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Paradygmat misyjny papieża Franciszka

A R T Y K U Ł Y

Studia Paradyskie, t. 27, 2017, s. 11–22

Paweł Błasiak1

Szczecin

Paradygmat misyjny papieża Franciszka

Wstęp

Na końcu Ewangelii wg św. Mateusza zapisano szczególnie istotne dla Ko-
ścioła słowa Chrystusa. W momencie pożegnania z Apostołami, kiedy powra-
ca do Domu Ojca, Chrystus przekazuje swoim uczniom polecenie, aby szli do 
wszystkich ludzi niosąc im Dobrą Nowinę. Słowa Chrystusa są jednoznacznym 
nakazem misyjnym: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu 
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” (Mt 28, 19). Przywołane słowa stanowią 
ostatnie polecenie Jezusa skierowane do uczniów przed Jego Wniebowstąpie-
niem. Ewangelia wg św. Marka również zawiera mandat misyjny, choć wyrażo-
ny nieco inaczej: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię każdemu stworzeniu. 
Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie po-
tępiony” (Mk 16, 15-16). Z realizacji tego nakazu Kościół od początku swojej 
działalności aż do dnia dzisiejszego stara się nieustannie wywiązywać, czerpiąc 
siłę i dynamizm do głoszenia całemu światu Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystu-
sie i Królestwie Bożym.

Sobór Watykański II w Dekrecie o działalności misyjnej Kościoła Ad Gentes 
Divinitus (dalej DM) w następujący sposób definiuje, na czym polega misyjna 
działalność Kościoła:

Ogólnie „misjami” nazywa się specjalne przedsięwzięcia, które wysłani przez 
Kościół głosiciele Ewangelii, idąc na cały świat, podejmują celem wykonania za-
dań głoszenia Ewangelii i zakładania Kościoła wśród narodów lub grup społecz-
nych jeszcze nie wierzących w Chrystusa; (…) Właściwym celem tejże działalności 

1 Paweł Błasiak – ks. mgr, doktorant na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, 
e-mail: pbpmsf@gmail.com.
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misyjnej jest przepowiadanie Ewangelii i zakładanie Kościoła wśród ludów i grup, 
gdzie Kościół nie zapuścił jeszcze korzeni (DM 6).

Ojciec święty Franciszek w swoim nauczaniu również odwołuje się do na-
kazu misyjnego Chrystusa oraz nauki Soboru Watykańskiego II, kontynuując 
długą tradycję misji apostolskiej Kościoła. W charakterystyczny dla siebie spo-
sób poprzez interpretację i wyjaśnianie odnajduje w nich nową treść. Można 
wręcz stwierdzić, iż nakaz misyjny stał się programem pontyfikatu obecnego 
papieża, który nawołuje, aby na nowo podjąć wezwanie pełnienia misji i ewan-
gelizacji. Papież ukazuje to wezwanie jako zadanie skierowanie do wszystkich 
ochrzczonych. Zatem nie tylko do Kościoła Katolickiego i nie tylko do osób du-
chownych, ale do wszystkich chrześcijan, także osób świeckich. Kładzie szcze-
gólny nacisk na misyjny charakter powołania chrześcijańskiego, który wynika 
z mocy chrztu. Wzywając uczniów Chrystusa, aby wszystkie inne zadania pod-
porządkowały właśnie temu misyjnemu wezwaniu sprawia, że możemy mówić 
o dążeniu do swoistego przeobrażenia misyjnego Kościoła.

1. Rozumienie Kościoła przez papieża Franciszka

Aby lepiej poznać zamysł papieża Franciszka odnośnie zadań misyjnych 
chrześcijaństwa należałoby uchwycić sens jego osobistego rozumienia Kościoła.

Papież postrzega Kościół w perspektywie nauczania Soboru Watykańskiego 
II oraz w duchu refleksji eklezjalnej papieży doby posoborowej: bł. Jana XXIII, 
bł. Pawła VI, Jana Pawła I, św. Jana Pawła II oraz Benedykta XVI. Franciszek 
kontynuuje ich myśl, odwołując się do swoich poprzedników i czerpiąc z ich 
nauczania. Jednak, jak zauważa kard. Walter Kasper, bł. Paweł VI jest Francisz-
kowi najbliższy2. Franciszek, będąc pierwszym biskupem Rzymu, który nie brał 
udziału w obradach Soboru Watykańskiego II zapoczątkowuje nową erę w jego 
recepcji3.

W poglądach Franciszka odnośnie Kościoła można dostrzec rozumienie jego 
posługi w kilku wymiarach: Kościół jako wspólnota, Kościół jako powszechny 
sakrament zbawienia, Kościół jako tajemnica oraz Kościół jako misja. Tak rozu-
miejąc Kościół kontynuuje i rozwija eklezjologię posoborową4.

Papież dąży do głębokiego przeobrażenia Kościoła w duchu misyjnym. Pra-
gnie Kościoła ubogiego głoszącego przez wszystkich uczniów Ewangelię Chry-

2 Por. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, Warszawa 2015, s. 38.
3 Zob. tamże, s. 39.
4 Zob. D. Lipiec, Duszpasterstwo misyjne w nauczaniu papieża Franciszka, [w:] Duszpasterstwo 

w świetle nauczania papieża Franciszka, D. Lipiec [red.], Lublin 2015, s.10.
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stusa. Podejmuje temat podmiotowości ludu Bożego w Kościele i pragnie do-
wartościowania jego roli wskazując zadania, jakie powinien podejmować5.

Jeszcze jako biskup Buenos Aires Bergolio, brał udział w konferencji gene-
ralnej Rady Episkopatów Ameryki Łacińskiej (CELAM) w Aparecidzie. Jest 
jednym z redaktorów dokumentu, który został sformułowany na ostatnim z tych 
posiedzeń6. W 2013 roku podczas Światowych Dni Młodych w Rio de Janeiro 
nazwał go kluczem do zrozumienia posłannictwa Kościoła7. Zawarty tam pro-
gram opiera się na trzyetapowym planie pełnionej posługi misyjnej: „widzieć, 
oceniać działać”. Do takiego sposobu aktywności zachęcał swoich słuchaczy.

2. Misja Kościoła w świetle Soboru Watykańskiego II

Sobór Watykański II w DM naucza, iż Kościół jest misyjny ze swej natu-
ry (DM 2). Jest posłany przez Boga do narodów, aby być powszechnym sakra-
mentem zbawienia (DM 1). Misja Kościoła w tym względzie jest ogromna, tak 
jak wielkie są potrzeby i świat, na niwie którego Kościół działa. To dzieło jawi 
się przed Kościołem jako nieustanne wyzwanie, jako zadanie które ciągle trze-
ba podejmować. Jak zostało zapisane w wymienionym dekrecie: „Kościół jest 
świadom, że ma jeszcze do wykonania wielkie dzieło misyjne” (DM 10). Pomi-
mo, że głoszenie Ewangelii trwa już ponad 2000 lat w odczuciu Kościoła zada-
nie to nigdy się nie zdezaktualizuje. Ewangelię Chrystusa należy rozpowszech-
niać, aż po krańce ziemi i do „skończenia świata” (DM 3). Ten obowiązek 
spoczywa na Kościele na mocy Jezusowego nakazu przekazanego przez aposto-
łów swoim następcom w osobie biskupów (DM 5).

Myśl soborowa wskazuje na trynitarny charakter misji Kościoła, wywodząc 
ją z misji Jezusa, który jest posłany przez Ojca i przez którego Bóg posyła Du-
cha Świętego.

Kościół pielgrzymujący jest misyjny ze swej natury, ponieważ swój początek 
bierze wedle planu Ojca z posłania (ex missione) Syna i z posłania Ducha Święte-
go. Plan ten zaś wypływa „ze źródła miłości”, czyli z miłości Boga Ojca. On to bę-
dąc Początkiem bez początku, z którego rodzi się Syn, a przez Syna pochodzi Duch 
Święty, stwarzając nas dobrowolnie w swej niezmiernej i pełnej miłosierdzia łaska-
wości i powołując łaskawie do uczestnictwa z sobą w życiu i chwale, rozlewa hojnie 

5 Por. C. M. Galli, Il „ritormo” del Popolo di Dio missionario in Francesco, http://www.osserva-
toreromano.va/it/news/dal-basso (30.05.2017).

6 Por. Aparecida, Jesteśmy uczniami i misjonarzami Chrystusa, Dokument Końcowy Piątej Ogól-
nej Konferencji Episkopatów Ameryki Łacińskiej i Południowej, Zespół Konferencji Episkopa-
tu Polski ds. Nowej Ewangelizacji, Warszawa 2014.

7 Zob. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości, s. 39.
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swą boską dobroć i rozlewać jej nie przestaje, tak żeby będąc Stwórcą wszystkiego, 
stał się ostatecznie „wszystkim we wszystkim” (1 Kor 15,28) (DM 2).

Działalność misyjna Kościoła wywodzi się zatem z samej istoty wiary Ko-
ścioła w Boga Trójjedynego. Jest ona zakorzeniona w naturze Boga, który bę-
dąc Jeden w trzech Osobach nie jest zamknięty w sobie, lecz przeciwnie kieru-
jąc się miłością udziela się na sposób właśnie misyjny to znaczy przez posłanie 
(ex missione). Zwięźle rzecz ujmując Kościół jest misyjny, dlatego, że działa 
w mocy samego Boga.

Wielki poprzednik papieża Franciszka św. Jan Paweł II w encyklice Re-
demptoris Missio (dalej RM) podejmującej zagadnienie misji zauważył, że 
„Misja Kościoła dopiero się rozpoczyna i w jej służbie musimy zaangażować 
wszystkie nasze siły” (RM 1). Papież również wzywał na kartach tej encykliki 
do odnowy zaangażowania misyjnego. Pisał on: „Wiara odnawia się, gdy jest 
przekazywana” (RM 2). Wynika z tego nauczania, że to właśnie dzielenie się 
wiarą i Ewangelią Chrystusa zapewnia wierze żywotność, nieustanną świeżość 
i aktualność. Jest ono obowiązkiem Kościoła i nie można pozwolić sobie na 
opieszałość w tym względzie, w przeciwnym wypadku zdradzi tego, który tę 
misję mu zlecił.

Papież Franciszek kontynuując ten nurt myślenia ubogaca go i nieustannie 
rozwija idąc dalej z reformą Kościoła w duchu soborowym. W jego nauczaniu 
widać wyraźnie duchowe dziedzictwo rozumienia misji Kościoła jego poprzed-
ników, jednak papież nie zatrzymuje się na ich interpretacji. Kontynuując myśli 
swoich poprzedników, na Stolicy Piotrowej szczególnie pochyla się nad reflek-
sją bł. Pawła VI. Kluczowa adhortacja Evangelii gaudium (dalej EG) zawiera-
jąca program pontyfikatu papieża Franciszka jest w pewnej mierze kontynuacją 
i rozwinięciem myśli zawartych w Evangelii nuntiandii (dalej EN) Pawła VI8. 
Paweł VI upominał w niej:

Głoszenie ewangelicznego orędzia nie jest czymś takim, co Kościół mógłby do-
wolnie albo wykonywać, albo nie wykonywać, ale jest zadaniem i obowiązkiem, na-
łożonym mu przez Pana Jezusa, ażeby ludzie mogli wierzyć i dostąpić zbawienia. 
Głoszenie Ewangelii jest zgoła konieczne, jest jedyne w swoim rodzaju i nic go nie 
może zastąpić (EN 5).

Jednak wołanie o zaangażowanie misyjne Kościoła w nauczaniu Francisz-
ka rozbrzmiewa częściej, bardziej natarczywie i od samego początku pontyfi-
katu. Co więcej, jest skierowane do wszystkich chrześcijan, zarówno osób du-
chownych, jak i świeckich. Podczas jednej z środowych audiencji powiedział 

8 W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości, s. 38.
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on: „Każdy z nas wezwany jest do ewangelizowania środowiska, w którym 
żyje”9, a „istotą dzieł misyjnych Kościoła jest służba tym, którzy nie znają 
Ewangelii Jezusa”10. Każdy ochrzczony – wzywa papież Franciszek – zgodnie 
ze swoją osobistą sytuacją życiową powinien zaangażować się w misyjną prze-
strzeń Kościoła11. Wsłuchując się w słowa Franciszka można odnieść wrażenie, 
że ocenia on misje jako niezwykle ważne, jeśli nie najważniejsze zadanie zleco-
ne Kościołowi przez Chrystusa.

3. Doświadczenie duszpasterskie i duchowość ignacjańska 
a wrażliwość misyjna papieża Franciszka

Należy zauważyć, że na rozumienie i przybliżanie rzeczywistości Kościo-
ła poprzez papieża Franciszka ma również wpływ jego południowoamerykań-
skie pochodzenie oraz bogate doświadczenie duszpasterskie zdobyte w Argen-
tynie. Papież Franciszek urodził się, dorastał i pełnił posługę w Buenos Aires 
w ogromnej aglomeracji miejskiej, gdzie kontrastują bogactwo oraz przepych 
z dzielnicami nędzy (casas miserias). Lata jego posługi jako prowincjała jezu-
itów tym kraju12 zbiegają się z bolesnym czasem dla Argentyny, który stano-
wił okres tzw. „brudnej wojny”, trwający w latach 1976 – 1983. Był to czas, 
gdy władzę w Argentynie dzierżyła junta wojskowa w brutalny sposób zwal-
czając swoich przeciwników. Za pomocą wojska oraz policji dokonywano po-
rwań, tortur a także zabójstw osób zaangażowanych lub choćby podejrzanych 
o działalność sprzeczną z oficjalną polityką władzy. Bergolio musiał mierzyć 
się w tamtym czasie z represjami wymierzonymi również w ludzi Kościoła, 
także w jego współbraci. Ochraniał i ukrywał wiele osób poszukiwanych, które 
znalazły się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Wielu osobom pomógł także 
wydostać się z kraju ratując ich życie. Już wtedy wykazywał się aktywnością 
i dużą odwagą.

Rzeczywistość Kościoła argentyńskiego, jak i Kościoła latynoamerykańskie-
go w ogólności jest różna od rzeczywistości Kościoła w Europie. Papież Franci-
szek kładzie duży nacisk na zmysł wiary ludu Bożego pielgrzymującego przez 
historię. Dowartościowuje wiarę obecną w życiu ludzi prostych. Bardzo ceni 
doświadczenie wypływające z życia, a nie tylko ze studiowania teologii.

9 Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień misyjny 2015, http://papiez.wiara.pl/doc/27627 
40.Oredzie-na-Swiatowy-Dzien-Misyjny-2015 (30.03.2017).

10 Tamże.
11 Por. tamże.
12 Por. Jorge M. Bergolio był prowincjałem jezuitów w Argentynie w latach 1973–1979.
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Na papieża istotny wpływ wywiera również duchowość ignacjańska13. 
Należy przypomnieć, że Towarzystwo Jezusowe potocznie zwane Jezuita-
mi, którego członkiem jest obecny papież, to wspólnota wyraźnie misyjna. 
Rzesze jezuitów od momentu powstania14 zakonu wyruszało na misje i nadal 
pełnią tę posługę w najodleglejszych zakątkach świata. Charakterystycznym 
przy tej posłudze wyznacznikiem ich duchowości jest składane przyrzecze-
nie papieżowi jako czwarty ślub zakonny, dotyczące posłuszeństwa co do 
misji. W ten sposób zobowiązują się udać do każdego miejsca, gdzie zosta-
ną przez papieża posłani. Jednym z patronów misji w Kościele Katolickim 
jest właśnie jezuita św. Franciszek Ksawery. Wspomniane pochodzenie, do-
świadczenie zdobyte w Argentynie podczas bardzo trudnej sytuacji politycz-
no-gospodarczej w czasie tzw. „brudnej wojny” oraz duchowość ignacjańska 
wykształciły jedyny w swoim rodzaju i niespotykany dotąd na Stolicy Piotro-
wej sposób pełnienia posługi pasterskiej papieża Franciszka. Bardziej bez-
pośredni, spontaniczny, wyraźnie dążący ku prostym ludziom, ku spotkaniu 
z konkretnym człowiekiem, nieprzewidywalny, wymykający się schematom, 
otwarty.

Wymienione wyżej czynniki ukształtowały również wyraźne i mocne ukie-
runkowanie papieża na działalność misyjną oraz pomoc osobom pokrzywdzo-
nym. Nawet imię, które obrał, jest zapowiedzą pewnej odmiany w pełnieniu po-
sługi piotrowej. W przypadku Franciszka można upatrywać kontynuację myśli 
swoich prekursorów, lecz trudno jest mówić o prostej kontynuacji pontyfikatu 
któregoś z poprzedników. Raczej należy otworzyć się na nowość, jaką przynosi 
prowadzenie Kościoła przez posługę tego papieża.

4. Misyjne nawoływanie papieża Franciszka

Zatrzymując się na niektórych wypowiedziach papieża Franciszka odkrywa 
się w nich pewne powtarzające się wezwania. Na ich podstawie można uprzy-
tomnić sobie, jak on rozumie Jezusowe wezwanie zawarte w mandacie misyj-
nym i w jaki sposób realizuje je w swoim nauczaniu. Podczas Mszy Świętej na 
zakończenie konklawe, w niecałe dwadzieścia cztery godziny po dokonanym 
wyborze (14 marca 2013 r.), nowo wybrany papież Franciszek nazwał życie 
ludzkie wędrówką. Powiedział: „Nie jest dobrze, kiedy się zatrzymujemy. Trze-

13 Zob. M. Białkowski. Wokół Soboru watykańskiego II. Studia i szkice, Toruń: Dom Wydawni-
czy Margrafsen 2016, s.140.

14 Por. Towarzystwo Jezusowe zostało zatwierdzone przez papieża Pawła III listem apostolskim 
Regimini militantis Ecclesiae z 27 września 1540.
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ba wędrować nieustannie w obecności Pana”15. W pierwszym natomiast wygło-
szonym pozdrowieniu i po udzielonym błogosławieństwie z balkonu Bazyliki 
Św. Piotra, padły słowa: „A teraz wyruszamy w drogę”16. Mówiąc o „drodze” 
pragnie przekazać Kościołowi, czyli nam wszystkim, jak rozumie jego po-
słannictwo w świecie. Bycie „w drodze” rozumie jako zaprzeczenie stagnacji 
i apatii. Podczas odwiedzin we wspólnocie ewangelikalnej w Casercie powie-
dział: „Chrześcijanin w bezruchu – to szkodzi! (…) to co nieruchome, co się nie 
porusza psuje się. Jak stojąca woda”17. W jego słowach można odczytać nawią-
zanie do Jezusowego polecenia: „Idźcie na cały świat!”.

W adhortacji EG18 – odebranej jako bardzo praktyczny program jego pon-
tyfikatu – już na początku odwołuje się do przywołanych słów Pana Jezusa, 
będących nakazem misyjnym, dostrzegając w nich „dynamizm wyjścia”, jaki 
Bóg pragnie w nas obudzić. W jego rozumieniu nie należy się zatrzymywać 
i koncentrować na aktualnym stanie rzeczy, lecz nieustannie podążać naprzód 
stawiając sobie nowe cele i wymagania. Franciszek wręcz obawia się takiego 
Kościoła, który skupia się na zachowaniu niezmiennego stanu rzeczy lub kie-
ruje się zasadą: „zawsze tak było”. Uważa on, że struktury Kościoła nie mogą 
być skostniałe, lecz mają być „kanałami do ewangelizacji świata”, to dzięki 
nim Ewangelia ma docierać do wszystkich19. „Nie możemy stać się sztywnymi 
chrześcijanami – przestrzega – którzy spokojnie rozmawiają o teologii przy her-
bacie. Musimy stać się odważnymi chrześcijanami szukając tych, którzy najbar-
dziej potrzebują pomocy”20.

Wymiar „drogi” Franciszek rozumie jednak szerzej. Uważa, że wszyscy 
członkowie Kościoła są powołani do głoszenia Ewangelii poprzez świadectwo 
życia21. „Skoro – pisze – całe życie Chrystusa ma charakter misyjny, również 
jego uczniowie muszą przyjąć ten sam styl życia. Ci którzy naśladują Chrystu-
sa nie mogą nie stać się misjonarzami”22. Podkreśla potrzebę siewców Słowa, 

15 Papież Franciszek, Homilia z mszy św. z udziałem kardynałów, Kaplica Sykstyńska, 14 marca 
2013, www.vatican.va. (30.03.2017).

16 Papież Franciszek, Pierwsze błogosławieństwo, 13 marca 2013, www.vatican.va. (30.03.2017).
17 Papież Franciszek, Przemówienie w Zielonoświątkowym Kościele Pojednania, 28 lipca 2014, 

www.vatican.va (02.05.2015).
18 Papież Franciszek, Adhortacja apostolska Evangelii Gaudium. O głoszeniu Ewangelii we 

współczesnym świecie, Częstochowa 2014, s. 8.
19 W. Kluj, Perspektywa misyjna w Adhortacji Evangelii Gaudium, „Lumen Gentium” (2016) 

nr 2, s. 10.
20 Papież Franciszek, Mission the Best Cure for The Church, „Vatican Today”. 18 kwietnia 2013, 

www.news.va (25.05.2017).
21 Por. Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień Misyjny 2015, http://papiez.wiara.pl/

doc/2762740.Oredzie-na-Swiatowy-Dzien-Misyjny-2015 (30.03.2017).
22 Zob. tamże.
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prawdziwych zwiastunów, misjonarzy, nieustraszonych świadków Boga23. Szu-
ka więc wiernych całkowicie oddanych sprawie Ewangelii, co więcej do goto-
wości poświecenia się, do rezygnacji z wygodnego życia, z robienia kariery na 
rzecz służenia Bogu. Co więcej szuka gotowych nawet do oddania swego życia. 
Mówiąc o „drodze” papież Franciszek ma na myśli m.in. ludzkie życie odda-
ne Chrystusowi, które ma być dynamiczne i podlegać procesowi rozwoju po-
przez naśladowanie Chrystusa. Szczególnie wyraźnie można tutaj dopatrzeć się 
słów Jezusa: „Ja jestem Drogą, Prawda i Życiem” (J 14,6).

Franciszek wzywa ponadto Kościół do otwarcia się na ludzi biednych i wy-
kluczonych, a także chorych – jak mówi – „będących na peryferiach”. Wzywa 
szczególnie do zauważenia wszystkich tych, których określa się jako „malucz-
kich tego świata”. Jeszcze przed wyborem na Stolicę Piotrową napisał: 

Ewangelizacja zakłada w Kościele obowiązek wychodzenia na zewnątrz. Ko-
ściół jest wezwany do tego, aby wyszedł na zewnątrz i skierował swe kroki na pe-
ryferie, nie tylko te geograficzne, ale także egzystencjalne: peryferie tajemnicy 
grzechu, bólu, niesprawiedliwości, ignorancji, abstrahując od religii, przekonań, pe-
ryferie wszystkich rodzajów biedy24.

To właśnie do kategorii ludzi („będących na peryferiach”) w sposób szcze-
gólny25 kierowana jest Ewangelia a głoszenie im Dobrej Nowiny jest znakiem 
Królestwa które przynosi Jezus. Służba szczególnie ludziom ubogim świadczy 
o bezinteresowności tych, którzy się tego podejmują, gdyż ubodzy nie mają się 
czym odwdzięczyć26.

Papież nazywa Kościół: „Otwartym domem Ojca, Domem miłosierdzia” 
(EG 47) a więc miejscem, gdzie ma dokonywać służba ludziom zagubionym 
i poranionym. Franciszek wzywa wszystkich odpowiedzialnych za Kościół do 
tego, aby drzwi domu Ojca były szeroko otwarte dla wszystkich. Co więcej, 
wyraża pragnienie, aby wszyscy mogli w różnym stopniu uczestniczyć w życiu 
Kościoła (EG 47). Mówiąc o Kościele nawiązuje do postaci ojca z „Przypowie-
ści o synu marnotrawnym” (Łk 15, 11-32), który dostrzegając powracającego 
do domu rozrzutnego syna, bez cienia wyrzutu przyjmuje go z otwartymi ramio-
nami. Kościół zatem powinien naśladować wzór miłosiernego ojca co oznacza, 
że wierzący w Chrystusa powinni przyjmować wszystkich ludzi zagubionych, 
otwierać szeroko ramiona dla powracających do Kościoła i opatrywać ślady ich 

23 Por. Papież Franciszek Cyryl i Metody uczynili Europę silniejszą, 13 luty 2017, www.vatican.
va (3.04.2017). 

24 Słowa kard. Jorge Bergolio przed konklawe, http://www.tchr.us/?art_id=1641, (17.04.17).
25 Porównaj Jezusowe: „Błogosławieni jesteście wy ubodzy, albowiem do was należy Królestwo 

Boże”. (Łk 6,20).
26 Zob. Papież Franciszek, Orędzie na Światowy Dzień misyjny 2015.
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życiowych zranień czy upadków: Papież dalej naucza: „Potrzebny jest Kościół, 
który byłby w stanie towarzyszyć, wyjść poza zwyczajne słuchanie, Kościół, 
który towarzyszy w drodze, idąc razem z ludźmi”27.

Franciszek jako autorytet w świecie w swoim nauczaniu postępuje jednak 
dalej i jako papież upomina się o biednych u „możnych tego świata”. Wyra-
ża swój zdecydowany sprzeciw wobec „kultury wykluczenia” i „globaliza-
cji obojętności”, mając na myśli negatywne zjawiska marginalizacji, wyzy-
sku, korupcji, nierówności społecznej a także szeroko rozumianej przemocy 
we współczesnym świecie. Potępia również ekonomie i struktury społeczne, 
gdzie pieniądz zamiast służyć dobru ludzi, staje się kolejnym bożkiem, któ-
remu oddaje się część bałwochwalczą28. Wzywa ludzi dobrej woli, aby upo-
minali się o ludzi pokrzywdzonych, najbardziej potrzebujących. W nauczaniu 
Franciszka „możni tego świata” mają bowiem obowiązek bronić praw każde-
go człowieka do godnego życia, do godnej pracy, do przynależnemu każde-
mu człowiekowi szacunku, niezbywalnego prawa do miłości. To wezwanie 
jest echem doświadczenia Kościoła nierówności i niesprawiedliwości mocno 
obecnych w Ameryce Płd.

W słowach natomiast skierowanych do księży papież Franciszek prze-
strzegł, że: „Namaszczenie nie jest po to, aby skupiać się na nas samych, a tym 
mniej, abyśmy je zamykali we flakoniku, ponieważ olej mógłby zjełczeć… 
a serce zgorzknieć”. Polecił księżom wyjść na peryferie tam, gdzie jest cierpie-
nie29: „Nie powinniśmy zamykać się w naszych parafiach, w kręgu przyjaciół 
(…) z tymi, którzy myślą jak my” [przeciwnie – PB] „Kościół musi wyjść poza 
siebie. Dokąd? W stronę peryferii egzystencji, gdziekolwiek one są”30.

Dostrzegamy zatem w wypowiedziach papieża Franciszka, że często uży-
wa kluczowych słów i zwrotów: „iść na peryferie”, „podążać drogą”, „otwierać 
drzwi”, „wychodzić”, „towarzyszyć w drodze”. Pokazuje to, że papież pragnie 
Kościoła aktywnego, przebudzonego ze stagnacji. Słowa Pana Jezusa: „Idźcie 
na cały świat” (Mk 16, 15). papież Franciszek traktuje dosłownie i bardzo po-
ważnie. Rozumie je zatem nie tylko jako Słowo Boże, które należy medytować 
i rozważać, ale przede wszystkim jako zadanie, wezwanie do podjęcia i wypeł-
nienia nakazu Chrystusa. Takiego zaangażowania oczekuje od wszystkich lu-
dzi ochrzczonych.
27 Papież Franciszek, Spotkanie z episkopatem Brazylii, 27 lipca 2013, www.vatican.va 

(03.04.2017).
28 W. Kluj, Perspektywa misyjna, s. 8.
29 Papież Franciszek, Homilia wygłoszona podczas Mszy świętej Krzyżma w Wielki Czwartek, 

28 marca 2013, www.vatican.va (25.05.2017).
30 Papież Franciszek, Czuwanie modlitewne z okazji dnia ruchów, nowych wspólnot i stowarzy-

szeń kościelnych, 18 maj 2013, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/prze-
mowienia/czuwanie_16052013.html (13.03.2017).
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Na koniec można także zwrócić uwagę na zachętę do radości płynącej z gło-
szenia Ewangelii. O tym również mówi papież nauczając, że właśnie głoszenie 
Ewangelii i docieranie z nią do wszystkich, a szczególnie do najbiedniejszych 
ma być źródłem radości dla tych, którzy tego zadania się podejmują.

Zakończenie

Papież Franciszek przykłada ogromną wagę do działalności misyjnej Ko-
ścioła a jego nauczanie wnosi pewną nowość w rozumieniu misji Kościoła 
w świecie. Można zauważyć swoiste ożywienie tego tematu. Wzywa wszyst-
kich chrześcijan do misyjnego zaangażowania. Często w wielu swoich wypo-
wiedziach zachęca do podjęcia zadania wyruszenia na misje: „Wyruszenia 
w drogę”. Kieruje to wezwanie zarówno do Kościoła katolickiego jak i wszyst-
kich chrześcijan. Pragnie, aby Kościół, którego jest zwierzchnikiem, z odwagą 
i ochotnie realizował w różny sposób zadania misyjne. Przede wszystkim ma 
to czynić poprzez codzienną, oddaną działalność ochrzczonych na rzecz ludzi 
znajdujących się „na peryferiach”, jak określa wszelkiego rodzaju ludzką biedę. 
W swoim przepowiadaniu często używa słów i zwrotów podkreślających „dy-
namizm wyjścia”, aby podkreślić aktualność i ważność Jezusowego misyjne-
go wezwania.

Ojciec święty swoją wiarę, zaufanie, szeroko rozumianą relację z Panem 
Bogiem przeżywa jako drogę i w ten sposób tłumaczy ją wiernym. Drogę, któ-
rą należy podążać, aby Ewangelia Jezusa Chrystusa mogła dotrzeć do każde-
go człowieka, by nikt nie był pozbawiony możliwości spotkania Boga w dru-
gim człowieku.

Papież stawia sobie za cel przeobrażenie Kościoła w taki sposób, aby po-
dejmował on inicjatywę wyjścia i docierania do ludzi, a nie tylko troszczył się 
o zachowanie stanu posiadania. Przeobrażenie, które dokonując się ma spra-
wić, że szeroko rozumiana działalność misyjna będzie codziennością Kościoła. 
Działalnością prowadzoną w taki sposób, aby tym zadaniom podporządkować 
wszystkie inne cele i struktury kościelne. Papież pragnie, aby Kościół zrozu-
miał, że do tego zadania został powołany i tego od Niego oczekuje Jezus Chry-
stus.

Pontyfikat papieża Franciszka niesie nadzieję na to, że chrześcijanie odpo-
wiedzą życiem na wezwanie Pana Jezusa i Jego namiestnika a także iż nastąpi 
rzeczywiste przeobrażenie misyjne Kościoła.
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Streszczenie

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel podkreślenie, iż w nauczaniu obecnego papieża 
Franciszka zawiera się duży potencjał misyjny. Wpływa on z pragnienia papieża oży-
wienia działalności misyjnej Kościoła. Ukazano także źródła rozumienia Kościoła przez 
obecnego Ojca Świętego, których początek należy upatrywać w recepcji nauczania Sobo-
ru Watykańskiego II, kontynuacji myśli oraz praktyki papieży doby posoborowej a także 
w indywidualne doświadczenie papieża Franciszka – jezuity.

Przytoczone w artykule niektóre fragmenty jego wypowiedzi mają za zadanie ukazać 
treść oraz styl wypowiedzi papieża. Franciszek w swoich wypowiedziach, przekazuje 
naukę o tym, że bycie chrześcijaninem jest związane z podejmowaniem zadań misyj-
nych co jest zadaniem wymagającym i jest zaprzeczeniem stagnacji. Franciszek często 
używa słów i zwrotów: „droga”, „wyjście na peryferie” „otworzyć drzwi”, „wyruszać”. 
Nawiązuje w nich do mandatu misyjnego Jezusa Chrystusa odczytanego jako dosłowne 
wezwanie skierowane do wszystkich ochrzczonych oraz do „Przypowieści o synu mar-
notrawnym”. W ten sposób papież pragnie ukazać specyfikę życia chrześcijańskiego jako 
życia aktywnego, otwartego na bliźniego. Jako głównych adresatów działalności Kościo-
ła wskazuje ojciec święty osoby wykluczone ze społeczeństwa: biedne, chore, będące 
daleko, zmarginalizowane. Konkluzja, którą można przyjąć, stanowi teza, że recepcja na-
uczania papieża Franciszka być może spowoduje przeobrażenie misyjne Kościoła, które 
jest celem obecnego pontyfikatu oraz większą wrażliwość chrześcijan na osoby w różny 
sposób znajdujące się „na peryferiach”.

Słowa kluczowe: misje, papież Franciszek, reforma Kościoła, Sobór Watykański II.

Abstract

Pope Francis’ Mission Paradigm

This article aims to underline that the teachings of the present Pope contain a great 
deal of missionary potential. It is influenced by the Pope‘s desire to revive the Church‘s 
missionary activity. This is based on the source of the present Holy Father‘s way of un-
derstanding the Church, whose origins are to be found in the reception of the teachings of 
the Second Vatican Council, the continuation of these thoughts, the practices of the popes 
of the post-Conciliar era and the individual experiences of Pope Francis the Jesuit.

Some of the passages quoted in the article are meant to show the contents and style 
of the Pope‘s speeches. Francis, in his remarks, teaches that being a Christian is linked to 
missionary work, which is a demanding task counteracting stagnation. Francis often uses 
words and phrases such as: “road”, “go out to the periphery”, “open the door” and “move 
out”. They refer to the missionary mandate of Jesus Christ, read as a literal call addressed 
to all believers as in the “Parable of the Prodigal Son”. In this way, the Pope wishes 
to show the specificity of Christian life as an active, open-minded lifestyle. It means 
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reaching out to a person who should be accepted and to get to people with the message 
of the Gospel. As the main addressees of the Church‘s activity, the Holy Father mainly 
pointed out people excluded from society, particularly the poor and the sick. The conclu-
sion that can be accepted is that the reception of the teachings of Pope Francis may have 
the effect of transforming the Church‘s mission activity and initiate a greater sensitivity 
among Christians towards persons who are marginalized in different ways.

Keywords: missions, Pope Francis, reformation of the Church, Second Vatican Council.
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Myśleć jak Chrystus 
Wybranych Ojców Kościoła rozumienie teologii

Znana maksyma św. Atanazego Wielkiego, mówiąca że „Syn Boży stał się 
człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem”2, niosła za sobą poważne konsekwen-
cje dla wczesnochrześcijańskiego rozumienia istoty teologii, dyscypliny wiedzy 
stworzonej jeszcze przez pogańskich poetów i filozofów. Okazuje się bowiem, 
że to szczególnego rodzaju podobieństwo do samego Stwórcy obligowało 
Ojców Kościoła do reinterpretacji człowieka i świata zgodnie z kategoriami 
przyjmowanymi przez Chrystusa, człowieka-Boga objawiającego Ojca: „łaską 
jest doświadczenie w dziedzinie nauki Pańskiej”3.

1. Literatura w służbie kerygmatu

W Kościele starożytnym przejście od pierwszego zachwytu nad na-
uką Jezusa Chrystusa do usystematyzowanej refleksji nad treścią Objawie-
nia (patrz: problem relacji pomiędzy simplicitatis a doctrinae4) wiązało się 
z rozkwitem chrześcijańskiej kultury duchowo-intelektualnej we wszelkich jej 
przejawach: w filozofii, w sztuce sakralnej, w praktyce modlitewnej, a nawet 
w literaturze pięknej i muzyce. Radykalnemu przekształceniu uległ również 
sam sposób mówienia o Bogu, który w dużym uproszczeniu można nazwać po-
etyką kerygmatyczną. Oto bowiem św. Augustyn, zarówno znakomity teolog, 
jak i wybitny retor i pisarz, w traktacie De Trinitate dowodził, „że Bóg czyni 
1 Michał Gołębiowski – mgr, doktorant na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

e-mail: g00lebiowski@gmail.com.
2 Cyt. [za:] J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie człowieka. Złota reguła soteriologii pa-

trystycznej, „Warszawskie Studia Teologiczne” XIII (2000), s. 17-18.
3 Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, J. Sulowski [tł.], Kraków 2000, 

s. 159.
4 M. Fiedorowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad 

wiarą, W. Szymona [tł.], Kraków 2009, s. 35-38.
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dobrze, nawet dopuszczając, aby stało się, cokolwiek się dzieje złego”, że „Bóg 
nie stworzyłby ani żadnego anioła, ani też człowieka żadnego (...), gdyby rów-
nocześnie nie wiedział, iż złych użyje do rzeczy dobrych, iżby tym sposobem 
pasmo wieków niczym poemat wspaniały licznymi ozdobić antytezami”5. Jak 
widać na tym przykładzie, jedna z najbardziej efektownych figur retorycznych 
i poetyckich, paradoks, stała się zarazem podstawową kategorią epistemo-
logiczną dla podjęcia tak arcytrudnego tematu, jak istnienie zła w świecie. Ta 
szczególna wrażliwość literacka towarzyszyła bodaj wszystkim pisarzom wcze-
snochrześcijańskim: w śmierci rozpoznano zarzewie nowego życia, w słabo-
ści – moc, w prześladowaniu – błogosławieństwo, a krzyż już na zawsze sko-
jarzony został z całkowitym oddaniem się Boga swojemu stworzeniu. Dobitnie 
świadczy o tym chociażby oblubieńcza metaforyka zaślubin (jakże zaskakująca 
w tym zestawieniu), towarzysząca opisom męki Pańskiej.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że twórcy wczesnochrześcijańscy mie-
li jasne przeświadczenie o tym, że po wcieleniu, śmierci i zmartwychwstaniu 
Chrystusa – „nowego Adama” (1Kor 15, 45) i prawodawcy „nowego stworze-
nia” (Ga 6, 15) – należy niejako odkryć świat na nowo, przeniknąć na miarę 
ludzkich talentów rzeczywistość Królestwa Bożego. Ono wszakże już w jakiś 
sposób przybliżyło się do obecnego świata (zob. Mk 1, 15), ukonstytuowane-
go na przedchrześcijańskiej filozofii, sztuce i literaturze. Co więcej, powstanie 
z grobu samego Boga w ludzkiej postaci jawiło się jako stworzenie wszystkie-
go na nowo, jak gdyby powtórzenie Boskiego aktu kreacji opisanego w Księdze 
Rodzaju, kiedy to „Bóg rzekł: «Niechaj się stanie światłość!». I stała się świa-
tłość” (Rdz 1, 3). Stworzenie to zrealizowało się jednak w ramach istniejącej już 
kultury. W konsekwencji ludzki umysł postawiony został wobec konieczności 
przeniknięcia rzeczywistości daleko wykraczającej poza logikę świata, ale bez 
potępienia ziemskiej mądrości: wyjściu naprzeciw temu wymaganiu pomagał 
paradoks, ujęty jako jedno z tworzyw poezji. Wynikało to również ze specyficz-
nej „wrażliwości eschatologicznej” Ojców Kościoła, którzy – mając na uwadze 
Alfę i Omegę skupioną w Chrystusie (zob. Ap 22, 13) – odnajdywali w postaci 
tego świata mniej lub bardziej wyraźny zarys świata całkiem odmiennego. In-
nymi słowy: w samym sercu kultury antycznej, która wypracowała już przecież 
pewien zakres pojęć o jedynym, wiecznym i niezmiennym Absolucie, powstał 
jak gdyby nowy horyzont intelektualny, wzbogacając filozoficzne dociekania 
wokół Boga o miłość, która należy do Jego charakteru.

5 A. Kasia, Wiara i rozum. Szkice o Ojcach Kościoła, Warszawa 1999, s. 55-56; por. E. Auer-
bach, Język literacki i jego odbiorcy w późnym antyku łacińskim i średniowieczu, R. Urbań-
ski [tł.], Kraków 2006, s. 29-64; H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna (2). Mo-
dele teologiczne. Część 1: Od Ireneusza do Bonawentury, E. Marszał [tł.], J. Zakrzewski, 
Kraków 2007, s. 136-140.
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Starożytność chrześcijańska rozmaicie pojmowała cel i istotę „nauki 
o Bogu”, czy raczej nauki o Bogu i człowieku pojednanych we Wcieleniu, zwa-
nej powszechnie teologią. Niektórzy spośród Ojców Kościoła – nawet oso-
bowości tak w pewnym momencie sobie przeciwstawne, jak Orygenes czy 
św. Hieronim – wychodzili z założenia, że jest ona smakowaniem, rozgry-
zaniem i przeżuwaniem Słowa Bożego niczym kawałka chleba (por. Mt 4, 4: 
„Człowiek żyje nie samym chlebem, lecz wszelkim słowem, które pochodzi 
z ust Boga”). W kwestii egzegezy biblijnej raz za razem przypominano historię 
o chlebie rozmnożonym przez Jezusa na pustyni, uwydatniając zwłaszcza fakt, 
iż tym więcej pozostało ułomków, im więcej ludzi jadło (zob. Mk 6, 32-44). To-
też z jednego tekstu Pisma czerpano niezliczoną wprost ilość inspiracji do dal-
szej myśli. Na tak budowanej refleksji św. Hieronim oraz św. Jan Chryzostom 
opierali podstawowy sens bycia teologiem; za fundament teologii par excel-
lance uznali samo życie Słowem (przykładem jest jego bogata korespondencja, 
licząca sto pięćdziesiąt cztery listy), a następnie przekazywanie go i uzdalnia-
nie słuchaczy do jego owocnego przyjęcia. Jeden z wybitnych przedstawicie-
li późnej patrystyki, Beda Czcigodny pisał na przykład: „Gdy [Jezus] połamał 
pięć chlebów i dwie ryby, i rozdał je uczniom, otworzył ich umysły, ażeby 
zrozumieli wszystko, co zostało napisane o Nim w Prawie Mojżesza, u Proro-
ków i w Psalmach”6.

Podobnie, choć pod pewnymi względami inaczej, kwestia ta przedstawiała 
się dla grupy wschodnich mnichów nazwanych przez tradycję Ojcami Pusty-
ni. W ich ujęciu teologia miałaby być ową „najlepszą cząstką”, o której Jezus 
poucza Marię i Martę, a „która nie będzie odjęta” (Łk 10, 42) tym, którzy po-
święcają jej życie. Tak rozumiana refleksja nad Bogiem i człowiekiem polega 
przede wszystkim na kontemplacji żywego Słowa, czyli na wytrwałym pozo-
stawaniu w obecności Chrystusa i wpatrywaniu się w Jego oblicze. Namysł in-
telektualny rodzi się dopiero w następstwie takiej kontemplacji i służy przede 
wszystkim sformułowaniu praktycznych wskazówek dobrej modlitwy. Teo-
logia byłaby więc swego rodzaju udziałem świadomości w osiągnięciu świę-
tości życia, a teologiem stawał się ten, o kim można było powiedzieć, że jest 
chrześcijańskim mędrcem. Wiadomo skądinąd, że życie pustynne nie było do-
świadczeniem obcym zarówno św. Hieronimowi, jak i – przez pewien czas – 
św. Janowi Chryzostomowi.

