � zdaniem papie¿a � cz³owiek ani nie ulegnie
niedbalstwu, ani nie popadnie w pychê45. Discretio jest konieczna do prowa-
dzenia ¿ycia duchowego. To ona pomaga odrzuciæ od siebie to, co nie pozwala
czyniæ postêpów46. Dziêki niej cz³owiek znajduje równowagê miêdzy ¿yciem
aktywnym a ¿yciem kontemplacyjnym47. W innym miejscu Grzegorz
stwierdza, ¿e jest ona potrzebna do rozeznania tego, w jaki sposób obcho-
dziæ siê z w³asnym cia³em, aby zarówno zbyt mocno go nie wyniszczyæ, jak
i mu nie pob³a¿aæ48. Ona tak¿e pozwala na rozeznanie woli Bo¿ej i pod¹¿a-
nie za ni¹49.

Dla biskupa Rzymu intencja postêpowania jest najwa¿niejsza. Ale je�li
brakuje discretio, nawet szlachetna intencja szybko przemienia siê w wadê50.
Bez discretio i cnota mi³osierdzia (pietas) jest bezu¿yteczna51. To, co mia³o
byæ zas³ug¹, bez discretio ostatecznie staje siê grzechem52. To ona rz¹dzi
rozwojem cnót. To ona pozwala na w³a�ciwe rozeznanie tego, czy cz³owiek
jak¹� cnotê powinien nadal rozwijaæ, czy te¿ dla dobra innych zaprzestaæ jej
rozwoju53. Dziêki niej cz³owiek mo¿e oczy�ciæ wszelk¹ cnotê, któr¹ prak-
tykuje w swoim ¿yciu54. Gdy brakuje takiego badania, ludzka dusza zostaje
porwana przez cielesne przyjemno�ci55. Ponadto brak discretio powoduje,
¿e cz³owiek nie potrafi w sposób odpowiedni oceniæ rzeczywisto�ci. Przyk³a-
dami ludzi bez umiejêtno�ci rozeznania s¹ przyjaciele Hioba. Uwa¿aj¹ oni

44 Mor. 34,XVIII,33.
45 Mor. 28,XI,26.
46 HomEz. II,5,9; InReg. IV,3.
47 InReg. I,73; III,15.
48 InReg. II,112.
49 Expositio in Canticum Canticorum, wyd. P. Verbraken, CCL 144, Turnhout

1963, 25.
50 Mor. 3,XI,19; 3,XIII,23; por. HomEz. I,5,3.
51 Mor. 1,XXXII,45; por. E. Scholl, The mother..., dz. cyt., 395.
52 Mor. 3,XIII,24.
53 Mor. 28,XI,30.
54 Mor. 1,XXXVI,55.
55 Mor. 4,XIII,25; por. E. Scholl, The mother..., dz. cyt., 395.
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bowiem, ¿e nie podobna, ¿eby cierpia³ on z innego powodu, jak tylko z tego,
¿e pope³ni³ jaki� grzech56. Podobnym brakiem rozeznania cechuje siê Elihu,
który wed³ug Grzegorza reprezentuje ludzi pysznych (arrogantes). Osoby te
z powodu za�lepiaj¹cej ich pychy nie s¹ w stanie prawid³owo rozeznaæ sytuacji
ludzi, którym g³osz¹ nauki57.

Wed³ug Grzegorza discretio potrzebuj¹ tak¿e prze³o¿eni i g³osiciele
Dobrej Nowiny. Dla sprawuj¹cych w³adzê jest ona niezbêdna, by w sposób
odpowiedni postêpowaæ wzglêdem swoich podw³adnych58. Je¿eli chodzi o g³o-
sicieli (praedicatores), to discretio s³u¿y przede wszystkim do tego, aby
w sposób prawid³owy czytaæ i interpretowaæ Pismo �wiête59. Wielki papie¿
uwa¿a, ¿e w Biblii jedne i te same symbole mo¿na wyja�niaæ w odmienny
sposób i dlatego konieczne jest w takim przypadku pos³ugiwaæ siê t¹ w³a�nie
cnot¹60. Równie¿ w przepowiadaniu nauczyciel musi odznaczaæ siê discretio,
bowiem jej brak mo¿e staæ siê powa¿n¹ przeszkod¹ w g³oszeniu61. Nauczyciel
musi wiedzieæ, kiedy, co i jak powiedzieæ62.