Inna grupa Ojców Kościoła, reprezentowana przede wszystkim przez nawró-
conych pogan gruntownie wykształconych w szkołach filozoficznych, takich jak 

6 Będą Czcigodny, Homilie do Ewangelii II, 2, [w:] Ojcowie Kościoła komentują Biblię. Nowy 
Testament (II). Ewangelia według św. Marka, L. Misiarczyk [oprac.], Ząbki 2009, s. 76; 
por. M. Campatelli, Lektura Pisma z Ojcami Kościoła, I. Burchacka [tł.], Warszawa 2009, 
s. 189-244.
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Justyn Męczennik, Atenagoras z Aten czy Klemens Aleksandryjski, ujmowa-
ła teologię w kategoriach swoistej odpowiedzi rozumu na uprzednie wezwanie 
Boga. Zasadne wydaje się przywołanie w tym miejscu fragmentu Księgi La-
mentacji: „Racz nas, Panie, ku sobie obrócić, abyśmy mogli powrócić do Cie-
bie” (Lm 5, 21). Grecka myśl wczesnochrześcijańska dostrzegła w tych słowach 
zaproszenie do synergii na wszelkich poziomach ludzkiego urzeczywistnienia, 
a więc nie tylko współpracy łaski i ludzkiej woli, ale również dialogu pomiędzy 
Bożym oświeceniem i ludzkim intelektem, pomiędzy postacią Królestwa Nie-
bieskiego a kształtem antycznej kultury. Ponieważ zaś Syn Boży, Logos i Pe-
dagog, pociąga ku sobie całego człowieka, w tej szczególnej bliskości z Nim 
(komunii) uczestniczy nie tylko dusza, serce czy ciało, ale również twórczość 
intelektualna. Klemens Aleksandryjski w pierwszym rozdziale swojego Wycho-
wawcy (I, 1-2) oznajmia bowiem: 

Układamy dla was, dzieci, fundament prawdy, podwaliny świątyni wielkiego 
Boga i niewzruszonego poznania, przedstawiamy piękną zachętę pragnienia ży-
cia wiecznego opartego na posłuszeństwie i wyrastającego z rozumnego podłoża 
(...). Logos sprawuje również funkcję pouczającą (...). Jako taki odsłania i okazuje 
prawdy teoretyczne i dogmatyczne. Wychowawca natomiast działa praktycznie7.

Jak widać, nie sposób wskazać na jednolite, ani nawet wewnętrznie spójne, 
a co za tym idzie – wspólne wszystkim Ojcom Kościoła rozumienie teologii, 
choć można zarazem dostrzec dwie główne tendencje obecne w ich twórczo-
ści: dążność do intelektualnego poznania i dążność do praktyki życiowej. Pisa-
rze wczesnochrześcijańscy pojmowali bowiem namysł nad wiarą jako niemoż-
liwą do zamknięcia w księgach, bezkresną, pulsującą życiem rzeczywistość. 
Przywołując słowa Paula Evdokimova, można powiedzieć, że „ojcowie Kościo-
ła żyli Biblią, myśleli i wypowiadali się w perspektywie biblijnej z tą wspaniałą 
przenikliwością, która ostatecznie powodowała, że utożsamiali się z istotą prze-
kazu biblijnego”8, prowadząc „do Słowa jako do żywej Osoby”9.

Wszystkie przedstawione wyżej patrystyczne ujęcia teologii łączy jednak 
coś, co pisarze staropolscy oddawali za pomocą słowa «bogomyślność»10. Skoro 
bowiem „Syn Boży stał się człowiekiem, aby uczynić nas Bogiem”11, to – jak 
mniemano – powinno za tym iść również przebóstwienie myślenia. Dla wcze-
snochrześcijańskiego rozumienia relacji, jaka zachodzi pomiędzy duchowo-
7 Klemens Aleksandryjski, Wychowawca, M. Szarmach [tł.], Toruń 2012, s. 19-20.
8 P. Evdokimov, Życie duchowe w mieście, M. Żurowska [tł.], Poznań 2011, s. 149.
9 P. Evdokimov, Życie duchowe w mieście, s. 150.
10 Zob. M. Godawa, Bogomyślność. Zagadnienie zjednoczenia człowieka z Bogiem w medytacji 

na podstawie „Fascykułu nabożeństwa różnego” Adama Opatowiusza, Kraków 2006.
11 J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie człowieka, s. 17.
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ścią i intelektem, znamienny wydawał się sam fakt, iż Jezus nakłaniał swoich 
uczniów do spojrzenia na świat jak gdyby okiem Opatrzności: „Przypatrzcie się 
ptakom w powietrzu” (Mt 6, 26), albo: „przypatrzcie się liliom na polu” (Mt 6, 
28). Płynie stąd istotny wniosek: dobrodziejstwa przyrody miałyby wskazywać 
na bezpośrednie działanie Boga w świecie, tak jak wyrastające drzewo miało 
zobrazować wzrost Królestwa Bożego. Cała natura przyjęła więc rolę exem-
plum, księgi12. Ojcowie Kościoła byli bowiem świadomi, że Chrystus – obraz 
Stwórcy a zarazem stworzenie – patrzył na rzeczywistość doskonale czystym 
wzrokiem, w którym odbijało się zarówno pierwotne piękno świata zamierzone 
przez Boga, jak i jego ostateczny cel. Czy jest jednak możliwe, aby teologia po-
zwoliła doświadczyć człowiekowi podobnej «bogomyślności»? Przecież Apo-
stoł pisał do Koryntian: „oto my znamy myśl Chrystusa” (1Kor 2, 16).

Ojcowie Kościoła uznawali, że rozum będący w łączności z łaską, nadto – 
karmiący się Ciałem Pańskim i stale poszukujący Jego dróg, potrafi w jakimś 
stopniu przybliżyć się do Bożego sposobu myślenia. Warunkiem było jednak 
przekształcanie całości życia, przebóstwienie (theosis), a więc usposobienie 
właściwe aniołom. Właśnie dlatego w pojęciu wczesnych chrześcijan uprawia-
nie egzegezy biblijnej, jak zresztą każdej innej formy teologii, tak ściśle wiązało 
się z osobistą świętością. Być może wpływ na tę koncepcję miał również sta-
rożytny ideał książki jako narzędzia uobecnienia samego autora… Słowem: im 
cnotliwszy okazałby się żywot pisarza, tym doskonalsze stałoby się jego dzie-
ło. Teolog musiał być zatem osobą świętą, a jego pisma – tworzone pod wpły-
wem łaski – powinny były pociągać przykładem sprawiedliwego postępowania 
oraz ściągać na czytelników błogosławieństwo.

2. Pomiędzy Logosem z nieba a logosem kultury

Teologia byłaby dla Ojców Kościoła intelektualnym narzędziem do takiego 
poznania Boga, które przygotowałoby duszę ludzką na zjednoczenie się z Nim 
przez wiarę, nadzieję i miłość, a na tej podstawie uzdalniałoby do spojrzenia na 
rzeczywistość oczyma samego Chrystusa. Jest w tym ujęciu obecne pewne na-
pięcie pomiędzy aspektem ludzkim, a aspektem Bożym. Jak bowiem pisał Teo-
doret z Cyru:

Kto bowiem otrzymał łaskę Ducha, ten jest zdolny do pouczania drugich 
(…). W wystarczający sposób wykazał, że nauka Boża niczego nie potrzebuje. Je-
śli bowiem Bóg wszechrzeczy nie tylko niczego nie potrzebuje, lecz nadto ma 

12 J. Domański, Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce, Kęty 2002, 
s. 76-95.
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mądrość, której nikt uzyskać nie może, a ponadto udzielił nam tej mądrości, to i my 
nie potrzebujemy nauki tych, którzy się podają za mędrców13.

Takie podejście wiązało się oczywiście z radykalnym przeakcentowaniem 
wartości, które stały u podstaw myśli greckiej i jej dotychczasowego zestawu po-
jęć. Nie mogło być inaczej, skoro chrześcijanie uznali prymat miłości we wszel-
kich przejawach ludzkiego działania. W gruncie rzeczy to właśnie nowy typ 
wrażliwości był tym elementem teologii chrześcijańskiej, który stał się wkrótce 
tak atrakcyjny dla późno-antycznych pogańskich intelektualistów14. Wydaje się 
to zrozumiałe, skoro Ojcowie Kościoła okazali się tymi myślicielami, którzy od-
ważyli się mówić o odwiecznej Prawdzie nie jako o abstrakcyjnej idei, lecz ra-
czej jako o Osobie, która – co najbardziej skandaliczne – pierwsza wychodzi na-
przeciw człowieka, uprzedza go, spotyka się z nim, zabiega o niego, prowadząc 
nieustanny dialog, niejednokrotnie miłosny, a zarazem – jak mówi List św. Po-
likarpa do Filipian (IV, 3) – „wszystko dokładnie bada i nic nie ma w nas skry-
tego przed Nim, ani nasze uczucia, ani nasze myśli, bo On zna tajniki serca”15. 
Inny znaczący twórca wczesnochrześcijańskiej teologii, św. Cezary z Arles, pisał 
o tym w sposób nad wyraz wymowny dla Rzymianina, który odkrył Chrystu-
sa: „Nie wiedziałem dotąd, że Bóg przenika same sekrety mojego serca”16.

W kontekście rozważań nad specyfiką patrystycznego stylu uprawiania 
teologii zazwyczaj wspomina się o nader skomplikowanej kwestii spotka-
nia wiary z rozumem. Faktyczne, zetknięcie się tych dwóch władz duszy do-
konało się na gruncie kultury wczesnochrześcijańskiej zasadniczo na dwóch 
płaszczyznach: z jednej strony na płaszczyźnie metody filozoficznej, z drugiej 
natomiast – retoryki, prawa i literatury. Oba wspomniane tu wymiary kultury 
antycznej stanowiły najwyższe intelektualne dobrodziejstwo cywilizacji grec-
ko-rzymskiej, a przynajmniej taki status zyskały w erze Augustowskiej; oba 
okazały się nieocenionym wsparciem dla rozumowego poszukiwania prawdy 
chrześcijańskiej w takim kształcie, aby została zaadoptowana do zastanej kul-
tury i tradycji intelektualnej, ale również – w pojęciu znakomitej większości 
Ojców Kościoła – same uległy swoistemu uświęceniu, można wręcz powie-
dzieć, że zostały ochrzczone, stały się budulcem tronu i świątyni Pańskiej (por. 
2 Sm 7, 13). Niezbitym faktem jest, że starożytny Kościół nie poszedł za myślą 
Tertuliana, który – pomimo iż dostrzegał potrzebę kształcenia chrześcijan nie-

13 Teodoret z Cyru, Komentarz do 1 i 2 Listu do Koryntian, S. Kalinkowski [tł.], Kraków 1998, 
s. 30.

14 P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), I. Kania [tł.], Warszawa 2009, s. 31.
15 List św. Polikarpa do Filipian, [w:] Pierwsi świadkowie, A. Świderkówna [tł.], Kraków 2010, 

s. 157.
16 P. Veyne, Początki chrześcijańskiego świata (312-394), s. 83.
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odpornych na błędy gnostycyzmu17 – deklaratywnie odrzucił filozofię jako za-
rzewie wszelkiej herezji. Z nazbyt szerokim odzewem nie spotkało się również 
stanowisko teologicznego mistrza Tertuliana, Cypriana z Kartaginy, który po-
uczał: „Tajemnic Bożych badać nie można, i dlatego wiara nasza powinna być 
prosta”18. W częściowej deprecjacji rozumu znacznie dalej posunął się enkratyk 
Tacjan Syryjczyk, który skierował do Greków następującą inwektywę: 

Cóż bowiem takiego wielkiego i wspaniałego uczynili wasi filozofowie? 
(...) O człowiecze, rywalizujący z psem, który nie znasz Boga i zwróciłeś się do 
imitacji nierozumnych zwierząt! (...) Tak więc pożegnawszy się z manią wielkości 
Rzymian i próżną mową Ateńczyków oraz naukami Greków, stałem się wyznawcą 
naszej barbarzyńskiej filozofii19.

Jak widać, III wiek był czasem, w którym na łonie Kościoła zarysowały się 
mocno dwie opozycyjne perspektywy rozumienia zadań i istoty teologii. Wy-
grało oczywiście podejście łączące chrześcijańską treść i antyczną metodę. 
Z drugiej strony, nie można nazbyt pochopnie oceniać owych prób obrony „pro-
stoty wiary” (simplicitas fidei), rugujących filozoficzny kwas, czasem radykal-
nych, a w tym radykalizmie dość paradoksalnych, bo wykorzystujących w celu 
skutecznego odrzucenia dziedzictwa antycznego, najlepsze wzorce greckiej 
poetyki i satyry oraz rzymskiej retoryki20. Należy przy tym pamiętać, ze wła-
ściwym celem anty-filozoficznych części pisarzy wczesnochrześcijańskich była 
troska o zachowanie bezwarunkowości przyjęcia wiary w Chrystusa, niezmą-
conej niczym, co wiąże się z doczesną ludzką działalnością. Nadmiar rozu-
mowych wyjaśnień mógł wszakże osłabiać znaczenie Abrahamowego „skoku 
wiary” (zob. Rz 4, 18-22). Istotne okazało się również pouczenie o tym, że dla 
chrześcijan jedynym celem pobożnego namysłu powinno być raczej zbawienie 
duszy, aniżeli estetyczny czy intelektualny zachwyt nad uczonym wywodem; 
nie zdobycie uznania świata, ale odrzucenie doczesnych zaszczytów i wy-
bór „głupstwa krzyża” (zob. 1 Kor 1, 23).

Niemniej, ideał simplicitas fidei, będący zasadniczym paradygmatem jeszcze 
dla pokolenia Ojców Apostolskich, z czasem przestał spełniać funkcję obrony 

17 M. Fiedorowicz, Teologia ojców Kościoła. Podstawy wczesnochrześcijańskiej refleksji nad 
wiarą, s. 35.

18 Tamże, s. 46.
19 Tacjan Syryjczyk, Mowa do Greków XXV, 1; XXXV, 2, [w:] Pierwsi apologeci greccy, 

tłum. L. Misiarczyk, Kraków 2004, s. 338; 349.
20 Zob. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii patrystycznej, A. Baron [tł.], Kraków 1994, 

s. 153-181; por. E.R. Dodds, Pogaństwo i chrześcijaństwo w epoce niepokoju. Niektóre aspek-
ty doświadczenia religijnego od Marka Aureliusza do Konstantyna Wielkiego, J. Partyka [tł.], 
Kraków 2014, s. 99-128.
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czystości wiary w świecie, w którym chrześcijaństwo musiało w sposób racjo-
nalny odpowiedzieć na zarzuty pogan (nie tylko natury filozoficznej, ale rów-
nież etycznej), zaś wyznawcami Chrystusa coraz częściej stawali się wykształ-
ceni Grecy oraz mieszkańcy rzymskiego polis, w tym retorzy i prawnicy. Co 
więcej, od czasów Klemensa Aleksandryjskiego oraz stworzonej przez niego 
szkoły katechetycznej pojęcie teologos tak ściśle złączyło się z myślą kościel-
ną, że odtąd konsekwentnie oddzielało się od swojego platońskiego rodowodu21. 
Krzysztof Bielawski zauważa bowiem, że „teologia nie jest wyłącznie chrze-
ścijańskim wynalazkiem, więcej nawet – nie jest nim w żadnej mierze. Jej za-
stosowanie u pisarzy chrześcijańskich pojawia się stosunkowo późno, a jej sens 
kształtuje się w cieniu – czy raczej w świetle – wcześniejszej, wielowiekowej 
tradycji greckiej”22. Z drugiej strony, jak zauważa Werner Jaeger, spotkanie Ob-
jawienia i klasycznej filozofii dokonało się w myśli Ojców Kościoła nie tyle 
na gruncie prostej syntezy, ale przede wszystkim na gruncie spotkania pokre-
wieństw, rozumianego jako relacja między praeparatio i plenitudo evangelica. 
Dlatego też niemiecki filolog, przywołując świadectwo św. Augustyna, w któ-
rym pragnienie poznania Boga nie zrodziło się zrazu pod wpływem Ewangelii, 
ale dialogu Cycerona, dodaje:

Recepcja przez Kościół filozoficznej teologii Greków w takim zakresie, w ja-
kim była ona współmierna z chrześcijaństwem, oraz rozwój chrześcijańskiej teologii 
i dogmatu nie służyły tylko celom apologetycznym (...). Oprócz ogólnego pokre-
wieństwa intelektualnego pomiędzy dogmatyczną myślą chrześcijaństwa i filozo-
ficzną teologią Greków istniało także głębsze pokrewieństwo ich ducha23.

Spoglądając na ten bardzo ogólnikowy rys różnorodnych i skomplikowa-
nych związków pomiędzy chrześcijaństwem przełomu III i IV wieku a kulturą 
antyczną, można powtórzyć za J.N.D. Kelly’m, że „teologia wczesnych wie-
ków znajdując się jeszcze w stadium kształtowania się”, została ulokowana 
„pomiędzy skrajnościami: od niedojrzałości aż do wyrafinowania intelektualne-
go”24. Znamienne, że właśnie w kontekście teologii jako «chrześcijańskiej na-
uki» (warto wspomnieć o szczególnym znaczeniu terminów doctrina i educa-
tio w późnym antyku), św. Augustyn przywołuje słowa Dziejów Apostolskich, 
które dobitnie podkreślają, że Mojżesza „wykształcono we wszelkich naukach 
Egipcjan” (Dz 7, 22). W drugiej księdze traktatu De doctrina christiana mowa 
również o „wielce pożytecznych naukach, jakie posiadał zabobonny naród po-
21 K. Bielawski, Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, „Terminus” V 

(2003) z. 1, s. 89-92.
22 K. Bielawski, Pojęcia theologia i theologos w greckiej tradycji literackiej, s. 82.
23 W. Jaeger, Humanizm i teologia, M. Plezia i S. Zalewski [oprac.], Warszawa 1957, s. 52-53.
24 J.N.D. Kelly, Początki doktryny chrześcijańskiej, s. 15.
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gański”25, a które stanowiły rozumną, racjonalną, pomoc w oddawaniu czci 
Stwórcy. Można tę perspektywę odwrócić, utrzymując za Justynem Męczenni-
kiem, że filozofia późnej starożytności odkryła w człowieku głębokie potrzeby 
i dążenia, niezaspokojone przez nic, co istnieje na świecie, na które ostatecznie 
odpowiedział Bóg objawiony przez jedyną prawdziwą filozofię, chrześcijań-
stwo26. Uwaga ta prowadzi z kolei do następującej konkluzji: cała myśl grecka – 
od wielu wieków rozumnie kierowana przez Opatrzność – jak gdyby dojrzewała 
do przyjęcia boskiej nauki przyniesionej ludzkości przez Chrystusa. „Wielo-
krotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, 
a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna” (Hbr 1, 1-2). Po-
woli prostowały się ścieżki mądrości, aby powróciły do miejsca, w którym Mą-
drość będzie mogła udzielić się sama.

3. Rozum i serce, czyli teologia św. Augustyna

Literatura i myśl chrześcijańska bez wątpienia stanęły bliżej szczytowych 
osiągnięć klasycznej kultury grecko-rzymskiej, kiedy porzuciły zasadę credo quia 
absurdum dla zasady credo ut intelligam (w średniowieczu uzupełnioną również 
przez przesiąkniętą duchem św. Augustyna zasadę intellego ut credam)27. Moż-
na w tym widzieć prostą konsekwencję wspomnianej już koncepcji praepara-
tio evangelica („przygotowania do Ewangelii”), dojrzewania myśli pogańskiej 
do spotkania z chrystianizmem. Nie ulega przy tym wątpliwości, że twórczość 
św. Augustyna stanowi ukoronowanie wczesnochrześcijańskiej teologii speku-
latywnej jako wyjścia naprzeciw późno-antycznego ideału „najwyższej nauki, 
czyli teologii racjonalnej”28. Był to zarazem emblematyczny przykład spotkania 
rozumu i wiary. Augustynizm dał jednak myśli starożytnej znacznie więcej ani-
żeli samo tylko spotkanie klasycznej filozofii i Objawienia: ofiarował bowiem 
przekonanie, że do upragnionej przez Greków prawdy można dojść nie tylko 
umiłowawszy intelekt, ale także zmierzając do zjednoczenia intelektu i miło-
ści. I dalej: że najwyższą zasadę istnienia, czyli Boga osobowego i relacyjnego, 
można odnaleźć dzięki wejrzeniu w głąb własnej duszy, w której Bóg ten z ła-
ski zamieszkuje. „Daj mi poznać siebie, bym mógł poznać Ciebie” – pisał au-
tor Wyznań. Stopniowe poznawanie Chrystusa dokonuje się zatem w procesie 

25 Augustyn, De doctrina christiana. O nauce chrześcijańskiej II, 61, J. Sulowski [tł.], Warszawa 
1989, s. 113-115.

26 J. Ratzinger, Prawdziwość chrześcijaństwa, D.J. Olewiński [tł.], „Christianitas” 21/22 (2005), 
s. 150-151.

27 Por. W. Jaeger, Humanizm i teologia, s. 20-21.
28 Tamże, s. 23.
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odkrywania najgłębszych ludzkich pragnień, które od strony Augustyńskiej an-
tropologii jawią się jako dogodna płaszczyzna dla pojednania Boga i człowieka 
w tajemnicy Wcielenia.

Znamienne jest już samo tradycyjne przedstawienie ikonograficzne św. Au-
gustyna. Na obrazie Philippe’a de Champaigne’a, który można uznać za naj-
bardziej reprezentatywny, biskup Hippony czyta Pismo Święte i jednocześnie 
pochyla się nad księgą, którą właśnie pisze; w prawej ręce trzyma pióro, w le-
wej natomiast – serce, z którego wychodzi płomień i kieruje się w stronę głowy, 
przekazując jej swój blask; z drugiej strony – twarz świętego zostaje oświetlona 
przez strumień światła, wypływający z napisu veritas („prawda”), tuż nad roz-
łożonym Pismem. Dzieło Champaigne’a można odebrać jako streszczenie my-
śli Doktora Łaski. Dla św. Augustyna teologia była bowiem przede wszystkim 
„poznaniem serdecznym”, a więc zarazem aktywnością rozumu przenikniętego 
sercem, jak i miłością kierowaną rozumnie. Całość jego systemu filozoficznego, 
płynnie przechodzącego od intelektualnej spekulacji do głęboko osobistych wy-
znań niemalże mistycznych, można streścić jego słynnym powiedzeniem: sero 
te cognovi, sero te amavi („za późno Cię poznałem, za późno Cię pokochałe-
m”)29. Dramatyczny zapis poszukiwania miłości (Miłości) jako ostatecznej racji 
dla rozumu daje szósta księga Wyznań, zaczynająca się od słów:

Nadziejo moja od młodości, Boże mój, gdzie byłeś przez ten cały czas? Gdzie 
się ukrywałeś przede mną? Czyż to nie Ty stworzyłeś mnie, czyniąc mnie czymś 
odmiennym od zwierząt chodzących po ziemi i od ptaków unoszących się w prze-
stworzu? Uczyniłeś mnie mądrzejszym od nich. A ja błądziłem po drogach mrocz-
nych i śliskich. Wypatrywałem Ciebie w dali, a nie w sobie samym, i nie mogłem 
dostrzec Boga serca mego. Pogrążyłem się w głębinie morza30.

Można zadać pytanie: skąd u św. Augustyna tak gorące pragnienie dojścia 
do prawdy o Bożej miłości nie na drodze prostego zawierzenia (simplicitas fi-
dei), ale rozumowego dociekania? Jest to zarazem pytanie o jeden z wcze-
snochrześcijańskich ideałów bycia teologiem. Wydaje się, że odpowiedź 
może przynieść późno-antyczne rozumienie słowa „humanizm” (humani-
tas): u św. Augustyna było to przenikające wszystkie jego dzieła umiłowanie 
człowieka oraz tego, co ludzkie. O ile bowiem dla filozofów neoplatońskich 
pojęcie natury ludzkiej nierozerwalnie wiązało się z pragnieniem poszukiwania 
prawdy dla niej samej, o tyle autor Wyznań wzbogaca tę perspektywę o dwa ele-
menty: po pierwsze – dążenie do prawdy wynika ze stworzenia na obraz i po-

29 Zob. H.U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna (2). Modele teologiczne. Część 1: Od 
Ireneusza do Bonawentury, s. 91-140.

30 Augustyn, Wyznania VI, 1, Z. Kubiak [tł.], Kraków 2009, s. 147.
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dobieństwo Boga, czyli najwyższej Prawdy, byłaby to więc pośrednia droga do 
afirmacji samego człowieka, po drugie zaś – „prawda sama w sobie” oznacza 
dla chrześcijanina bezinteresowne obcowanie z Bogiem, pragnienie Go dla Nie-
go samego i nie pragnienie niczego poza Nim.

4. Przemiana i rozwój, czyli teologia św. Jana Chryzostoma

W dojrzałym okresie rozwoju patrystyki obok teologii spekulatywnej, a więc 
w pełni poddanej wnioskowaniu filozoficznemu, rozwijała się również myśl ko-
ścielna, która służyła przede wszystkim „integralnemu rozwojowi osoby, w wy-
miarze fizycznym, intelektualnym i religijnym”31. Jej twórcami byli zazwyczaj 
gorliwi pasterze, a materią – konkretne doświadczenie życia chrześcijańskiego, 
praktyka modlitewna, a nawet (jak w przypadku św. Paulina z Noli) więzi miło-
ści i przyjaźni chrześcijańskiej. Jak pisał św. Jan Kasjan:

Ktokolwiek jednak chce dojść do wiedzy o sprawach Bożych, musi naj-
pierw wszelkimi siłami i z wielką gorliwością dążyć do uzyskania wiedzy prak-
tycznej, ponieważ praktyczną można posiąść bez teoretycznej, ale teoretycznej bez 
praktycznej – w żaden sposób. Są to bowiem jakby dwa odrębne i następujące po 
sobie stopnie, dzięki którym słaby człowiek może piąć się wzwyż, i jeśli zachowa tę 
kolejność, dojdzie do szczytu. Nigdy jednak mu się to nie uda, gdy zabraknie pierw-
szego stopnia, czyli wiedzy praktycznej32.

Bodaj najwybitniejszym przedstawicielem tego rodzaju teologii – niejedno-
krotnie przyjmującej kształt chrześcijańskiej pedagogiki, pokrewnej antycznym 
szkołom cnoty – był mistrz duchowy św. Jana Kasjana, jego nauczyciel i du-
chowy ojciec – św. Jan Chryzostom. W samym sercu jego myśli znajduje się 
paideia, czyli wychowanie, następnie – parainesis, czyli napominanie do god-
nego życia oraz metanoia, czyli przemiana uczuć, umysłu i serca, „nawrócenie 
sposobu myślenia”. Dlatego też Złotousty, będąc przede wszystkim praktykiem 
życia duchowego, pojmował teologię głównie jako zgłębianie Ewangelii w taki 
sposób, aby służyło ono godnemu, rozumnemu życiu zgodnemu z zamysłem 
przedwiecznej Mądrości oraz drogą wyznaczoną przez Opatrzność. Podczas 
gdy św. Augustynowi zależało na poznaniu najwyższej prawdy oraz na stworze-
niu zwartego systemu „nauki chrześcijańskiej”, św. Jan Chryzostom wychodził 
naprzeciw bieżącym duchowym potrzebom chrześcijan. „Każde jego wystąpie-

31 Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, Kraków 2008, s. 90; por. H. von Campenhausen, 
Ojcowie Kościoła, K. Wierszyłowski [tł.], Warszawa 1967, s. 140-156.

32 Jan Kasjan, O wiedzy duchowej, A. Nocoń [tł.], Tyniec 2011, s. 31.
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nie – pisze Benedykt XVI – miało zawsze na celu rozwijanie w wiernych zdol-
ności myślenia, poprawnego rozumowania, by mogli pojąć i wprowadzić w ży-
cie moralne i duchowe wymagania wiary”33.

W przypadku św. Jana Chryzostoma bogata inspiracja kulturą antyczną nie 
opierała się, jak to było w przypadku św. Augustyna, na przejęciu platońskiej 
metodologii spekulatywnej oraz filozoficznego rygoru myślowego, ale na wpi-
saniu się w grecki ideał paidei, znajdującej swoje łacińskie odpowiedniki w ter-
minach: educatio, humanitas i cultura. Dążność tę można określić za Werne-
rem Jaegerem jako „formowanie człowieka od najmłodszych lat przez edukację 
i wychowanie, uniwersalne podstawy edukacji lub ideał wypracowany przez 
starożytnych Greków, a uznany za ogólnoludzki”34. W pismach Złotoustego ta 
klasyczna koncepcja znalazła chrześcijańskie dopełnienie i rozwinięcie: czło-
wiek teologizuje, ponieważ zmierza do ideału człowieczeństwa zarysowanego 
przez Wcielenie Chrystusa, pragnie rozwijać swój potencjał twórczy w zjedno-
czeniu z Bogiem; stąd też blisko od pisania dzieła teologicznego do tworzenia 
żywego dzieła, którym staje się człowiek święty, wytwór przebóstwionej mocy 
twórczej (por. Ireneusz z Lyonu: „Chwałą Boga jest człowiek żyjący w peł-
ni”35). Zdaniem św. Jana Chryzostoma miarą właściwej dedukcji teologicznej 
byłyby zatem konkretne owoce: przede wszystkim wspomniana już synergia, 
czyli harmonijne współdziałanie z łaską, kierowanie swoim losem zgodnie z za-
mysłem Opatrzności, ale w równej mierze coraz pełniejsze zrozumienie wła-
snego człowieczeństwa poprzez przykład godziwego życia w łączności z Chry-
stusem i Kościołem. Toteż teologia jako zaangażowanie intelektu w zgłębianiu 
prawdy objawionej, prowadziłaby – zdaniem Doktora Złotoustego – do upodob-
nienia nas do Jezusa, który „przeszedł przez życie dobrze czyniąc, a Bóg był 
z Nim” (Dz 10, 38). Widać to wyraźnie na przykładzie katechezy o Wychowaniu 
dzieci, w której można przeczytać:

Gdy dobre zasady zapadną w serce, nikt nie potrafi ich wyrwać. Umocnią się 
one jak zastygła pieczęć na miękkim wosku (...). Dusza rzeczywiście jest pań-
stwem. W państwie mieszkają różni ludzie: złodzieje i uczciwi, pracowici i tacy, 
którzy czynią to, co im wpadnie do głowy. Podobnie i w duszy są przeróżne myśli 
i uczucia. Jedne walczą z nieprawością – jak żołnierze w mieście; drugie troszczą 
się o wszystko, co dotyczy ciała i mieszkania – jak urzędnicy w miastach; jeszcze 
inne wydają zarządzenia – jak zarządcy miasta36.

33 Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, s. 90.
34 W. Jaeger, Wczesne chrześcijaństwo i grecka paideia, K. Bielawski [tł.], Bydgoszcz 2002, 

s. 102.
35 J. Naumowicz, Wcielenie Boga i zbawienie człowieka, s. 17.
36 Jan Chryzostom, O małżeństwie, wychowaniu dzieci i ascezie, J. Naumowicz [oprac.], Kra-

ków 2002, s. 81-83.
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W parze z tą poetycką metaforą idzie pouczenie o wybitnie wychowawczym 
charakterze. Złotousty dodaje bowiem:

Ustanów więc prawa! I bacz uważnie! Bo dla dobra całego świata ustanawiamy 
przepisy. Zakładamy dziś [w duszy] miasto; niech więc będą wały i bramy – czte-
ry zmysły; całe miasto niech będzie murem. Bramami miasta są oczy, język, słuch, 
węch i jeśli chcesz, również dotyk. Przez bramy wchodzą i wychodzą obywatele, to 
znaczy przez te bramy wchodzi zguba i błogosławieństwo w życie duszy37.

Podsumowanie

Z przykładu powyższego wypływa zasadniczy wniosek: głęboko humani-
styczna teologia św. Jana Chryzostoma odnosi się do praktycznego potencja-
łu złożonego w człowieku. Autora Wyznań interesowało przede wszystkim to, 
czym jest istota rzeczy, w tym – istota człowieczeństwa, jak ją odsłonić, uchwy-
cić, poznać i pojąć, natomiast św. Jan Chryzostom wychodził od prostego za-
chwytu nad człowiekiem, istoty niewiele mniejszej od aniołów, aby następnie 
rozwinąć w pełni jego powołanie i godność. Stąd też, w odróżnieniu do św. Au-
gustyna, św. Jan Chryzostom „nie uprawiał teologii spekulatywnej, głosił nato-
miast tradycyjną i pewną naukę Kościoła w czasach sporów teologicznych”38. 
I dalej: podczas gdy biskup Hippony wychodził od zasady credo ut intelligam 
(„wierzę aby zrozumieć”), Złotousty pisał z wygnania, że „wartość człowieka 
zależy od «dokładnej znajomości prawdziwej nauki oraz prawości życia»”39.

Wszystkie te różnice pokazują, jak bogate i różnorodne było wśród Oj-
ców Kościoła rozumienie zadań stojących przed teologiem; nawet jeżeli ujęcia 
antiocheńskiej, aleksandryjskiej i syryjskiej egzegezy wchodzą między sobą 
w relacje na zasadzie komplementarności, to nie sposób zaprzeczyć, że tzw. teo-
logia patrystyczna była zjawiskiem niejednorodnym. Ostatecznie można jednak 
stworzyć wyabstrahowany obraz tego, w jakim duchowym klimacie Ojcowie 
Kościoła chwytali za pióro i tworzyli swoje dzieła. Paul Evdokimov pisał o tym 
w następujący sposób:

Między teologią Ojców Kościoła i jej drogą doświadczalnego poznania Boga, 
a teologią współczesną, wykopana została przepaść. Ojcowie, czytając Pismo 
Święte, nie obcowali wyłącznie z zapisanym tekstem, lecz z żywym Chrystusem – 
z Chrystusem do nich przemawiającym, odżywiali się Słowem jak eucharystycznym 

37 Tamże, s. 81-83.
38 Benedykt XVI, Katechezy o Ojcach Kościoła, s. 90.
39 Tamże, s. 90.
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chlebem i winem, a słowo Pisma otwierało przed nimi głębię samego Chrystusa. Ich 
teologia była przedłużeniem czynności sakramentalnych, przekładem – na terminy 
jej właściwe – przeżywanych teofanii40.

Streszczenie

Tekst stanowi propozycję krótkiej syntezy zagadnienia teologii w ramach myśli Oj-
ców Kościoła. W oparciu o konkretne utwory literatury wczesnochrześcijańskiej staram 
się wpierw zdefiniować sam zakres pojęcia „teologia”, tak jak rozumiana była w starożyt-
nym Kościele, a następnie przedstawić rozmaite źródła, z jakich czerpała ta teologia oraz 
różne drogi, jakimi podążała. Głównym tematem analizy jest jednak teologia spekulatyw-
na reprezentowana przez św. Augustyna z Hippony oraz teologia moralna, za przedstawi-
ciela której można by uznać św. Jana Chryzostoma. Podłożem dla przedstawionej analizy 
jest jednak napięcie, jakie od początku istnienia myśli kościelnej zaistniało pomiędzy 
filozofią a Objawieniem oraz wiarą i rozumem.

Słowa kluczowe: Ojcowie Kościoła, filozofia, teologia, wiara, rozum.

Abstract

To think like Christ. Theology in the perspective of selected Church 
Fathers

The article presents a proposal of brief synthesis of the theology case in the thought 
of Church Fathers. Firstly I try to define scope of the concept of theology based on spe-
cific examples of Early Christian literature, as it was understood in the ancient Church, 
and then I present a variety of sources for the theology and different ways of its evolu-
tion. The main theme of the article are specifics of speculative theology of St. Augustine 
of Hippo and the moral theology, which could be represent by St. John Chrystostom. The 
foundation of the analysis is, however, tension, which appeared in the Early Church be-
tween philosophy and Revelation, faith and reason.

Keywords: Church Fathers, philosophy, theology, faith, reason.

40 P. Evdokimov, Życie duchowe w mieście, s. 22; por. L. Padovese, Wprowadzenie do teologii 
patrystycznej, s. 33-42.
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Szczecin

Ku dynamicznemu rozumieniu małżeństwa 
chrześcijańskiego w Ef 5,21-33

Jednak nie należy mylić różnych poziomów: nie należy zrzucać na dwie osoby 
mające swoje ograniczenia ogromnego ciężaru konieczności odtworzenia dosko-
nałego związku między Chrystusem a Kościołem, ponieważ małżeństwo oznacza 
„proces dynamiczny, przebiegający powoli przez stopniowe włączanie darów Bo-
żych (Amoris laetitia, 122).

Cytat powyższy zaczerpnięty z adhortacji Amoris laetitia2, dokumentu bę-
dącego owocem dwóch synodów poświęconych rodzinie, pochodzi z części, 
w której małżeństwo zostaje ukazane w dynamice rozwoju, wzrostu. Uznanie 
jego obecności pozwala papieżowi Franciszkowi wezwać przede wszystkim 
duszpasterzy do „niezrzucania ogromnego ciężaru” na małżonków będących 
w procesie wzrostu, który zakłada „stopniowe włączanie darów Bożych”. Tym, 
co zostaje „zrzucane” jest „odtworzenie doskonałego związku między Chrystu-
sem a Kościołem”. W ostatnich słowach Ojciec Święty ewidentnie przywołu-
je długą tradycję nauczania kościelnego odwołującego się w sformułowaniach 
doktrynalnych, zwłaszcza tych definiujących sakramentalność małżeństwa, do 
fragmentu Pisma Św. pochodzącego z piątego rozdziału Listu do Efezjan3:

Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej! Żony niechaj będą 
poddane swym mężom, jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Gło-
wą Kościoła: On – Zbawca Ciała. Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak 
i żony mężom – we wszystkim. Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował 
Kościół i wydał za niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem 
wodą, któremu towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako 
chwalebny, nie mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był 

1 Cezary Korzec – ks. dr hab., prof. nadzwyczajny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego, e-mail: cezary.korzec@usz.edu.pl

2 Franciszek, Posynodalna adhortacja apostolska Amoris laetitia, Watykan 2016 (dalej AL).
3 Teksty Pisma Świętego są cytowane za Biblią Tysiąclecia wydanie czwarte.
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święty i nieskalany. Mężowie powinni miłować swoje żony, tak jak własne cia-
ło. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy nikt nie odnosił się 
z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus – 
Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała. Dlatego opuści człowiek ojca i matkę, 
a połączy się z żoną swoją, i będą dwoje jednym ciałem. Tajemnica to wielka, a ja 
mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościoła. W końcu więc niechaj także każ-
dy z was tak miłuje swą żonę jak siebie samego! A żona niechaj się odnosi ze czcią 
do swojego męża!4

Nie jedynym, choć z racji na trwałe powiązanie Ef 5,32 z nauczaniem o sa-
kramentalności małżeństwa chrześcijańskiego, niezwykle ważnym dokumentem 
jest dekret Soboru Florenckiego z roku 1439. Szczególnego znaczenia w kon-
tekście orzeczenia soborowego nabierają słowa z wersetu trzydziestego drugie-
go: „Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do Kościo-
ła” (Ef 5,32)5, zwłaszcza jeśli rozumie się, że w Wulgacie, termin „tajemnica”, 
greckie misterion jest wyrażony przy pomoc łacińskiego sacramentum6.

4 Ef 5, 21-33. Ten fragment Listu do Efezjan ma teksty paralele w innych pismach Pawłowych 
np. w Liście do Kolosan: „Żony bądźcie poddane mężom, jak przystało w Panu. Mężowie, mi-
łujcie żony i nie bądźcie dla nich przykrymi! Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszyst-
kim, bo to jest miłe w Panu. Ojcowie, nie rozdrażniajcie waszych dzieci, aby nie traciły du-
cha. Niewolnicy, bądźcie we wszystkim posłuszni doczesnym panom, nie służąc tylko dla oka, 
jak gdybyście się mieli ludziom przypodobać, lecz w szczerości serca, bojąc się prawdziwego 
Pana. Cokolwiek czynicie, z serca wykonujcie jak dla Pana, a nie dla ludzi, świadomi, że od 
Pana otrzymacie dziedzictwo wiekuiste jako zapłatę. Służycie Chrystusowi jako Panu! Kto bo-
wiem popełnia bezprawie, poniesie skutki popełnionego bezprawia; a u Niego nie ma względu 
na osoby. Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że 
i wy macie Pana w niebie” (3,18-4,1). Inne teksty to 1Tm 2,11-15; Tt 2,2-8, a także jak propo-
nuje A Pitta 1Kor 7,1-9; por. Sinossi Paolina. Le lettere di san Paolo in una nova traduzione 
ordinate per temi, Cinisello Balsamo 1994, s. 210-211.

5 Ten werset przyciąga uwagę wielu badacza: biblistów, teologów, duszpasterzy. Widoczne to 
jest nawet w tytułach publikowanych artykułów, zob. np. A. Jankowski, „Tajemnica to wielka” 
(Ef 5,32) RBL 14 (1961) nr 1-22, s. 32-42 czy R. Bartnicki, Tajemnica wielka w Chrystusie 
i w Kościele (Ef 5,21-33) [w:] K. Majdański, W służbie godności małżeństwa i rodziny. 10-lecie 
Instytutu Studiów nad Rodziną ATK, Łomianki 1985, s. 45-50.

6 Sakramentalności małżeństwa chrześcijańskiego nie została orzeczona na Soborze w Floren-
cji na bazie powyższego łacińskiego terminu, ale oparto się wówczas na fakcie, że poprzez Ef 
5,32 w małżeństwie dostrzeżono znak jedności Chrystusa i Kościoła. Z kolei Sobór Trydencki 
podczas sesji XXIV w roku 1563 przywołał Ef 5,25 i 32 dla potwierdzenia waloru zbawczego 
miłości małżeńskiej, która ma swoje źródło w miłości Chrystusa do Kościoła. Nadto rozdzia-
ły: czwarty i piąty tego Listu, a więc bezpośredni literacki kontekst Ef 5,32, w którym używa 
się metafory ciała, pojawia się w dyskusjach teologicznych dotyczących natury Kościoła, a po-
tem w konstytucji dogmatycznej o Kościele (por. KK 4.7.8.30.32.49.50). „Autor, czy raczej 
autorzy schematu (Konstytucji dogmatycznej o Kościele; C.K) w uwagach załączonych doń 
podają najpierw racje, dlaczego dla opisania istoty Kościoła posłużyli się w pierwszym rzędzie 
(primo loco) określeniem Mistycznego Ciała Chrystusa. Skłonił ich do tego: 1) najpierw po-
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W niniejszym artykule w toku „przeglądu egzegetycznego” tego bardzo stu-
diowanego tekstu nacisk zostanie położony na te jego charakterystyki, które 
wynikają z dynamicznej koncepcji małżeństwa chrześcijańskiego7. Są to punkty 
tekstu, które od dawna inspirują chrześcijańską duchowość małżeństw i odno-
szą się do zagadnień etycznych. Należą do nich: parenetyczny „usadowienie” 
tekstu, respektowanie odmienności małżonków i wynikające z tego rozróżnienie 
w kierowanych do nich zachętach oraz silne powiązanie z opisanymi w pierw-
szej części Listu do Efezjan koncepcjami soteriologicznymi, opisanymi języ-
kiem somatycznej jedności.

1. Kontekst parenetyczny

Kontekst bezpośredni Ef 5,21-33 stanowią8:
 – druga, parenetyczna część Listu do Efezjan (4,1-6,20), w której zostaje za-

prezentowany projekt życia chrześcijańskiego (4,17-6,9) zapowiedziany 
w części pierwszej (rozdziały od pierwszego do trzeciego włącznie)9 oraz

 – jeden z jej mniejszych fragmentów (5,21-6,9), który autor „ubrał” w formę 
listy obowiązków sformułowanych w oparciu o model „kodeksu rodzin-
nego” albo „tablic życia domowego”10. Wewnątrz tego tekstu autor roz-
wija refleksję nad relacją pomiędzy Chrystusem a Kościołem, która daje 
najgłębsze uzasadnienie obowiązków wzajemnych małżonków (5,21-33).

waga Pism św., mianowicie częstotliwość użycia tego obrazu w księgach natchnionych. 
(…) Określenie „Ciało” na oznaczenie Kościoła jest jednym z wielu, chociaż z racji częstego 
użycia w mowie Pisma św. przysługuje mu pierwszeństwo”, B. Pylak, Kościół Mistyczne Ciało 
Chrystusa. Projekt konstytucji dogmatycznej na Soborze Watykańskim, Lublin 1959, s. 68.

7 „Przegląd egzegetyczny” to procedura odwołująca się do istniejącego konsensusu egzegetycz-
nego. Jego wyrazem są obecne na rynku i uznane komentarze oraz publikacje o charakterze 
monograficznym. W niniejszym artykule zostały przyjęte linie interpretacyjne znajdujące się 
w komentarzach R. Penna (Lettera agli Efesini, Bologna 2001), H. Schliera (Lettera agli Efesi-
ni, Bologna 1972) czy P.S. Williamson’a (Ephesians, Grand Rapids 2009).

8 Miejsce perykopy w całym Liście do Efezjan szeroko dyskutuje St. Bielecki, Perykopa 
o chrześcijańskim małżeństwie (Ef 5,22-33) w kontekście całego Listu, „Współczesna Ambona” 
16 (1988) nr 3, s. 137-144.

9 Plan Listu do Efezjan za M. Y. MacDonald, List do Efezjan [w:] W.R. Farmer, Międzynarodo-
wy komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, Warszawa 
2001, s. 1522.

10 Więcej na temat tego gatunku i bogatą dokumentację w literaturze starożytnej można zna-
leźć w wielu opracowaniach, w języku polskim pozostają aktualne informacje podane przez 
A. Suskiego, por. Pieśń o miłości Chrystusa do Kościoła (Ef 5,25b-27), STV 17 (1979) nr 2, 
s. 5-9. Wśród współczesnych studiów uwagę zwraca swoją skrupulatnością i bogatą dokumen-
tacją biblijną K. Berger, Formen und Gattungen im Neuen Testament, Tübingen, Basel 2005, 
s. 192-199 por. także, Pitta, Sinossi Paolina, s. 207-209.
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Sekcja parenetyczna Listu zorientowana na temat nowego życia chrześci-
jańskiego wpisuje się logicznie w poprzedzającą sekcję (Ef 1-3) o charaktery-
stykach doktrynalnych. Nowa kondycja, nowe życie, wynik przylgnięcia do 
Chrystusa i wejścia do Kościoła, wyraża się przede wszystkim w przekrocze-
niu pogańskiego stylu życia (4,17-5,20; 6,10-20) i wzięciu aktywnego udziału 
w ukierunkowaniu wszystkich spraw ku jedności w Chrystusie, który jest głową 
(4,1-16; 5,21-6,9)11.

Pogański styl życia zostaje przedstawiony jako zaciemnienie mentalne, ob-
cość wobec Boga, zatwardziałość serca (4,18) i w końcu zostaje do niego przy-
pisany do katalogu wad, który ma charakter przykładowy (4,17-29). Życie 
chrześcijańskie zostaje przedstawione jako trwający stale proces odnowy: „po-
rzucania starego człowieka” i „przyoblekania nowego” (4,22.24a), zmierzający 
ku człowiekowi stworzonemu według Boga, w sprawiedliwości i prawdziwej 
świętości” (4,24b).

Ta sama dynamiczna rzeczywistość nowego życia zostaje w kolejnych wer-
setach opisana przy pomocy zaproszenia do naśladowania Boga i Chrystusa 
(4,31-5,2). „Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie so-
bie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie” (4,32). Dobroć, miłosierdzie 
i przebaczenie właściwe Bogu chrześcijan jako wyrazy miłości stoją na równi 
z oddaniem siebie samego charakteryzującym Chrystusa (5,2).

Do opisania nowego życia z kolei zostaje wykorzystana popularna antyte-
za ciemność-światło: „Niegdyś bowiem byliście ciemnością, lecz teraz jesteście 
światłością w Panu: postępujcie jak dzieci światłości!” (5,8). Dzięki niej egzy-
stencja chrześcijanina zostaje przedstawiona jako wyzwalające przejście od jed-
nego do drugiego, droga w stronę splendoru Pana (5,14).

W kolejnych wersetach (5,15-17) zachęta zostaje wyrażona językiem mądro-
ści. Chrześcijanina wzywa się do czuwania nad własnym postępowaniem. Mą-
drością jest umiejętność wykorzystania nawet sytuacji nie sprzyjających 
(w. 16) dla odnalezienia objawiającej się woli Pana.

W końcu życie chrześcijańskie zostaje opisane jako śpiew wstępujący 
od serca i przestrzeń pełnego entuzjazmu ujawniania się Ducha (5,18-20)12. 
Ten śpiew wraz z innymi formami aktywności chrześcijanina żyjącego nowym 
życiem wypełnia się w trwającym dziękczynieniu „Bogu Ojcu przez Jezusa 
Chrystusa” (w. 20). Zaraz po tych słowach otwiera się szczególny fragment pa-
renezy, który zostaje ubrany w formę tablicy domowej (5,21-6,9).

11 Por. J. P. Heil, The Letters of Paul as Rituals of Worship, Eugene, Oregon 2011, s. 130.
12 Wymaga dalszych badań propozycja P.W. Gosnell’a, aby 5,15-17 czytać razem z 5,18-20. 

Autor dostrzega w nich rozwój wspólnej obu tekstom tematyki wstydu i honoru; por. Hon-
or and Shame Rhetoric as a Unifying Motif in Ephesians, “Bulletin for Biblical Research” 
16 (2006) nr 1, s. 124.



43

Ku dynamicznemu rozumieniu małżeństwa chrześcijańskiego w Ef 5,21-33

W trzech odsłonach autor przedstawia obowiązki różnych uczestników życia 
domowego: w kolejności zajmuje się relacjami: mąż-żona (5,22-33), następnie 
rodzice-potomstwo (6,1-4), w końcu niewolnicy-panowie (6,5-9). Już to krót-
kie zestawienie pokazuje, że szczególne znaczenie zostaje przypisane pierwsze-
mu zestawieniu, które jest najobszerniejsze i w treści najbardziej wychodzące 
poza ramy pogańskich tablic życia domowego. Zestawienie rodzice-potomstwo 
charakteryzuje zwięzły i silny związek z motywami tradycjonalnymi, patriar-
chalnymi. W tym świetle dużą nowość charakteryzuje równie zwięzłe przedsta-
wienie relacji niewolnik-pan. Znajduje się w nim jednak moment silnej nowości 
tam, gdzie obie grupy zostają poddane jednej regule: „w niebie jest Pan zarów-
no ich, jak wasz, a u Niego nie ma względu na osoby” (6,9).

Całą parenezę zamykają wersety (6,10-20), których szczególną charaktery-
styką jest nagromadzenie terminologii wojskowej. Przy jej pomocy i towarzy-
szącego jej języka symbolicznego zaczerpniętego ze Starego Testamentu (por. 
Iz 11,4-5; 59,16-18; Mdr 5,17-23) zostaje opisana zbroja boża, która pozwala na 
przeciwstawienie się zasadzkom złego (6,11). Podstawowym zamiarem autora 
jest uniknięcie ze strony chrześcijan różnych form iluzji czy zwodniczego po-
czucia pewności, które prowadzi do rozgoszczenia się w codzienności. W rze-
czywistości wybrani w Chrystusie i zbawieni przez Niego prowadzą dziś twar-
dą walkę przeciw siłom różnego rodzaju. Kolejna, po liście wad pogańskich 
(4,17-29), lista uzbrojenia wskazuje ochrzczonemu na konieczność sięgnięcia 
do pełni jego specyficznej tożsamości, która sama w sobie jest już środkiem do 
wytrwania w walce (6,13).

Przegląd części parenetycznej Listu do Efezjan ukazał jej dużą różnorod-
ność stylistyczną. Tworzą ją rozbudowane traktaty i zwięzłe sformułowania. 
Autor operuje terminami z różnych pól semantycznych czasami tak odległych 
jak religijno-filozoficzna antyteza ciemność-światło i rynsztunku bojowe-
go. Przy tym nie ma wątpliwości, że w każdym jej punkcie istotne znaczenie 
odgrywa rzeczywista, nowa kondycja chrześcijanina w konfrontacji ze światem 
zewnętrznym, który wypełnia nie tylko porzucone pogaństwo, którego czyny 
zostają przedstawione na początku parenezy, ale jak zapewnia w parenetycz-
nym finale autor wrogie człowiekowi potęgi zła (6,12). Istotną i integralną, ale 
przecież tylko część, stanowi pouczenie skierowane do chrześcijańskich mał-
żonków: mężczyzny i kobiety. Znajduje się ono „w przejściu” od opisu porzu-
conego życia pogańskiego, do refleksji nad duchowymi konsekwencjami no-
wej kondycji. Umieszczenie go w tym miejscu jest wpisane w intencję autora 
rozszerzenia dość zindywidualizowanego pouczenia o możliwości całkowitego 
porzucenia przed-chrześcijańskiego sposobu postępowania na rzecz ukazania 
jego konsekwencji społecznych. Tajemnica zbawienia udzielonego w Chrystu-
sie działa nie tylko w tych, którzy przyjęli chrzest, ale na jego mocy kształtują 
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nowe więzi. Pareneza pozwala klarownie uchwycić, że momentem początko-
wym wzrostu chrześcijańskich małżeństw jest chrzest, a nie w pierwszym rzę-
dzie małżeński kontrakt.

2. Zachęty stanowe

Mimo tego, że tekst tworzy zwartą jednostkę literacką, „tablicę życia domo-
wego”, w której są wyszczególnione obowiązki domowe członków rodziny wraz 
z ich krótką motywacją, to jednak łatwo jest zidentyfikować jego strukturę lite-
racką i tematyczną. Kolejne etapy wyznaczają właściwe „tablicom domowym”:

 – zachęty do żon, aby były poddane mężom (5,22),
 – zachęty do mężów, aby kochali żony (5,25)
 – i upomnienie końcowe o wzajemnych obowiązkach (5,33)13.

Przyjąwszy ten schemat wersetowi 21 należy przypisać funkcję programo-
wą: „bądźcie sobie poddani” oraz łączącą z poprzedzającymi upomnieniami skie-
rowanymi do ochrzczonych: „w bojaźni Chrystusowej” (w. 21b) i „w imię Pana 
naszego Jezusa Chrystusa” (w. 20b) oraz „baczcie więc pilnie, jak postępujecie” 
(w. 15). Następujące po nim wersety 22-25 rozwijają program w dwóch etapach, 
jak to już zostało zaznaczone, zwracają się wpierw do żon, a następnie do mę-
żów. W obu rozwinięciach istotną rolę odgrywają formuły porównania „jak Panu” 
(w. 22) i „bo i Chrystus” (w. 25). Nie bez znaczenia jest też pewien element ilo-
ściowy. Wprowadzone przez wspomniane wcześniej formuły motywacje wyraź-
nie dominują nad zwięzłymi wskazaniami, co szczególnie uwidacznia się w sek-
cji skierowanej do mężów. I tak za zwięzłym: „mężowie miłujcie żony” (w. 25a), 
następuję rozbudowana motywacja „bo i Chrystus umiłował Kościół i wydał za 
niego samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy obmyciem wodą, któremu 
towarzyszy słowo, aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny, nie 
mający skazy czy zmarszczki, czy czegoś podobnego, lecz aby był święty i nie-
skalany” (w. 25b). W rzeczywistości ta ostatnia, a wraz nią także inne pojawiające 
się w tym tekście i nawiązujące do niej stylem i treścią, sprawia wrażenie auto-
nomicznej jednostki literackiej włączonej aktualnie w schemat obowiązków mał-
żeńskich. Początkowe odwołanie się do miłości Chrystusa do Kościoła: „Chrystus 
umiłował Kościół” (w. 25b) następnie rozwija się w ciąg autonomicznych zdań 
wprowadzonych przez pomocy spójnika „aby” (w. 26a.27a.27b).

W wersecie 28 podejmuje się na nowo zaproszenie początkowe: „Mężowie 
powinni miłować swoje żony”, ażeby przejść do szerszej refleksji nad związ-

13 Zestawienie uwzględniające sytuację tekstu w języku greckim przygotował Suski, Pieśń o mi-
łości Chrystusa do Kościoła, s. 7-8.
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kiem Chrystus-Kościół (w. 29-30). W jej trakcie autor odwołuje się do tematu 
„ciała”, który konkretyzuje przy pomocy cytatu (w. 31) zaczerpniętego z Rdz 
2,24, który następnie komentuje w kontekście zapowiedzianej relacji chrysto-
logiczno-eklezjalnej (w. 32). Dopiero na końcu powraca do schematu „tablicy” 
wskazując na wzajemność obowiązków (w. 33).

Powyższy opis struktury można wyrazić przy pomocy następującego zesta-
wienia:

Otwierające dyskurs wezwanie: „Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bo-
jaźni Chrystusowej” zostaje powtórzone w w. 24: „jak Kościół poddany jest 
Chrystusowi, tak i żony mężom – we wszystkim”, w części pouczenia zwró-
conego do chrześcijańskich żon. Współcześnie najwięcej emocji wzbudza uży-
ty w obu zdaniach czasownik „być poddanym”. Ten dość popularny, bo użyty 
około 40 razy w Nowym Testamencie, czasownik jest częścią hellenistycznej 
tradycji różnego rodzaju norm regulujących życie domowe14. W tym środowi-
sku przy jego pomocy wyrażano taki sposób postępowania członka rodziny, 
który odpowiada jego wiekowi i randze i wynikającemu z tego zależnościom15. 
W kontekście chrześcijańskim ma on silny walor chrystologiczny i eklezjo-
logiczny16. Przy jego pomocy opisuje się synowską relację Jezusa do Ojca 

14 Por. G. Delling, u`pota,ssw, [w:] Theological dictionary of the Old Testament, t. VIII, Michi-
gan 1988, s. 39-40. oraz szczególowe stadium D.M. Parka, The Structure of Authority in Mar-
riage. An Examination of hypotasso and kephalê in Ephesians, “The Evangelical. Quarterly“ 
59 (1987) nr 2, s. 117-124.

15 Najbardziej czytelne jest to w Łk 2,51: „Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im 
poddany”. Odnosi się do dwunastoletniego Jezusa po wydarzeniu zagubienia się w świątyni je-
rozolimskiej podczas dorocznej pielgrzymki rodziny Józefa i Marii na święto Paschy. Por. tak-
że J. Kułaczkowski, Nadprzyrodzona motywacja poddania żony mężowi w świetle Ef 5, 21-24, 
„Seminare” 24 (2007), s. 97.

16 Trzeba jednak w tym miejscu zaznaczyć, że ani chrystologia ani eklezjologia Ef nie jest pro-
stą kontynuacją idei teologicznych św. Pawła przedstawionych w pismach proto-pawło-
wych. List do Efezjan jak i inne pisma wtórno-pawłowe są świadkami rozwiniętego procesu 
recepcji myśli Apostoła Narodów w kontekście umacniania się chrześcijaństwa zwłaszcza 

końcowa aplikacja:
w. 33 wzajemność obowiązków

Wprowadzenie ogólne:
w. 21: wzajemne poddanie

Relacje  małżeńskie wśród chrześcijan
ww.22-24: obowiązki żony

Relacje  małżeńskie wśród chrześcijan
ww.25-32: obowiązki mężów
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(1Kor 15,28) albo wyraża uznanie dla służby osób na korzyść lokalnej gminy 
chrześcijańskiej (1Kor 16,16). W tym ostatnim kontekście odpowiada on posta-
wie wzajemnej służby, której Paweł oczekuje od chrześcijan jako wyrazu aktu-
alizacji przykazania miłości (Gal 5,13-14).

Także w Ef 5,21 zaproszenie do poddania winno być rozumiane i odczy-
tywane w tej nowej, chrześcijańskiej perspektywie. Wskazuje na to niezwy-
czajna formuła: „w bojaźni Chrystusowej”, z którą to zaproszenie jest silnie 
powiązane. Formuła ta wyraźnie odnosi się do doświadczenia wiary chrześci-
jańskiej. Jest zakorzeniona w tradycji starotestamentalnej, w której wielokrot-
nie, zwłaszcza w literaturze mądrościowej, mówi się o „bojaźni bożej” lub 
„bojaźni pańskiej”. Na jej bazie oparła się antyczna chrześcijańska tradycja 
obowiązków wyrażona w listach lub kodeksach obowiązków chrześcijańskich, 
w których respekt wobec ustanowionych autorytetów został wyrażony przy po-
mocy czasownika „bać się” (por. Rz 13,3.4; 1P 3,14; Kol 3,22). W takim sen-
sie także zostaje użyty czasownik „czcić” (w. 33), syntetyzujący w zakończe-
niu całego fragmentu relację żony do męża. Jego słownikowe znaczenie obok 
już przytoczonego obejmuje przecież także i ewidentnie nacechowane strachem 
znaczenia: „być zdjętym strachem”, „żywić strach” itp17.

Wzajemne poddanie, do którego okazywania są wezwani chrześcijanie opie-
ra się zatem na wierze w Jezusa Chrystusa, uznanego za jedynego Pana i wyraża 
się we wzajemnej służbie inspirowanej miłością18. Jego pierwszym fundamen-
talnym miejscem realizacji i doświadczania jest relacja małżeńska: „Żony nie-
chaj będą poddane swym mężom, jak Panu” (w. 22).

Dla żon poddanie się mężom jest zatem konkretnym i istotnym sposobem 
realizacji zobowiązania: „postępowania w miłości” (por. 5,2) zaciągniętego 
w momencie chrztu. Poddanie małżeńskie, oblubieńcze kobiet chrześcijań-
skich jest powiązane z relacją do Pana, Kyriosa i zostaje w następujący spo-
sób umotywowana: „bo mąż jest głową żony, jak i Chrystus – Głową Kościo-
ła: On – Zbawca Ciała” (w. 23). W kolejnym wersecie zostaje podjęte na nowo 
wezwanie początkowe: „Lecz jak Kościół poddany jest Chrystusowi, tak i żony 

tego odwołującego się do jego nauczania. Więcej na ten temat zob. M. Wolter, Die Entwick-
lung des paulinischen Christentums von einer Bekehrungsreligion zu einer Traditionsreli-
gion, „Early Christianity“ 1 (2010), s. 15–40, a zwłaszcza na temat eklezjologii Ef, s. 31-34. 
Wiele trudności i napięć wywołuje sama eklezjologia Listu do Efezjan, zwłaszcza tam, gdzie 
jest ona budowana na Ef 5,22-33. Sugestie rozwiązań zaproponował J.-A., Aletti, The Ecclesio-
logical Difficulties in the Letter to the Ephesians Some Suggestions [w:] J.-N. Aletti, New ap-
proaches for interpreting the letters of saint Paul, Roma 2012, s. 357-378.

17 Por. R. Popowski, Wielki słownik grecko-polski, Warszawa 1994, s. 642.
18 Por. Z. Kiernikowski, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, Warszawa 2001, s. 265. Sens hie-

rarchiczny terminowi „poddanie” przypisują: M. Y. MacDonald (por. „List do Efezjan”, 
s. 1534) i Park (por. The Structure of Authority in Marriage, s. 124).
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mężom – we wszystkim” (w. 24) wpisane jednak w wyraźną zgodność zacho-
dzącą pomiędzy relacjami: Kościół-Chrystus i żona-mąż19.

Stwierdzenie: „mąż jest głową żony” (w. 23a) ma swoje źródło w kontek-
ście kulturowym grecko-rzymskim jak i żydowskim. Jednakże następująca po 
nim deklaracja chrystologiczna: „Chrystus głową Kościoła” jest wyraźnie zako-
rzeniona w tradycji chrześcijańskiej i znajduje swoje analogie nie tylko w Li-
ście do Efezjan (por. 1,22), ale także w dwóch listach skierowanych do gminy 
w Koryncie (1Kor 11,3)20. Jednakże w Ef 5,23 deklaracja zostaje doprecyzowa-
na: Chrystus-głowa-Zbawiciel-Kościoła21. I jest to jedyne miejsce w Liście do 
Efezjan, w którym tytuł Zbawiciel, Soter, przypisano Chrystusowi. Wynika to 
z wcześniejszego (por. Ef 2,5.8) przypisania Chrystusowi dzieła zbawienia wo-
bec chrześcijan, a sposób zbawienia Kościoła został zilustrowany w następują-
cym wezwaniu skierowanym do mężów (por. w. 25).

Na fundamencie chrystologii i soteriologii Listu czy poddanie się żon mę-
żom czy miłość mężów do żon otrzymują nowe znaczenie: stanowią aktualiza-
cję chrześcijańskiej wiary, która uznaje Jezusa Chrystusem, Panem i Zbawicie-
lem, źródłem i modelem sprawiedliwych relacji pomiędzy wierzącymi.

Wspomniany już sposób postępowania mężów wobec żon: „mężowie mi-
łujcie żony,” (w. 25a) zostaje rozwinięty w motywacji „bo i Chrystus umiłował 
Kościół” (w. 25b), która odwołuje się do czasownika „miłować”22. Ten czasow-
nik, choć nie w stopniu porównywalnym do innych częściej używanych w kul-
turze greckiej23 dla oddania relacji miłości małżeńskiej i rodzinnej, znajduje się 
w starożytnych kodeksach rodzinnych. Jego chrześcijańska nowość sytuuje się 
w fakcie, że „miłować” (gr. agapao) stał się terminem technicznym dla wyraże-
nia darmowej i zbawczej miłości Boga objawionej i zaktualizowanej w Chrystu-
sie (por. Ef 2,4). Użycie tego czasownika we wskazanym kontekście teologicz-

19 Por. Kiernikowski, Dwoje jednym ciałem, s. 267.
20 Znaczenie tej nowej kolokacji teologicznej precyzyjnie ujął A. Park: „While Paul modified the 

first century patriarchal model of marriage with its view of ‚headship’ and ‚submission’, his 
conclusions nevertheless are viewed in some quarters. with skepticism”, The Structure of Au-
thority in Marriage, s. 123.

21 Rozwinięcie tej zwięzłej formuły daje Ugo Vanni; por. Duchowość Pawła, [w:] R. Fabris 
[red.], Duchowość Nowego Testamentu, Kraków 2003, s. 180.

22 Trafnie na zbędność kolejnych wersetów ukazującą się przy porównaniu do motywacji w części 
skierowanej do żon wskazuje A. Suski: „Reszta fragmentu na temat zbawczych skutków śmier-
ci Chrystusa jest poniekąd zbędnym wyjaśnieniem. W parenezie bowiem brak postulatów, aby 
mężowie zadbali o piękno swoich żon. Natomiast znaczna część dygresji doktrynalnej odnosi 
się do niezwykłego piękna Kościoła jako skutku działania Chrystusa (w. 26-27). Ten właśnie 
charakter częściowo zbędnej dygresji upodabnia fragment Ef 5, 25b-27 do znanych cytatów NT 
i wyróżnia od pozostałych motywacji kodeksu małżeńskiego, które w zasadzie odpowiadają tre-
ściowo wskazaniom parenetycznym. Pieśń o miłości Chrystusa do Kościoła, s. 11.

23 Są to czasowniki file,w i e;ramai.
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nym, chrystologiczno-eklezjologiczno-soteriologicznym, nawiązuje do parenezy 
chrzcielnej, której syntezą w Liście do Efezjan stanowią słowa już przywołanego 
wersetu: „postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie 
wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu” (5,2).

Następujące wersety od 25c do 28 stanowią rozwinięcie tej myśli teolo-
gicznej. Efekty daru z samego siebie, poprzez który Chrystus ukazuje swo-
ją miłość do Kościoła, są opisane przy pomocy serii zdań celowych: „aby go 
uświęcić” (w. 26a), „aby osobiście stawić przed sobą Kościół jako chwalebny” 
(w. 27a), „aby był święty i nieskalany” (w. 27b)24. Co jest istotne, w te zdania 
zostaje wplecione słownictwo typowe dla praktyki chrztu: „oczyściwszy obmy-
ciem wodą, któremu towarzyszy słowo” (w. 26b). Akcja zbawcza Jezusa pro-
wadzona na korzyść Kościoła ma za swoje tło ryt chrztu25. Ten z kolei zostaje 
umieszczony w szerokiej perspektywie przymierza biblijnego, w którym rela-
cje Bóg-wspólnota „ubiera” w język symboliki małżeńskiej. Obecność języka 
przymierza potwierdzają dwa terminy: „uświęcać” i „święty”, jak charaktery-
styka Kościoła-oblubienicy/małżonki. Ten sam termin „święty” w Liście do 
Efezjan jest użyty dla opisania chrześcijan jako tych, którzy należą do Boga na 
mocy jego zbawczej inicjatywy ujawniającej się w Chrystusie i przedłużanej we 
chrzcie (por. np. Ef 1,1.4.15.18 itd).

Skuteczność obrzędu chrztu przypisuje się zamiarowi zbawczemu Chrystusa, 
który oczyszcza swój Kościół, ażeby ukazać go wobec siebie samego „cały chwa-
lebny, bez zmarszczek albo czegoś podobnego, lecz święty i nieskalany”. Inspira-
cją tej terminologii i związanych z nią obrazów stanowi obrzęd zawarcia związku 
małżeńskiego poprzedzone obmyciem i przedstawieniem narzeczonej przez drużbę. 
Przymiotniki „święty i „nieskalany” pojawiły się już na początku listu: „W Nim bo-
wiem wybrał nas przez założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed 
Jego obliczem” (1,4). Mają one jednak szeroką dokumentację biblijną a zwłaszcza 
w tekście, w którym prorok Ezechiel zapowiada eschatologiczne przymierze:

…pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od 
wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha 
nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce 
z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych naka-
zów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie miesz-
kać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę 
waszym Bogiem26.

24 Suski cytując innego badacza E. Nordena o tych zdaniach wyrazi się w następujący spo-
sób: „monstrualny konglomerat zdań”, Pieśń o miłości Chrystusa do Kościoła, s. 16.

25 Por. MacDonald, List do Efezjan, s. 1535.
26 Ez 36,25-28
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Według tego proroka, który pisał przymierze synajskie jak ryt zawarcia 
małżeński poprzedzony obmyciem (por. 16,9)27, przyniesie ono (przymie-
rze) dar wewnętrzny Ducha, przy pomocy którego Bóg oczyści swój lud.

W tym miejscu autor przerywa i powraca do wcześniejszego wezwania (por. 
w. 25) odnosząc cały dyskurs do relacji pomiędzy Chrystusem i Kościołem 
(w. 28). Następnie, wersety 29-33, przechodzi do rozwinięcia zasygnalizowane-
go w w. 28 nowego obrazu „ciała”: „Mężowie powinni miłować swoje żony, tak 
jak własne ciało. Kto miłuje swoją żonę, siebie samego miłuje. Przecież nigdy 
nikt nie odnosił się z nienawiścią do własnego ciała, lecz każdy je żywi i pielę-
gnuje, jak i Chrystus – Kościół, bo jesteśmy członkami Jego Ciała”.

3. Somatyczny opis jedności

W stronę tego obrazu, żony jako ciała męża, zwracają się liczne kontrakty 
małżeńskie starożytnych społeczeństw, w których wśród licznych obowiąz-
ków mężów znajdują się także i te zapewnienia żonom wyżywienia i pielę-
gnacji28. Dla potwierdzenia autor jednak odwołuje się do tekstów Rdz 2,24 
i 31, które cytuje w sposób właściwy najstarszej tradycji chrześcijańskiej, po-
mijając jakiekolwiek wprowadzenie na sposób tego znanego z innych ksiąg 
Nowego Testamentu np.: „jak zostało napisane”. Daje im jednak nowe zasto-
sowanie: „Tajemnica to wielka, a ja mówię: w odniesieniu do Chrystusa i do 
Kościoła” (w. 32). Wyrażenie „a ja mówię” wyraża polemikę, w której autor od-
nosi się do innych możliwych interpretacji tekstów Księgi Rodzaju. Z kolei 
termin „tajemnica” (gr. misterion) nie odnosi się do wyjaśnienia sekretnego, 
misteryjnego, cytowanych tekstów biblijnych. Należy on do języka listu (por. 
1,9; 3,3.4.9; 5,32; 6,19) i opisuje plan zbawczy Boga, teraz jawny i pozna-
ny w Chrystusie, polegający na powtórnym zjednoczeniu i ukierunkowaniu 
wszystkich rzeczy w Chrystusie (Ef 1,8-10). Ten uniwersalny plan dotyczy 
dwóch społeczności: Żydów i pogan zjednoczonych w jedno ciało (3,5.9).
27 Por. W. Pikor, Rola ziemi w przymierzu Boga z Izraelem. Studium historyczno-teologiczne 

Księgi Ezechiela, Lublin 2013, 269-270, przyp. 85. Autor przeakcentowuje znaczenie kultycz-
ne wielu tekstów tego proroka, nie doceniając innych znaczeń zaproponowanych na przykład 
przez cytowanego w tym miejscu Grandos Garcia. Nie bez znaczenia są także inne liczne tek-
sty np.: Pieśni nad pieśniami, które nawiązują do obmyć i wiążą je z relacją oblubieńczą: Cała 
piękna jesteś, przyjaciółko moja, i nie ma w tobie skazy (Pnp 4,7).

28 W papirusie oznaczonym P. Tebt. I 104 będącym umową małżeńską zawartą w Tebach w roku 
92 przed Chr. znajduje się następujący ustęp, w którym zostają uregulowane obowiązki męża 
względem małżonki: „Filiskos, zarówno przebywając w domu, jak i będąc w podróży, ma do-
starczyć Apollonii wszystkiego, co należy się kobiecie zamężnej zarówno z ubrania, jak i in-
nych rzeczy, w miarę posiadanych przez oboje środków”, A. Łukaszewicz, Świat papirusów, 
Warszawa 2001, s. 209
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Autor stwierdzając, że chodzi o „tajemnicę wielką”, a więc ważną, bo prze-
cież o samą Ewangelię jako misterium (Ef 6,19)29. W tej perspektywie relacja 
małżeńska, w której dokonuje się z „dwóch jedno ciało”, ma swój pierwo-
wzór w relacji Chrystus-Kościół30. Jednym ciałem zjednoczenia dwóch społecz-
ności jak i ciałem ochrzczonych w Chrystusie członków jest Kościół.

Chrześcijańska relacja małżeńska znajduje tutaj swój fundament, o ile tajem-
nica, plan Boży, urzeczywistnia się konkretnie w przypadku małżonków w ich 
wzajemnej jedności31. Co zostaje jeszcze raz zsyntetyzowane w przy pomo-
cy terminów „miłość” i „cześć” w wersecie 3332. Mężowie, a w tym wersecie 
wprost emfatyczne imperatywne „wy”, mają na sposób Chrystusa kochać swoje 
żony33. Ze strony żon oczekuje się szacunku, który nie wynika ze strachu, lecz 
„bojaźni Chrystusowej” (por. w. 21), wyrazu i aktualizacji wiary w miłości.

Zakończenie

Podsumowując trzeba stwierdzić, że Ef 5,21-33, chociaż włączony w część 
parenetyczną listu i ukształtowany na wzór tablic życia domowego, ma głębo-
ki sens teologiczny, który należy odczytać w kontekście całego Listu34. W po-

29 Por. J.-N. Aletti, Sagesse et mystère chez Paul. Réflexions sur le rapprochement de deux 
champs lexicographiques [w:] ACFEB. La sagesse biblique del’Ancien au Nouveau Testament, 
Paris 1995, s. 372-383 i Gospel, wisdom and mystery in the Pauline letters [w:] Aletti, New ap-
proaches, s. 303-304.

30 Jest przedmiotem dyskusji czy Pawłowe stwierdzenie „tajemnica to wielka” odnosi się do rela-
cji Chrystus-Kościół czy też małżeńskiej, na co wskazywałby przywołany tekst Rdz 2,24. Sze-
rzej rozwija ten problem Penna, por. Lettera agli Efesini, s. 241.

31 Na temat moralnego wymiaru eklezjologii Pawłowej zobacz S. De Dietrich, Boży plan zbawie-
nia, Warszawa 1970, s. 184-185.

32 „Miłość chrześcijańska czerpie swoją moc z poznania poddania się Jezusa woli Ojca. To pod-
danie się Jezusa woli Ojca, poznane i stale poznawane przez chrześcijanina (por. Kol 1,6.9-11), 
konkretyzuje się w jego poddaniu drugiemu; temu, który w danej konkretnej sytuacji staje się 
tym drugim, potrzebującym (por. Kol 3,13-14). To jest właśnie wyraz i realizacja poznanej id 
doświadczonej miłości”, Z. Kiernikowski, Dwoje jednym ciałem w Chrystusie, s. 262.

33 Ta pierwsza część wersetu ma wyraźny ton imperatywny mimo użycia koniunktiwu, który jed-
nak w tym miejscu zastępuje imperatyw (por. F. Blas – A. Debrunner, Grammatica del greco 
del Nuovo Testamento, Brescia 1982, § 387.3). Obok niego na imperatywny charakter wersetu 
33 wpływają: wspomniane emfatyczne użycie zaimka osobowe w drugiej osobie liczby mnogie 
oraz właściwe dla Pawła użycie przysłówka plh,n, który w tym miejscu ma sens zamykający 
dyskurs i podkreślający to, co jest istotne, „w każdym razie”, „tylko”, „jedynie”, por. F. Blass, 
A. Debrunner, Grammatica del greco del Nuovo Testamento, Brescia 1982, § 449.2 przypis 4.

34 Elementy specyficzne parenezy rodzinnej Listu do Efezjan w zestawieniu z innymi temu po-
dobnymi tekstami: Kol 3,18-4,1; 1Tm 2,8–15; 6, 1–2; Tt 2,1–10 współcześnie wydobył 
J. Urbański; por. Pareneza pawłowa dotycząca rodziny kontekst historyczny, biblijny i teolo-
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szczególnych wersetach poprzez słownictwo, zwroty i idee teologiczne nawią-
zuje się do niego. I jak w całym liście u podstaw wszystkiego znajduje się 
wydarzenie zbawcze Jezusa Chrystusa: Pana i Głowy Kościoła, tak i chrześci-
jańskie relacje małżeńskie, pierwszy temat studiowanego fragmentu, bazują na 
tym samym fundamencie. W ten sposób chrystologia i soteriologia pozwalają 
na odkrycie statusu teologicznego małżeństwa chrześcijańskiego i nadto dają 
najgłębsze podstawy duchowości małżonków, co nie jest statyczną rzeczywisto-
ścią, ale procesem wzrostu. Wynika z tego, że kluczowe dla relacji małżeńskich 
„poddanie” żon i obowiązki mężów nie wynikają po prostu z konieczności ja-
kiegoś porządku w życiu domowym czy reguł współżycia, ale stają się sposo-
bem przełożenia statusu chrześcijanina jako tego, który żyje w dynamicznej 
relacji z Chrystusem Panem, zainaugurowanej, a więc mającej swój punkt po-
czątkowy i zmierzającej do pełni (por. Ef 4,13), w chrzcie. Ten dynamizm wzro-
stu w doświadczeniu chrztu jest decydujący dla rozumienia małżeństwa chrze-
ścijańskiego jako rzeczywistości będącej w „postępie”.

Streszczenie

Ojciec św. Franciszek w Adhortacji Amoris laetitia poświęca sporo miejsca spra-
wie dojrzewania małżonków chrześcijańskich. W punkcie 122, w którym wprowadza 
powyższe zagadnienie, przywołuje porównanie chrześcijańskich relacji małżeńskich do 
związku Chrystusa z Kościołem. Nawiązuje w ten sposób do Listu św. Pawła do Efe-
zjan (5,21-33). Papież spostrzega, że analogia ta opisuje dojrzały stan chrześcijańskie-
go małżeństwa.

W artykule dokonano przeglądu egzegetycznego Ef 5,21-33 eksponując jego istotne 
teologicznie punkty. Zwrócono przy tym uwagę na te fragmenty, które wskazują na dy-
namiczną koncepcję chrześcijańskiego małżeństwa. Stanowią je: parenetyczny kontekst 
i chrzcielny fundament małżeństwa. Oba są związane z praktyką życia chrześcijańskiego, 
które w chrzcie ma swój początek i aktualizuje w konkretnych postawach, zwłaszcza tych 
zmierzających do zachowania jedności, która jest jednym z fundamentalnych dzieł Jezu-
sa. Szczególnym miejscem jej doświadczania jest chrześcijańskie małżeństwo.

Słowa kluczowe: List do Efezjan, chrześcijańskie małżeństwo, jedność małżeńska, 
Ciało Chrystusa.

giczny tzw. „tablic domowych” „Sosnowieckie Studia Teologiczne” 9 (2009), s. 217-234, 
a zwła szcza s. 226-232.



52

Cezary Korzec

Abstract

Towards a dynamic perception of Christian marriage in Eph 5: 21-33

The Holy Father Francis in the Apostolic Exhortation Amoris laetitia devotes quite 
a lot of space to the issue of maturing of Christian spouses. In point 122, which introduces 
the matter mentioned above, he makes reference to a comparison of Christian marital re-
lations to the relationship of Christ to the Church. He thus refers to the Epistle of St. Paul 
to the Ephesians (5:21-33). The Pope observes that this analogy describes the mature state 
of a Christian marriage.

The article gives an exegetical overview of Eph 5: 21-33, exposing its significant 
theological points. Special attention was drawn to these passages, which point to a dy-
namic concept of Christian marriage. These are: verses referring to the parenetic context 
and containing references to the baptismal foundation of marriage. Both are related to the 
practice of Christian life, which has its beginning in baptism and is actualised in concrete 
attitudes, especially those aimed at preserving unity, which is one of Jesus’ fundamental 
deeds. A special place to experience this unity is a Christian marriage.

(translated by Benedetta Hutnikiewicz)

Keywords: Ephesians, Christian marriage, unity of marriage, Body of Christ.
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Ku odnowie katechezy inicjacji chrześcijańskiej 
w parafii

Wprowadzenie

Katechezą określa się „całość wysiłków podejmowanych w Kościele, by 
formować uczniów i pomagać ludziom wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym” 
(…) (KKK 4). Zasadniczym, więc celem katechizacji niezależnie od miejsca 
i czasu jej głoszenia jest wychowanie w wierze. Wychowanie to ma prowadzić 
do dojrzałej, dynamicznej wiary, aby wiara ta była „żywa, wyraźna i czynna” 
(DB 14). W realizacji swego celu katecheza łączy się z niektórymi elementa-
mi pasterskiej misji Kościoła, choć się z nimi nie utożsamia. Są to: pierwsze 
głoszenie Ewangelii, czyli przepowiadanie misyjne w celu wzbudzenia wiary; 
poszukiwanie racji wiary; doświadczenie życia chrześcijańskiego; celebracja sa-
kramentów; włączenie do wspólnoty eklezjalnej; świadectwo apostolskie i mi-
syjne (KKK 6). Obecna sytuacja katechetyczna dzieci i młodzieży w Polsce, 
ograniczona w dużej mierze do nauczania religii w szkole domaga się odno-
wy i nowego spojrzenia na swoją skuteczność. Redukcja katechezy do jedne-
go, i czasami jedynego szkolnego środowiska, metod dydaktycznych typowych 
dla edukacji szkolnej, pozbawiona zaplecza wspólnoty i bliskich, serdecznych 
relacji nie przynosi i nie może przynosić pokładanych w niej nadziei. Wystar-
czy popatrzyć na dane statystyczne. Liczba dzieci i młodzieży biorących udział 
w lekcjach religii nie pokrywa się z ilością osób uczestniczących co niedziela 
i święta we Mszy św. Wydaje się słusznym pogląd, że cel katechezy prowadzo-
nej w szkole nie został osiągnięty. Wiara żywa, wyraźna i czynna nie zawsze 
jest zauważalna u katechizowanych. Dlatego ważnym i pilnym w obecnej sy-
tuacji religijnej katolików wydaje się być podjęcie refleksji nad odnową kate-
chezy dzieci i młodzieżowej w jej niektórych odniesieniach do: ewangelizacji; 
wspólnoty kościelnej; doświadczenia wiary, treści, języka i metody. Okazją do 
1 Wojciech Lechów – ks. dr, wykładowca w Instytucie Filozoficzno-Teologicznym im. Edy-

ty Stein w Zielonej Górze i Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym 
w Paradyżu, e-mail: kswojlech@wp.pl.
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tego są nowe inicjatywy katechetyczne związane z katecheza parafialną. Wśród 
nich zauważyć należy katechezę inicjacyjną przygotowującą wiernych do sa-
kramentów inicjacji chrześcijańskiej. W diecezji zielonogórsko-gorzowskiej 
w tym roku został wydany znowelizowany program katechezy przed sakramen-
tem bierzmowania zatytułowany „Życie Boże”. Na jego podstawie włączy się 
w dyskusję nad odnową katechezy młodzieżowej w Polsce. Zamieszczone poni-
żej propozycje katechezy parafialnej mogą przyczynić się do pogłębienia wiary 
młodego pokolenia katolików.

1. Założenia programu do bierzmowania „Życie Boże” 

Program przygotowania do sakramentu bierzmowania i małżeństwa po-
wstał na fundamencie programu „Życie Boże” opracowanego w Diecezji Zie-
lonogórsko-Gorzowskiej w 1997 r. przez bpa Edwarda Dajczaka. Tytuł progra-
mu nawiązywał do myśli sługi Bożego bpa Wilhelma Pluty, który podkreślał, 
iż najważniejszą potrzebą duszpasterską jest rozwijanie życia Bożego w czło-
wieku przez indywidualny oraz osobisty kontakt duszpasterza z wiernymi. To 
wymaga dojrzałości duchowej głoszącego orędzie zbawcze duszpasterza oraz 
umiejętności tworzenia małych grup, stanowiących właściwe środowisko bu-
dzenia i rozwoju wiary2. Dlatego pierwsze wydane materiały w 1998 r, składa-
ły się z dwóch części: spotkania dla grup parafialnych i celebracje liturgiczne 
oraz spotkania grup domowych3. Z upływem czasu modyfikowano te materiały 
i uzupełniano, czego efektem było wydanie ponowne przez Wydział Nauki Ka-
tolickiej w 2006 r. nowych pomocy w przygotowaniu do sakramentu bierzmo-
wania i małżeństwa w wersji studyjnej. Całość przygotowania została podzie-
lona na pięć etapów, których przebieg i treść opublikowana została w sześciu 
osobnych zeszytach: „Decyzja w sprawie wiary”, „Doświadczenie spotkania 
z Jezusem”, „Nowe życie w Duchu Świętym”, „Powołanie do wspólnoty życia 
wiary” (2 zeszyty) oraz „Apostolstwo aż po krańce świata”.