�wiêty papie¿ uwa¿a, ¿e wielk¹ przeszkod¹ w wewnêtrznym rozezna-
waniu jest zarz¹dzanie rzeczami materialnymi. Powoduj¹ one bowiem, ¿e cz³o-
wiek d¹¿¹c do skutecznego zarz¹dzania rzeczami zewnêtrznymi, przestaje
widzieæ sam siebie i nie dostrzega szkód, które sobie wyrz¹dza z powodu
nadmiernego zaanga¿owania w to dzia³anie63.

4. Zakoñczenie

Podsumowuj¹c, nale¿y stwierdziæ, ¿e nauka Grzegorza na temat discretio
jest bardzo bogata. Praktycznie we wszystkich dzie³ach wielkiego papie¿a
mo¿na znale�æ odniesienie do tej cnoty. Dla Grzegorza, podobnie jak dla jego
poprzedników, w du¿ej mierze discretio jest synonimem rozwagi, która po-
zwala na odpowiednie rozeznanie sytuacji i zastosowanie w³a�ciwych
�rodków. Ponadto cnota ta jest konieczna w prowadzeniu ¿ycia duchowego,
bowiem pozwala odró¿niæ dobre my�li od z³ych, wady natomiast od cnoty.

56 Mor. 3,XI,19.
57 Mor. 26,XLVII,87.
58 InReg. IV,216; HomEz. II,9,18; II,9,20.
59 Homiliae in Evangelia, wyd. R. Étaix, CCL 141, Turnhout 1999, II,24,1.
60 HomEz. II,7,1.
61 Gregorius Magnus, Regula pastoralis, wyd. F. Rommel, SCh 381�382, Paris

1992, I,11.
62 Mor. 30,III,11; 30,III,14.
63 Mor. 2,XLIX,76.
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�wiêty papie¿ wskazuje równie¿ na discretio jako na cnotê, któr¹ przede
wszystkim powinni odznaczaæ siê g³osiciele Dobrej Nowiny, bo tylko dziêki
niej bêd¹ zawsze wiedzieæ co, jak i kiedy powiedzieæ. Edith Scholl proponuje
wrêcz, aby z tego powodu nazwaæ Grzegorza nie tylko � jak chce J. Leclercq
� doktorem pragnienia64, ale równie¿ doktorem discretio65.

Summary

THE ROLE OF DISCRETIO IN THE SPIRITUAL LIFE ACCORDING

TO GREGORY THE GREAT

This article takes the issue of the role discretio in the spiritual life on the basis
of work of Gregory the Great. In the first part of the article is described history
of the understanding discretio by earlier authors, however in the fundamental part
is described understanding this virtue by Gregory the Great. For him discretio
it is above all a synonym of the deliberation. Virtue which lets distinguish the good
from the evil, good thoughts than bad and to recognize the measure of all things.

Ks. dr. Adam WILCZYÑSKI � ur. w 1977 r. w Strawczynie, prezbiter diecezji
kieleckiej wy�wiêcony w 2003 r., ojciec duchowny Wy¿szego Seminarium Duchow-
nego w Kielcach. W 2012 r. ukoñczy³ studia specjalistyczne z zakresu teologii
duchowo�ci na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawla II. Obronil pracê
doktorsk¹ na temat walki duchowej w Moraliach �w. Grzegorza Wielkiego.

64 J. Aumann, Zarys historii duchowo�ci, t³um. J. Machnik, Kielce 1993, s. 91.
65 E. Scholl, The mother�, dz. cyt., s. 394.