W 2015 r. projekt programu „Życie Boże” przygotowania do sakramentu 
bierzmowania i małżeństwa, po naniesionych sugestiach oraz uwagach duszpa-
sterzy i animatorów, został poprawiony i zaktualizowany oraz wydany w obec-
nej formie. Zachowano poszczególne etapy formacji oraz tytuły spotkań grup 
parafialnych i domowych. Zmieniono kolejność etapu przygotowania do mał-
żeństwa przesuwając go na koniec formacji. Zmodyfikowano poszczególne 
katechezy dla grup parafialnych i domowych. Dołączono trzy nowe katechezy 

2 Zob. W. Pluta, W trosce o życie wewnętrzne, Poznań 1980, s. 29.
3 E. Dajczak, R. Sarek, Życie Boże, Spotkania parafialne i celebracje liturgiczne związane 

z przygotowaniem do sakramentu bierzmowania, Zielona Góra 1998.
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dla rodziców. Nie zmienił się czas realizacji programu, który rozpoczyna się 
we wrześniu klasy drugiej gimnazjum, a kończy w pierwszej klasie szkoły po-
nadgimnazjalnej. Pozostawiono przygotowane dla kandydatów indeksy, mające 
charakter dzienniczka4.

Aktualna wersja programu przygotowania do sakramentu bierzmowania 
i małżeństwa „Życie Boże” obejmuje pięć etapów. Pierwszy etap „Decyzja 
w sprawie wiary” ma za cel zmotywować uczestników do odważnego i pełnego 
zaangażowania wejścia na drogę formacji. Obejmuje promocję katechezy sakra-
mentalnej w parafii, zapisy w kancelarii parafialnej, dwa spotkania formacyjne 
w grupie parafialnej: „Dlaczego warto wierzyć?”, „Dlaczego warto przyjąć sa-
krament bierzmowania?”, wspólnotową celebrację, spotkania organizacyjne: dla 
animatorów i w grupach domowych oraz konferencję dla rodziców „Nasze 
dziecko przygotowuje się do bierzmowania”. Parafialnej promocji katechezy 
przygotowującej do sakramentu bierzmowania dokonuje się podczas niedziel-
nego przepowiadania, ogłoszeń parafialnych, strony internetowej parafii czy też 
osobnych spotkań i konferencji.

Drugi etap „Doświadczenie spotkania z Jezusem” wskazuje na Jezusa Chry-
stusa, który zna pragnienia i niepokoje młodych i udziela odpowiedzi na ich 
życiowe pytania. Dobra nowina o zbawieniu oferowana młodemu człowiekowi 
przynagla go do zmiany sposobu myślenia i życia (nawrócenie) oraz do zostania 
uczniem Chrystusa. Obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery 
spotkania w grupach domowych oraz celebrację liturgiczną „Nabożeństwo po-
kutne”.

W trzecim etapie „Nowe życie w Duchu Świętym” kandydaci zapoznają się 
z propozycjami doświadczania wiary we wspólnocie Kościoła. Dowiadują się, 
że szczególną rolę w przeżywaniu wiary pełni modlitwa i sakramenty. Ten etap 
obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach 
domowych, celebrację liturgiczną „Obrzęd przyjęcia znaku krzyża” oraz konfe-
rencję dla rodziców „Troska o życie boże w sobie”.

Katechezy czwartego etapu „Apostolstwo aż po krańce świata” zachęca-
ją młodzież do czynnego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji Kościoła. 
Młodzi rozpoznają swoje powołanie i misje, jakie mają do spełnienia w Koście-
le i świecie. Redagują osobiste zobowiązania wynikające z bierzmowania. Etap 
obejmuje cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotkania w grupach 
domowych, celebrację liturgiczną „Celebracja przed przyjęciem sakramen-
tu bierzmowania” oraz konferencję dla rodziców „Trudne zadanie wychowa-
nie dziecka”.

4 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-
żeństwa, Zielona Góra 2016, s. 22-24.
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Etap piąty „Powołanie do wspólnoty życia i wiary” stanowi przygotowanie 
bliższe do sakramentu małżeństwa. Jego pojawienie się zostało uwarunkowa-
ne decyzją Konferencji Episkopatu Polski w sprawie katechezy parafialnej na 
poziomie ponadgimnazjalnym. Przeprowadzone przed laty konsultacje i debata 
duszpasterska na temat wieku i sposobu przygotowania młodych do bierzmo-
wania w naszej diecezji, zaowocowały podwyższeniem kryterium wieku oraz 
wydłużeniem okresu formacji. W aktualnej wersji programu katechezy parafial-
nej dla diecezji zielonogórsko-gorzowskiej przyjęto więc rozwiązanie następu-
jące: przygotowanie bliższe i bezpośrednie do sakramentu bierzmowania i oraz 
przygotowanie bliższe do sakramentu małżeństwa odbywać się będą w jed-
nym cyklu. Obejmie on czas nauki w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjal-
nej. W związku z tym dodano do programu jednostkę dydaktyczną obejmują-
cą swą tematyką miedzy innymi: rozwój ku pełni człowieczeństwa; kobiecość 
i męskość; miłość rozumianą jako Boży dar w rękach ludzi; uczucia i seksual-
ność; spotkanie, poznanie i ofiarowanie siebie w miłości; czułość i delikatność 
oraz prawdę i szczerość, wierność złożonej obietnicy oraz ciało podległe ducho-
wi. Ten etap obejmuje: cztery spotkania w grupach parafialnych i cztery spotka-
nia w grupach domowych (prowadzone przez odpowiednio przygotowaną ani-
matorską parę małżeńską), celebrację liturgiczną „Modlitwa o większą miłość” 
oraz konferencję dla rodziców „(Wy)bierzmowani – czy to już koniec?

Wymagania jakie stawia się kandydatom do bierzmowania są następują-
ce: uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych, udział w niedzielnej i świątecz-
nej Mszy św. oraz okresowe przystępowanie do sakramentu pokuty i pojedna-
nia. Zachęca się również do udziału nabożeństwach okresowych, czuwaniach 
czy pielgrzymkach. Zwraca się uwagę na wartość spotkań formacyjnych dla ro-
dziców, dla których zostały przygotowane osobne konferencje. Propozycją dla 
rodziców jest także codzienna modlitwa do Ducha Świętego w intencji dziecka 
przez cały okres trwania katechezy sakramentalnej5.

2. Katechizować czy ewangelizować?

Pierwszym tematem w dyskusji nad nowym kształtem katechezy jest po-
szukiwanie odpowiedzi na pytanie: czy dzisiaj powinno się katechizować czy 
ewangelizować? Zasadniczy cel katechizacji, jakim jest wychowanie w wierze, 
może być osiągnięty tylko w przypadku integralnej koncepcji katechezy, w któ-
rej ewangelizacja zajmuje szczególne i niezastąpione miejsce (DCG 18). Należy 
zauważyć, że współczesna katecheza głoszona jest bardzo często w środowi-

5 Tamże, s. 24-26.
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sku mocno zlaicyzowanym. Problem ten ma swoje uzasadnienie w rzeczywi-
stości, gdyż większość uczestników szkolnej katechezy nie przylgnęła jeszcze 
do Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela oraz nie identyfikuje się 
z Kościołem. Z pomocą w rozwiązaniu kwestii przychodzi refleksja pastoral-
no-katechetyczna Kościoła. Posoborowe dokumenty postulują odnowę kate-
chezy. Ogólna Instrukcja Katechetyczna wskazuje na konieczność wewnętrznej 
odnowy samej koncepcji katechezy (DCG 9). Poświęcony katechizacji Synod 
z roku 1977 skierował do Kościoła znaczące orędzie: „Synod wzywa więc 
wspólnoty chrześcijańskie do odnowienia katechezy, która jest w swej istocie 
głoszeniem Ewangelii”6. W Dyrektorium Ogólnym o Katechizacji postuluje 
się, aby katecheza nabrała charakteru formacji integralnej, która nie jest redu-
kowana tylko do prostego nauczania i prowadzi do prawdziwego nawrócenia 
(DOK 29). Jan Paweł II wyjaśnia: „w całym procesie ewangelizacji katecheza 
ma być etapem wprowadzenia i dojrzewania” (CT 20). Ewangelizacja może 
otworzyć katechizację na współczesnego odbiorcę i pomóc jej zrealizować za-
sadniczy cel. Można powiedzieć, że katecheza towarzyszy i pogłębia proces 
ewangelizacji, począwszy od nawrócenia przez dojrzewanie tego początkowe-
go nawrócenia, przez wychowywanie nawróconego do wiary i włączając go 
we wspólnotę chrześcijanką (DOK 61). W początkowej formie ewangelizacji 
zmierzającej o nawrócenia człowieka nieodzowna jest katecheza kerygmatycz-
na określana „prekatechezą”. Tylko ten kto uwierzył może rozwijać wiarę i da-
lej wychowywać się w wierze. W przypadku katechizowanych należących do 
Kościoła, którzy nie wyrazili jednak nigdy osobowego przyzwolenia na orędzie 
objawienia ewangelizacja „może poprzedzić lub towarzyszyć dziełu katechiza-
cji” (DCG 18). Katecheza nie może więc dziś być jedynie nauczaniem lub wy-
łącznie ewangelizacją7. Należy więc postulować o połączenie metod i działań 
zarówno ewangelizacyjnych jak katechetycznych w formacji religijnej młode-
go człowieka.

Wylanie darów Ducha w sakramencie bierzmowania stanowi o wzroście du-
chowym i prowadzi do dojrzałości chrześcijańskiej. Należy stwierdzić, iż spory 
procent wiernych w ramach wtajemniczenia chrześcijańskiego przystępuje jedy-
nie do sakramentu chrztu i eucharystii, przeważnie w oparciu o decyzję rodzi-
ców i w nadziei na ich odpowiedzialną oraz wydolną wychowawczo wiarę. Wo-
bec propozycji osobistego opowiedzenia się po stronie Jezusa i jego Ewangelii, 
młodzi chrześcijanie nierzadko powstrzymują się przez lata od odpowiedzi, 

6 Orędzie Synodu Biskupów do Ludu Bożego: Współczesna katecheza zwłaszcza dzieci i młodzie-
ży, [w:] W. Kubik [red.], Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, 
cz. 2, Warszawa 1985, s. 36.

7 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-
żeństwa, s. 18.



58

Wojciech Lechów

nie udzielają jej wcale lub wyraźnie odmawiają przyjęcia sakramentalne-
go daru bierzmowania. Powrót do katechizacji parafialnej może być dla wielu 
z nich propozycją atrakcyjną i skuteczną. Katecheza parafialna przygotowują-
ca do sakramentu bierzmowania oraz inicjująca przygotowanie do sakramentu 
małżeństwa jest zaproszeniem skierowanym do młodych ze strony wspólnoty 
wierzących. Sakralna przestrzeń celebracji i spotkań w grupie parafialnej oraz 
częste spotkania w małej grupie domowej są osadzone w życiowym konkrecie 
zamieszkania, międzyludzkich relacji, odwagi wyznawania wiary i większego 
zaangażowania w życie własnej parafii8.

Program „Życie Boże” był tworzony w duchu nowej ewangelizacji: „no-
wej w swym zapale, w swych metodach, w swym wyrazie”9. O potrzebie nowej 
ewangelizacji nauczał Jan Paweł II:

Realizacja naczelnego zadania duszpasterskiego, jakim jest ewangelizacja, obej-
mująca cały Lud Boży i domagająca się nowej gorliwości, nowych metod i nowe-
go sposobu głoszenia i dawania świadectwa Ewangelii, dziś zwłaszcza potrzebuje 
kapłanów, którzy bezwzględnie i w pełni przeżywają tajemnicę Chrystusa i potra-
fią wypracować nowy styl życia duszpasterskiego w głębokiej jedności z papieżem, 
biskupami i z innymi kapłanami oraz owocnej współpracy z wiernymi świeckimi, 
szanując i rozwijając różne role, charyzmaty i posługi we wspólnocie kościelnej 
(PDV 18).

Projekt „Życie Boże” ma prowadzić do osobistego doświadczenia Boga, 
przeżycia wspólnoty Kościoła oraz odważnego apostolstwa na rzecz Ewange-
lii10 – dlatego katechezy mają charakter ewangelizacyjny, wspólnototwórczy, 
spontaniczny i bezpośredni11.

W katechezach „Życia Bożego” zakłada się u początku formacji doprowa-
dzenie kandydata do podjęcia decyzji dotyczącej jego wiary osobistej. Tematy 
pierwszego rozdziału programu zatytułowanego „Decyzja w sprawie wiary” 
mają pomóc w jej podjęciu, czego zewnętrznym znakiem jest celebracja litur-
giczna „Wspomnienie chrztu”. Uczestnikom spotkań parafialnych ukazuje się 
wartość wiary. Jej wieloaspektowe rozumienie omawiane jest w odniesieniu do 
aktu osobistego jako zawierzenia siebie najlepszemu Przyjacielowi12. Kateche-
ta tłumaczy młodym, że czasami w życiu wiarę inicjuje jakiś życiowy wstrząs, 

8 Tamże, s. 16.
9 Jan Paweł II, Przemówienie do Konferencji Episkopatu Ameryki Łacińskiej (CELAM), Port-au-

-Prince – Haiti dnia 9 marca 1983 roku, „L’Osservatore Romano” (ed. polska), 4 (1983), s. 28.
10 M. Majewski, Katecheza wierna Bogu i człowiekowi, Kraków 1986, s. 156-157.
11 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, s. 23.
12 Tamże, s. 41.
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czasami niepokój. Człowiek – tłumaczy dalej – zaczyna doświadczać, że to, co 
go otacza, świat, ludzie, wydarzenia to nie wszystko. Ogarnia go jakaś tajem-
nica, która domaga się poznania. Zaprasza młodych do odkrywania tajemnicy 
wiary, jako drogi, na której można spotkać Jezusa13. Takie podejście do wiary 
stawia młodego człowieka przed podjęciem decyzji, która może wpłynąć na 
jego życie. Jest to czasami akt wiary podjęty przed Bogiem, czasami proces 
wzrastania. Ten trud domaga się wsparcia darem mocy Ducha Świętego. W ko-
lejnej katechezie omawia się sakrament bierzmowania jako dar Boży w realiza-
cji pragnień młodzieży. Unika się jednak przy tym stawiania problemu w spo-
sób czysto teologiczny, jako poszukiwania odpowiedzi na pytanie: co to jest 
sakrament bierzmowania? Istotą tej katechezy jest podejście bardziej egzysten-
cjalnie. Dlatego problem rozwiązywany jest w perspektywie pytania: dlaczego 
warto przyjąć sakrament bierzmowania?14 W oparciu o dwa świadectwa mło-
dzieży wskazuje się na sakrament bierzmowania jako źródło wewnętrznej mocy. 
Katecheta tłumaczy: 

Bierzmowanie jest odpowiedzią na twoje pragnienia. Brakuje Ci mocy. Jezus 
proponuje moc Ducha Świętego. Zobrazować to można, sytuacją, gdy trener wy-
syła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę na ramieniu i daje mu ostatnie wskazów-
ki. W ten sposób można zobrazować bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. 
Wkraczamy na „boisko życia”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić15.

I dalej:

Duch Święty zaczyna działać w momencie odważnej decyzji. Przemiana rozpo-
czyna się wraz z rozpoczęciem przygotowań do przyjęcia sakramentu. Duch Święty 
oczyszcza i przynosi zbawienie. Bóg ma moc czynienia rzeczy niemożliwych i jest 
niesamowity w swoim działaniu. Wydobywa człowieka z codziennej życiowej nę-
dzy, podnosi z upadku, przyprowadza mu życzliwych ludzi, dodaje odwagi w mó-
wieniu prawdy i zbawia „od wszelkiego złego”16.

Na zakończenie czteromiesięcznego cyklu katechez mających doprowadzić 
młodzież do opowiedzenia się za Jezusem i Kościołem, zaplanowano celebra-
cję „Wspomnienie chrztu”. Jest to chwila, w której kandydaci u progu formacji 
dokonują wyboru nowej drogi życia z Jezusem, odnawiają – już teraz świado-
mie – przymierze zawarte z Bogiem w chwili chrztu św. Celebrans tę prawdę 
przypomina w słowach: 

13 Tamże, s. 42.
14 Tamże, s. 43.
15 Tamże, s. 44.
16 Tamże, s. 45.
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Przygotowując się do przyjęcia sakramentu bierzmowania chcemy dziś z nową 
świadomością i gorliwością odnowić przymierze zawarte z Bogiem w chwili na-
szego chrztu świętego. Chrzest jest rzeczywistością, która trwa, jako początek 
i fundament nowego życia, niezależnie od nas. Ale w miarę, jak rozwija się w nas 
i dojrzewa to życie, musimy ciągle na nowo, w sposób bardziej świadomy i wolny, 
akceptować tę rzeczywistość, włączać w nią swoje życie i swoją drogę (...)17.

Przedstawiony po krótce sposób objaśniania w katechezach programu „Życie 
Boże” tematów związanych z wiarą, diametralnie odbiega, od tego jak do tego 
zagadnienia podchodzi się w szkolnym nauczaniu religii. Wiara nie jest w nich 
traktowana tylko jako znajomość prawd wiary, ale przede wszystkim jako do-
świadczenie, przeżycie i relacja do Boga i wspólnoty, co w swej naturze jest po-
czątkiem drogi chrześcijańskiej, określanej mianem katechezy ewangelizacyjnej.

3. Miejsce katechezy

Drugim tematem do podjęcia w dyskusji o kształt katechezy młodzieżowej 
w Polsce jest pytanie o jej miejsce realizacji. Ponad dwadzieścia sześć laty edu-
kacji religijnej prowadzonej w szkole, zawężyło katechezę do sal szkolnych 
i grup klasowych. Czy w szkole może być skutecznie prowadzona katecheza? 
Z pewnością w szkole jej oddziaływanie na element przyżyciowy, inicjacyjny 
i formacyjny jest mocno ograniczony. Katecheza pozbawiona sakralnego cha-
rakteru, zminimalizowana do kontaktu z wybranymi znakami religijnymi np. do 
obecności krzyża w sali, nie ma w sobie wystarczającej duchowej mocy, aby 
wpływać na wychowanków. Katecheza domaga się wspólnoty osób podobnie 
przeżywających wiarę. Proces nawrócenia przekracza to, czego dostarcza ka-
techeza podstawowa. By rozwijać nawrócenie potrzeba jest wspólnoty chrze-
ścijańskiej, która będzie wspierać i formować w wierze (DOK 69). Widoczna 
czasami bezowocność działań katechetycznych spowodowana jest indywidu-
alistycznym podejściem do wiary, bez odniesienia do wspólnoty wierzących. 
Katecheza realizowana we wspólnocie Kościoła, w jej naturalnej przestrzeni 
sakralnej, jest dzisiaj pilnym zadaniem i wezwaniem. Trzeba na nowo odkryć 
parafię jako środowisko, w którym rodzi się i wzrasta wiara (DOK 257). Jak 
uważa E. Alberich parafia pozostając otwarta na inne podmioty i instytucje, 
może przekazać więcej niż inne podmioty eklezjalne, gdyż ogarnia ona w jed-
no nauczanie, doświadczenie życia, komunię i świadectwo18. Grupa religijna 
ma duże znaczenie dla rozwoju religijno-moralnego młodzieży. Młodzi szukają 

17 Tamże, s. 61.
18 E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki formalnej, Warszawa 2003, s. 184.
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potwierdzenia postawy wiary nie tylko w środowisku ludzi dorosłych, ale 
przede wszystkim w grupie rówieśniczej. Szczególne znaczenie posiada gru-
pa, dla której wartości religijne nie tylko są obecne obok innych wartości, ale 
mają charakter wartości podstawowych i stanowią podstawę motywacji do 
działania oraz istotny element postawy jej członków. Rola małych grup i śro-
dowiska narasta w miarę postępujących procesów laicyzacji i pluralizmu świa-
topoglądowego współczesnych społeczeństw. Gdy młodzi ludzie mają oparcie 
w postawie wiary praktykowanej w codziennym życiu przez ich rówieś ników, 
istnieje szansa, że mogą oprzeć się areligijnym wzor com lansowanym szcze-
gólnie przez media przeznaczone dla młodych odbiorców. Grupa rówieśnicza 
stwarza także dla młodego człowieka okazję aktywności religijnej, wyzwala 
okazje do dyskusji na tematy religijne i w ten sposób ułatwia proces internali-
zacji zarówno pojęć jak i wartości religijnych19. Mała kościelna wspólnota jako 
wyraz żywotności Kościoła jest środowiskiem wzrostu w wierze szczególnie 
dla tych, którzy w tradycyjnych jego strukturach i formach duszpasterstwa nie 
odnaleźli swojego miejsca. Tutaj mogą doświadczyć katechezy, która nie jest je-
dynie przekazem poważnych treści dogmatycznych, ale katechezy, która – jak 
pisał M. Majewski – realizuje zadania na zasadzie przekazywania osobowych 
i wspólnotowych wartości wiary i jest akceptowana jako niezastąpiona wartość 
egzystencjalna20. Autentyczna mała wspólnota istniejąca w strukturach parafii 
to dla Kościoła i społeczeństwa źródło odnowy chrześcijaństwa. Jan Paweł II 
wskazywał na małe grupy jako szansę dla rozwoju chrześcijaństwa we współ-
czesnym świecie. Dla papieża działalność wszelkich grup i ruchów religijnych 
stanowi dla „Kościoła jutra” wielką nadzieję (CT 47).

W założeniach programowych „Życia Bożego” wskazuje się na parafię, jako 
miejsce realizowania katechezy. Parafia jako wspólnota nadprzyrodzona od-
wzorowuje doświadczenia pierwszej wspólnoty apostolskiej. Duszpasterstwo 
to budowanie Kościoła przez: głoszenie Słowa Bożego, sakramenty, modli-
twę i miłość braterską. Biskup Wilhelm Pluta pisał, że we wspólnocie Dzieci 
Bożych, rozmodlonych, zgromadzonych wokół ołtarza, wierzących Bogu, ży-
jących w nadziei na niekończące się życie, a otwartych bratersko na bliźnich, 
musi ukazać się Jezus Chrystus. W tak realizowanej wspólnocie parafialnej 
ujawnia się świadoma i dobrowolna przynależność do Kościoła, wola kształto-
wania życia osobistego parafian w celu realizowania Ewangelii, poczucie od-
powiedzialności za parafię21. Budowanie wspólnoty parafialnej i rozwój całego 

19 H. Wrońska, Katecheza w stowarzyszeniach ruchach i grupach, [w:] S. Kulpaczyński [red.], 
Miejsca katechezy, Lublin 2005, s. 107.

20 M. Majewski, Spotkania katechezy z teologią, Kraków 1995, s. 137.
21 Zob. W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania 

i małżeństwa, s. 22.
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duszpasterstwa dzieci, młodzieży i dorosłych zakłada tworzenie w parafii zespo-
łów, grup i wspólnot, tym bardziej koniecznych, że aktualne przemiany socjal-
ne i urbanizacja niszczą podstawowe więzi rodzinne, przyjacielskie i społeczne. 
Stąd nagląca potrzeba tworzenia w parafiach infrastruktur, czyli mniejszych ze-
społów, dzięki którym wierni nawiązując bardziej osobiste relacje utworzą dy-
namiczną wspólnotę parafialną. Oparta na powyższych zasadach pastoralnych 
katechetyczna propozycja programu przygotowania młodzieży do sakramentu 
bierzmowania, zakłada zaangażowanie duszpasterzy, osób konsekrowanych, 
uczestników ruchów odnowy Kościoła, katechetów, animatorów świeckich oraz 
ścisłą współpracę z rodziną22.

Istotnym elementem formacji do bierzmowania jest udział kandyda-
tów w małych grupach zwanych „domowymi”. Animatorami tych grup są 
świeccy katecheci, rodzice, liderzy grup i wspólnot parafialnych. Tematami po-
ruszanymi na tych spotkaniach są zagadnienia omawiane przez duszpasterza na 
spotkaniach parafialnych w kościele. W założeniu mają one charakter warszta-
towy; akcent położony jest na metody aktywizacyjne, oraz na różne formy wy-
rażania się uczestników takie jak: dyskusja i świadectwo. We wprowadzeniu do 
podręcznika do prowadzenia grup domowych poucza się o roli animatora grupy 
do bierzmowania. Zadaniem animatora jest praca z powierzoną grupą poprzez 
jej animowanie, zachęcanie, rozpalanie, dodawanie bodźców do podejmowa-
nia nowych inicjatyw. Animator ożywia grupę, dodaje sił i odwagi do działania, 
pośredniczy i zachęca do uczestnictwa w spotkaniach. Owo działanie dokonu-
je się na trzech płaszczyznach: odkrywania (stwarzania warunków, aby grupa 
i jednostka ujawniły swoje potrzeby, zainteresowania, pragnienia, problemy); 
tworzenia związków (umożliwiania ludziom kontaktów ze sobą); twórczości – 
kreacji (stwarzania sytuacji, aby jednostki i grupy podejmowały twórcze dzia-
łanie). Animatorem jest ten kto rozbudza zainteresowania uczestników, ukazuje 
nowe ideały i wzory życia, prowadzi z nimi dialog nad możliwościami i spo-
sobami rozsądnego zaspokajania ujawnionych i jeszcze ukrytych potrzeb. Ani-
mator jasno widzi nowe i lepsze życie, kocha te wizje, a jeszcze bardziej ko-
cha ludzi, wśród których pracuje. Akceptuje ich takimi, jakimi są, w nadziei, 
że mogą być lepsi. Pod kierunkiem animatora powierzona grupa będzie trwała 
jak pierwsi apostołowie wraz z Maryją, oczekując zesłania Ducha Świętego23. 
Ważna w formacji w małych grupach jest motywacja do pracy w takiej formie. 
Animatorom wyjaśnia się, że mała grupa religijna, która składa się z nie więcej 
niż 10 osób zapewnia intymność, umożliwia poznanie się członków grupy i uła-
twia dawanie świadectwa i łatwiej w niej jest wytworzyć religijny klimat. Małe 
22 Tamże, s. 22-24.
23 W. Lechów, Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, Zielona Góra 2016, s. 9.
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grupy to pewien sposób życia – na wzór apostołów. Cel systemu małych grup 
ma prowadzić do spotkania z Jezusem i wzrastanie we wzajemnej miłości; ma 
uczyć ewangelizowania, mówienia o Jezusie, uczenia wrażliwości na potrzeby 
innych oraz budzi świadomość Kościoła i pomaga w nawracaniu się24.

4. Doświadczenie religijne

Kolejnym zagadnieniem domagającym się na nowo refleksji jest rola do-
świadczenia w procesie wychowywania w wierze. Szkolna katecheza z natury 
jest pojęciowa, angażuje przede wszystkim intelekt i pamięć ucznia, zmierza-
jąc przez przekaz i opanowanie możliwie szerokiego zakresu wiadomości kate-
chizmowych do kształtowania pojęć religijnych. W obecnym czasie przechodzi 
ona falę krytyki. Zarzuca się tej metodzie rozwijanie w procesie dydaktyczno-
-wychowawczym tylko jednej intelektualnej strony katechizowanego i całko-
wite pomijanie kształtowania jego postawy25. Zdaniem W. Kubika, informacja 
religijna, wiedza religijna, tylko wówczas spełni swe zadanie, gdy będzie stano-
wić jeden z wielu czynników wychowania, czyli formacji chrześcijańskiej. Ele-
ment poznawczy ma wspierać uczucia i wolę katechizowanych. Ma im poma-
gać w przyjmowaniu autentycznej postawy wiary w codziennej historii życia26. 
W realizacji tego celu – według opinii M. Majewskiego – niezbędne jest oprócz 
poznawania także przeżywanie i działanie połączone z doświadczeniem27. Do-
świadczenie, między innymi, gwarantuje skuteczność katechezy, gdyż w nim 
zawiera się naturalny kontakt z rzeczywistością oraz wyzwalające się przeży-
cie. Towarzyszy temu refleksja przenikająca jedno i drugie oraz wyraz słowny 
będący z jednej strony czynnikiem upowszechnienia, a z drugiej ukoronowania 
istotnych wartości. Kontakt staje się przez to dynamiczny – dzięki zaangażo-
waniu emocjonalnemu i trwały – co umożliwia refleksja. Doświadczenie spra-
wia, że przekaz treści i język stają się bardziej komunikatywne28. Posiada więc 
ono w sobie siłę przyciągającą, dynamizującą i nadającą treściom wartości 
egzystencjalne29. Dlatego też katecheza musi stać się doświadczalną, czyli za-
nurzoną w osobowość człowieka i w rzeczywistość świata: „powinna wycho-
dzić z doświadczenia, włączać się w doświadczenie i wyrażać się doświadcze-

24 Tamże, s. 9-11.
25 M. Majewski, Spotkania katechezy z teologią, s. 109.
26 W. Kubik, Zarys dydaktyki katechetycznej, Kraków 1990, s. 77.
27 M. Majewski, Katecheza otwarta na symbole, [w:] M. Majewski [red.], Katechizacja różnymi 

metodami, Kraków 1994, s. 95.
28 M. Majewski, Pedagogiczno-dydaktyczne wartości katechezy integralnej, Kraków 1995, s. 159.
29 M. Majewski, Katecheza otwarta na symbole, s. 96.
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niem”30. Rzeczywistość lub sytuacja przeżyta – uważa E. Alberich – niesie ze 
sobą niemalże natychmiastowe, osobowe zaangażowanie, bezpośredni kontakt 
z rzeczywistością31. Doświadczenie religijne, jako sposób przeżywania rzeczy-
wistości w wymiarze transcendentalnym, jest wyrażane przez człowieka przez 
różne formy, takie jak: rytuały, opowiadania, celebracje, poezję czy symbole32. 
Jak zauważono w DOK – istnieje współzależność i interakcja między głębo-
kim doświadczeniu ludzkim a orędziem objawionym. Dlatego pedagogika ka-
techetyczna powinna uwrażliwiać osoby na ich najważniejsze doświadczenia, 
wspomagać je w poprawnym ocenianiu osobistych pytań i potrzeb w świetle 
Ewangelii tak, aby były zdolne odkrywać plan Boży w swoim życiu (DOK 152 
i 153).

W programie „Życie Boże” duży nacisk położono na przeżyciową rolę do-
świadczenia religijnego połączoną z jego interpretacją i świadectwem. Dzię-
ki przeżyciu treści katechezy stają się bliższe, bardziej osobiste i wewnętrzne. 
Opowiadając się za koniecznością przeżycia należy jednocześnie przestrzec 
przed jego dominacją. Nadmiar przeżyć, podobnie jak niedomiar, osłabia po-
znanie, sprowadza zdarzenie katechetyczne do chwilowości, zawęża granice 
efektywności katechezy.

Interpretacja jest przeciwwagą stosowanej często argumentacji. W argumen-
tacji próbuje się narzucić innym przyjęty przez siebie styl myślenia i patrzenia 
na świat. W interpretacji natomiast szanuje się wolę katechizowanego i razem 
z nim odsłania się i wyjaśnia różne aspekty rzeczywistości.

Dynamika świadectwa obejmuje rzeczywistość znaku, zaproszenia, spo-
tkania i zobowiązania. Aby zaświadczyć o wierze trzeba żywej jedności 
z Chrystusem i Kościołem oraz rozwinięcia podstawowych czynników świa-
dectwa: prawdy, miłości i ofiary. Uwzględniając mentalność młodego człowieka 
oraz jego wyczulenie na to, co autentyczne a także fakt, że współcześnie naj-
lepszym nauczycielem jest świadek, należy stwierdzić, że obecność świadectwa 
w katechezie istotnie sprzyja interioryzacji podawanych treści33.

Ważnym elementem przyżyciowym prezentowanej formacji do bierzmo-
wania są celebracje liturgiczne. Przygotowano sześć celebracji, które stanowią 
duchową klamrę formacji na poszczególnych jej etapach. W celebracji „Wspo-
mnienie chrztu” – kandydaci w sposób świadomy wybierają Jezusa i Kościół, 
w którym kiedyś przyjęli chrzest i pragną w jego wierze kształtować swoje ży-
cie; w celebracji „Nabożeństwo pokutne” doświadczają osobistego nawrócenia 

30 Tamże, s. 95.
31 E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki formalnej, s. 107.
32 Tamże, s 109-110.
33 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, s. 20.
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i wchodzą na drogę pracy wewnętrznej nad sobą. Chcą z dnia na dzień stawać 
się uczniami Jezusa. W celebracji „Obrzęd przyjęcia znaku krzyża” kandyda-
ci doświadczają znaku miłości Boga do nich w krzyżu Chrystusa. Zwraca się 
uwagę na znak krzyża, który jest nie tylko sposobem modlitwy, lecz także zna-
kiem identyfikującym chrześcijanina. W celebracji „Modlitwa o większą mi-
łość” młodzież poprzez modlitwę i katechezę oddaje całe swoje życie Jezusowi 
i Jego matce Maryi. Modlitwa obejmuje sprawy codzienne młodzieży, ale także 
ich relacje do innych, szczególnie związane ze sferą czystości. Stąd proponuje 
się w niej modlitwę o uzdrowienie duchowe, oczyszczenie pamięci, uwolnie-
nie od lęków i modlitwę oddania siebie na przyszłość. Celebracja powiązana 
jest z ceremoniałem przyjęcia do Ruchu Czystych Serc. Ostatnią celebracją jest 
„Celebracja przed przyjęciem sakramentu bierzmowania”. To ostatnie nabożeń-
stwo stanowi duchowe zakończenie okresu formacyjnego. Dlatego jest uboga-
cone o wiele znaków i symboli religijnych takich jak: kadzidło, świece, paschał, 
dźwięk szumu wiatru itp. Młodzież na ołtarzu składa swoje osobiste zobowiąza-
nia wynikające z przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Aspekt przeżyciowy wyeksponowany jest także w każdej katechezie gru-
py domowej. Są to najczęściej wyznania młodych ludzi, którzy w swoim życiu 
doświadczyli działania Boga. Zawarte są także świadectwa znanych ludzi z ży-
cia społecznego, sportowego, kulturalnego, jak chociażby świadectwo Jadwigi 
i Dariusza Basińskich – członków kabaretu Mumio, którzy opowiadają o swoim 
zaangażowaniu się w akcję „Nie wstydzę się Jezusa”34.

5. Treść katechezy

Współczesna katecheza nie może ograniczać się tylko do neoscholastycz-
nego ujmowania wiary, jako zbioru doktryny przekazywanej w sposób syste-
matyczny uczniom w toku katechezy. Większy nacisk powinno kłaść się na in-
terpretacyjną rolę Słowa Bożego. Powrót do katechezy biblijnej może pomóc 
młodym w interpretowaniu przeżywanych przez nich doświadczeń. Szkolna 
konstrukcja lekcji religii nie do końca jest w stanie sprostać temu wymaga-
niu. Dlatego wydaje się zasadnym powrócić do koncepcji katechezy, w której 
orędzie zbawcze zawarte w Biblii będzie mogło wpływać na wychowanków, 
tak, aby zmieniać ich postawy. Punktem wyjścia w takiej katechezie nie może 
być teologiczne pojęcia i katechizmowe prawdy wiary, ale żywe Słowo Boże. 
Przepowiadanie nie ma polegać na tłumaczeniu definicji i zasad wiary, ale na 

34 W. Lechów, Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-
żeństwa, s. 52.
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głoszeniu Dobrej Nowiny. Zmiana koncepcji katechezy powinna być znaczą-
ca i domaga się zmian zarówno w treści przepowiadania, oraz w formie i języ-
ku głoszenia.

Zasadniczą treścią przepowiadania ma być Dobra Nowina o zbawieniu, 
w której centrum stoi Chrystus. Forma powinna odejść od tłumaczenia, wyja-
śniania, przyswajania, a skupić się na żywym przepowiadaniu kerygmatu. Ke-
rygmat jako orędzie zbawienia jawi się jako wezwanie i propozycja zbawienia 
do każdego człowieka. Dialogiczny charakter wezwania domaga się od czło-
wieka odpowiedzi i nawiązania relacji do Chrystusa. Ten model przepowiada-
nia zwany modelem kerygmatycznym, odwołuje się w formie, treści języku do 
czasów apostolskich. Taka katecheza upodabnia się do pierwszego głoszenia 
apostolskiego, które oparte jest na żywym przekazie, osobistym spotkaniu z Bo-
giem, wspólnotowym odniesieniu i świadectwie głoszących. Język suchych de-
finicji i katechizmowych praw zastąpiony jest językiem radosnego przepowia-
dania historii zbawienia, a język teologiczny językiem biblijnym i liturgicznym, 
który określa się mianem „języka Bożego”. Dla wyrażanie tych tajemnic język 
ten oprócz werbalizmu posługuje się takimi pozawerbalnymi formami wyra-
zu jak: medytacja symboli religijnych, biblijnych i sakramentalnych35. Można 
powiedzieć, że katecheza w takiej optyce jest przede wszystkim przepowiada-
niem (głoszeniem), a nie tylko nauczaniem, natomiast podstawowe elementy 
treści katechezy kerygmatycznej można streścić w sześciu punktach: chrysto-
centryzm – katecheza głosząca orędzie zbawienia musi postawić w centrum 
swego przepowiadania osobę Jezusa Chrystusa; teocentryzm – struktura treści 
katechezy winna być teocentryczna – trynitarna: przez Chrystusa do Ojca w Du-
chu Świętym; eklezjocentryzm – akcent z zewnętrznej organizacji o ustroju 
hierarchicznym położony został na żywe przeżywanie Kościoła jako społeczno-
ści tych, którzy należą do Chrystusa i mają udział w Jego życiu; Pismo Święte 
w treści katechezy – Pismo święte zajmuje pierwszoplanową pozycję w Koście-
le; liturgia w treści katechezy – liturgia stała się koniecznym elementem prze-
powiadania katechetycznego; odpowiedź człowieka na wezwanie Boże – zada-
niem katechezy jest takie przedstawienie treści przekazu katechetycznego, aby 
w katechizowanych wywołać odpowiedź na głoszone orędzie zbawienia36.

Opisane powyżej treści katechezy znalazły swoje odzwierciedlenie w ka-
techezach programu „Życie Boże”. W założeniu katechezy w grupie parafial-
nej mają cechy katechezy biblijnej i liturgicznej. Treści omawiane podczas 
tych spotkań rozwijają i poszerzają wiarę młodego człowieka zarówno w wy-
miarze intelektualnym, jak i duchowym. Na przykład kandydat dowiaduje się 
35 W. Lechów, Kerygmat w katechezie jako językowy postulat teologii soborowej, „Studia Kosza-

lińsko-Kołobrzeskie” 20 (2013) z. I i II, s. 120-122.
36 W. Koska, Katechetyka, Poznań 1989, s. 71-76.
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w katechezie „Doświadczenie wiary” czym jest wiara, jakie są jej znamiona 
i co wpływa na jej rozwój. W drugiej części spotkania zapoznaje się z zagad-
nieniem doświadczenia Pana Boga. Tłumaczy się mu czym jest doświadczenie 
religijne, które obejmując całego człowieka, jest specyficznym rodzajem pozna-
nia. Porusza ono jego świadomość tak, iż człowiek zmienia swoją życiową po-
stawę. Doświadczenie Boga w ukazywane jest także w odniesieniu do Słowa 
Bożego. Spotkanie kończy się zaproszeniem uczestników do postawienia pyta-
nia o ich doświadczenie wiary. Katecheta pyta kandydatów: A jak jest z tobą? 
Czy znasz Boga tylko ze „słyszenia”? Czy widziałeś już Jego samego? Następ-
nie zapoznaje młodzież ze świadectwem, a na koniec w chwili modlitewnej re-
fleksji każdy opisuje własne doświadczenie Boga. Pomocne w tym są stawiane 
pytania: Dlaczego wierzę w Boga i wierzę Bogu? W jakiej sytuacji najbardziej 
doświadczam (doświadczyłem) Jego obecności? W jaki sposób świadczę o Je-
zusie: w domu, szkole, na ulicy, na dyskotece? Jakie są moje trudności z do-
świadczeniem Boga?37 

W innej katechezie „Dobra Nowina o zbawieniu” kandydatom na spotkaniu 
domowym ukazuje się ewangelie o miłości Jezusa. Tłumaczy się im, że praw-
da o miłości Jezusa jest najważniejszym przesłaniem chrześcijaństwa. Pismo 
św. mówi o miłości Jezusa do człowieka nawet grzesznego, złego, popełniają-
cego różnego typu błędy i nieprawości. Następnie w grupach młodzież odczy-
tuje fragmenty z Pisma Świętego mówiące o miłości Boga do człowieka: Jezus 
i kobieta cudzołożna J 8, 1; Spotkanie Jezusa z Zacheuszem – Łk 19, 1nn; Jezus 
i człowiek sparaliżowany – Łk 5, 17-19. Podkreśla się sposób zwracania się Je-
zusa do człowieka, treść Jego orędzia, stosunek Jezusa do ludzi oraz reakcje, 
jakie wywołują Jego słowa.

W pracy z tekstem biblijnym proponuje się młodym Pismo św. publikowa-
ne na urządzeniach elektronicznych: smartfonie, tablecie. Tłumaczy się, że kon-
takt ze Słowem Bożym może być praktykowany w każdej wolnej chwili, dzięki 
aplikacjom mobilnym, takim jak np. „Słowo Boże”, „Lectio divina” i „Pismo 
św. pl”.

6. Język i metoda katechetyczna

Ostatnim ważnym zagadnieniem domagającym się namysłu katechetyczne-
go jest problem języka oraz metody katechetycznej. W dokumentach kateche-
tycznych postuluje się, aby przystosować katechezę młodych przekładając na 

37 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-
żeństwa, s. 100-102.
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ich język z cierpliwością i mądrością orędzie Chrystusowe, nie wypaczając go 
(DOK 185). Podobnie metoda katechetyczna powinna być oznaką szacunku dla 
adresata uwzględniając jego wiek, poziom umysłowy, stopień dojrzałości ekle-
zjalnej i duchowej (DOK 148). Wydaję się potrzebą czasu odkrywanie w ka-
techezie specyficznych właściwości języka religijnego. Formami właściwymi 
tego rodzaju języka są opowiadanie, symbol, ekspresja o charakterze ikonicz-
nym i ogólnie języki niewerbalne38. Oprócz tego znakiem czasu są rozwijające 
się nowe sposoby komunikacji elektronicznej, które stanowią przełom kulturo-
wy i dlatego domagają się zastosowania ich w komunikacji religijnej39.

W proponowanej formacji przed bierzmowaniem „Życie Boże” metoda 
nie stanowi centralnego problemu, jest jednak elementem istotnym i współ-
tworzącym katechezę. Zasadą zewnętrzną zastosowanych metod jest wierność 
Bogu i człowiekowi, a zasadą wewnętrzną jest dialog. Metodyka ta ma pomóc 
odejść od monologicznego charakteru spotkań, kiedy to zarówno wiedza kate-
chety jak i doświadczenie religijne „przysypuje” ucznia i rodzi jego bierność. 
Metoda jest o tyle skutecznym narzędziem przekazu rzeczywistości ewangeli-
zacyjno-katechetycznej, o ile zdoła razem z innymi elementami procesu współ-
tworzyć całościowo katechezę. Ponieważ to prowadzący decyduje o doborze 
metod, prowadzący spotkania powinien pamiętać, że najlepszą „metodą” jest 
sam katechizujący. To on „ożywia metody”, by były spontaniczne, zaangażo-
wane, odkrywcze, refleksyjne, przyżyciowe, promujące rozmodlenie i osobiste 
świadectwo40.

Podczas katechez dla kandydatów do bierzmowania zastosowano następu-
jące metodyki realizacji katechezy: biblijną, liturgiczną oraz pedagogiczno-dy-
daktyczną. W praktyce powinny się one uzupełniać i błędem byłoby ich jedno-
stronnie ekskluzywne wykorzystanie.

Katecheza realizowana metodami biblijnymi otwiera na Słowo Boga. Jeżeli 
wiara rodzi się ze słuchania, to wsłuchiwanie się w słowa Chrystusa należy do 
istoty tej metodyki. Wśród metod biblijnych zastosowanych podczas formacji 
w grupach domowych znalazły się między innymi: alternatywne tytuły41, krąg 
biblijny42, dzielenie się Ewangelią43, rozmowa ewangeliczna44.

38 E. Alberich, Katecheza dzisiaj. Podręcznik katechetyki formalnej, s. 118.
39 Tamże, s. 119.
40 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, s. 18.
41 W. Lechów, Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, s. 57.
42 Tamże, s. 50.
43 Tamże, s. 36-38.
44 Tamże, s. 29.
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Metody liturgiczne poszukują wsparcia w metodach biblijnych i zakorzenio-
ne w słowach otwierają katechizowanego na czyny Jezusa. Ich dynamika spra-
wia, że katecheza jest akcją, przeżyciem i modlitwą. Wspomagają nawiązanie 
osobowego kontaktu z Jezusem i kształtują wspólnotę chrześcijańskiej miło-
ści. Do metod liturgicznych, które zastosowano w katechezach do bierzmowa-
ni znalazły się: celebracje (wspomnienie chrztu, nabożeństwo pokutne, obrzęd 
przyjęcia znaku krzyża, modlitwa o większą miłość, celebracja przed przyję-
ciem sakramentu bierzmowania), kontemplacje modlitewne45, nabożeństwo mo-
dlitewne46, adoracje eucharystyczne47.

Metody pedagogiczno-dydaktyczne są ściśle związane z katechezą w wyda-
niu tradycyjnym, gdzie dominuje przekaz informacji. Ich szczególnym walorem 
jest akcent położony na wiedzę religijną, wyrobienie przekonań oraz przygoto-
wanie katechizowanych do uzasadnienia praktykowanej wiary. Aktualne próby 
odnowienia metodycznego tego kierunku w katechizacji zwracają szczególną 
uwagę na tak nieodzowne elementy procesu formacyjnego, jak: doświadczenie 
ucznia, jego zainteresowanie i zaangażowanie. Do metod pedagogiczno-dydak-
tycznych zastosowanych w formacji „Życie Boże” należą: dyskusja48, metoda 
problemowa49, praca w grupach50, metody aktywizujące51.

Zakończenie

Bp T. Lityński we wstępie do programu „Życie Boże” napisał, że „(...) obec-
ny czas-kairos przynagla nas do ewangelizacji i dawania świadectwa wiary. 
To wymaga od duszpasterzy, katechetów i animatorów zmagania się o nowy 
kształt życia Bożego w wychowankach”52. Zaproponowany młodzieży nowy 
program do bierzmowania „Życie Boże”, powstał w szczególnym czasie XVI 
Światowych Dni Młodzieży. Stanowi kontynuację rozpoczętego w czasie spo-
tkań młodzieży w Krakowie procesu wzrastania w wierze wielu młodych Pola-
ków. Wspólnota Kościoła, którą można było podziwiać podczas tych szczegól-
nych dni może znaleźć swoją kontynuację we wspólnotach parafialnych, małych 

45 W. Lechów, Życie Boże. Grupa parafialna. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-
żeństwa, s. 105.

46 Tamże, s. 211.
47 Tamże, s. 111.
48 W. Lechów, Życie Boże. Grupy domowe. Przygotowanie do sakramentu bierzmowania i mał-

żeństwa, s. 86.
49 Tamże, s. 46.
50 Tamże, s. 72.
51 Tamże, s. 31.
52 Tamże, s. 6.
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grupach religijnych działających w parafiach. Wśród nich mogą być grupy mło-
dzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania. Zarówno sposób ka-
techizacji prowadzonej w we wspólnocie parafialnej, jak i nowe treści, przed-
stawione za pomocą odpowiednich metod przy użyciu jasnego i zrozumiałego 
dla młodych języka stanowią szansę dla duchowe ich rozwoju. Wydaję się, że 
zarysowana powyżej koncepcja katechezy parafialnej jest nie tylko ubogace-
niem nauczania religii w szkołach, ale także potrzebą czasu i skutecznym na-
rzędziem „złapania” kontaktu duszpasterskiego z kolejnymi pokoleniami mło-
dych katolików.

Streszczenie

Zasadniczym celem katechizacji jest wychowanie w wierze. Obecna sytuacja kate-
chetyczna dzieci i młodzieży w Polsce, ograniczona w dużej mierze do nauczania religii 
w szkole domaga się odnowy i nowego spojrzenia na jej skuteczność. Pilnym zadaniem 
Kościoła jest podjęcie refleksji nad odnową katechezy dzieci i młodzieżowej w jej niektó-
rych odniesieniach do: ewangelizacji; wspólnoty kościelnej; doświadczenia wiary, treści, 
języka i metody. Zamieszczone w niniejszym artykule propozycje katechezy parafialnej 
przygotowującej do sakramentu bierzmowania mogą przyczynić się do odnowy katechezy.

Słowa kluczowe: katecheza, ewangelizacja, wspólnota, język religijny, bierzmowanie.

Abstract

To Renew the Catechesis of Christian Initiation in the Parish

The fundamental purpose of catechesis is to educate in the faith. The current cat-
echetical situation of children and youth in Poland, largely limited to teaching religion at 
school, requires renewal and a new look at its effectiveness. It is an urgent task of the 
Church to reflect on the renewal of the children and youth’s catechesis in its some refer-
ences to: evangelism; ecclesial community; experience of faith, content, language and 
method. The suggestions for parish catechesis preparing for the sacrament of Confirma-
tion included in this article can contribute to the renewal of catechesis.

Keywords: Catechesis, evangelism, community, religious language, Confirmation.
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Szczecin

Przemoc (nie)chciana przez Boga (Sdz 11,29-40; 
Rdz 22,1-19)?

Opowiadanie o nieroztropnej przysiędze złożonej Bogu przez Jeftego, 
w efekcie której musiał on potem poświęcić swoją jedyną córkę w ofierze cało-
palnej, budziło i budzi do dziś szereg kontrowersji interpretacyjnych. Dotyczą 
one zarówno właściwej interpretacji poszczególnych elementów opowiadania, 
jak i pytania o stosunek samego Boga do tego, co uczynił Jefte. W kontekście 
kanonicznym perykopa ta znajduje swoje naturalne preludium w opowiadaniu 
o Abrahamie i jego synu Izaaku z Rdz 22,1-19. Oba teksty nie mają jednak ze 
sobą nic wspólnego, jeśli rozpatrywać je na poziomie krytyki literackiej. Wspo-
mniany układ kanoniczny sugeruje jednak, aby na interesującą nas tu szczegól-
nie perykopę z Sdz 11,29-40, spojrzeć z perspektywy opowiadania o ofierze 
Abrahama i w nim szukać ostatecznego klucza pozwalającego znaleźć odpo-
wiedź na powyższe pytanie, o stosunek Boga do ślubu oraz ofiary Jeftego.

1. Opowiadanie o Jeftem w kontekście Księgi Sędziów

Opowiadanie o Jefte obramowane jest listami tzw. „małych sędziów” (Sdz 
10,1-5; 12,8-15). Sugeruje to, że dłuższe opowiadanie, znajdujące się pomię-
dzy tymi listami, tworzy swego rodzaju całość narratywną. Zasadnicza sekcja 
poświęcona temu bohaterowi znajduje się w Sdz 11,1-12,7, ale przynależy 
ona do tego szerszego kontekstu, jakim jest Sdz 10,6-12,7. Ten szerszy kon-
tekst właśnie pozwala postrzegać Jeftę jako swego rodzaju outsidera. Pojawia 
się na scenie dokładnie w momencie, gdy poszukiwany jest nowy kandydat na 
wybawcę Izraela. Wcześniej opowiada się w stereotypowy sposób (por. Sdz 
3,7-11) o odstępstwie (Sdz 10,6), karze (Sdz 10,7-9), wołaniu o pomoc (Sdz 

1 Janusz Lemański – ks. prof. zw. dr hab, kierownik Katedry Egzegezy i Teologii Biblijnej Wy-
działu Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: janusz.lemanski@usz.edu.pl.
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10,10), oskarżeniu (Sdz 10,11-14) i nawróceniu Izraela (Sdz 10,15-16). Natu-
ralnym zwieńczeniem tego schematu jest wskazanie nowego lidera i wybawcy 
Izraela. Jefte jest Gileadytą (Sdz 11,1.40), synem nierządnicy, ale i dzielnym 
wojownikiem. Daje się też poznać jako surowy, choć skuteczny negocjator. 
Jest jednak też zarazem postacią tragiczną, bohaterem, który swój tryumf za-
mieni w dramat, na wskutek nieprzemyślanej przysięgi złożonej wobec Boga. 
Obok Samsona, Jefte jest tym pośród sędziów, którego wyróżnia w tym gro-
nie fakt, że nie kończy on jak inni wojny, ale ją zaczyna (Sdz 10,18b; por. 
13,5e). Obaj zresztą, Jefte i Samson, nie zostają tak, jak pozostali sędziowie, 
podsumowani deuteronomistyczną formułą pokoju (por. Sdz 3,11.30; 5,31; 
8,28)2. Jefte wręcz okaże się postacią tragiczną, pozbawioną nadziei na przy-
szłość (Sdz 11,35). Tematów w tej opowieści o Jeftem jest co najmniej kilka3. 
Na pierwszy plan wysuwa się jednak kwestia ślubowania; okoliczności, w któ-
rych zostało ono dokonane; jego treść, zasadność oraz konsekwencje. Można 
interesującą nas część tradycji o Jeftem (Sdz 11,29-40) określić mianem heroic 
tragedy, bo klasyfikacja jej, jako „raportu wojennego”, jest raczej mało sen-
sowna w obliczu faktu, że wojnie z Ammonitami poświęcone są tu zaledwie 
dwa wersety (ww. 32-33)4.

Badacze zajmujący się krytyką literacką są w zasadzie zgodni, że opowia-
danie o ślubie złożonym przez Jeftego pochodzi z innej tradycji, niż reszta nar-
racji poświęcona temu bohaterowi5. Różne są jednak propozycje, w których 
wierszach należałoby szukać oryginalnego rdzenia tej perykopy6. Egzegeci są 
w zasadzie zgodni w tym, że „raport wojenny” z ww. 32-33 jest deuteronomi-
styczny. Problem stanowi klasyfikacja krytycznoliteracka otaczającego go opo-
wiadania o ślubie złożonym przez Jeftę. W. 29 stanowi powiązanie opowiadania 
o ślubie z opowiadaniem z Sdz 11,1-11b. Ma więc charakter redakcyjny. Po-
zostałe wiersze (11,30-31.34-40) uznawane są przez jednych za postdeuterono-
mistyczne (T. Römer, H.D. Neef), a przez innych za przeddeuteronomistyczne 
(U. Becker; M. Görg; A. Mitchael). Według tych ostatnich badaczy, ich powią-

2 W. Gross, Richter, (HThKAT), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2009, s. 548.
3 S. Niditch, Judges, (OTL), Louisville-London: John Knox Press 2008, s. 130.
4 T. Butler, Judges (WBC 8), Nashville: Thomas Nelson 2009, s. 277-278.
5 T.C. Römer, Why Would the Deuteronomists Tell About the Sacrifice of Jephthah’s Daughter?, 

„Journal for the Study of the Old Testament“ 77 (1998), s. 22-38, zwłaszcza s. 28. Nieco póź-
niej ten sam autor zasugeruje, że w istocie chodzi o późne wtrącenie, pochodzące z czasów hel-
lenistycznych; por. T.C. Römer, La fille de Jephtȇ entre Jérusalem et Athènes: Réflexions à 
portir d’une triple intertextualité en Juges 11, [w:] Intertextualités: La Bible en echoes, (MdB 
40), Geneve: Labor et Fides 2000, s. 30-42 i krytyczne odniesienia do tej tezy, jakie poczynił 
D. Janzen, Why the Deuteronomist Told About the Jephthah’s Daughter, „Journal for the Study 
of the Old Testament” 29 (2005), s. 339-357.

6 T. Butler, Judges, s. 278 i zwłaszcza W. Gross, Richter, s. 564-565.
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zanie z resztą opowiadania dokonane zostało dopiero przez redakcję postdeu-
teronomistyczną (recepcja w. 29d w w. 32a). Zwolennicy pośredniej hipotezy 
(W. Richter; W. Gross) zakładają, że opowiadanie o ślubie jest, owszem przed-
deuteronomistyczne, ale było też już wcześniej powiązane z Sdz 1,1-11. Po wy-
gnaniu dokonano w nim jedynie drobnych korekt. Jakkolwiek szczegóły w tego 
rodzaju analizach zawsze mogą być sporne, to zgoda panuje w tym, że opowia-
danie o ślubie stanowiło pierwotnie niezależną jednostkę tekstu /tradycji w sto-
sunku do reszty opowiadania o Jeftem.

2. Struktura perykopy

Perykopa Sdz 11,29-40 to trzeci, kolejny epizod w powiadaniu o Jeftem 
(Sdz 11,1-11/12-28), którego konsekwencje będą miały swoje echo w ostat-
niej scenie poświęconej tej postaci (Sdz 12,1-7). Jej układ strukturalny przy-
pomina sandwicha: wprowadzenie (duch Jhwh nad Jeftem i wyprawa prze-
ciwko Ammonitom: w. 29) oraz wojna z Ammonitami (ww. 32-33) przeplatają 
się tu z poprzedzającym tę wojnę ślubem złożonym przez głównego bohatera 
(ww. 30-31) i koniecznością jego wykonania po spełnieniu warunków postawio-
nych przez Jeftę (ww. 34-40). Opis samej wojny (ww. 32-33) służy tu prawdo-
podobnie jako tło dla głównego wątku, jakim jest ślub Jefty i jego wypełnienie7. 
Ta część opowiadania, której tematem jest, w ścisłym tego słowa znaczeniu, re-
lacja o ślubie Jefty, ma trzy części (ww. 30-32.33a.34; 35-38; 39-40), wyzna-
czone zastosowaniem formuły wjhj k (w.35a; por. w. 39a: wjhj m[n])8. Boha-
terem w pierwszej odsłony jest sam Jefte. W dwóch pozostałych pojawia się 
także jego córka. Na ostatnie sceny spojrzeć można jeszcze inaczej i dostrzec 
w nich nieco odmienny podział9: reakcja Jeftego na widok wychodzącej mu 
naprzeciw córki (ww. 34-35), odpowiedź i prośba córki (ww. 36-37), pozy-
tywna odpowiedź ojca (w. 38a), wykonanie tego, co było przedmiotem prośby 
(w. 38b), wykonanie tego, co było treścią ślubu (39a), informacja etiologiczna 
(w. 39b-40: nowy zwyczaj w Izraelu).

7 W. Gross, Richter, s. 549; B.G. Webb, The Book of Judges, (NICOT), Grand Rapids-Cam-
bridge: Eerdmans 2012, s. 326: „this event, which is described in much greater detail than the 
battle, becomes the main focus of interest and the real climax of the episode”.

8 W. Gross, Richter, 595.
9 Niektórzy badacze sugerują dla tych wierszy układ chiazmu (A: ww. 34-35a); B: ww. 35b; 

C: w. 36; C’: w. 37; B’: w. 38a; A’: ww. 38b-39; por. R.B. Chisholm jr., A Commentary 
on Judges and Ruth, (Kregel Exegetical Library), Grand Rapids: Kregel Academic 2013, s. 339 
przypis 33, ze wskazaniem na Ph. Trible.
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3. Analiza egzegetyczno-teologiczna

Skupimy się tu na zasadniczym wątku, jakim jest ślubowanie Jefty, jego 
okolicznościach oraz skutkach. Kolejnym krokiem badawczym będzie analiza 
stosunku Jhwh do tego, co zostało opisane w perykopie.

3.1. Duch Jhwh

Informacja o Duchu Jhwh, który spoczął nad Jeftem (Sdz 11,29), bywa 
łączona z poprzednią perykopą (Sdz11,12-28; negocjacje z Ammonitami) 
lub następującą po niej sceną (Sdz 11,30-40: przysięga złożona przez Jefte-
go). Dar „ducha Jhwh” wydaje się być w każdym razie odpowiedzią Boga na 
dotychczasową wierność Jeftego. Można sądzić, że sam Jefte nic o tym nie wie, 
gdyż jest to jedynie informacja narratora przeznaczona dla czytelnika. Biblijne 
rûāh to słowo, które opisuje zarówno wiatr, jak i ducha. Oznacza coś, czego nie 
da się fizycznie dotknąć, ale da się fizycznie odczuć jego obecność (Rdz 1,2; 
1Krl 18,12; 2Krl 2,16; Ez 37,1)10. W obecnym przypadku chodzi – jak wspo-
mnieliśmy – o dar ze strony Boga (por. Rdz 41,38). Oznacza on tu uzdolnie-
nia charyzmatyczne, moc potęgującą zdolności samego obdarowanego. Ta 
boska moc stanowi siłę i energię trudną do opanowania czy kontroli. W Biblii 
taki dar często otrzymują prorocy (Ez 11,5), nawet ci obcy, jak Balaam (Lb 
24,2). Czasem są to wręcz całe grupy proroków, a nawet przypadkowi posłań-
cy (1Sm 19,20). Oddziaływanie takiego ducha może mieć charakter gradacyjny 
(Sdz 13,25; 1Sm 16,13). Czasem objawia się on w ich życiu postawami eksta-
tycznymi (1Sm 10,10; 19,24; Ez 11,5; 2Krl 15,1; 2Krn 20,14; 24,20). Duchem 
Jhwh obdarowani są także wybitni rzemieślnicy zaangażowani w budowę sank-
tuarium (Wj 31,3; 35,31). Mamy szereg opisów, które pozwalają nam poznać, 
co dzieje się z człowiekiem obdarzonym takim bożym duchem. W niektórych 
asyryjskich opowiadaniach władcy znajdujący się w takim stanie, zmieniają się 
nawet fizycznie. Przykładem jest władca Adad-nārāri (911-891 przed Chr.)11. 
Również w Biblii mowa jest o zmianach zachodzących w obdarowanym takim 
duchem (1Sm 10,6), co widać z daleka (2Krl 2,15) 12. Wpływ takiego ducha 
mógł czynić człowieka gwałtownym i niezwykle silnym (Sdz 14,6.19; 15,14; 

10 J. Lemański, Od Ducha Bożego/Jhwh do Ducha Świętego, [w:] Scripturae Lumen. Biblia i jej 
oddziaływanie, t. 8: Duch Święty, G.M. Baran [i in.] [red.], Tarnów: Biblos 2016, s. 63-84.

11 A.K. Grayson, Assyrian Rulers of the Early First Millenium BC, I. 1114-859 BC.,Toronto: Uni-
versity Press 1991, s. 147 (nr A.O.99.2).

12 Tekst ten stanowi jednak osobny temat do dyskusji, gdyż pojęciu „duch (prorocki/charyzma-
tyczny) Eliasza”, który zostaje przekazany Elizeuszowi (2Krl 2,15), nie towarzyszy żadna 
wskazówka, pozwalająca identyfikować go z „duchem Jhwh”. 
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1Sm 11,6-7). Tymczasowość tego daru, jak również nieskuteczną współpracę 
z nim, opisuje nam sekwencja zdarzeń z 1Sm 16-18. Opowiada się w tych roz-
działach o tym, że Bóg odbiera Saulowi swego ducha i obdarowuje nim Da-
wida. Saula zaś „obdarza” złym duchem (1Sm 14,18; 18,10; 19,9; por. 2Sm 
23,2)13.

W Księdze Sędziów leksem „duch Jhwh” ma różne odniesienia. Tylko 
w niektórych przypadkach bywa on łączony z uzdolnieniem do jakichś wy-
jątkowych działań14. W przypadku Otniela (Sdz 3,10) i Samsona (Sdz 13,25; 
14,6.19; 15,14) dar ten stanowił uzdolnienie ich do skutecznej walki przeciwko 
wrogom Izraela. Poza nimi obdarowani w ten sposób są jeszcze tylko Gedeon 
(Sdz 6,34) i Jefte (Sdz 11,29). Baruch A. Levine15 uważa, że są wystarczają-
ce argumenty, aby uznać zastosowanie leksemu „duch Jhwh” w Księdze Sę-
dziów za jeden z najstarszych przykładów jego rozumienia w całej Biblii 
(datuje je na koniec IX lub początek VIII wieku przed Chrystusem). Jego zda-
niem tylko tu znajdujemy wyłącznie charyzmatyczne rozumienie tego zwrotu, 
oznaczające szczególne uzdolnienie do walki przeciwko wrogom Izraela, któ-
rego udziela się jedynie liderom16. W pozostałych księgach leksem ten może 
oznaczać także różne inne uzdolnienia17. Nie rozstrzygając o tym, czy Jefte 
był z czasem świadom, czy też nie, że posiada takiego ducha, kolejne zdarze-
nie – zwycięstwo nad Ammonitami – należy przypisać jednak właśnie temu 
jego uzdolnieniu danemu mu przez Boga. Zwraca uwagę fakt, że zwykle jednak 
obdarowani w ten sposób przywódcy, ruszali „natychmiast” do działania (por. 
Sdz 3,10; 6,34). W przypadku Jeftego będzie zaś inaczej.

3.2. Ślubowanie

Dobry starożytny władca lub dowódca nigdy nie zapominał o tym, aby kon-
sultować swego boga lub bogów, pytając go/ich o radę, prosząc o pomoc lub 
po prostu oczekując ukazania przyszłości. Podobizny bogów lub inne związa-
ne z nimi emblematy często były zabierane na pola bitew jako amulet i dobry 
omen. Chcąc zyskać przychylność takich bóstw, często odprawiano także odpo-
wiednie rytualne ceremonie i składano uroczyste ślubowania. Ich treść bywała 
13 Na ten temat szerzej J.M. Sasson, Judges 1-12,(AB 6D), New Haven-London: Yale University 

Press 2014, s. 212-214.
14 L.R. Martin, The Spirit of Yahweh in the Book of Judges, „Journal for Semtics“ 20 (2011), 

s. 18-43.
15 Religion in the Heroic Spirit: Themes in the Book of Judges, [w:] Thus Says the Lord, Fs. R.R. 

Wilson, J.J. Ahn, S.L. Cook [red.], (Library of Hebrew Bible/Old Testament Studies 502), 
New York: T&T Clarc 2009, s. 28-42, zwłaszcza s. 30-36.

16 B.A. Levine, Religion, s. 30.
17 Wątpliwości w tej kwestii por. J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 482, przypis 9.
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różna, zależnie od okoliczności. W Starym Testamencie podstawy do składania 
„ślubów” przed Bogiem wyłożone zostały przede wszystkim w Lb 30,2-1718 
(w Talmudzie w trakcie nedārîm). Starożytni Izraelici wyraźnie odróżniali „ślu-
bowanie” od „przysięgi” (šewû‘â)19. W tej ostanie dominującą rolę odgrywało 
(samo)przekleństwo, związane z ewentualnym niewypełnieniem tego, co się 
przysięgło wykonać. Śluby generalne nie mają tego elementu. Ich treścią za-
wsze jednak jest obietnica zrobienia lub niezrobienia czegoś. Czasem bóstwo 
odpowiadało na takie ślubowanie tuż po jego złożeniu, jeszcze zanim zostało 
on wykonane. Przykład znajdujemy w raporcie z czasów króla Samsi-Adu20, 
któremu bóstwo Itur-Mer, wysłuchawszy jego ślubowania oraz prośby, dało pa-
nowanie i kontrolę nad całym krajem Mari, zanim jeszcze władca ofiarował mu 
obiecany wielki tron ze specjalnego drewna przyozdobionego złotem. W Biblii 
podobny przykład znajdujemy w opowiadaniu o Jakubie (zwłaszcza w scenie 
z Betel w Rdz 28,20-22), w której patriarcha obiecuje coś Bogu, ale dopiero 
po uprzednim wypełnieniu złożonych mu przez Jhwh we śnie obietnic. W ar-
chiwach z Mari znajdujemy jednak także przykład tego, co się może stać, jeśli 
takie śluby nie zostałby wykonane. Król Mutija, który zapomniał wypełnić swój 
ślub, wkrótce zostałby zrzucony ze swego tron (Archives royales de Mari 26 
84)21.

Śluby składano w nadziei, że przyczynią się one do tego, iż bóstwo wy-
słucha zanoszonych do niego próśb. Niektóre teksty biblijne świadczą, że tak 
w istocie bywało (Lb 21,2-3; Hi 22,26-27). Zasadniczo to sam ślubujący decy-
dował o tym, jakie śluby chciał złożyć. Jedynie kobiety, które chciałyby złożyć 
ślub, podlegały uprzedniej zgodzie ojca lub męża (Lb 30). Bez niej ich śluby 
nie miały mocy obowiązującej. Nic nie wskazuje jednak na to, aby do ważno-
ści ślubu potrzebna była jakaś ogólnie rozumiana zgoda społeczna. Niemniej 
śluby zwykle miały formę publicznej deklaracji. Samą ocenę wartości ślu-
bowań znajdujemy w wypowiedziach proroków (Iz 19,21; Ml 1,14; Jon 1,16; 
ironicznie: Jr 44,25). W psalmach – a więc w kontekście tekstów modlitew-
nych – ślubowania pojawiają się z reguły w sytuacjach zagrożenia dla oranta 
(Ps 22,26; 116,14.18: prywatna forma pobożności; Ps 56,13: dziękczynienie; Ps 
66,13-15: obok ofiary całopalnej, jak w przypadku Jefty)22.

18 Por. też Kpł 7,16; 22,21-25; 27; Lb 15,3-16; Pwt 12,6-11; 23,19.22-24.
19 Przykłady ślubów por. T. Buttler, Judges, s. 288.
20 D. Charpin, Inscriptions votives d’époque assyrienne, „Mari. Annales de recherches interdis-

ciplinaires“ 3 (1984) s. 41-77; tekst na s. 42 cytowany [w:] J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 529, 
przypis 1.

21 Podaję za J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 529, przypis 1.
22 J. Berlinerblau, The Vow and the „Popular Religious Groups” of Acient Israel, (JSOT.S 210), 

Sheffield: Academic Press 1996; H. Tita, Gelübde als Bekenntnis. Eine Studie zu den Gelüb-
den im Alten Testament, (OBO 181), Göttingen: Vandeenhoeck&Ruprecht 2001.
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Koncepcja „ślubu” (Sdz 11.30: ndr Qal neder) łączy się w Starym Testa-
mencie głównie z ofiarami wotywnymi lub obietnicami złożonymi wobec Jhwh. 
Każde z takich „ślubowań” związane było zatem z uroczystą deklaracją samo-
zobowiązania się do jej wypełnienia (por. Lb 30,3-4; Pwt 23,22-24; Prz 20,25; 
Koh 5,3-4; Syr 18,22-23)23. W tle tego rodzaju samozobowiązań bardzo często 
znaleźć można starożytną ideologię przekleństwa wojennego, w którym swoim 
bogom poświęcano całe miasta i populacje (por. Lb 21.2-3; Pwt 13,16). W wy-
daniu deuteronomistycznym chodzi nie tylko o zachowanie monolatrycznej czy-
stości kultu (Pwt 13,13-19), ale i o swego rodzaju ideę ofiary całopalnej. Bogu 
należy poświęcić to, co najlepsze z ofiary (Joz 7; 1 Sm 15; 1Krl 20,35-43)24.

W opozycji do wielu „legalnych” przykładów, ślubowanie Jefty uznać należy 
za niewłaściwe ze względu na naturę proponowanej ofiary25. Jefte zamierza za-
chować się teraz tak, jak moabicki król Mesza (2Krl 3,26-27). Do tego momentu 
wydawał się człowiekiem roztropnym. Jawił się jako sprytny interlokutor w roz-
mowach z Gileadytami (Sdz 11,4-11) i Ammonitami (Sdz 11,12-28). Otrzymał 
nawet ducha Jhwh (Sdz 11,29). Wiele myślał zanim użył słów. Teraz, w zwrotnym 
momencie, jego słowa dowodzą, że stracił to poczucie roztropności26. W momen-
cie kryzysu i niepewności27, co do wyniku wojny, sięga po coś, co nazwać może-
my ultima ratio. Proponuje Bogu pewien rodzaj „łapówki” w zamian za sukces na 
polu walki. Jest więc ten ślub Jeftego czymś, co w opinii samego zainteresowane-
go, może przeciągnąć Boga na jego stronę. To wyraz jego niepewności, co do wy-
niku batalii i zarazem świadomość, że bez zwycięstwa w niej, może stracić swo-
ją szansę na zajęcie ważnej pozycji wśród swoich rodaków. Z punktu widzenia 
Prawa deuteronomistycznego (por. Pwt 16,19), narusza jednak jeden z ważnych 
zakazów i sugeruje tym samym stronniczość Boga (por. Pwt 10,17).

23 R. Wakely, ndr, [w:] New International Dictionary of the Old Testament Theology and Ex-
egesis, t. 3, W.A. VanGemeren [red.], London: Paternoster Press 1997, s. 37-42, zwłaszcza 
s. 39-40. Szerzej: S.E. Loewenstamm, Zur Götterlehre des Epos von Keret, Ugarit-Forschun-
gen 11 (1979), s. 505-514; S.B. Parker, The Vow in Ugaritic and Israelite Narrative Literature, 
Ugarit-Forschungen 11 (1979), s. 693-700; T. Cartledge, Vows in the Hebrew Bible and Anci-
ent Near East (JSOT.S 147), Sheffield: JSOT Press 1992; w odniesieniu do Jeftego D. Marcus, 
Jephthah and His Vow, Lubbock: Texas Tech Press 1986. 

24 S. Niditch, War in the Hebrew Bible: A Study in the Ethic of Violence, New York: Oxford Uni-
versity Press 1993, s. 28-93.

25 J.Ch. Exum, Tragedy and Biblical Narrative, Cambridge: University Press 1992, s. 50.
26 J.Ch. Exum, On Judges 11, [w:] Judges. A Feminist Companion to the Bible, A. Brenner [red.], 

Sheffield: JSOT Press 1993, s. 131-141.
27 Podobnie jak Barak czy Gedeon (por. Sdz 4,8; 6,17.36-37), Jefte używa formy „jeśli” (Sdz 

11,30: ‘im), wskazując na niepewność, co do wyniku wojny. Partykuła ta w Księdze Sę-
dziów zwykle wskazuje na hipotetyczny charakter wypowiedzi (sugeruje to pojawiające się 
po niej imperfectum; por. Sdz 4,8.20; 6,37; 13,16; 14,12-13; 16,7.11.13; wyjątek to 15,7); por. 
R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 351 przypis 63.
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Czemu to czyni, skoro został obdarzony „duchem Jhwh? Faktem jest, jak za-
uważyliśmy, że nic nie wskazuje w opisie biblijnym, aby był on świadomym28, 
iż posiada „ducha Jhwh”. Nie wie więc, że ma w sobie już boską moc, która 
uzdalnia go do wyjątkowych czynów. Jego słowa w Sdz 11,35 mogą sugerować 
jednak, że nie o ofierze z własnego dziecka myślał, składając swój nierozważ-
ny ślub. Niemniej na pewno Jefte miał na myśli ofiarę całopalną. Mamy przy-
kład tego, że nierozważny ślub nie musi zostać wykonany. Tak było w przy-
padku ślubu Saula, któremu lud uniemożliwił zabicie jego syna Jonatana (1Sm 
14,45). W przypadku Jeftego i jego córki nic takiego jednak nie zajdzie. Nie jest 
to jednak konsekwencją tego, że w tym przypadku doszło do jakiegoś domnie-
manego rytuału, podobnego do tego, znanego z greckiej opowieści o Ifigenii, 
czy mitu Kore – Persefona29, który stanowiłby swego rodzaju „rytuał przejścia” 
z wieku dziecięcego w wiek małżeński. Owszem, córka Jeftego zamierza opła-
kiwać swoje „dziewictwo” (‘al-betȗlaj). Chodzi w użytym tu słowie jednak ra-
czej o stan niespełnionej, na wskutek wykonania przez ojca jego ślubu, szansy 
na bycie żoną i matką. Dziewczyna dojrzała już do tego, aby nimi być30, ale nie 
spełni się tej roli. Celebracja ma z tej przyczyny charakter żałobny i nie stanowi 
żadnego rytuału inicjacyjnego.

Ślubowanie Jeftego ma wyraźnie charakter warunkowy (Sdz 11,30b)31. 
Emfatyczny infinitivus (nātôn – „jeśli rzeczywiście dasz mi…”) wyraża głębo-
ki niepokój, co do wyniku starcia z Ammonitami32. Inaczej jednak niż w przy-
padku Jakuba (por. Rdz 28,20-22), warunki nie są tu konsekwencją obietnic 
złożonych przez Boga, lecz propozycją samego Jefty. Dlatego zwykle klasy-
fikuje się je jako „łapówkę”. Ponadto w przypadku Jakuba spełnienie warun-
ków przez Boga wymaga długiego czasu i wielu aktów zbawczych dokonanych 

28 D.I. Block, Judges, Ruth (NAC), Nashville: Broadman and Holman 1999, s. 365. Inaczej 
Ph. Trible, A Meditation in Mourning: The Sacrifice of the Daughter of Jephthah, „Union Sem-
inary Quarterly Review” 31 (1981) s. 59-73 (był świadomy, że posiada Ducha Jhwh).

29 Ifigenia [w:] Mała encyklopedia kultury antycznej, Z. Piszczek [red.], Warszawa: PWN 1990, 
s. 335 oraz Persefona, tamże, s. 594. Tak intepretuje to na przykład P.L. Day, From the Child 
Is Born the Woman: The Story of Jephthah’s Daughter, [w:] Gender and Difference in Ancient 
Israel, P.L. Day [red.], Minneapolis: Fortress 1989, s. 58-74.

30 Por. N. Walls, The Goddess Anath in Ugaritic Myth, (SBLDS 135), Atlanta: Scholars Press 
1992, s. 77-79.

31 Na temat schematu takich ślubowań (Rdz 28,20-22; Lb 21,2; 1Sm 1,11; 2Sm 15,8) por. 
W. Gross, Richter, s. 598. Przykład paralelnego tekstu ślubowania z Ugarit por. KTU 1.14 
IV,38-43; tłumaczenie niemieckie [w:] M. Dietrich, O. Loretz, TUAT, t. III/6: Mythen und 
Epen IV, Gütersloh: Verlaghaus 1997, s. 1229. 

32 B.G. Webb, The Book, s. 328. Autor słusznie zauważa też, że o ile czytelnik jest poinformowa-
ny o tym, że Jefte został wybrany na wybawcę Izraela, o tyle sam wybrany nie musi jeszcze 
tego być świadom. Został wybrany na przywódcę przez mieszkańców Gileadu (Sdz 11,6.8.11), 
ale w jego ocenie jedna przegrana bitwa może wszystko to zmienić.
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na rzecz patriarchy (choć są też przykłady, że może trwać to znacznie kró-
cej). Wprowadzenie do aktu ślubowania jest typowe dla tego rodzaju narracji 
(Sdz 11,30a): konstrukcja biernikowa uzupełniona o imię adresata (wajjiddar …
neder ljhwh). Po nim następuje pierwszy warunek: zwycięstwo nad Ammoni-
tami (w. 30b; por. Lb 21,2). Nie trudno zauważyć, że Jefte chce, aby Bóg dał 
Ammonitów w jego ręce, a nie w ręce Izraela (por. potem w. 32b i w. 33c). Dru-
gi, na zasadzie sandwicha, umieszczony jest pomiędzy obietnicą złożoną przez 
Jeftego (w. 31ac) i oznacza szczęśliwy powrót do domu (w. 31b: bešālôm; por. 
Rdz 28,21; Sdz 8,9)33. W tym miejscu wybrzmiewa ponownie motyw znany już 
z Sdz 11,1-11. Jefte ma dom w Mispa (Sdz 11,31b.34a).

Wypełnienie ślubu uzależnione jest zatem od zwycięstwa nad wrogami i po-
wrotu do domu. Zarówno pierwszy (Sdz 11,32-33), jak i drugi (Sdz 11,34a) wa-
runek zostają spełnione (Sdz 11,32-33.34a). Czy jest to odpowiedź Boga na pro-
pozycje Jefty? Tego narracja nie pozwala rozstrzygnąć jednoznacznie. Wydaje 
się jednak, że w. 29 po to wprowadził motyw (duch Jhwh), aby wskazać, że 
zwycięstwo odniesione nad Ammonitami, to część boskiego planu wobec Izra-
ela, a nie reakcja na słowa Jeftego. Niemniej można sądzić także, że i sam ślub 
mógłby być złożony pod wpływem posiadanego „ducha Jhwh”34. Nawet gdyby 
przyjąć takie założenie, to przeczyć mu wydaje się późniejsze milczenie nie tyl-
ko Boga, ale i narratora w tej kwestii. Na jego tle ślub Jeftego jawi się wyraź-
nie jako jego własna inicjatywa. Jhwh działa tu wyłącznie wtedy, gdy daje mu 
zwycięstwo nad Ammonitami (Sdz 11,32b). Potem, w toku dalszych wydarzeń, 
związanych już z samym ślubem, Bóg nie wykazuje żadnej aktywności i nie 
wypowiada żadnego słowa, a narrator nie komentuje tego, o czym opowiada.

Sama obietnica (w. 31ac) jest dość zaskakująca. Jefte chce złożyć jako ofiarę 
całopalną to/ z tego, co pierwsze wyjdzie z drzwi jego domu na spotkanie, gdy 
będzie powracał po zwycięstwie nad Ammonitami. Trudno zakładać, że myśli 
on teraz o zwierzętach (por. Joz 2,19)35. Jego propozycja zakłada więc ofiarę 

33 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 438. Zwrot bešālôm może oznaczać różne rzeczy: cały i zdrowy, 
bez odniesionych ran, czy wreszcie tryumfalny powrót. Ostanie rozumienie często łączone jest 
z tym, że Jeftemu przypisuje się chęć zdobycia lepszej pozycji pośród swoich rodaków i w tym 
sensie interpretuje się też samo ślubowanie przed Bogiem.

34 W. Gross, Richter, s. 596.
35 Także dlatego, że leksem jṣ’ liqrā’tî – „wyjść, aby mnie spotkać”, odnosi się zawsze do lu-

dzi, a nie do zwierząt. Tak B.G. Webb, The Book of Judges: An Integrated Reading, (JSOT.S 
46), Sheffield: JSOT Press 1987, s. 64. Niemniej trzeba zauważyć, że nie jest to regułą (Sdz 
14,5; Hi 39,21); R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 353. R.G. Boling, Judges, (AB 6A), 
New York: Doubleday 1975, s. 208 pisał, że w epoce żelaza, ze względu na konstrukcję do-
mów (zwierzęta mieszkały razem z ich właścicielami), Jefte mógł spodziewać się, że naprze-
ciw wyjdzie mu jakieś zwierzę. Na temat konstrukcji domów por. też Ph. J. King, L.E. Stager, 
Life in Biblical Israel, Louisville: Westminster John Knox 2001, s. 29.34; R. Miller, Chieffaim 
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z człowieka? Z sekwencji zdarzeń wynika, że tak36, choć zapewne Jefte myśli 
o jednym ze swoich sług/domowników37, a nie o własnej córce. Sugeruje to wy-
raźnie jego reakcja z w. 35. Niemniej naprzeciw zwycięzcom zwykle wycho-
dziły kobiety (por. Wj 15,20; 1Sm 18,6)38 i Jefte powinien był się liczyć z tym, 
że może wśród nich być też jego córka. Niektórzy egzegeci39 widzą w tym fak-
cie mentalność hazardzisty, która cechuje Jeftego. Sługa Abrahama też uprawiał 
swoisty hazard, prosząc Boga, aby dał dowód swojej opatrznościowej obecno-
ści i wskazał wybrankę dla Izaaka, spełniając określone warunki zasugerowa-
ne przez samego sługę (Rdz 24,14-27). W tym wypadku jednak nie chodziło 
o ryzykowanie czyimś życiem. W Biblii możemy znaleźć co najmniej kilka 
porównywalnych ślubów, jak ten opisany w Sdz 11,30-31. Ślub Jefty wyróż-
nia jednak fakt, że nieobecny jest obiekt samego ślubowania (Lb 21,2: chodzi 
np. o mieszkańców miast, które mają być zdobyte). Jefte bez wątpienia przekra-
cza również swoją przysięgą dopuszczalne zwyczaje praktykowane w Izraelu. 
W pewnym sensie naśladuje tu Kananejczyków40. Jak pisze jeden z komentato-
rów41, w obecnym miejscu autor biblijny opisuje Jefte bardziej jako pobożnego 
Ammonitę niż Izraelitę.

Czy ślubowanie Jefty jest to tylko rodzaj wspomnianego ulitima ratio, po 
które sięga się w ekstremalnych sytuacjach, a taką jest zagrożenie podczas woj-
ny?42 Na pewno jest to wyraz jego niepewności. Skąd jednak pomysł na to, aby 

of the Highland Clans: A History of Israel in the 12th and 11yh Centuries B.C, Grand Rap-
ids: Eerdmans 2005, s. 98.

36 Inne argumenty zebrał W. Gross, Richter, s. 599 ze wskazaniem jednak na D. Marcus, Jeph-
thah.

37 W. Gross (Richter, s. 599) wymienia jeszcze szereg, jak to określa, „makabre Spekulationen”, 
co do domniemanej ofiary, o której myślał Jefte. Poza wspomnianym sługą, sugerowano też 
żonę Jefty (Augustyn, Qu. Jud. 49) – o niej jednak nie ma w ogóle mowy w całym opowiada-
niu; jednego z członków szeroko rozumianej rodziny; jedną z kobiet idącą naprzeciw w orsza-
ku powitalnym itp.

38 Męskie formy gramatyczne mogą, co prawda, mieć odniesienia do żeńskich podmiotów, ale 
z kolei ofiara rodzaju żeńskiego byłaby raczej nieoczekiwana. W. Gross, Richter, s. 600.

39 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 444.
40 Jefte chce podporządkować Jhwh praktyce znanej wśród Moabitów (2Krl 3,27) i łączo-

nej w Biblii z kultem Molocha (Kpł 18,21; 20,2-5; 2Krl 23,10; Jr 32,35), którego kult 
w 1 Krl 11,7 łączy się również z Ammonitami. Jeremiasz łączy tego rodzaju praktyki z bał-
wochwalczym kultem uprawianym także przez Izraelitów w bezpośrednim pobliżu Jerozolimy 
(Jr 7,31-32; 19.5-6.11; por. Ez 16,20-21; 20,26.31; 23,37). G.C. Heider, Molech [w:] Dictio-
nary of Deities and Demons in the Bible, K. Van der Toorn [i i.] [red.], Leiden: Brill; Grand 
Rapids: Eerdmans 19992, s. 581-585.

41 J.C. McCann, Judges (IBC), Louisville: John Knox 2002, s. 84.
42 N. Steinberg, The Problem of Human Sacrifice in War: An Analysis of Judges 11 [w:] 

On the Way to Nineveh. Studies in Honor of G.M. Laudes, S.C. Cook, S.C. Winter [red.], Atlan-
ta: Scholars Press 1999, s. 114-135.
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przychylność Boga wyjednać miała mu ofiara całopalna z człowieka? Przeko-
nanie, że w Kanaanie rzeczywiście praktykowano ofiary z dzieci43, nie jest już 
dziś aż tak oczywiste. Znano ten zwyczaj w Kartaginie, a więc być może także 
w macierzystym regionie, jakim dla kultury określanej przez Rzymian mianem 
„punickiej”, była Fenicja (dzisiejszy Liban). Jednak przykłady ślubów z Ugarit, 
które wiązałyby się z ofiarami z dzieci, są niepewne44. Teksty biblijne powalają 
czasem sądzić, że w sporadycznych wypadkach, zabijano w taki sposób doro-
słych ludzi. Był to zarazem jakiś rytuał wykonywany przed Bogiem (Lb 25,4; 
1 Sm 15,33), a same ofiary były czemuś winne. Nie mamy natomiast pewności, 
co do tego, jak rozumieć budowanie fortyfikacji na ciałach swoich synów (1Krl 
16,34; por. Joz 6,26). Niemniej sama informacja tego rodzaju jest dowodem 
wpływów kananejskich na postawy Izraelitów (efekt małżeństwa Achaba 
z Jizebel)45.

Czy gdyby naprzeciw Jefty wyszła jakaś inna osoba, zmieniłoby to coś 
w ocenie ślubu Jefty? Z tekstu – jak wspomnieliśmy – nic takiego nie wynika. 
Problem, jak się wydaje, stanowi tu zatem jedynie osoba, a nie sama ofiara. Jefte 
nie zachował się zgodnie z zasadami pouczenia mądrościowego, które ostrzega 
przed pochopnym składaniem ślubowań wobec Boga (Prz 20,25). Jego ślubowa-
nie nie wydaje się jakimś aktem impulsywnym. Przeciwnie, jest dobrze przemy-
ślaną strategią46, w której ostatecznie – jak się okaże – „przechytrzy” samego sie-
bie. Część badaczy doszukuje się głębokiej ironii już w samym sposobie złożenia 
ślubu. Wygląda on tak, jakby Jefte polecił Bogu wybrać sobie nagrodę w za-
mian za pomoc udzieloną w walce z Ammonitami. On myśli jednak o dobrych 
owocach swoich machinacji. Być może spodziewa się dzięki temu nawet jakie-
goś awansu wśród swoich rodaków (por. Sdz 10,18). Rzeczywistość ostatecznie 
okazuje się jednak brutalna i będzie musiał zapłacić wysoką cenę za swoją posta-
wę47. Znamienne jest – na co zwraca uwagę wielu egzegetów – wspomniane mil-
czenie samego Boga. Jaki pisze Trent Butler48: The vow says nothing about God. 
It says multitudes about Jephthah. Jest ono wymowne zwłaszcza w konfronta-
43 Jest o tym przekonany np. A. Logan, Rehabilitating Jephtheh, „Journal of Biblical Literature” 

128 (2009), s. 665-685, zwłaszcza 668-670.
44 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 533, przypis 42.
45 M.S. Sweeney, 1&2 Kings (OTL), Louisville-London: John Knox Press 2007, s. 206-207.
46 Tak wielu egzegetów m.in. B.G. Webb, The Book of Judges, (JSOT.S), s. 64; D.I. Block, 

Judges, s. 367; K.L. Younger jr., Judges, Ruth, (NIV Application Commentary), Grand Ra-
pids: Zondervan 2002, s. 262.

47 J.Ch. Exum, The Tragic Vision and Biblical Narratives: The Case of Jephthah, [w:] Signs and 
Wonders: Biblical Texts in Literary Focus. Semeia Studies, J.Ch. Exum [red.], Atlanta: Society 
of Biblical Literature 1989, s. 59-83; G. Beth, A Ritual Processed: A Look at Judges 11.40, [w:] 
Anti-Covenant: Counter-Readin Women’s Lives in the Hebrew Bible, M. Bal (red.), (JSOT.S 
81), Sheffield: JSOT Press 1989, s. 175-193.

48 Judges, s. 288.
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cji z bohaterami z Księgi Rodzaju49. Bóg z Księgi Sędziów wydaje się niezado-
wolony z postawy aktualnych liderów Izraela, mimo że sam ich wybiera. Ratuje 
jednak Izraela, ale niekoniecznie akceptuje jego chwilowych liderów. Sekwencja 
narracyjna w księdze odsłania wyraźną tendencję do stopniowej degradacji przy-
wództwa, sugerując potrzebę radykalnej zmiany50.

Czemu Bóg milczy? W tekście nic nie wskazuje na to, aby w jakikolwiek 
sposób zareagował On na ślubowanie Jefty. Zwycięstwo nad Ammonitami, 
jak się wydaje, jest efektem posiadania przez Jeftego „ducha Jhwh”. Mimo, że 
on sam nie jest prawdopodobnie świadomy, że takiego ducha posiada. Sukces 
Jeftego może być efektem, typowej dla Księgi Sędziów, kolejności zdarzeń 
(por. Sdz 10,7.16 → Sdz 3,7-11) i sam Jefte jawi się w tym ciągu jedynie jako 
narzędzie w ręku Boga działającego w obronie złożony przez siebie ślub.

Milczenie Boga może wskazywać jednak, że ślubowanie Jefty narusza su-
werenność Boga w działaniu i stanowi wyzwanie wobec wolnych decyzji ze 
strony Jhwh51. Obnaża też ignorancję naszego bohatera w dziedzinie wiary. 
A może tylko to, że cały ślub jest po prostu jedynie wyrazem wyrachowania ze 
strony ślubującego, próbą manipulowania Bogiem na swoja korzyść?52 W obli-
czu wroga Jefte zapomina w każdym razie o tym, że potrzeba mu jedynie wiary 
i zaufania wobec Jhwh. W konsekwencji podejmuje próbę układania się z Bo-
giem, zawarcie swoistego układu: coś za coś53. Warto zauważyć kilka zasadni-
czych cech, jakie składają się na okoliczności całego zdarzenia 54:

 – Jefte nie ma bezpośredniego kontaktu z Bogiem; ślubowanie wynika z jego 
domysłów na temat charakteru Boga, a nie wiedzy o tym charakterze;

 – wcześniejsze negocjacje podkreślają rolę Jefty, jako przywódcy plemien-
nego, jednak ostatecznie taka jego rola zależeć będzie od zwycięstwa 
nad Ammonitami;

 – negocjowanie i układanie się wydaje się być stylem życia Jefty.
Mogą mieć rację zatem ci – wspominani już – badacze, którzy sądzą, że Jefte 

po prostu usiłuje manipulować Bogiem na swoją korzyść. Gdyby Jhwh był jed-
nak Bogiem podatnym na manipulacje, to ślubowanie musiałoby zostać wyko-
nane przed, a nie po zwycięstwie. Samo zwycięstwo nad Ammonitami, o czym 

49 Y. Shemesh, Jephthah – Victimizer and Victim: A Comparison of Jephthah and Characters 
in Genesis, „Journal of the Ancient Near Eastern Sciety of Columbia University“ 32 (2011), 
s. 117-131. 

50 Na ten temat szerzej G. Borgonovo, Torah e storiografie dell’Antco Testamento, Torino: Elledi-
ci 2012, s. 332-333.

51 M. Sjöberg, Wrestling, s. 61.
52 D.I. Block, Judges, s. 367.
53 T. Butler, Judges, s. 287.
54 T.L. Bressinger, Judges, (BCBC), Scottdale PA: Herald 1999, s. 133 podaję za T. Butler, Judg-

es, s. 288.
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mowa jest w następnych wierszach, nie jest w każdym razie prezentowane 
wprost jako efekt ślubowania ze strony Jefty55. Ten ślub w kontekście bardziej 
łączyć należy z późniejszą wojną z Efraimitami i tragicznym końcem Jefty, osta-
tecznym skutkiem jego ambiwalentnego sposobu zachowania (Sdz 12,1-7)56.

3.3. Ofiary z dzieci

Wspomnieliśmy już o wątpliwościach dotyczących praktykowania ofiar 
z dzieci w starożytnym Kanaanie. Wiele napisano też w ramach tej dyskusji na 
temat tego, czy w czasach Starego Testamentu również znane i praktykowa-
ne były takie ofiary z dzieci. Większość badaczy jest zdania, że tego rodzaju 
praktyki były raczej nieznane w Izraelu57. Sam fakt jednak, że z nimi polemi-
zowano, świadczy, iż wiedza o tego rodzaju ofiarach nie była czymś obcym 
ani odległym od granic biblijnego Izraela (por. Kpł 18,21; 20,2-3; Pwt 12.31; 
18.10; Jr 7,30-31; 19,5)58. Nie można zatem wkluczyć, że na przykład w cza-
sach Jeremiasza taki lokalny kult był praktykowany w Jerozolimie lub jej oko-
licach59. Nie wiemy tego jednak z całą pewnością. Archeologia nie potwierdziła 
jak dotąd rzeczywistego istnienia takiego kultu w obrębie religii starożytnego 
Izraela, a opisy biblijne pozwalają jedynie domniemywać, że tego rodzaju za-
chowania mogły być owocem sytuacji kryzysowych (2Krl 3,27: król Moabu; 
Sdz 11,30: Jefte; być może także 1Krl 16,34)60. W dyskusji nad tym zagadnie-
niem otwartymi pozostają ponadto dwa zasadnicze pytania: czy chodzi w isto-
cie o jakąkolwiek ofiarę61, a nie jedynie o swoisty rytualny akt poświęcenia. 
55 Słusznie zwraca na to uwagę wspomniany B.G. Webb, The Book of Judges (JSOT.S), s. 63. 
56 T. Butler, Judges, s. 289
57 Poza cytowaną już Peggy L. Day, From the Child, s. 58-74; por. także D. Marcus, Jephthah, 

s. 38-49; J. Levenson, The Death and Resurrection of the Beloved Son: The Transformation of 
Child Sacrifice in Judaism and Christianity, New Haven: Yale Universty Press 1993; S. Nidicht, 
War, s. 46-49; T.C. Römer, Why Would, s. 27-38; D. Janzen, Why the Deuteronomist, s. 339-357.

58 Deuteronimstyczne i Jeremiaszowe wypowiedzi wydają się być bliskie realiom historycznym 
panującym w przedwygnaniowej Judei; tak na przykład W. Werner, Das Buch Jeremia, (NSK.
AT 19), Stuttgart: Katholisches Bibelwerk 1997, s. 102. Część badaczy sądzi jednak, że chodzi 
tu o późniejszą polemikę; tak na przykład C. Levin, Das Kinderopfer im Jeremiabuch: Fort-
schreibungen. Gesammelte Studien zum Alten Testament, (BZAW 316), Berlin: De Gruy-
ter 2003, s. 227-241, zwłaszcza s. 240.

59 Jeśli tak, to wykluczyć z tej dyskusji należy wymóg ofiarowywania Bogu „pierworodnego 
syna” (Wj 22,28; por. 13,2 – Wj 34,20; 13,13), który nigdy nie pojawia się w kontekście po-
gańskiego kultu Molocha (w tym ostatnim składano ofiary obu płci; J. Day, Menschenopfe-
r,[w:] RGG5, t. 5, s. 1086-1088.

60 Porównać trzeba jednak pytania prorockie z Mi 6,7; Ez 20,25-26.31 i opowiadanie z Rdz 22 
oraz możliwość zastępowania ofiary zwierzęciem.

61 Nawet fenicko-punickie odniesienia (H.P. Roschinski [w:] TUAT II/4, Gütersloh: G. Mohn 
1988, s. 606-620), które tradycyjnie uznaje się za opisy realnie praktykowanych ofiar z dzieci, 
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Ustalenia dokonane przed laty przez Moshe Weinfeld’a62 mogą sugerować, że 
sceny tego rodzaju (Pwt 18,10; 2Krl 17,17; 21,6), które umieszczane są w kon-
tekście rytualnych całopaleń, mogły mieć wyłącznie charakter rytualny, a nie 
realny63. Pojęcie śrp – „spalać”, którym opisuje się ten rytuał (Pwt 12,31), w za-
sadzie odnosi się do praktyk znanych obcym narodom (takim jak Sefarwaici 
w 2Krl 17,31). Podobne informacje dotyczą jednak potem także niektórych kró-
lów Izraela (2Krl 16,3: król Achaz; 2Krl 21,6: król Manasses; 2Krl 23,10: re-
forma religijna Jozjasza i Jr 7,31 jako prorocki głos na jej wsparcie). Mowa jest 
jednak we wszystkich tych przypadkach o „rytuale” określonym jako „przepro-
wadzenie (‘br Hifil) przez ogień”, co może oznaczać wspomniany ryt poświęce-
nia, przez który przechodziły dzieci. Niekoniecznie jednak wskazuje, że składa-
no je podczas tego rytuału w ofierze64.

Nie oznacza to, że we wspomnianych sytuacjach kryzysowych (Sdz 11,39;1 
Krl 16,34; por. też niejasny tekst Ez 20,25-2665) mogło dochodzić do ekstremal-

pozostają do dziś dyskusyjne, gdyż tylko niektóre fenickie inskrypcje wspominają o tego ro-
dzaju ofiarach i zawsze mowa jest, że można je zastąpić ofiarą ze zwierząt (KAI nr 47; 61A; 
79; 98; 99), choć statystyki mogą sugerować, że tendencje to takich zastępczych ofiar była 
rzadkością por. G.C. Heider, The Cult of Molek: A Reassessment, (JSOT.S 43), Seffield: Aca-
demic Press 1985, s. 200.

62 The Worship of Molech and the Quenn of Heaven and Its Background, „Ugarit-Forschungen“ 
4 (1972), s. 133-154; por. też G.C. Heider, Molech, s. 581-585.

63 J. Day, Menschenopfer II.1, s. 1087-1088; U. Rüterswörden, Die Stellung der Deuteronomi-
sten zum alttestamentlichen Dämonenwesen, [w:] Die Dämonen. Demons, A. Lange [i in.] 
[red.], Tübingen: Mohr Siebeck 2002, s. 197-210.

64 M. Weinfeld, The Worship, s. 140-143; J. Ebach, Moloch, [w:] Neues Bibel-Lexikon, M. Görg, 
B. Lang [red.], Zürich-Düsseldorf: Benzinger 1995, s. 829-851, zwłaszcza s. 830.

65 „Interpreted at face value, these verses create horrifying and intolerable theological problems”, 
tak D.I. Block, Ezechiel. Chapters 1-24, (NICOT), Grand Rapids-Cambridge: Eerdmans 1997, 
s. 637. Kwestia ofiar z dzieci wydaje się być poruszana przez Ezechiela co najmniej kilka razy 
(por. Ez 16,20-21; 20,26.31; 23,37; według niektórych badaczy aluzje do niej znaleźć moż-
na także w Ez 8,3; 43,7-9). Co jednak tego rodzaju ofiary mają wspólnego z żydowskim pra-
wem dotyczącym pierworodnych (Wj 13,2.13; 22,28)? Hebrajski leksem lmlk, z którym tego 
typu „ofiary” są często łączone w Biblii (Kpł 18,21), wielu badaczy rozumie wyłącznie jako 
ofiary „dla Molocha”, tak J. Day, Molech: A God of Human Sacrifice in the Old Testament, 
(UCOP 41), Cambridge: University Press 1989, lub jako tzw. mlk-ofiary, oznaczające jed-
nak ofiary z dzieci podobne do tych, które – jak się domniemywa – były składane w Karta-
ginie, tak O. Eissfeldt, Molk als Opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das Ende 
des Gottes Moloch, Halle: Max Niemeyer 1935. Ezechiel (Ez 16,20-21; 20,31; 23,37) wy-
daje się jednak łączyć tego rodzaju zachowania wyłącznie z kultem obcych bogów (stąd aż 
9 razy leksem lmlk w tego rodzaju wypowiedziach). Ez 20,26 podkreśla, że Izraelici słusznie 
zrozumieli prawo dotyczące pierworodnych, jako wyraz woli Jhwh, ale było to „złe prawo”, 
efekt kary za złe zachowanie i jego ostateczny efekt prowadzić miał do zniszczenia grzeszne-
go narodu; na temat takiej interpretacji tego wiersza por. P.M. Joyce, Ezekiel. A Commentary, 
New York, London: T&T Clark 2007, s. 151. Generalnie jednak wypowiedzi biblijne nie suge-
rują, aby tak należało rozumieć Boży wymóg ofiarowywania Bogu pierworodnych (Rdz 22,2 – 
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nych zachowań również w Izraelu/Judzie, zwłaszcza w końcowym okresie mo-
narchii66. Stąd zapewne krytyczne wypowiedzi w Pwt 12,29-30; Jr 7,31; 19,5; 
32,35.

3.4. Córka Jefty i czas wypełnienia przysięgi

Z punktu widzenia Jefty, Jhwh wypełnił swoją część związaną z jego wa-
runkowym ślubowaniem i wydał Ammonitów w jego ręce (por. ww. 30c. 
32b). Teraz nadeszła kolej na Jeftę (por. ww. 31b. 34). Formuła weḥinnēh 
(w. 34bA) wskazuje nie tylko na zaskoczenie faktem, że pierwszą, która wcho-
dzi naprzeciw Jefty, jest jego córka. Leksem ten wzbudza i wyraża zarazem 
również zaskoczenie czytelnika, któremu autor biblijny pozwala teraz ujrzeć ją 
po raz pierwszy oczyma jej ojca67.

Kobiety wychodzące naprzeciw powracającym po zwycięskiej wojnie męż-
czyznom, jak już wspomnieliśmy, to stały motyw w Biblii (Wj 15,20; 1Sm 
18,6-7)68. Zwykle były to też młode, niezamężne jeszcze dziewczęta. O córce 
Jefty słyszymy jednak nagle i bez żadnego uprzedniego przygotowania69. Nawet 

Wj 22,28). W wielu innych miejscach mamy bowiem też wyraźne zakazy (Pwt 18,10) lub pole-
cenie złożenia ofiar zastępczych (Wj 13,2; 34,20).

66 M. Greenberg, Ezechiel 1-20, (HThKAT), Freiburg-Basel-Wien: Herder 2001, s. 432-433. 
Niektórzy badacze sugerują jednak, że praktyki tego rodzaju mogły stanowić także element 
oficjalnego, głównego nurtu jahwizmu z końcowych lat monarchii w Judzie; tak F. Stavrako-
poulou, King Manassesh and the Child Sacrifice: Biblical Distortions of Historical Realities, 
Berlin: de Gruyter 2004. W każdym razie nowotestamentalne nawiązania do doliny Hinnom 
(ge’hinnom – gr. geenna) (Mk 9,43.45.47 oraz 7 razy u Mt (od Mt 5,22) czynią z niej pier-
wowzór świata potępionych, czym wydają się jednak odzwierciedlać jakieś traumatyczne do-
świadczenia związane z tym miejscem.

67 W. Gross, Richter, s. 602.
68 Choć kontekst (Sdz 11,34) mógłby sugerować, że na spotkanie Jefty wyszła wyłącznie jego 

córka, to w praktyce była ona zapewne jedną z wielu dziewcząt, tyle, że szła jako pierwsza 
(Pnp 7,1; Wj 15,20; argumenty por. W. Gross, Richter, s. 603). Sugeruje to m.in. liczba mno-
ga na określenie instrumentu (betuppȋm). Nigdzie w Starym Testamencie nie ma mowy, aby 
jedna osoba grała na wielu instrumentach naraz; por. J. Braun, Die Musikkultur Altisraels, Pa-
lästinas, (OBO 164), Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 1999, s. 103-111; 249-255; S. Paz, 
Drums, Women and Goddesses, (OBO 232), Göttingen: Vandenhoeck&Ruprecht 2007. Instru-
ment, o którym mowa (hebr. tôp), to nie tymbrell (rodzaj tamburina; gr.: tympanon), zapoznany 
w Izraelu dopiero w czasach hellenistycznych, lecz rodzaj bębenka bez dodatkowych dzwo-
neczków po bokach; C. Meyers, Drums and Damsels: Women’s Performance in Ancient Isra-
el, „Biblical Achaeologist” 54/1 (1991), s. 16-27; J. Montagu, Instrumenty muzyczne w Biblii, 
Kraków: Homini 2006, s. 32-36.

69 J.M. Sasson (Judges 1-12, s. 438) określa ten zabieg literacki mianem hysteron proteron (por. 
Sdz 3,26-28; 4,6-7; 6,4-5). Chodzi o jedną z figur słownych (tak Serwiusz, Ae IX, 816), pole-
gającej na zmianie większej ilości słów. Hysterologia generalne należy do tzw. ordo artificialis 
i polega na tym, że w jakiejś wypowiedzi zachodzi układ dwóch twierdzeń, które biegną prze-
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formy gramatyczne w ślubowaniu Jefty były rodzaju męskiego, choć nie wy-
kluczały tego, by włączyć w jego treść także kobiety70. W biblijnych opowia-
daniach tego rodzaju sytuacja zachodzi niezwykle rzadko. Regułą jest bowiem 
raczej wcześniejsze wprowadzenie postaci, która za jakiś czas będzie odgrywać 
dominującą rolę (Rdz 22,23: Rebeka; Rdz 24: Laban; 2Sm 3,2-5: dzieci Da-
wid). W przypadku córki Jeftego, obok faktu, że jest ona bezimienna, uderza 
jednak właśnie to, że pojawia się ona na scenie bez jakiejkolwiek uprzedzającej 
informacji o jej istnieniu. W żydowskiej tradycji interpretacyjnej próbowano ja-
koś eksplorować jej wcześniejsze życie (tak Radaq). Nadano jej nawet imię: Se-
ila (Pseudo-Filon, Starożytności § 40)71. W tekście biblijnym pozostaje jednak 
bezimienna i identyfikowana jest wyłącznie jako „córka Jefty Gileadczyka” 
(Sdz 11,40: bat-jipttâ haggillĕ‘ādî). Egzegeci wskazują jednak, że tego rodzaju 
określenia mogły funkcjonować również jako imiona własne (np. Batszua, żona 
Judy i córka człowieka o imieniu Szua; Rdz 38,2.12)72, choć w obecnym miej-
scu jest to mało prawdopodobne. Autor biblijny chce, by kobieta pozostała bez-
imienna, czym jeszcze bardziej podkreśla jej tragiczny los i konsekwencje tego 
dla przyszłości samego Jefty. Kiedy autor biblijny prezentuje ją po raz pierwszy, 
akcentuje dramatyzm całej sytuacji i dalekosiężne konsekwencje nieprzemyśla-
nego do końca ślubu Jefty (Sdz 11,31ac). Emfaza położona jest bowiem na fakt, 
że jako pierwsza wyszła mu naprzeciw „jego córka” (bittȏ), i że było to jedyne 
jego dziecko (raq hî’ jeḥȋdȃ) (Sdz 11,34)73. Dopowiedzenie, że nie miał on in-
nych synów i córek, jeszcze bardziej podkreśla fakt, iż swoim nieprzemyślanym 
ślubem Jefte położył na szali całą swoją przyszłość. Nie ma tu jednak mowy 
o tym, że aktualny stan w kwestii potomstwa (to jedyna córka) jest efektem bez-
płodności jego żony. Mimo to sposób opowiadania sugeruje, że nie miał on już 
szansy na powiększenie liczby swego potomstwa.

Reakcja Jefty jest zresztą bardzo wymowna. Widząc wychodzącą mu na-
przeciw swoją jedyną córkę, doznaje szoku i rozrywa z rozpaczy swoje szaty. 
Zwykle rozdarcie szat oznacza akt żałoby. Bywa jednak także gestem wyraża-
jącym frustrację lub traumatyczne przeżycie (Rdz 37,29: Ruben; Rdz 37,34: Ja-
kub; 2Sm 1,2;13,19). Jego okrzyk (w. 35: ’ăhāh z wymawianym końcowym 

ciwnie do naturalnego porządku; por. H. Lausberg, Retoryka literacka. Podstawy wiedzy o lite-
raturze, Bydgoszcz: Homini 2002, s. 480, §§ 891-892.

70 R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 354.
71 Księga starożytności biblijnych, Ł Laskowski [tł.], Kraków: WAM 2015, s. 196.
72 Na ten temat szerzej zob. J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 438.
73 Przymiotnik jeḥîdâ w Rdz 22,1 dotyczy Izaaka i wyraża tam emocjonalne przeżycie. Taka emo-

cjonalna klasyfikacja dokonała się tam poprzez zaimek enklityczny odnoszący treść przymiot-
nika do ojca. Teraz nie ma jednak takich emocjonalnych odniesień. Sugerowane tłumaczenie 
zatem to nie „ona była jego jedyną”, lecz „ona była jedynym (dzieckiem)”, co słusznie zauwa-
ża tłumaczenie BT i BŚP; por. W. Gross, Richter, s. 602.
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he), to onomatopeiczny wyraz cierpienia, rodzaj ciężkiego westchnienia74, 
w rodzaju polskiego „ach”. Tego rodzaju okrzyki w narracjach lub w wypowie-
dziach prorockich zwykle kierowane są do Boga, stąd często (osiem na dwana-
ście przypadków) następuje za nimi odwołanie do Boga właśnie (Joz 7. 7; Sdz 
6,22; wyjątek Jon 1,15; w 2Krl 3,10 taki apel do Boga jest domyślny, podobnie 
jak w obecnym miejscu)75. Zdaniem niektórych badaczek, Jefte nie mógł odwo-
łać swego ślubu z tej racji, że był on złożony w trakcie wojny, co czyniło go 
wyjątkowym76.

To, co zaskakuje, to wyrzuty, jakie Jefte czyni wobec swojej córki. Wyraźnie 
jest zły na nią, a nie na siebie (Sdz 11,35). Zrozumienie tych wyrzutów czynio-
nych wobec córki komplikuje fakt, że w dwóch wypowiedzianych przez siebie 
zdaniach, Jefte wykorzystuje coś w rodzaju gry słów (w. 35b: opartej na rdze-
niach kr‘/‘kr), a to nie ułatwia nam zrozumienia tych wyrzutów. W pierwszej 
wypowiedzi (hakrêa‘ hikra‘tinî…) wybrzmiewa sens rzucenia kogoś na kolana, 
gdyż rdzeń kr‘ zawsze wyraża idee przymusu i poddania kogoś siłą swej władzy 
(2Sm 22,40/Ps18,40; 17,13; 78,31). Drugie zdanie (we’at hājît be‘ōkrâj), poprzez 
rdzeń ‘kr, wskazuje na spowodowanie kłopotów innym77. Nie wiemy o kim my-
śli teraz Jefte, ale egzegeci są raczej pewni, że nie chodzi o niego samego78, choć 
takie odniesienie byłoby możliwe. Oba rdzenie w każdym razie sugerują agre-
sywne, nieprzyjazne działania, które Jefte – jak można się domyślać z przebiegu 
zdarzeń – zarzuca teraz swojej córce!79 Forma wypowiedzi sugeruje w każdym 
razie, że lamentuje on tu nie ze względu na nią, ale ze względu na widmo pozo-
stania bezpotomnym80 i obwinia za ten stan rzeczy nie tyle siebie, ile ją.

Jefte, co prawda, nie cytuje tu swego ślubu, ale wyraźnie go wspomina (Sdz 
11,35c). Nie używa też słowa neder, ale zwrotu we’ānōkî pāṣîtî-pî ’el-jhwh – 
„otworzyłem swe usta (szeroko)81 wobec Jhwh” (w. 35cA), akcentując zarazem 
nieodwołalność tego, co zostało powiedziane wobec Jhwh (w. 35cB)82. W tym 
ostatnim przypadku rzecz niewątpliwie idzie o „ślub”, który zgodnie z obowią-
74 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 439: „cri d’angoisse”.
75 Tamże, s. 440.
76 Susan Nidith, War, s. 33-34 (autorka łączy ślub Jefty z Lb 21,2-3: prawo ḥerem; ten termin jed-

nak tu nie występuje; por. R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 360, przypis 83); A. Logan, 
Rehanilting Jephthas, s. 665-685.

77 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 440.
78 D.I. Block, Judges, s. 394.
79 W. Gross, Richter, s. 604. 
80 Tamże, s. 603.
81 Por. Rdz 4,10; Lb 16,30; Pwt 11,6; Hi 35,16; Ps 22,14; Lm 2,16; 3,46).
82 Paralela (ten sam niuans znaczeniowy) do obecnej wypowiedzi, to Ps 66,14, gdzie również 

mowa jest ślubie złożonym w sytuacji kryzysowej. Zwykle jednak chodzi o otwarcie ust, aby 
coś zjeść lub połknąć (Rdz 4,11; Lb 16,30; Pwt 11,6; Ez 2,8; Ps 22,14). Czasem zwrot ten opi-
suje podniesienie głosu, aby komuś grozić lub kogoś postraszyć (Iz 10,14; Lm 2,16; 3,46).
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zującym później prawem (Pwt 23,22-23), nie mógł być nie wykonany83. Jefte 
może więc bardziej użalać się teraz nad tym faktem, niż nad samą, pochopnie 
złożoną przysięgą (1Krl 13,16: Qal šȗb w zwrocie idiomatycznym, a nie meta-
forycznym)84. Jest więc on świadom, że musi zapłacić za swój błąd. Nie wie, że 
Jhwh dałby mu zwycięstwo i bez tego ślubu (jak zauważyliśmy, został wybrany 
do roli wybawcy). Był ten jego ślub niepotrzebny i przedwczesny. Podyktowany 
niepewnością, co do wyniku walki. Stanowił zarazem próbę przekupienia Jhwh 
na swoją korzyść i to z pomocą pogańskich praktyk (ofiara z ludzi; por. Kpł 
18,21; 20,2-5). Wypełnienie takiego ślubu nie byłoby więc złamaniem wyma-
gań Prawa. Wręcz przeciwnie, to jego wypełnienie stałoby się czynem odrażają-
cym w oczach Jhwh (por. Jr 32,35).

Reakcja córki na słowa ojca jest dwojakiego rodzaju. Najpierw zwraca się 
do Jefty pełnymi uczucia słowami „mój ojcze” (w. 36a; por. Rdz 22,7). Zdaniem 
niektórych badaczy85 manipuluje ona w ten sposób swoim ojcem, jego uczucia-
mi i niejako wymusza na nim swoją śmierć, aby ominąć małżeństwo. Taka in-
terpretacja jest jednak czystą spekulacją i słabo, o ile w ogóle, pasuje do kontek-
stu. Córka niczego nie wymusza, lecz podporządkowuje się woli ojca. Faktem 
jest, że chce jednak coś ugrać także dla siebie. Ważne jest tu bowiem zauważe-
nie tego, że o ile Jefte przemawiał w tzw. Ich-Rede, używając zaimków pierw-
szej osoby, o tyle ona teraz mówić będzie w drugiej osobie (tzw. Du-Rede)86. To 
subtelna, ale istotna zarazem korekta w stosunku do jego zarzutów z poprzed-
niego wiersza. Wyłącznie jej ojciec jest odpowiedzialny za to, co się teraz dzie-
je (ty ślubowałeś…tobie Jhwh pomógł… ty musisz teraz działać…). Ona tyl-
ko podporządkowuje się konsekwencjom jego ślubu. W jej dalszych słowach 
zawarta jest zarówno świadomość tego, co mógł ślubować jej ojciec (w. 36b), 
jak i przekonanie, że jej poddanie się planom ojca stanowi bardzo cenny ele-
ment, wręcz warunek odniesionego przez niego zwycięstwa. Ojciec „musi” 
z nią zrobić to, co ślubował Bogu87, gdyż Bóg zrobił coś dla Jefty (dał mu do-
konać pomsty na Ammonitach88). To z jednej strony wyraz przekonania, że Bóg, 
83 Być może autor biblijny w istocie chce tu pokazać nieobliczalne konsekwencje prawa deute-

ronomicznego; tak H.D. Neef, Jeptha und seine Tochter (Jdc XI 29-40), „Vetus Testamentum” 
49 (1999), s. 206-217. Por. także M. Bauks, Jephtas Gelübde und die Unabwendbarkeit sei-
ner Einlösung, [w:] The Qumran Legal Texts Between the Hebrew Bible And Its Interretati-
on (Contributions to Biblical Exegesis and Theolgy 61), K. D Troyer, A. Lange [red.], Leu-
ven: Peters 2011, s. 27-40.

84 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 440.
85 P.T. Reis, Spoiled Child: A Fresh Look at Jephtah’s Daughter, „Prooftexts“ 17 (1997), 

s. 279-298, zwłaszcza s. 290; R. Ryan, Judges, Sheffield: Phoenix Press 2007, s. 91.
86 W. Gross, Richter, s. 605.
87 M. Sjöberg (Wrestling, s. 67) pisze tu o „teologicznej legitymizacji ofiary” z jej strony.
88 Słowo nĕqāmôt to tzw. „plural of amplification”, który wzmacnia idę rdzenia (GKC § 

124e). W obecnym przypadku chodzi o „pomstę” na Ammonitach, którą Bóg umożliwił Jeftemu.
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nie otrzymawszy „zapłaty”, mógłby okazać się mściwy wobec Jeftego (por. Ps 
94,1), a z drugiej, że ślub raz uczyniony, powinien być dotrzymany (Lb 30,3; 
Pwt 23,22-24). Może jednak jest ona tylko świadoma, że Jefte w imię „hono-
ru” powinien wykonać to, co ślubował Bogu, a ona powinna pozwolić mu na 
egzekwowanie praw ojca do decydowania o losie córki (por. Pwt 21,10-17; 
22,13-30)? Tego nie rozstrzygniemy. W każdym razie, jak zauważają egzegeci, 
Jefte nie ma tu alternatywy tak, jak miał ją Abraham (por. Rdz 22,11-14). Nie-
mniej dla patriarchy całe wydarzenie było też tylko próbą ze strony Boga (Rdz 
22,1). W przypadku Jeftego od początku do końca chodzi o inicjatywę same-
go bohatera. O tym, że Bóg nie ma z tym, co się dzieje nic wspólnego, może 
nas przekonywać, póki co, jedynie milczenie Boga i wielokrotnie powtarzany 
w Biblii Jego zakaz lub dezaprobata wobec składania ofiar z ludzi (Kpł 18,21; 
20,1-5; Pwt 12,31; 18,10; 2Krl 16,2-3)89.

Córka Jeftego prawdopodobnie domyśla się, że może spotkać ją coś złego 
w związku ze ślubem złożonym Bogu przez jej ojca. Czy ma jednak pełną świa-
domość tego, o co w istocie chodzi? Tego też możemy tylko domniemywać. Re-
aguje w każdym razie podobnie jak Jonatan i gotowa jest przyjąć nawet śmierć 
(por. 1Sm 14,43). W obu tych przypadkach dzieci wydają się być gotowe przy-
jąć na siebie konsekwencje czynów/słów ich ojców. Nikt jednak nie wstawi się 
tym razem za córką Jefty, aby ją ocalić, tak jak mało to miejsce w przypadku 
Jonatana (1Sm 14,45: lud).

Druga mowa córki to, podobnie jak było na początku w przypadku jej ojca, 
tzw. Ich-Rede. Prosi w niej o dwa miesiące czasu. Chce je spędzić wraz z towa-
rzyszkami w górach, aby opłakiwać (bkh) ‘al-bĕtûlaj. Jefte wyrazi zgodę na jej 
propozycję (ww. 37-38)90. Co chce w istocie opłakiwać córka Jeftego? Zwykle – 
jak już wspominaliśmy – tłumaczy się ten zwrot w sensie „moje dziewictwo”. 
Słowo bĕtûlâ oznacza jednak bardziej zdolność do małżeństwa, wyznaczoną 
osiągniętymi możliwościami prokreacyjnymi91. W sferze prawnej to moment 
gotowości na to, aby wyjść spod jurysdykcji swego ojca92. Dziewictwo w przy-
padku jeszcze niezamężnej kobiety jest niejako zakładane, ale nie zawiera się 
wprost w tym określeniu. Jeśli chce się je podkreślić, stosuje się na przykład 
zwrot „nie znała męża” (Sdz 11,39; por. Rdz 19,8; 24,16). Gramatycznie mamy 
tu ponadto liczbę mnogą. Ta jednak stanowi standard w przypadku słów opisu-

89 T.L. Bresinger, Judges, s. 135 podaję za T. Butler, Judges, s. 292.
90 W praktyce wypowiada jedno słowo, typowe dla sytuacji, w których zwalnia się swego sługę 

(lĕkî – „idź”), bez oczekiwanych, bardziej czułych uzupełnień; np. „moja córko” (por. Rt 2,2 
i zwłaszcza Rdz 22,7b.8b: Abraham wobec Izaaka).

91 M. Sjöberg, Wrestling, s. 65.
92 J.H. Walton, betûlâ, [w:] New Dictionary of Old Testament Theology and Exgesis, t. 1, 

W.A. Van Gemeren [red.], London: Paternoster Press 1997, s. 781-784, zwłaszcza s. 783.
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jących jakiś stan wiekowy, czy status społeczny (np. młodości – bēḥûrîm lub 
starości – zĕqûnîm)93. Czemu potrzebuje na to dwóch miesięcy, a nie trzech, co 
stanowiłoby biblijny standard? Ta kwestia pozostaje zagadką egzegetyczną. Być 
może sam czas nie ma tu żadnego symbolicznego, czy rytualnego znaczenia. 
Tyle go potrzebuje, by w samotności, wraz z najbliższymi sobie towarzyszkami 
pochylić się nad swoim losem94. Być może jednak dwa, zamiast standardowych 
trzech miesięcy, symbolizuje w jakiś sposób jej niespełnione życie? Nie można 
bowiem zdecydowanie wykluczyć, że jakieś odniesienia do czegoś, w rodzaju 
wspomnianego „rytuału przejścia” (rite de passage)95, stoją jednak za taką proś-
bą córki. Z samego tekst i opisanego w nim przebiegu wydarzeń nic takiego nie 
da się jednak ani odtworzyć, ani tym bardziej potwierdzić. Dostrzec możemy 
tylko to, że konsekwencją ślubu złożonego przez jej ojca jest fakt, iż naturalne 
przejście od stanu dziecka/córki do stanu żony/matki zostaje w jej przypadku 
w brutalny sposób przerwane, czy wręcz uniemożliwione96.

Po upływie wyznaczonego czasu, gdy dobiegły końca dwa miesią-
ce (w. 39aA)97, córka Jeftego powraca i Jefte może wypełnić swój ślub (Sdz 
11,39-40 → w. 31). Czyni jej coś (wajja‘aś lāh), co oznacza wypełnienie złożo-
nego ślubu (w. 39aB). Rdzeń czasownikowy ‘śh sugeruje wyraźnie jakiś fizycz-
ny akt (Jr 44,25), ale nie precyzuje tego, co dokładnie uczynił Jefte. Ślub zawie-
rał w sobie obietnicę złożenia w ofierze całopalnej tego, kto pierwszy wyjdzie 
mu naprzeciw, kiedy wróci do domu (w. 31). Jeśli tak się teraz stało, to można 
wyobrazić sobie, że sposób złożenia córki w ofierze miał nie mniej drastyczny 
przebieg, niż składanie każdej innej ofiary tego rodzaju98.

Część badaczy jest zdania, że ostatecznie do tego jednak nie doszło i córka 
Jeftego nie tyle została złożona jako ofiara całopalna, ile poświęcona dziewicze-
mu życiu99. Jednym z argumentów jest w tym wypadku fakt, że ofiara z kobiety 

93 J.H. Walton, betûlâ, s. 783.
94 D. Marcus, Jephthah, s. 30.
95 K.H. Keukens, Richter 11,37f., „Biblische Notizen“ 19 (1982), s. 41-42.
96 Por. dyskusję [w:] W. Gross, Richter, s. 607-608.
97 Na temat tego, co podczas tego czasu się działo por. Pseudo-Filon, Księga starożytności biblij-

nych, s. 197.
98 Opis tego, jak wyglądało składanie ofiary całopalnej por. J.M. Sasson, Judges 1-12, 444.
99 Taka opinia po raz pierwszy wyrażona została przez Kazaitę al-Qirqisani; S. Brock, A Saghitha 

on the Daughter of Jephtha, by Isaac, „Hugoye: Journal of Syriac Studies” 14 (2011), s. 3-25. 
Powtarza ją m.in. niedostępny mi komentarz Keil’a i Delitzsch’a. Przegląd interpretacji por. 
także D.M. Gunn, Judges, (BKBC), Malden: Blackwell 2005, s. 133-169; potem również 
J.L. Thompson, Preaching Texts of Terror in the Book of Judges: How Does the History of 
Interpretation Help?, „Calvin Theolgical Journal“ 37 (2002), s. 49-61; A. Rottzoll, U. Dirk, 
Die Erzählung von Jiftach und Seiner Tochter (Jdc 11,30-40) in der Mittelalterlich-Jüdische 
und Historisch-Kritischen Bibelegsegese, „Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft“ 
115 (2003), s. 310-230.
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byłaby nieakceptowalna w Izraelu100. Innym, „dwuznaczne zakończenie”101, któ-
re pozwala czytelnikom snuć różne domysły na temat tego, jak w rzeczywistości 
zakończyła się cała sprawa102. Wiemy, że jest ona w tym okresie swego życia, 
który czyni ją zdolną do zamążpójścia i rodzenia dzieci (stąd określenie jej sta-
nu mianem bĕtûlâ). To marzenie każdej z kobiet w tamtych czasach i w tamtej 
kulturze. Dookreślenie „nie znała męża” oznacza kobietę, która jest jeszcze dzie-
wicą (w. 39bA; por. Lb 31,17-18.35). To kobieta mająca swą przyszłość dopiero 
przed sobą (Rdz 24,16: Rebeka). Ten stan w pewnych okolicznościach może sta-
nowić jednak zagrożenie dla przyszłości (Rdz 19,8: córki Lota). Jeśli w przypad-
ku córki Jeftego spełnił się najgorszy scenariusz, to akcent pada na to, że umarła 
nie poznawszy męża. Jeśli jednak ostatecznie została przeznaczona Bogu jako 
poświęcona Mu dziewica, to autor biblijny dopowiada jedynie, że ten stan bę-
dzie permanentny. W efekcie wykonania ślubu córka Jeftego nigdy nie wyszła 
za mąż i nie zrodziła potomstwa. W tym dopowiedzeniu wielu egzegetów103 rów-
nież widzi sugestię, że jednak doszło do konsekracji córki Jeftego, a nie złoże-
nia jej w ofierze. W Starym Testamencie mamy przykłady instytucji dla kobiet 
poświęconych służbie kultowej (por. Wj 38,8 → 2,22; Ez 8,14 → Dn 11,37) lub 
przykłady strzeżenia ich bezżenności (2Sm 13,20: Tamar)104. Niektórzy egzege-
ci105 sugerują wręcz, że Jefte składając swój ślub, od początki miał na uwadze 
100 S. Landers, Did Jephthah Kill His Daughter?, „Biblical Review“ 7/4 (1991), s. 23-31, 42.
101 D. Marcus, Jephthah, s. 53: „devising a deliberately ambiguous ending”.
102 W. Smelik, The Targum of Judges, (Oudtestametische Studiën 36), Leiden: Brill 1995, 

s. 555-557 cytowany [w:] J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 448: dialog ojca z córką, co prawda 
pozwala snuć przypuszczenie, że narrator sugeruje inne wyjście z sytuacji (zwierzę zastępu-
jące dziecko – Rdz 22; zmiana decyzji – 1Sm 14; wykupienie się – Kpł 27,1-8), ale końcowe 
wiersze nie pozostawiają wątpliwości, że Jefte wie, co ślubował i to właśnie wykonuje (Sdz 
11,39a). Na temat debaty w tej kwestii warto skonsultować różne argumenty. Poza monografią 
cytowanego tu D. Marcus’a, por. komentarz D.M. Gunn’a, Judges, s. 133-169 oraz B. Miller, 
Tell It On the Mountain: The Daughter of Jephthah in Judges 11, Collegeville: Liturgical Press 
2005; M. Bauks, Jephtas Tochter: Traditions-, religions- und rezeptionsgeschichtliche Studi-
en zu Richter 11,29-40, (FAT 71), Tübingen: Mohr Siebeck 2010. 

103 D. Marcus, Jephthah, s. 33-34; J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 449.
104 Ciekawe jest tu podejście tradycyjnej egzegezy żydowskiej. O ile Józef Flawiusz 

(Ant. 5.266) pisze jeszcze: „…a po upływie owego czasu (tj. 2 miesięcy – uwaga autora) złożył 
swe dziecko w ofierze całopalnej. Ofiara ta nie była ani z prawem zgodna, ani miła Bogu,…” 
([tł.] Z. Kubiak, J. Radożycki, Dawne dzieje Izraela, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 1997, 
s. 268), o tyle tradycja rabiniczna z VI-VII wieku po Chrystusie (GenRab 1: 12), choć nie ak-
ceptując postaci samego Jefty, nie precyzuje jednocześnie też tego, co tak naprawdę ostatecz-
nie się stało. Część komentarz sugeruje, że Jefte „tragicznie” zignorował prawo wykupienia 
zawarte w Torze. Ph.S. Kramer, Jephthah’s Daughter: A Thematic Approach to the Narrative 
as Seen in Selected Rabbinic Exegesis and in Artwork, [w:] A Feminist Companion to Judges, 
Second Series. Feminist Companion to the Bible 4, Sheffield: JSOT Press 1999, s. 67-92.

105 H.C. Brichto, Toward a Grammar of Biblical Poetics: Tales of the Prophets, New York: Oxford 
University Press 1992, s. 213-214.
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zasadę ofiary zastępczej za pierworodnego (por. Wj 13,11-13) i dopiero sama 
córka „wymogła” na nim, aby było to dziewicze życie w służbie dla Jhwh. Wte-
dy łatwiej nawet byłoby zrozumieć wyrzuty Jefty, który wyraźnie rozpacza nad 
faktem że naprzeciw wyszła mu jego jedyna córka i widzi w tym powód swe-
go upadku (w. 35). W kontekście jednak wyraźnie mowa jest o ofierze całopal-
nej, a nie rycie konsekracyjnym. Faktem jest, że zwrot ḥājȃ lajhwh – „należeć 
do Jhwh” nie ma charakteru technicznego i nie można uznać go za jednoznaczny 
w wymowie. Nie wskazuje więc wprost, że w istocie chodzi o ofiarę. Może być 
w takim sensie użyty (por. Kpł 23,18.20; 27,32), ale może też oznaczać dedyko-
wanie jakiejś osoby na służbę Bogu (1Krl 2,27), dedykację ołtarza (Iz 19,19), 
memoriału (Iz 55,13), pracy (Ml 3,3). Konstrukcja gramatyczna sugeruje jednak, 
że nie ma tu mowy o jakiejś alternatywie i zgodnie z treścią ślubowania, córka 
Jefty została ostatecznie złożona w ofierze całopalnej dla Jhwh. Zdanie „nie po-
znała męża” ma tu zatem charakter rozłączny, a nie konsekutywny106.

Los córki Jeftego dał potem początek pewnemu zwyczajowi w Izraelu 
(ww. 39bB-40). Te końcowe wiersze jak słusznie zauważa Barry G. Webb107, 
przesuwają ostatecznie uwagę ze ślubu na ofiarę tego ślubu, a sympatię z ojca 
na córkę. Najgorszą rzeczą nie była dla niej śmierć jako taka, ale śmierć w mło-
dym wieku, bez uprzedniego zamążpójścia i bez zrodzenia potomstwa. Córka 
Jefty należy do tych, którzy odeszli w taki sposób, że nie pozostał po nich ża-
den ślad, tak, jakby nigdy nie istnieli (por. Syr 44,9). Brak imienia dziewczy-
ny tylko dodatkowo podkreśla rozmiar tej tragedii108. Jednak choć w istocie 
pozostała bezimienną, wspominana zaczęła być ta bat (córka) Jefty przez be-

nôt (córki) Izraela. To one honorowały ją w dorocznej celebracji. Określa się 
ten zwyczaj mianem ḥōq (por. 2Krn 35,25). To jedyny w swoim rodzaju przy-
kład tego, że jakaś osoba stała się przyczyną powstania celebracji oznaczonej 
takim mianem109. Zwykle chodzi o regulację wydaną na piśmie, która obowią-
zuje z mocą prawa. Tym razem okoliczności wskazują jednak, że chodzi o zwy-
czaj usankcjonowany poprzez praktykę110, któremu początek dała córka Jefty. 
106 Argumenty syntaktyczne i gramatyczne por. R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 357-358.
107 The Book, s. 334.
108 R.B. Chisholm jr., A Commentary,s. 358 ze wskazaniem na A. Reinhart, „Why ask my name?” 

Anonymity and Identity in Biblical Narrative, New York: Oxford University Press 1998, s. 121.
109 W. Gross (Richter, s. 610) uzasadnia gramatyczne, że rzeczownik ḥōq występuje tu w połącze-

niu ze zdaniem (w. 39e), którego nie należy tłumaczyć, jak się to czyni zwykle od starożytności 
w sensie bezosobowym: „był zwyczaj w Izraelu”, lecz poprzez odniesienie początkowego wat-
thî (w. 39e) do leksemu zaimkowego wehî’ (w. 39d: „i ona nie znała męża…”), a więc zrozu-
mienie wypowiedzi w tym sense, że córka Jefty stała się początkiem „zwyczaju” wśród kobiet 
Izraela. 

110 M. Sjöberg (Wrestling, s. 60.66) odrzuca tłumaczenie w sensie „zwyczaj”. Uważa je za nie-
słusznie poszerzony sens słowa ḥōq. Sądzi, że wspomnienie o córce Jeftego zostało usankcjo-
nowane poprzez oficjalny dekret.
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Prawa zostały przekazane Izraelowi na Synaju. Były jednak wyjątki (por. 1Sm 
30,14-16.21-25: król Dawid) i jednym z nich wydaje się być teraz także zwy-
czaj upamiętniający los córki Jeftego111. O tym, czy był to zwyczaj opłakiwa-
na, czy też raczej wysławiania córki Jeftego, decyduje sposób rozumienia słowa 
tānȃ. Może ono oznaczać zarówno wysławienie czegoś lub kogoś (tak w Sdz 
5,11), jak i opłakiwanie. Konstrukcja z lamed, jak w obecnym miejscu (Sdz 
11,40), pozwala sądzić, że ten pierwszy sens dobrze pasuje i powinien być tu 
brany pod uwagę112. Większość egzegetów tłumaczy jednak tānȃ w obecnym 
miejscu słowem „opłakiwać” (tak BT za LXX: thrēnein, ale już BŚP tłumaczy 
bardziej neutralnie: „wspominać”, a BWP słowem: „czczą”).

Jak zrozumieć postawę samej córki? Szuka odrobiny swoich praw w ramach 
bycia podporządkowaną w pełnym tego słowa znaczeniu woli ojca?113 Jawi 
się wyłącznie jako ofiara bezduszności i machinacji swego ojca?114 Stanowi 
wzór córki posłusznej ojcu, gotowej podporządkować swoje własne cele bar-
dziej ogólnemu dobru wspólnemu?115. Odpowiedź na to pytanie może być wy-
łącznie efektem teoretycznych rozważań, gdyż sam tekst niczego jednoznacznie 
nie sugeruje. Jeszcze bardziej spekulatywne są hipotezy sugerujące, że mamy 
w opisie tego, co spotkało córkę Jefty, rodzaj historyzacji mitu o umierającej 
bogini/bogu lub kanejskiego rytuału płodności116. Znacznie bardziej sugestywna 
jest hipoteza, że całe wydarzenie stanowi uzasadnienie etiologiczne dla zwycza-
ju, o którym mowa w Sdz 11,39b-40 (H. Gunkel: wcześniejszy mit etiologicz-
ny; potem doroczne święto lamentacyjne; H.W. Herzberg: hieros logos jakie-
goś „dziewczęcego święta”)117. Słusznie zwraca uwagę Walter Gross118 na fakt, 
że konstrukcja opowiadania przesuwa akcent z ojca na córkę. O ile bowiem 
w swojej pierwszej mowie wskazuje ona na swego ojca i jego odpowiedzial-
ność za bieg zdarzeń, a swoją rolę sprowadza jedynie do poddania się konse-
kwencjom ślubowania dokonanego przez ojca, o tyle w swej drugiej przemowie 

111 Jeśli przyjąć wyjaśnienie proponowane przez Menachema Harana (Zebaḥ hajjamîm, „Vetus 
Testamentum” 19 (1969), s. 11-22), to zwrot mijjāmîm jāmîmȃ (w. 40aA) – „rok w rok”, „co 
roku”, oznacza bardziej regularność, niż okoliczności. W tym sensie akcent nie pada na przy-
czynę, czy źródło pochodzeniu tego zwyczaju.

112 Por. dyskusję [w:] W. Gross, Richter, s. 608.
113 M. Sjöberg, Wrestling, s. 68.
114 T.L. Bresinger, Judges, s. 135.
115 D.I. Block, Judges, s. 373. Pamela Reis (Reading the Lines: A Fresh Look at the Hebrew Bible, 

Peabody: Hendrickson 2002, s. 105-130, zwłaszcza s. 126) sugeruje wręcz, że córka znała treść 
ślubu ojca i dlatego wyszła jako pierwsza mu naprzeciw. Jest to jednak mało prawdopodobne 
nawet ze względów gramatycznych, gdyż waw w drugim zdaniu, jak pisze R.B. Chisholm jr. 
(A Commentary, s. 357), jest tu raczej do rozumienia jak sequential, a nie explicative.

116 Sceptycznie oceniając, cały szereg tego rodzaju hipotez wymienia W. Gross, Richter, s. 609.
117 Odniesienia bibliograficzne por. W. Gross, Richter, s. 609-610.
118 Tamże, s. 610.
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wyraźnie dba już o swoje sprawy, by w końcu złożyć dobrowolną ofiarę w służ-
bie – jak sama deklarowała – wyższych celów. Nie interweniuje w jej sprawie 
ani Jhwh, ani nikt z ludu. Jhwh, ani lud nie domagają się jednak również takiej 
ofiary. Autor biblijny zdaje się mówić: córka Jefty straciła życie w skutek wyko-
nania tego, co ślubował jej ojciec. „Przeżyła” jednak w śpiewie (dziękczynnym 
lub lamentacyjnym) wykonywanym cyklicznie przez córki izraelskie. Wpisuje 
się swoją postawą na pewno w grono, licznych w Księdze Sędziów, „mocnych 
kobiet” 119.

3.5. Pytanie o rolę i stosunek Boga do ślubu Jeftego

Pierwsze, co narzuca się przy lekturze opowiadania o ślubie Jefty, to fakt, 
że to JHWH planuje wybawienie Izraela w tej scenie (Sdz 11,29), i to On daje 
głównemu bohaterowi zwycięstwo (Sdz 11,32b). Jak się wydaje jest ono owo-
cem posiadania przez Jeftę „ducha Jhwh” (Sdz 11,29). Krótko mówiąc, Jefte 
jest po prostu osobą, którą Bóg wykorzystuje do realizacji swoich planów wo-
bec Izraela (Sdz 10,6-8.16.17-18). Z tego względu informacja o zasięgu teryto-
rialnym tej zwycięskiej wojny prowadzonej przez Jeftego (Sdz 11,32-33a) zo-
stała prawdopodobnie uzupełniona (DtrR) o podsumowujące sformułowanie 
obejmujące całego Izraela w. 33b (por. Sdz 3,30; 4,23; 8,28)120. W pierwot-
nym brzmieniu jednak sukces w tej wojnie był owocem walki prowadzonej 
przez samego tylko Jeftego. Prosił on Jhwh, aby wydał Ammonitów w jego 
ręce (w. 30b) i Jhwh w istocie wydał ich w jego ręce (w. 32b). Bez informacji 
z w. 29 i w. 33b można by sądzić, że jest to efektem ślubowania ze strony Jefty 
(ww. 30-31). Zastanawia jednak wspominane tu wielokrotnie milczenie Boga 
i narratora zarówno odnośnie momentu ślubowania, jak i potem, podczas wyko-
nania tego, co było przedmiotem ślubu.

Po zastosowaniu czasownika ‘ābar (Sdz 11,32a), który w swoim podstawo-
wym sensie oznacza „przejście przez”, można wysnuć także wniosek, że nie 
chodzi tu tylko o wojnę wyzwoleńczą spod obcego ucisku. Wyraźnie widać bo-
wiem, że to Jefte jest tu atakującym, a nie broniącym się przed Ammonitami 
(Sdz 11,32-33). W pewnym sensie nawet sam wywołuje konflikt z nimi (por. 
Sdz 11,27). Tymczasem nawet formuła oznajmująca, że Jhwh wydał Ammoni-
tów w ręce Jefty (Sdz 11,32b; por. 12,3), jak dotąd stosowana była na opisane 
wyłącznie wybawienie z opresji (Sdz 3,10; 4,7.14; 7,7.14-15). Agresywny cha-
rakter wojny toczonej przez Jeftę wydaje się też sugerować greckie tłumaczenie 
opisu tych wydarzeń (LXX: tłumaczy to, co czyni Jefte, dwoma czasownika-

119 Tamże.
120 W. Gross, Richter, s. 602.
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mi: diabainō – „przeprawić się przez” oraz parerchomai – „przejść przez”)121. 
Jefte zdaje się więc nie tylko oczyszczać Gilead122 z obecności agresora, ale 
wręcz wkracza na jego terytorium, zmuszając go do obrony. Opis druzgoczące-
go zwycięstwa, jakie Jefte odniósł nad Ammonitami (Sdz 11,33: makkȃ gĕdôlȃ), 
przypomina rodzaj Blizkriegu.

Milczenie Boga w obliczu samego ślubu złożonego przez Jeftę i po-
tem w momencie jego wypełnienia powinno więc zastanawiać. W tej kwestii 
w istocie, jak ujął to jeden z badaczy123: the text speaks volumes by its very 
silence. Nie możemy zapominać, że całe wydarzenie wpisane jest obecnie 
w kontekst teologii deuteronomistycznej i związanej z tym środowiskiem 
tradycje Prawa124. Ważne jest zatem zapoznanie związanych z nim prioryte-
tów. Jednym z nich jest zasada, że posłuszeństwo jest ważniejsze niż ofiary. 
Same ofiary, zwłaszcza z te z dzieci, to problem na marginesie dla autorów tej 
szkoły teologicznej125. Ślub Jeftego nie powinien był w ogóle być składany, bo 
poza tym, że należy do kategorii „przekupstwa” (Pwt 16,19), to brak w nim zo-
bowiązania do bezwarunkowego wypełnienia. Ponadto, gdyby Jefte rozumiał 
hierarchię (deuteronomistycznych) priorytetów, nigdy by takiego ślubu nie zło-
żył. A jeśli już, to nigdy by go nie wykonał w takich okolicznościach. W kon-
sekwencji Jefte spotyka się teraz nie tyle z Bogiem wskazującym mu ofiarę, 
której żąda On w zamian za zwycięstwo nad wrogami, ale z konsekwencjami 
swego nieroztropnego ślubu126.

Milczenie Boga nie usprawiedliwia czynu Jeftego. Ocena ze strony córki 
(w. 36) także nie jest próbą usprawiedliwienia go w tej kwestii i raczej trudno 
uznać ją za echo głosu narratora. Zdaniem niektórych badaczek127, swoimi sło-
wami, usprawiedliwia ona jednak zarówno Boga, jak i samego Jeftę. Nie wydaje 
się jednak, że w słowach dziewczyny wybrzmiewa jakiekolwiek usprawiedliwie-
nie ojca. To jedynie stwierdzenie suchych zasad. Bóg tym bardziej nie potrzebu-
je tu takiego usprawiedliwienia. W słowach córki nie wybrzmiewa także ironia 
w reakcji na wyrzuty ojca (w. 35). Jeśli już, to zawarta jest w przemowie córki 
opinia wspomnianego prawa deuteronomistycznego (por. Pwt 23,22-24). W pra-
wie tym kwestia ewentualnych ofiar z ludzi, a ściślej mówiąc z dzieci, nie ma 

121 J.M. Sasson, Judges 1-12, s. 436-437.
122 Choć tekst hebrajski ma dwie różne punktacje (Sdz 11,17: bammiṣppāh; Sdz 11,34: 

hammiṣppāh; Sdz 11,29: miṣpēh) Mispa wydaje się być miejscem zamieszkania Jefty, którego 
ten bronił, a potem, do którego powrócił, po wygranej wojnie.

123 C. Brown, Joshua, Judges, Ruth, (NIBCOT 5), Peabody MA: Hendrickson 2000, s. 231.
124 D. Janzen, Why, s. 339-357.
125 Tamże, s. 345.
126 W. Gross, Richter, s. 603.
127 E. Fuchs, Sexual Politics in the Biblical Narrative: Reading the Hebrew Bible as a Woman, 

(JSOT.S 310), Sheffield: Academic Press 2000, s. 193.
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jednak precyzyjnego sformułowania (por. Pwt 12,29-31; 18,10: wspominany za-
kaz przeprowadzania przez ogień). Być może jest to powód, dla którego siła ob-
razu staje się teraz najlepszym (krytycznym?) komentarzem do tych niejasnych 
wypowiedzi i bezwzględnego wymogu wypełnienia ślubów128.

Postawa Jefty, w świetle Księgi Sędziów, to kolejny krok w odsłanianiu po-
stępującego kryzysu w sposobie sprawowaniu władzy. Kolejne i dalej jeszcze 
idące odstępstwo od ideału zarysowanego na początku, w prezentacji posta-
ci Otniela (Sdz 3,7-11). Jefte to przykład, że Izraelici oddają Bogu cześć jak 
Kananejczycy i postępują jak Kananejczycy (por. dalej inwazja Efraimitów na 
Gilead, a więc czyn naśladujący Ammonitów129). Chodzi zatem o podstawo-
wy teologumenonon w teologii deuteronomistycznej (most important motif)130. 
Milczenie Boga nie musi więc oznaczać tu akceptacji czy przyzwolenia (por. 
Mi 6,6-8) na zachowanie ze strony Jefty131. Może być wręcz uznane za wyraz 
milczącej dezaprobaty, która swój wyraz znajdzie w późniejszych wydarzeniach 
kończących epokę sędziów.

3.6. Perspektywa kanoniczna

Nawet jeśli od strony krytyki literackiej opowiadania z Sdz 11,29-40 nic 
nie łączy z opowiadaniem z Rdz 22, to związek obu wyraźnie widoczny jest 
na poziomie lektury kanonicznej132. Często przytaczana natomiast scena z 1Sm 
14,24-26.43-45, w mniejszym stopniu traktowana może być jako paralela do 
Sdz 11,29-40, gdyż tam decydującą rolę w zmianie ostatecznego postanowienia 
odgrywa lud. W Sdz 11,29-40 i Rdz 22 ten czynnik jest tymczasem w ogóle nie-
obecny133. W obu tych opowiadaniach (Sdz 11 i Rdz 22) natomiast ludzki boha-
ter i Jhwh działają niejako wbrew obopólnym oczekiwaniom. Jak zauważyliśmy 
podczas analizy, istotną rolę w zrozumieniu Sdz 11,29-40 odgrywa kontekst 
deuteronomistyczny tej perykopy. Prawo Jhwh (deuteronomistyczne) zakazuje 
prawdopodobnie ofiar z dzieci (Pwt 12,31; 18,10), ale jak zauważyliśmy, czyni 
to nieprecyzyjnie. Tym razem dodatkowo chodzi jeszcze o jedyną córkę, która 
nawet nie powinna być brana pod uwagę jako potencjalna ofiara. W przypadku 
ofiar zastępczych późniejsze Prawo podawało jasny taryfikator wykupu, tak aby 
ominąć groźbę tego rodzaju ofiar (Kpł 27,1-8; por. też Kpł 5,4-6). Wszystkie 
te teksty od Rdz 22 po Kpł 27, postrzegane razem (perspektywa kanoniczna), 

128 R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 362.
129 D. Janzen, Why, s. 352-353.
130 Tamże, s. 341.
131 R.B. Chisholm jr., A Commentary, s. 364-365.
132 W. Gross, Richter, s. 597; por. też B.G. Webb, The Book, s. 335.
133 Tak słusznie W. Gross, Richter, s. 597.
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zdaniem Walter’a Gross’a134, komplikują odpowiedź na pytanie o nie tyle 
o rolę Jeftego w badanym przez nas opowiadaniu, ile o stosunek Jhwh do tego, 
co ślubował, a potem wypełnił tenże Jefte. Czemu nie ma już tu wyraźnej 
dezaprobaty? 

Lektura kanoniczna stwarza nam pewną interesującą perspektywę w spojrze-
niu na Sdz 11,29-40 i opisane w tej perykopie wydarzenie135. W Rdz 22 to sam 
Jhwh daje Abrahamowi rozkaz, aby złożył swego „jedynego, umiłowanego syna” 
w ofierze całopalnej (Rdz 22,2). Od początku jednak czytelnik wie, że chodzi wy-
łącznie o próbę (Rdz 22,1). Jefte natomiast z własnej wyłącznie inicjatywy ślubu-
je złożenie ofiary z człowieka, którym ostatecznie okazuje się jego „jedyna córka 
(tj. jedyne dziecko)” (Sdz 11,34). Abraham pozostawia Izaaka w niepewności, co 
do jego losu, zaś Jefte rozmawia o tym „otwarcie” z córką. Abraham gotów jest 
posłusznie wypełnić nakaz i pozostaje milczącym, Jefte zaś głośno lamentuje nad 
koniecznością złożenia ofiary z córki. Izaak stawia tylko jedno pytanie: o to, „gdzie 
jest ofiara?”, i potem posłusznie podąża za ojcem. Córka Jefty dużo rozmawia z oj-
cem, akceptuje konsekwencje złożonego przez niego ślubu i przejmuje inicjatywę 
w jego realizacji. Sposób opisu składania ofiary przez Abrahama jest „detaliczny”. 
W przypadku Jeftego narracja poświęcona samej ofierze jest krótka i – jak już za-
uważyliśmy – nie do końca nawet jasna. Wreszcie najważniejsze: Boży posłaniec 
ostatecznie powstrzymuje jednak ofiarę Abrahama, zaś w przypadku Jeftego nic 
i nikt nie przeszkadza mu złożyć jego córki w ofierze. Abrahamowi, w nagrodę 
za ufność posłuszeństwo Jhwh obiecuje niezliczone potomstwo, zaś Jefte, po zło-
żeniu w ofierze swej córki, pozostaje bezpotomnym. Fakt, że Jhwh w Rdz 22,12 
uzasadnia swój rozkaz testem na bojaźń bożą, zdanym notabene przez Abrahama, 
pozwala teraz wnioskować, że milczenie Jhwh wobec Jefty w Sdz 11,34-40 po-
traktować powinniśmy jako wyraz dezaprobaty, jeśli wręcz nie karę dla Jefty (tak 
W. Gross). Patrząc na tę kanoniczną perspektywę od strony krytycznoliterackiej, 
bardziej przekonująca wydaje się dziś opinia, że to Rdz 22 stanowiło teologiczną 
reakcję na Sdz 11,29-40, a nie odwrotnie.

W kanonicznym kształcie Jhwh zatem nie akceptuje ofiar z ludzi/dzie-
ci. Czy ta dezaprobata wobec takich ofiar widoczna jest już także w starszym 
opowiadaniu z Sdz 11,29-40? Bóg jest „zaangażowany” w wydarzenia po-
przez fakt udzielenie Jeftemu swego ducha (duch Jhwh; w. 29) i wydanie Am-
monitów w jego ręce (w. 32b). Można w tym widzieć wypełnienie przez Jhwh 
„Jego” części z warunkowego ślubowania Jefty (tak, jeśli lekturę perykopy 
zaczniemy od w. 30; por. ww. 30b i 32b), lub czysto przypadkowe powiąza-
nie z warunkiem Jefty (tak, jeśli lekturę zaczniemy od w. 29). W takim uję-
ciu Jefte jest tylko narzędziem w ręku Jhwh. Ewentualna zbieżność pomiędzy 
134 Tamże, s. 597.
135 Tamże, s. 620.
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ślubem Jeftego i efektem bitwy: warunek i wypełnienie (ww. 30b.32b) są 
wówczas czysto przypadkowe. Jhwh w żaden sposób nie wypowiada się tu ani 
w kwestii samego ślubu, ani w kwestii związanej z nim ofiary z człowieka. 
Co najważniejsze, tej ofiary się nie domaga, ale też w jej złożeniu nie prze-
szkadza. Milczy! Brak nawet, jak zauważyliśmy, stosownego komentarza 
w tej materii ze strony narratora. Tak, jakby chciał powiedzieć swoim czytel-
nikom, że tego rodzaju zachowania nie godne są nawet jakiegokolwiek post-
scriptum. Nie ma nawet opisu reakcji ocalonych przez Jefte Gileadytów. Nie 
wspomina się ich radości ze zwycięstwa, ani ich stosunku do ofiary Jeftego 
(por. 1Sm 14,45; 2Krl 3,27). Córka Jefty traktowana jest tu przez ojca wyłącz-
nie przedmiotowo. Poprzez to posłuszeństwo, zdobywa sobie jednak z czasem 
podmiotowość w opowiadaniu136.

Jefte nie jest jednak postacią jednoznacznie negatywną. W swoim dążeniu 
do zwycięstwa zwraca się ku Bogu jedynie w niewłaściwy sposób. Podąża dro-
gą „Kananejczyków”, a powinien zachować się jak Izraelita (przykład Otniela 
z Sdz 3,10-11 i Abrahama z Rdz 22). Sądził, że poprzez ślubowanie (nie po-
przez ducha Jhwh: w. 29)137 osiągnął zwycięstwo. Chciał wręcz tym ślubem 
je sobie wcześniej zapewnić (ww. 30-31). Gdy ujawniła się absurdalna strona 
jego ślubu (ww. 34-35), nie dokonał jednak żadnej właściwej refleksji. Nie było 
w nim gotowości do otwarcia się na to, co jest rzeczywistą wolą Boga, a co tyl-
ko jego ludzkim domysłem na temat tej woli (taką postawę reprezentuje Abra-
ham w Rdz 22). Jest w tej historii miejsce na tragizm postaci138. Obraz czło-
wieka poszukującego Boga, ale zarazem popełniającego błędy, z których nie 
potrafi się w odpowiednim momencie wycofać. Czy jest też krytyka deuteroni-
mistycznej zasady z Pwt 23,22-24 o nieodwołalności ślubowana139? Sdz 11,36 
i akcent położony tam na konieczność wypełnienia tego, co się ślubowało, może 
sugerować, że tak. W tym momencie – jak słusznie zauważa Walter Gross140 – 
czytelnik zadaje sobie najbardziej ważkie pytanie, czemu nie zostało to rozwi-
nięte dalej. Uderza brak w tym miejscu jakiegokolwiek komentarza. W związku 
z tym – idąc dalej śladem myśli Gross’a – postawa Jefty, a ściślej rzecz ujmując, 
jej religijna ocena, stają się jeszcze bardziej ambiwalentne.

136 W. Gross, Richter, s. 617.
137 Teza, że ślubowanie mogło dokonać się pod wpływem tego ducha, jest moim zdaiem mało 

prawdopodobna, ale nie da się jej jednoznacznie wykluczyć (por. Sdz 11,11c.30) (tak G. Hent-
schel cytowany [w:] W. Gross, Richter, s. 618).

138 J.C. Exum, The Tragic Vision, s. 59-83.
139 Powiązanie obu testów sugeruje m.in. H.D. Neef, Jephta, s. 217; krytyczny wydźwięk tekstu 

akcentuje zaś M. Bauks, La fille sans nom, la fille de Jephté, „Études Théologiques et Religieu-
ses“ 81 (2006), s. 81-93.

140 W. Gross, Richter, s. 618.
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Być może ta ambiwalentność w ocenie wynikająca z pierwotnej wersji opo-
wiadania właśnie była powodem redakcyjnego retuszu (tzw. DtrR: w. 33bB)141, 
który – poprzez tzw. formułę poddania (niem. Beugeformel) – wpisuje sukces 
Jefty w serię interwencji zbawczych Boga (dokonywanych poprzez sędziów) na 
rzecz całego Izraela (por. Sdz 3,30: Ehud; Sdz 4,23: Barak; Sdz 8,28: Gede-
on). W ten sposób zwycięstwo nad Ammonitami staje się jednoznacznie owocem 
udzielonego w tym celu (!) ducha Jhwh, a nie odpowiedzią Boga na ślub złożony 
przez Jeftego. Podobnie zresztą uzupełnienie z w.29b, być może przygotowują 
bratobójczą wojnę Efraimitów z mieszkańcami Gileadu (Sdz 12,1-6: naśladowa-
nie zachowania Ammanonitów), a Sdz 12,7 (także klasyfikowane jako DtrR)142 
umieszcza Jeftego ostatecznie w gronie bohaterów, których znamy z Sdz 2,16.18 
i pokazuje go jako narzędzia w ręku Jhwh, wybierane przez Boga w celu ocale-
nia Izraela. Według późniejszej oceny (1Sm 12,11) Jefte jest wręcz zaliczany do 
grona czterech głównych wybawców Izraela z czasów przed powstaniem monar-
chii (jak Jerubbal= Gedeon, Bedan [LXX: Barak], Samuel)143.

W ten sposób późniejszy redaktor jednoznacznie akcentuje, że Jhwh w cza-
sach sędziów był przeciwny ofiarom z ludzi (Pwt 12,31) i przypadki tego ro-
dzaju, składanie takich ofiar w sytuacjach kryzysowych, traktować należy wy-
łącznie jako barbarzyńskie, kananejskie zwyczaje (por. 2Krl 3,26-27). Milczenie 
Jhwh jest zatem oznaką dezaprobaty, wręcz wyrazem gniewu Bożego (por. Sdz 
10,7)144. Ten gniew wobec Izraela (Sdz 10,16c) zostaje zakończony wybawie-
niem z ucisku Ammonitów. Jaki jest stosunek Jhwh do ślubu Jefty, pozostaje 
w jakimś sensie nie sprecyzowane. O jednoznacznie negatywnym stosunku 
Boga w tym względzie przekonuje nas ostatecznie jedynie lektura kanoniczna 
tego tekstu w jego aktualnym, zarówno bliskim i dalszym kontekście.

Zakończenie

Analiza Sdz 11,29-40 oraz jej szerokiego, kanonicznego kontekstu, do-
konana powyżej, pozwala sądzić, że opowiadanie o ślubie Jeftego stanowiło 

141 Tak W. Gross, Richter, s. 565.618.
142 Tak W. Gross, Richter, s. 565, 567, 618.
143 „Historyczna” wypowiedź z 1Sm 12,7-12 przypomina mowy z Joz 23-24 oraz 1Krl 8,12-61 

i jako taka robi wrażenie późniejszego redakcyjnego uzupełnienia. W. Dietrich (Samuel, BK 
VIII1/7, Neukirchen-Vluyn: Neukirchener Verlag 2010, 529-535, zwłaszcza s. 534) klasyfikuje 
1Sm 12 w całości (z kilkoma późniejszymi glosami) jako tekst przynależny do DtrN, a więc 
jako późniejszą korektę deuteronomistyczną.

144 J.C. Exum (Tragedy, s. 60) pisze o „milczącej, jeśli nie wręcz wrogiej transcendencji” Boga. 
Por. jednak por. jednak Sdz 10,11-14 klasyfikowane jako postdeuteronomistyczne uzupełnie-
nie, tak W. Gross, Richter, s. 555.
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pierwotnie swego rodzaju „obrazowy” komentarz do przepisów Prawa deute-
ronomistycznego. Zachowanie Jeftego odczytać można było jako krytykę „ła-
pówkarskiego” podejścia do Jhwh, pochopnego składania ślubów, czy wręcz 
przykład „kary” za takie nierozsądne ślubowania. Dla autorów deuteronomi-
stycznych Jefte to kolejny z przywódców opisanych w Księdze Sędziów, którzy 
stopniowo dewaluują swoją rolę zarówno w oczach Boga, jak i narodu. Opo-
wiadanie o Jeftem w swej „oryginalnej” wersji nie rozstrzygało jednak jedno-
znacznie o stosunku Boga Izraela do kwestii ofiar z ludzi (z dzieci), a wspo-
mniane Prawo deuteronomistyczne, było w tej materii nieprecyzyjne. Drobne 
korekty redakcyjne (głównie w. 33b), które wpisały ostatecznie zwycięstwo 
Jeftego w zbawcze działania Boga na rzecz Izraela, wyeliminowały wraże-
nie, że mogłoby ono być odpowiedzią Jhwh na ślubowanie Jeftego (w. 30b – 
w. 32b). Późniejsza perspektywa kanoniczna pozwala ostatecznie całe zajście 
postrzegać jako naganny przykład i naśladowanie Kananejczyków, a nie krocze-
nie drogami przodków (Rdz 22).

Streszczenie

Przedmiotem analizy jest w tym artykule ślub złożony przez Jeftego i ofiara złożona 
z jego jedynej córki jako jego skutek. Celem analizy jest odpowiedź na pytanie o sto-
sunek Boga to tego wydarzenia. Sdz 11,29-40 rozpatrywane jest tu zarówno od strony 
krytycznoliterackiej, jak i z kontekście kanonicznym. Pierwsza perspektywa, w połącze-
niu z analizą egzegetyczną, pozwala sądzić, że test w swoim pierwotnym kształcie, był 
dość ambiwalentny w ocenie całego wydarzenia. Jego negatywną ocenę ofiar z dzieci 
można jedynie wywnioskować z szeroko rozumianego kontekstu deuteronomistycznego, 
w którym całe wydarzenie nabiera cech ilustracji skutków niejasności przepisów (Pwt 
12,31; 18,10) i zbyt literalnego ich wypełniania (Pwt 23,22-24). Jest też zarazem ostrze-
żeniem przed próbami manipulowania Bogiem poprzez proponowanie Mu „łapówek” 
(Pwt 16,19). W szerszym, kanonicznym kontekście (zwłaszcza w relacji do Rdz 22), Sdz 
11,29-40 jawi się już jednoznacznie, jako wydarzenie oceniane negatywnie, a sam Jefte – 
choć szczerze poszukujący Boga, prezentuje się bardziej jako naśladowca Kananejczy-
ków, a nie wyznawca Boga Izraela.

Słowa kluczowe: Jefte, Abraham, córka Jeftego, ślubowanie, ofiary z dzieci, duch Jah-
we.
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Abstract

Violence (not) willed by God ((Judges 11:29-40; Genesis 22:1-19)?

The analysis presented in this paper focuses on Jephthah’s vow and his sacrifice of-
fered to God of his only daughter as its consequence. The purpose of this analysis is to 
answer the question about God’s attitude to this event. In Judges 11:29-40, this is consid-
ered both in terms of literary criticism and in the canonical context. The first perspective, 
in combination with the exegetical analysis, suggests that this test in its original form 
was quite ambivalent in the assessment of the entire event. Its negative assessment of 
child sacrifice can only be inferred from the broadly understood deuteronomistic context 
in which the entire event takes on the characteristics of illustration of the effects of vague 
provisions (Deuteronomy 12:31; 18:10) and too literal fulfilment of them (Deuteronomy 
23:22-24). At the same time, it is also a warning against attempts to manipulate God by 
offering “bribes” to Him (Deuteronomy 16:19). In the broader canonical context (espe-
cially in relation to Genesis 22), Judges 11:29-40 already appears clearly as a negatively 
assessed event, while Jephthah – though sincerely seeking God – presents himself more 
as a follower of the Canaanites and not a follower of the God of Israel.

Keywords: Jephthah, Abraham, Jephthah’s daughter, vow, child sacrifice, spirit of Je-
hovah.
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Szczecin

Zdolność osób z zespołem Aspergera do zawarcia 
małżeństwa w świetle kan. 1095 n. 3 

Kodeksu Prawa Kanonicznego

Wstęp

Prawodawca kościelny tworząc i odczytując normy dotyczące ważnego za-
wierania małżeństwa ma na celu zarówno ochronę sakramentu małżeństwa, jak 
i uchronienie wiernych przed wchodzeniem w relacje, które z obiektywnych 
przyczyn nie pozwalają na nawiązanie trwałej wspólnoty życia i zbudowanie 
wzajemnego szczęścia małżonków. Przykładem takiej normy, odczytanej z pra-
wa naturalnego, jest ta zawarta w kan. 1095 n. 3 KPK, zawierająca stwierdze-
nie, że niezdolni do zawarcia małżeństwa są ci, którzy z przyczyn natury psy-
chicznej nie są zdolni do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich. Jednym 
ze źródeł owej niezdolności mogą być zaburzenia rozwojowe, które mogą spra-
wiać, że osoba nimi dotknięta, będzie niezdolna do podjęcia choćby jednego 
z istotnych obowiązków małżeńskich. W niniejszym artykule spróbujemy odpo-
wiedzieć na pytanie, czy zdolność do zawarcia małżeństwa mają osoby z zabu-
rzeniem rozwojowym w postaci zespołu Aspergera. Zakres pracy, ograniczony 
formą artykułu, nie pozwala oczywiście na szczegółową analizę kan. 1095 n. 3, 
skupimy się raczej wpływie skutków zaburzenia na zdolność do funkcjonowa-
nia w kanonicznym małżeństwie.

1. Opis kliniczny zespołu Aspergera

Pierwsze opisy przypadków dzieci z zespołem objawów zwanych dzisiaj 
„zespołem Aspergera” pojawiły się w latach dwudziestych i czterdziestych 

1 Dariusz Mazurkiewicz – ks. dr, adiunkt w Katedrze Prawa Kanonicznego na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl
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ubiegłego stulecia2. Szczególną zasługę wniósł wiedeński pediatra Hans Asper-
ger, który w 1944 r. opublikował pracę na temat psychopatii autystycznej, 
w której opisał specyficzne – prezentowane głównie przez chłopców – wzor-
ce zachowań, obejmujące brak empatii, ograniczoną zdolność budowania przy-
jaźni, sztywne zachowanie jakimś tematem oraz niezgrabną motorykę3. Praca 
Aspergera początkowo przeszła bez echa, a rozgłos zyskała dopiero w 1981 r., 
dzięki Lornie Wing, która też po raz pierwszy użyła terminu „zespół Asperge-
ra” na oznaczenie chorych prezentujących specyficzny profil zachowań spo-
łecznych, lingwistycznych i poznawczych podobnych do opisanych w pra-
cy wiedeńskiego lekarza4. Wspomniani badacze nie podali jednak własnych 
propozycji kryteriów diagnostycznych i przez długi czas nie były one wyraź-
nie zdefiniowane5. Próbę stworzenia formalnych kryteriów diagnostycznych 
podjęli szwedzcy badacze Carina i Christopher Gillbergowie, którzy do za-
sadniczych objawów zaliczyli: zaburzenia w sferze relacji społecznych (przy-
najmniej w dwóch zakresach spośród następujących: nieudolność w interakcji 
z rówieśnikami, brak chęci nawiązywania interakcji z rówieśnikami, słabe ro-
zumienie sygnałów społecznych), całkowicie pochłaniające ograniczone zainte-
resowania (przynajmniej jedna cecha z następujących: wykluczenie innych za-
interesowań, przywiązanie do powtarzalności, większe wykorzystanie pamięci 
niż rozumienia), powtarzające się rutynowe zachowania i rytuały, które mogą 
(jedna z następujących cech: angażować siebie, angażować innych ludzi), za-
burzenia w ekspresji i rozumieniu mowy (przynajmniej trzy z następujących 
cech: opóźniony rozwój, powierzchownie perfekcyjny język ekspresyjny, for-
malny i pedantyczny język, nietypowa prozodia, dziwne brzmienie głosu, za-
burzona zdolność rozumienia obejmująca błędną interpretację znaczeń do-
słownych i ukrytych), zaburzenia w komunikacji niewerbalnej (co najmniej 
jedna z następujących cech: ograniczona gestykulacja, niezdarna lub niezręczna 
mowa ciała, ograniczona ekspresja mimiczna, nieadekwatna mimika, osobli-
we, chłodne spojrzenie) i niezgrabność ruchowa6. Z kolei grupa badaczy pod 
przewodnictwem P. Szatmariego za kryteria diagnostyczne uznała: samotnictwo 

2 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych u osób z zespołem Aspergera, Warszawa 2012, 
s. 15.

3 Zob. H. Asperger, „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa, [w:] Autyzm i zespół Asper-
gera, U. Frith [red.], Warszawa 2005, s. 49-114.

4 Zob. L. Wing, Aspergerʹs syndrome: a clinical account, „Psychological Medicine” 11 (1981), 
s. 115-129; tenże, Związek między zespołem Aspergera i autyzmem Kannera, [w:] Autyzm i ze-
spół Aspergera, U. Frith [red.)], Warszawa 2005, s. 115-149.

5 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 19.
6 Ch. Gillberg, C. Gillberg, Asperger syndrome- some epidemiological considerations: a re-

search note, „Journal of Child Psychology and Psychiatry” 30 (1989), s. 631-638; A. Bryńska, 
Badanie funkcji semantycznych, s. 19-20, 237-238.
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(występowanie co najmniej jednej z następujących cech: brak bliskich przyja-
ciół, unikanie innych ludzi, brak zainteresowania zawieraniem przyjaźni, bycie 
samotnikiem), zaburzone interakcje społeczne (co najmniej jedna z następują-
cych cech: zwracanie się do ludzi jedynie wtedy, gdy chodzi o spełnienie jego 
potrzeb, niezdarne kontakty społeczne, jednostronne reakcje na rówieśników, 
trudności w wyczuwaniu emocji innych ludzi, oderwanie – brak reakcji na od-
czucia innych ludzi), zaburzona komunikacja niewerbalna (co najmniej jedna 
z następujących cech: ograniczona ekspresja mimiczna, brak możliwości od-
czytywania emocji z mimiki dziecka, brak zdolności porozumiewania się spoj-
rzeniami, niepatrzenie na innych, niewykorzystywanie gestów rąk jako środka 
ekspresji, wykonywanie szerokich i niezdarnych gestów, zbyt bliskie podcho-
dzenie do innych osób) i dziwaczna mowa (co najmniej dwie z następujących 
cech: nienormalna fleksja, mówienie zbyt wiele lub zbyt mało, brak spójności 
w konwersacji, idiosynkratyczne użycie słownictwa, repetytywność mowy)7.

Większość autorów jest zgodnych, że osoby z zespołem Aspergera należą do 
spektrum autystycznego, ale postrzegają te osoby jako różniące się od innych 
osób autystycznych, lepiej komunikujące się, a przez to mające większą szansę 
na udaną adaptację społeczną8. M. Pecyna definiuje zespół Aspergera w zesta-
wieniu z autyzmem jako:

zaburzenie o niepewnej nozologii, charakteryzujące się tymi samymi nieprawi-
dłowościami w zakresie interakcji społecznych co autyzm, tzn. ograniczonym, stereo-
typowym repertuarem zainteresowań i aktywności. Od autyzmu różni się ono przede 
wszystkim brakiem ogólnego opóźnienia lub upośledzenia rozwoju mowy i funkcji po-
znawczych. Zaburzeniu temu towarzyszy często tendencja do utrzymywania się zabu-
rzeń w wieku młodzieńczym i w życiu dorosłym, zaś w początkach wieku dojrzałego 
pojawiają się sporadyczne epizody psychotyczne (psychopatia autystyczna lub zaburze-
nia schizoidalne charakterystyczne dla okresu dzieciństwa)9.

7 P. Szatmari [i in.], Aspergerʹs syndrome and autism, comparison of early history and outcome, 
„Developmental Medicine and Child Neurology” 31 (1989), s. 709-720; A. Bryńska, Badanie 
funkcji semantycznych, s. 239.

8 Charakterystycznymi wyróżnikami dla zespołu Aspergera (odróżniającymi to schorzenie od 
autyzmu) mogą być: spokój u niemowląt, specyficzne zachowania lingwistyczne przejawiające 
się w pedantyczności wypowiedzi pod względem gramatycznym i fonetycznym, zaburzenia za-
chowania w kontaktach społecznych, problemy z rozumieniem i odbiorem emocji, opóźniony 
rozwój mowy, specyficzne i wąskie zainteresowania, ograniczenie sprawności ruchowej, pod-
wyższony poziom lęku, diagnozowanie zespołu w wieku 7-15 lat, po pierwotnie postawionej 
diagnozie autyzmu, J. Błeszyński, Charakterystyka zespołu Aspergera, [w:] Terapia rucho-
wa osób z zespołem Aspergera, implikacje praktyczne, Z. Szot [red.], Łódź 2011, s. 36-37; 
U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, [w:] Autyzm i zespół Asperger, tenże [red.],Warszawa 
2005, s. 20.

9 M. Pecyna, Psychologia kliniczna w praktyce pedagogicznej, Warszawa 1998, s. 106-107.
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Zaburzenie po raz pierwszy zostało uznane za jednostkę kliniczną w 1993 
i umieszczone w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Zaburzeń ICD-1010. 
W kolejnym roku zaburzenie znalazło się w klasyfikacji DSM-IV11, przy czym 
jak zauważają lekarze, kryteria wskazane w tych klasyfikacjach nadal pozosta-
ją dyskusyjne12. W DSM –V nastąpiła zmiana w klasyfikacji tego zaburzenia 
rozwojowego i oznaczane do tej pory jako trzy oddzielne jednostki: zaburzenia 
autystyczne, zespół Aspergera i PDD-NOS (całościowe zaburzenie rozwoju nie-
zdiagnozowane inaczej), zastąpiono jedną jednostką pod nazwą zespół zaburzeń 
autystycznych. Wprowadzono także trójstopniową klasyfikację w zależności od 
stopnia nasilenia objawów i ich wpływu na zdolność do codziennego funkcjo-
nowania13.
10 Według ICD-10 kryteria zespołu Aspergera (F 84.5.) są następujące: a) brak opóźnienia w roz-

woju mowy i funkcji poznawczych: używanie pojedynczych słów przed ukończeniem 2. roku 
życia, a komunikatywnych zdań przed ukończeniem 3. roku życia; umiejętności praktyczne, 
zachowania adaptacyjne oraz zainteresowanie otoczeniem zgodnie z normami rozwojowy-
mi w trzech pierwszych latach życia; szczególe umiejętności – najczęściej związane z jakimś 
tematem (niekonieczne do postawienia diagnozy); b) minimum dwie z poniższych trudności 
w relacjach społecznych: zaburzony kontakt wzrokowy, mimika, postawa ciał lub gestykula-
cja; trudności w prawidłowych relacjach z rówieśnikami; brak empatii (nieadekwatne lub „zbyt 
dorosłe” reakcje na sytuacje społeczne, często słaba integracja zachowań społecznych, emo-
cjonalnych, umiejętności komunikacji; brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi, posiadania 
wspólnych zainteresowań lub osiągnięć; c) przynajmniej jedno z poniższych zachowań: ste-
reotypowe i ograniczone zainteresowania, powtarzanie rytuałów i niepraktycznych czynności; 
powtarzające się ruchy (np. trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, ruchy całego ciała); 
zaabsorbowanie częściami przedmiotów lub elementami materiałów (kolor, faktura, dźwięk); 
d) brak rozpoznania innych zaburzeń rozwojowych, schizofrenii prostej, zaburzenia schizoty-
powego, obsesyjno – kompulsywnego, anankastycznego zaburzenia osobowości czy reaktyw-
nego utrudnienia nawiązywania relacji społecznych w dzieciństwie lub nadmiernej łatwości 
w nawiązywaniu tych kontaktów.

11 Według DSM-IV, aby stwierdzić u dziecka zespół Aspergera, muszą występować następujące 
objawy: a) minimum dwa z poniższych zaburzeń w relacjach społecznych: trudności w zacho-
waniach niewerbalnych (na przykład w nawiązywaniu i utrzymywaniu kontaktu wzrokowego, 
mimice twarzy, gestykulacjach regulujących interakcje społeczne); niezdolność do nawiązywa-
nia kontaktów z rówieśnikami; brak potrzeby wspólnej zabawy z innymi (zabawa obok innych 
dzieci), posiadania wspólnych zainteresowań lub osiągnięć, brak empatii; b) przynajmniej jed-
no z poniższych zachowań: intensywne, stereotypowe zainteresowania; sztywne powtarzanie 
rytuałów; powtarzające się ruchy (a przykład trzepotanie lub kręcenie rękami lub palcami, ru-
chy całego ciała; zainteresowanie częściami obiektów (na przykład kołami samochodów lub 
pantografami na tramwajach); c) niepowodzenia w ważnych sferach życia (społecznych, za-
wodowych) wynikające z powyższych zaburzeń; d) brak znaczącego opóźnienia w rozwoju 
mowy, rozwoju funkcji poznawczych, umiejętności praktycznych, zachowań adaptacyjnych 
(oprócz interakcji społecznych) oraz zainteresowania otoczeniem; e) brak rozpoznania innego 
uogólnionego zaburzenia rozwojowego lub schizofrenii. 

12 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 20.
13 https://autyzmwszkole.com/category/zaburzenia-ze-spektrum-autyzmu-po-zmianach-w-

dsm-v/, (30.09.2017).
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Wyniki przeprowadzanych badań dowodzą, że pełen obraz zespołu Asperge-
ra występuje w populacji z częstotliwością 3-4/1000 dzieci przed ukończeniem 
10 roku życia14, przy czym znacznie częściej typowe objawy zaburzenia rozwi-
jają się u chłopców15. Badania skłoniły także do wniosku, że obraz kliniczny 
prezentowany przez dziewczynki odbiega często od klasycznego wzorca, a one 
same radzą sobie lepiej w relacjach społecznych i prezentują wzorce zaintere-
sowań inne niż chłopcy, przez co zespół Aspergera jest u nich znacznie rzadziej 
diagnozowany16. Trzeba także zauważyć, że z racji trudności w diagnozowaniu 
tego zaburzenia, często dochodzi do niego dopiero w wieku dorastania lub na-
wet dorosłości, kiedy to objawy stają się często bardziej widoczne. Dodatkowo 
czynnikiem utrudniającym rozpoznanie zespołu Aspergera jest częste współwy-
stępowanie objawów innych zaburzeń17. Należą do nich: zaburzenia depresyj-
ne, zaburzenia lękowe i obsesyjno – kompulsywne, zaburzenia psychotyczne, 
w tym schizofrenia oraz zaburzenia tikowe i zespół nadpobudliwości psychoru-
chowej18. Trzeba również zauważyć, że trudność w rozpoznaniu zespołu wynika 
również z faktu, że szczegółowe testy są dopiero na etapie tworzenia19.

Przyczyny powstawania zaburzenia nie znalazły jak dotąd pełnego wyjaśnie-
nia. „Przyjmuje się, że jest to zaburzenie o podłożu neurologicznym, uwarunko-
wanym konstytucyjnie i przekazywanym genetycznie, przy czym podkreślany jest 
istotny wpływ na jego obraz innych czynników biologicznych, takich jak niepra-
widłowości w rozwoju lub uszkodzenie OUN (ośrodkowy układ nerwowy), poja-
wiających się w okresie prenatalnym, perinatalnym lub postnatalnym”20. Poświad-
czeniem są najnowsze badania, które wskazują, że 46% rodziców dzieci, które 
mają zespół Aspergera, wykazuje podobny profil zachowań i cechy zespołu21.

14 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 20-21, zob. J. Błeszyński, Charakterystyka ze-
społu Aspergera, s. 34-35.

15 Pomimo niepełnych danych badacze sugerują że zaburzenie to może manifestować się w pro-
porcjach od czterech chłopców na jedną dziewczynkę do dziesięciu chłopców na jedną dziew-
czynkę, zob. J. Kruk-Lasocka, Autyzm czy zespół Aspergera. Wpływ rozbieżności diagnostycz-
nych na oddziaływanie terapeutyczne, [w:] Autyzm wyzwaniem naszych czasów, T. Gałkowska, 
J. Kossewska [red.], Kraków 2000, s. 23.

16 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 21; zob. A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera. Inny 
mózg. Inny umysł, Gdańsk 2009, s. 22-29.

17 Zob. J. Kruk-Lasocka, Autyzm czy zespół Aspergera, s. 16-17.
18 Zob. A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 31-37; zob. D. Tantam, Zespół Aspergera 

w wieku dorosłym, [w:] Autyzm i zespół Aspergera, U. Frith [red.], Warszawa 2005, s. 206-217; 
A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 14.

19 Jednym z aktualnie używanych jest australijska skala dla zespołu Aspergera, zob. A. Ma-
ciarz, M. Biadasiewicz, Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera. Studium przypadku, Kra-
ków 2000, s. 67-70.

20 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 22.
21 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 16.
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2. Jakość życia i przystosowanie społeczne 
osób z zespołem Aspergera

U osób z zespołem Aspergera występują zaburzenia w funkcjonowaniu spo-
łecznym, komunikacji oraz szczególnych zainteresowaniach i czynnościach 
rutynowych, przy czym wielu autorów zwraca przede wszystkim uwagę na 
deficyty w funkcjonowaniu społecznym22. Podkreślają oni przede wszystkim 
niezdolność do nawiązywania kontaktu z rówieśnikami lub brak potrzeby takich 
kontaktów, nieadekwatne reakcje emocjonalne i zachowania społeczne, brak 
świadomości istnienia reguł dotyczących zachowań lub sztywne ich stosowanie 
bez odczuwania empatii do otaczających osób, a także nieumiejętność czytania 
ekspresji emocjonalnej innych ludzi i nieprawidłowa ekspresja własna23. Cechą 
charakterystyczną dla osób z zespołem Aspergera jest też bardzo często szcze-
gólne zainteresowanie naukami ścisłymi, z czym wiąże się posiadanie dużej 
wiedzy w tych dziedzinach, przy czym zainteresowania te okazują się być krót-
kotrwałe i nie służą nawiązywaniu relacji24.

Trzeba jednak zauważyć, że objawy zespołu Aspergera i funkcjonowanie lu-
dzi nim dotkniętych są różne w zależności od okresu rozwoju. W okresie wcze-
snodziecięcym – do czwartego, piątego roku życia dziecka – ustalenie rozpo-
znania jest właściwie niemożliwe, a rozwój dziecka z zaburzeniem nie musi 
znacząco różnić się od rozwoju jego rówieśników25. Niepokój w tym okresie 
powinny budzić takie objawy jak niechęć przytulania się do osób, z którymi 
dziecko powinno być związane emocjonalnie, słaby kontakt wzrokowy, słabo 
wyrażana wspólnie podzielna uwaga i zbyt słabe reakcje na bodźce dotykowe, 
dźwiękowe i zapachowe. W tym wieku mogą pojawiać się także zaburzenia 
w rozwoju mowy i nietypowe dla wieku, wyizolowane, sztywne zainteresowa-
nia26 oraz szybsze nabywanie umiejętności i wiedzy w stosunku do grupy rówie-
śniczej27.

W okresie przedszkolnym i szkolnym życia dziecka objawy opisywanego 
zaburzenia mogą przejawiać różne nasilenie: od bardzo łagodnych, wręcz nie-
diagnozowalnych, które można sprowadzić do cech charakteru, po bardzo silne, 
które uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Szczególnie trudne w funkcjo-

22 Zob. Ch. Gillberg, C. Gillberg, Asperger syndrome- some epidemiological considerations, 
s. 631-638; P. Szatmari i in., Aspergerʹs syndrome and autism, comparison of early history and 
outcome, s. 709-720.

23 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 23-24.
24 Tamże, s. 25.
25 A. Budzińska, M. Wójcik, Zespół Aspergera, Gdańsk 2010, s. 16-17.
26 Zob. A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 26-27.
27 J. Błeszyński, Charakterystyka zespołu Aspergera, s. 41.
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nowaniu społecznym mogą być w tym okresie: przedmiotowe traktowanie in-
nych, jedynie odtwórcze zabawy, sztywne zafascynowanie pewnymi osobami, 
trudności w radzeniu sobie ze zmianami, zmuszanie innych do przestrzegania 
narzuconych przez siebie zasad. Część dzieci ujawnia w tym okresie specyficz-
ne zainteresowania i uzdolnienia28. Ten sposób zachowania sprawia, że dzieci 
z zespołem Aspergera są nieakceptowane przez rówieśników i często stają się 
ofiarami przemocy29. Ta tendencja uwidacznia się jeszcze bardziej w wieku 
dojrzewania, kiedy to brak umiejętności społecznych prowadzi do wyklucze-
nie osoby chorej z grupy, a niedbałość o wygląd zewnętrzny lub wprost prze-
ciwnie – nadwrażliwość w tej dziedzinie, prowadzą do ośmieszania, przy czym 
osoba chora za swoje nieumiejętności i nieprzystosowanie ma skłonność do ob-
winiania innych30. Jednocześnie dzieci w tym wieku nie przejawiają znaczących 
trudności dydaktycznych, co w powiązaniu z faktem, że czasami nie sprawiają 
trudności wychowawczych, może prowadzić do odbioru dziecka jako ekscen-
trycznego z problemami emocjonalnymi, przez co nie zostaje postawiona wła-
ściwa diagnoza, a w konsekwencji postępuje izolacja dziecka31.

Rokowania osób z zespołem Aspergera zależą od stopnia nabycia umie-
jętności społecznych. Jak zauważa Uta Frith: „Osoby z zespołem Aspergera 
mogą nauczyć się rutynowych zachowań społecznych tak dobrze, że w opinii 
innych ludzi będą one uchodzić jedynie za ekscentryków i nikt nie będzie uwa-
żał, że z tymi osobami dzieje się coś złego”32. Niektóre z nich podejmują studia, 
zwłaszcza na kierunkach ścisłych, a pracując określani są jako osoby sumienne, 
dociekliwe i pełne zaangażowania, choć jedynie w odniesieniu do swoich za-
interesowań33. Dodatkowo osoby te potrafią realizować swoje zainteresowania 
w sposób graniczący niekiedy z obsesją, gdy wszystkie swoje działania podpo-
rządkowują realizacji swojej pasji, przez co niejednokrotnie stają się specjali-
stami w swoich dziedzinach. Wartym uwagi jest przy tym fakt, że motorem ich 
pasji nie jest ani zysk, ani popularność, a jedynie pasja sama z siebie34.

Trzeba również zauważyć, że nie wszystkie osoby z zespołem Aspergera, 
mimo podejmowanych wysiłków, są w stanie osiągnąć integrację społeczną zbli-
żoną do prawidłowej35. Ponadto należy podkreślić, zgodnie ze zdaniem A. Bryń-
skiej, że: „jedynie nieliczne osoby są w stanie stworzyć i pozostać w stałych 

28 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 28-29, zob. A. Maciarz, M. Biadasiewicz, 
Dziecko autystyczne z zespołem Aspergera, Kraków 2000, s. 9-17.

29 Zob. A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 30-36.
30 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 30.
31 J. Błeszyński, Charakterystyka zespołu Aspergera, s. 43.
32 U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, s. 31.
33 J. Błeszyński, Charakterystyka zespołu Aspergera, s. 43.
34 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 53-61.
35 U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, s. 31.
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związkach partnerskich, jeśli tak się dzieje, zazwyczaj to partner przejmuje od-
powiedzialność za interakcje społeczne”36. Dodatkowo jak zauważa A. Rynkie-
wicz „dziewczęta z zespołem Aspergera przyciągają albo oprawców, albo osoby 
wykazujące tendencje opiekuńcze, matczyne”37.

Mając na uwadze wyniki badań około 50% dorosłych dotkniętych omawia-
nym zaburzeniem zauważa się, że większość z nich izoluje się z życia społeczne-
go i tworzy „własny świat”. Część osób co prawda nie wycofuje się całkowicie, 
ale prezentuje postawę bierną wobec innych ludzi, przy czym tylko wobec nie-
wielu przejawia postawę przyjacielską, i to jedynie powierzchownie, skrywając 
przy tym swoją sztywność, nieustępliwość i roszczeniowość. Jedynie 20% cho-
rych stara się aktywnie uczestniczyć w życiu, przejawiając jednocześnie nieade-
kwatne zachowania i dziwaczne wypowiedzi. Część osób dzięki skłonności do 
wyizolowanych zainteresowań może osiągać sukcesy w wybranych dziedzinach38.

Trzeba także zauważyć, że osoby z zespołem Aspergera mają skłonności 
do popełniania przestępstw, co wynika z ich sztywnego podążania za swoimi 
szczególnymi zainteresowaniami, bywa skutkiem działań wywołanych paniką 
oraz nieumiejętności właściwej oceny rzeczywistości. Ponadto za swoje czyny 
nie odczuwają winy. Przeciwnym biegunem zachowań osób z opisywanym za-
burzeniem jest koncentrowanie się na powstrzymywaniu się od robienia wszyst-
kich rzeczy, które ich zdaniem są niezgodne z prawem i oczekiwanie takiego 
samego postępowania od innych39.

W kontekście zdolności osoby do zawarcia małżeństwa należy również 
zwrócić uwagę na seksualność i afektywność osób dotkniętych zespołem Asper-
gera. Sam H. Asperger przedstawiając wyniki swoich badań twierdzi, że część 
osób dotkniętych zaburzeniem nie przejawia zainteresowań seksualnych za-
równo w okresie dzieciństwa, jak i po zakończeniu okresu dojrzewania. Jednak 
w większości przypadków bardzo wcześnie pojawiają się oznaki silnej aktyw-
ności seksualnej w postaci autoerotyzmu, a także aktów homoseksualnych, ko-
rzystania z fetyszy i cech sadystycznych40. Tenże autor zauważył, że w przy-
padku chorych: „W zakresie seksualnych aspektów życia afektywnego często 
istnieje pewna dysharmonia, czy to osłabienie, czy przedwczesne pojawienie się 
lub perwersja, brakuje jednak harmonijnej integracji seksualności z rozwijającą 
się osobowością”41. Nie wszyscy autorzy podzielają współcześnie twierdzenia 

36 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 31.
37 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 24.
38 A. Bryńska, Badanie funkcji semantycznych, s. 30-31.
39 U. Frith, Autyzm i zespół Aspergera, s. 35-36.
40 H. Asperger, „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa, s. 99-100; Ch. Preissmann, Zespół 

Aspergera. Jak żyć? Jak pomagać? Jak prowadzić terapię?, Sopot 2012, s. 131-133.
41 H. Asperger, „Psychopatia autystyczna” okresu dzieciństwa, s. 100.
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Aspergera, ale przyznają, że osobom dorosłym dotkniętym zaburzeniem trudno 
nawiązywać zadowalające kontakty seksualne42.

Dodatkowo trzeba zwrócić uwagę, że osoby dotknięte nie potrafią wyrażać 
uczuć w sposób powszechnie przyjęty, stąd przez swoich partnerów w dorosłym 
życiu są określane jako ubogie w uczucia. Nie jest to jednak – zdaniem nie-
których terapeutów – prawdziwe stwierdzenie, ponieważ osoby potrafią wyra-
żać uczucia, tylko w inny sposób niż ten, do którego jesteśmy przyzwyczajeni43. 
Stąd osoby dotknięte zaburzeniem nie są skazane na niepowodzenie w budo-
waniu szczęśliwego związku, ale bardzo wiele będzie zależało do cierpliwości 
partnera oraz zrozumienia przez niego sposobu widzenia świata przez osobę 
chorą44.

W osobach dotkniętych zaburzeniem pojawia się niekiedy pragnienie zro-
dzenia dziecka. Jak zauważają jednak niektórzy autorzy, rozważania te koń-
czą się często frustracją wynikającą z uświadomienia sobie różnicy pomiędzy 
chorym a innymi ludźmi. Ponadto trzeba obiektywnie stwierdzić, że posiadanie 
dziecka niesie ze sobą wiele zmian w życiu człowieka i wymaga elastyczności, 
co w przypadku osób dotkniętych zaburzeniem jest niezwykle trudne45.

Podsumowując ten etap rozważań trzeba wyraźnie stwierdzić, że zespołu 
Aspergera nie można wyleczyć, chociaż w wypadku dzieci prowadzone są kom-
pleksowe terapie46, które mogą znacznie podnieść jakość życia chorych i ich in-
tegrację ze społeczeństwem47. Jak zauważa A. Rynkiewicz, zespół Aspergera:

to odmienność neurologiczna, która trwa przez całe życie. Jednak wczesna in-
terwencja i właściwie poprowadzona edukacja powoduje, że osoby z ZA lub WFA 
(wysoko funkcjonujący autyzm) w wieku dojrzałym nie tylko mają ułatwioną inte-
grację w społeczeństwie, ale swoimi talentami potrafią wzbogacać innych48.

42 Ch. Preissmann, Zespół Aspergera, s. 34, 115-134.
43 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 49.
44 Zob. Ch. Preissmann, Zespół Aspergera, s.107-134.
45 Tamże, s. 109-114.
46 Należą do nich między innymi: terapia behawioralna oparta na teorii uczenia się, zmodyfiko-

wana metoda dobrego startu, metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, terapia inte-
gracji sensorycznej, Biofeedback, hipoterapia, arteterapia, trening uwagi słuchowej Tomatisa, 
zob. A. Borkowska, Zrozumieć świat ucznia z zespołem Aspergera, Gdańsk 2010 s. 22-24; zob. 
Ch. Preissman, Zespół Aspergera, s. 37-211.

47 Zob. T. Attwood, Zespół Aspergera i jego leczenie, [w:] Dzieci z zaburzeniami łączonymi 
ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne 
zaburzenia, M. Kutsche [i in.] [red.], Warszawa 2007, s. 127-152.

48 A. Rynkiewicz, Zespół Aspergera, s. 20.
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3. Możliwość wypełniania istotnych obowiązków małżeńskich 
przez osoby z zespołem Aspergera

Prawodawca w kan. 1095 n. 3 KPK zawarł dyspozycję, w myśl której nie-
ważnie zawierają małżeństwo ci, którzy z przyczyn natury psychicznej są nie-
zdolni do wypełnienia istotnych obowiązków małżeńskich. W odniesieniu do 
prezentowanego zagadnienia należy postawić trzy pytania: Czy zespół Asperge-
ra jest zaburzeniem psychicznym? Jakie są istotne obowiązki małżeńskie? Czy 
zespół Aspergera zaburza zdolność do wypełnienia jakiegoś istotnego obowiąz-
ku małżeńskiego, a jeżeli tak, to jakiego i w jakim stopniu?

Odpowiedź na pierwsze z postawionych pytań nie wydaje się trudna. Ze-
spół Aspergera został w klasyfikacjach chorób umieszczony w kategorii zabu-
rzeń psychicznych49, co w kontekście etiologii choroby zarysowanej w pierw-
szej części artykułu wydaje się oczywiste. Dlatego spełnia myśl prawodawcy, 
by zdolność osoby dotkniętej tym zaburzeniem był rozpatrywany w kontekście 
kan. 1095 n. 3 KPK.

Trudniejszym zadaniem jest wskazanie konkretnych obowiązków mał-
żeńskich. Pomimo tego, że istnieje bogata literatura dotycząca tego zagad-
nienia50, nie sposób wyliczyć w sposób numeryczny i pełny wszystkich obo-
wiązków małżeńskich. Nie czyni tego prawodawca, ale na podstawie analizy 
zapisów kodeksowych, jak i wyroków Roty Rzymskiej można wskazać co przy-
należy do istoty małżeństwa, a tym samym staje się obowiązkiem, który nale-
ży wypełnić.

Należy przede wszystkim podkreślić, że istotne obowiązki małżeńskie wy-
nikają z celów i przymiotów małżeństwa51, czyli tego co sprowadza się do 
tradycyjnych dóbr małżeńskich wymienionych przez św. Augustyna: bonum 
coniugium, bonum sacramentum i bonum prolis. Na ich podstawie kanoniści 

49 W klasyfikacji ICD-10 pod numerem F84.5.
50 Na uwagę zasługują przede wszystkim następujące pozycje: R. Sztychmiler, Problem określe-

nia istotnych obowiązków małżeńskich, „Ius matrimomiale” 1 (1996), s. 59-77; tenże, Istotne 
obowiązki małżeńskie, Warszawa 1997; tenże, Obowiązki małżeńskie, Warszawa 1999; S. Paź-
dzior, Przyczyny psychiczne niezdolności osoby do zawarcia małżeństwa w świetle kan. 1095, 
Lublin 1999; J. Cymbała, Istotne obowiązki małżeńskie i przyczyny niezdolności do ich podję-
cia w wyrokach Roty Rzymskiej z lat 1983-1992 wydanych na podstawie kan. 1095 nr 3 Kodek-
su Prawa Kanonicznego opublikowanych w „Decisiones”, Olsztyn 2002; W. Góralski, Matri-
monium facit consensus. Z orzecznictwa Roty Rzymskiej w sprawach o nieważność małżeństwa 
dotyczących zgody małżeńskiej (1984-1997), Warszawa 2000.

51 Nie wszyscy autorzy zgadzają się z tym twierdzeniem, widząc źródło obowiązków małżeń-
skich jedynie w tym co należy do istoty małżeństwa, czyli w jego istotnych przymiotach, bez 
odwoływania się do jego celów. Dyskusję na ten temat zob. J. Cymbała, Istotne obowiązki mał-
żeńskie, s. 14-18.
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wymieniają następujące obowiązki małżeńskie: obowiązek zachowania wierno-
ści małżeńskiej, obowiązek ludzkiego pożycia intymnego ze współmałżonkiem, 
obowiązek nierozerwalności, czyli zachowania dozgonnego charakteru małżeń-
stwa, obowiązek pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskiego, czyli prawidło-
wych relacji personalnych, obowiązek świadczenia współmałżonkowi pomocy, 
obowiązek przyczyniania się do dobra współmałżonka (w znaczeniu zarówno 
materialnym i duchowym), obowiązek dążenia do świętości, obowiązek poży-
cia intymnego zmierzający do zrodzenia potomstwa, obowiązek przyjęcia po-
tomstwa poczętego ze współmałżonkiem, obowiązek wychowania potomstwa 
w aspekcie fizycznym, ogólnoludzkim i religijnym.

Omawiając istotne obowiązki małżeńskie niektórzy autorzy starają się rów-
nież wskazać na przymioty, którymi powinny się one charakteryzować. Wśród ich 
wymieniają: stałość, niezmienność, wyłączność, wzajemność, nieodwołalność52.

Nie jest przedmiotem niniejszego artykułu szczegółowa analiza wszystkich 
wymienionych obowiązków, dlatego zostały one wymienione w sposób ogólny. 
Ich przywołanie prowadzi jednak do konkluzji, że wymagają one od nupturienta 
posiadania wystarczającego stopnia rozwoju umysłowego.

Najbardziej interesująca jest odpowiedź na trzecie postawione pytanie: Czy 
osoba dotknięta zespołem Aspergera jest zdolna do wypełnienia każdego istot-
nego obowiązku małżeńskiego, a co za tym idzie, czy jest zdolna do ważnego 
wyrażenia zgody małżeńskiej w myśl kan. 1095 n. 3 KPK? Starając się zna-
leźć odpowiedź na to pytanie, musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na de-
ficyty występujące u osoby dotkniętej omawianym zaburzeniem. Zostały one 
wskazane w drugiej części niniejszego artykułu, ale wśród nich należy przy-
wołać przede wszystkim trudności w komunikacji, w relacjach społecznych 
oraz osobliwe zachowania. W ich kontekście łatwo by uznać, że osoby z ze-
społem Aspergera są w każdym przypadku niezdolne do zawarcia małżeństwa. 
Nie sposób jednak potwierdzić tej tezy w wyrokach trybunałów kościelnych. 
W przebadanych pod tym kątem procesach o nieważność małżeństwa z tytułu 
niezdolności, o której w kan. 1095 n. 3 KPK, przeprowadzonych w Sądzie Ko-
ścielnym w Gorzowie Wlkp.53, nie znajdujemy wyroków, w których orzeczo-
no by nieważność małżeństwa z powodu zespołu Aspergera. Można by oczy-
wiście doszukiwać się u stron procesowych objawów mogących wskazywać na 
ten niedorozwój, ale objawy te mogą sugerować również na inny rodzaj wystę-
pujących zaburzeń. Nie ma natomiast opinii biegłych psychologów, diagnozują-
cych u strony, bądź stron, tę jednostkę chorobową. Wynika to być może z faktu, 
że rozpoznanie zespołu Aspergera jest procesem złożonym i wyrasta najczęściej 
poza możliwości biegłego w procesie kanonicznym.
52 S. Sztychmiler, Obowiązki małżeńskie, s. 232.
53 Zob. Archiwum Sądu Kościelnego w Gorzowie Wlkp.
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Trzeba również stwierdzić, jak już to zostało wcześniej zauważone, że oso-
by z zespołem Aspergera cechują się różnym stopniem nasilenia objawów, co 
w kontekście orzekania nieważności małżeństwa, może rodzić trudności w oce-
nie zdolności osoby do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. Jak bowiem na-
kazuje prawodawca kościelny, o niezdolności można mówić jedynie wówczas, 
gdy strona jest dotknięta „prawdziwą anomalią, niweczącą całkowicie zdolność 
do rozumowania i/lub chcenia”54. Nie mogą zatem być jej podstawą trudności 
w wypełnianiu jakiegoś istotnego obowiązku małżeńskiego. Może się zatem tak 
zdarzyć, że trudności w obowiązku pielęgnowania wspólnoty życia małżeńskie-
go czy też obowiązku przyczyniania się do dobra współmałżonka, chociaż będą 
znacznie utrudniały życie małżeńskie, to jednak nie będą całkowicie uniezdal-
niały osoby do zawarcia małżeństwa.

Wreszcie trzeba zauważyć, że osoby z zespołem Aspergera korzystają nie-
jednokrotnie z terapii i grup wsparcia, dzięki którym radzą sobie z wyzwania-
mi, jakie stają przed ich małżeństwem. W ich trakcie nabywają umiejętności ko-
munikacyjnych i społecznych, które są nieodzowne w podejmowaniu istotnych 
obowiązków małżeńskich. Jak zauważają terapeuci zajmujący się tym proble-
mem, osoby żyjące w małżeństwie, w którym choć jedna z nich cierpi na zespół 
Aspergera, muszą przejść długą drogę do poprawy jakości swojego małżeństwa. 
Na jej początku stawiają uzyskanie diagnozy, a następnie jej zaakceptowanie. 
W dalszym ciągu wskazują, że oboje małżonkowie powinni mieć silną moty-
wację do uporania się z problemami małżeńskimi i być gotowi do poświęceń 
w trakcie długotrwałej terapii. Następnie proponują psychoedukację, nabywanie 
umiejętności radzenia sobie z depresją, lękami i zaburzeniami obsesyjno-kom-
pulsywnymi, na które częściej narażone są osoby z zespołem Aspergera. Wresz-
cie proponują budowanie samopoznania, samoświadomości, usprawnianie ko-
munikacji i stworzenie harmonogramu związku, poprzez który osoba dotknięta 
zaburzeniem czuje się bezpieczniej i lepiej wypełnia obowiązki małżeńskie55. 
Taka droga służy niejednokrotnie nabyciu umiejętności, które czynią małżeń-
stwo szczęśliwym i pomagają przezwyciężyć trudności w podejmowaniu istot-
nych obowiązków małżeńskich.

Z drugiej strony – jak zauważają autorzy – większość osób z zespołem 
Aspergera nie jest jednak zdolna do pokonywania trudności wynikających 
z choroby w stopniu na tyle wystarczającym, by ważnie zawrzeć umowę mał-
żeńską56. Skala objawów jest bowiem niejednokrotnie tak znaczna i o tak sze-
rokim spektrum, że podjęcie istotnych obowiązków małżeńskich staje się 

54 Jan Paweł II, Allocutio ad Rotae Romanae z 5.02.1987, AAS 79 (1987), s. 1453-1459.
55 Zob. http://www.evmendes.com/wp-content/uploads/2015/05/polish.pdf, (30.0.2017).
56 Zob. J. Myrcha, Zespół Aspergera jako zaburzenie ze spektrum autyzmu – przyczyny, diagno-

za, obraz kliniczny, http://przedszkole-noweiganie.pl/wp-content/uploads/2013/10/Zesp% C3% 
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niemożliwe. Dotyczy to przede wszystkim obowiązków nawiązywania trwałej 
wspólnoty małżeńskiej, przejawiania troski o współmałżonka, czy też zdolno-
ści do wychowania potomstwa. W tych wypadkach zarówno niedopuszczanie 
do zawarcia małżeństwa, jak i orzekanie jego nieważności musi być jednak pod-
parte solidną opinią biegłego psychologa, wskazującą zarówno na stopień nasi-
lenia zaburzenia, jak i obszary życia małżeńskiego, których wypełnienie przez 
osobę chorą będzie całkowicie niemożliwe.

Zakończenie

Podsumowując należy zauważyć, że osoby dotknięte zespołem Asperge-
ra przejawiają co najmniej znaczne trudności w podjęciu istotnych obowiąz-
ków małżeńskich, o których prawodawca wspomina w kan. 1095 n. 3 KPK. 
Trudno jednak arbitralnie stwierdzić, że każda osoba z zespołem Aspergera jest 
zdolna bądź nie do ważnego wyrażenia zgody małżeńskiej. Występujące cechy 
tego niedorozwoju należącego do spektrum autyzmu różnią się bowiem znacz-
nie pomiędzy poszczególnymi jednostkami, a znaczna część osób dotkniętych 
tym zaburzeniem, nie przejawia wszystkich jego cech. Stąd, chociaż większość 
osób dotkniętych tym zaburzeniem nie będzie zdolna do zawarcia małżeństwa, 
to jednak nie można wykluczyć zdolności niektórych osób, zwłaszcza tych, któ-
rych charakteryzuje niewielki stopień intensywności objawów.

Streszczenie

Zespół Aspergera to zaburzenie należące do spektrum autyzmu. U osób nim dotknię-
tych występują zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym i komunikacji, a także szcze-
gólne zainteresowania i czynności rutynowe. Osoby z zespołem Aspergera cechują się 
różnym stopniem nasilenia objawów, stąd różne są ich rokowania i zależą od stopnia 
nabycia umiejętności społecznych w trakcie terapii. Z tego powodu nie można jedno-
znacznie stwierdzić, że osoby te są niezdolne do podjęcia istotnych obowiązków mał-
żeńskich w myśl. kan. 1095 n. 3 KPK, a co za tym idzie do ważnego wyrażenia zgody 
małżeńskiej. Co prawda większość osób dotkniętych tym zaburzeniem, nie będzie do 
tego zdolna, ale nie można wykluczyć, że te, które cechuje niewielki stopień intensyw-
ności objawów, będą przejawiały jedynie trudności w podjęciu takich obowiązków, jak 
troska o współmałżonka i nawiązanie trwałej wspólnoty życia, a zatem będą posiadały 
capacitas do zawarcia kanonicznego małżeństwa.

B3%C5%82-Aspergera-jako zaburzenie-ze-spektrum-autyzmu-%E2%80%93-przyczyny-diagnoza- 
obraz-kliniczny.pdf, (1.10.2017).
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Abstract

The capacity of people with Asperger syndrome to contract 
a marriage in the light of Canon 1095 

No. 3 of the Code of Canon Law

Asperger syndrome is a disorder belonging to the autism spectrum. People suffer-
ing from it have problems with social functioning and communication, as well as spe-
cial interests and routine activities. People with Asperger syndrome are characterised by 
a varying degree of severity of symptoms, hence their prognoses differ and depend on the 
degree of acquiring social skills by them during therapy. For this reason, it can not be 
clearly stated that these people are incapable of undertaking essential conjugal duties 
[marital obligations] under Canon 1095 No. 3 of the Code of Canon Law and thus giv-
ing a valid consent to marriage. As a matter of fact, most people suffering from this 
disorder will not be capable of doing this but it can not be excluded that those who are 
characterised by low intensity of the symptoms will manifest only difficulty in undertak-
ing such duties [obligations], like caring for a spouse and establishing a sustainable life 
community, thus will have the capacitas to contract a canonical marriage.

Keywords: capacity to contract a marriage, essential conjugal duties [martial obliga-
tions], Asperger syndrome.
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Apostolstwo liturgiczne i muzyczne 
Ruchu Światło-Życie 

w diecezji gorzowskiej i zielonogórsko-gorzowskiej

Wstęp

Treścią niniejszego artykułu jest ukazanie apostolstwa liturgicznego i mu-
zycznego, jakie było realizowane przez Ruch Światło-Życie w diecezji gorzow-
skiej i zielonogórsko-gorzowskiej. Apostolstwo liturgiczne i muzyczne kon-
stytucja „Sacrosanctum Concilium” ujmuje jako czynności liturgiczne, które 
należą do całego Ciała Kościoła, które uwidaczniają je i na nie oddziałują, 
a poszczególnych członków dotyczą w różny sposób. Apostolstwo liturgiczne 
i muzyczne spełniają ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru. 
Konstytucja ta zaleca staranne wychowanie ich w duchu liturgii oraz przygo-
towanie do odpowiedniego wykonywania tych czynności, aby nie uczestniczyli 
w nich jako obcy lub milczący widzowie, lecz aby w Eucharystii brali udział 
świadomie, pobożnie i czynnie. Wspomina, że Chrystus jest zawsze obecny 
w swoim Kościele, zwłaszcza w tych czynnościach2. Celem Ruchu Światło-
-Życie jest wychowanie dojrzałych chrześcijan, którzy będą odpowiedzialni za 
Kościół i jego apostolstwo. Ruch Światło-Życie kultywuje odnowę liturgiczną 
w duchu Vaticanum II. Wyraża się to w ożywieniu życia modlitewnego i sa-
kramentalnego członków3. Celem tego artykułu jest ukazanie zaangażowania 
animatorów i moderatorów Ruchu Światło-Życie w posługę liturgiczną i mu-
zyczną podczas rekolekcji wakacyjnych, w posłudze na Pielgrzymkach Ruchu 
Światło-Życie i Służby Liturgicznej do Rokitna oraz na Dniach Młodych. Jeżeli 

1 Wojciech Oleśków – ks. mgr, doktorant Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubel-
skiego Jana Pawła II w Lublinie, e-mail: wojciech.oleskow@gmail.com.

2 Sobór Watykański II, Konst. Sacrosanctum Concilium, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, 
dekrety, deklaracje, Poznań 2002, nr 29.

3 M. Ostrowski, Ruch Światło-Życie, [w:] R. Kamiński [red.], Leksykon teologii pastoralnej, Lu-
blin 2006, s. 756-758.
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w czasie liturgii zwraca się uwagę na każdy szczegół, jeżeli we wszystkim jest 
ład, porządek, jeżeli u podstaw wszystkiego jest jakaś myśl i sens, to wtedy ca-
łość staje się pewnym przeżyciem obecności Boga wśród nas4. W tytule artyku-
łu zostały podane różne nazwy diecezji. Jest to związane z reorganizacją die-
cezji gorzowskiej, która została dokonana na mocy bulli „Totus Tuus Poloniae 
Populus” z 25 marca 1992 roku. Od tego czasu diecezja otrzymała nazwę „zie-
lonogórsko-gorzowska” z siedzibą w Zielonej Górze. Niniejszy artykuł powstał 
na podstawie materiałów z Archiwum Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielono-
górsko-Gorzowskiej, które jest częścią Diecezjalnego Centrum Światło-Życie 
w Zielonej Górze. Zostało ono utworzone dekretem biskupa zielonogórsko-go-
rzowskiego w dniu 15 sierpnia 2016 roku.

1. Apostolstwo liturgiczne i muzyczne w czasie rekolekcji 
wakacyjnych Ruchu Światło-Życie

Punktem kulminacyjnym każdego dnia rekolekcji oazowych była Euchary-
stia. Msza Święta odbywała się w południe, aby uczestnicy mogli dostrzec jej 
centralne miejsce. Animatorzy oraz moderator korzystali z konkretnych propo-
zycji ukształtowania liturgii przez formularze mszalne, zestawy czytań biblij-
nych, śpiewów oraz sugestii do homilii, pozwalających zebrać we Mszy Świętej 
wszystkie wątki tematyczne rozważane danego dnia5.

Na rekolekcjach oazowych organizowanych przez diecezję zielonogórsko-
-gorzowską podejmowane były również tematy liturgiczne. Apostolstwo litur-
giczne było prowadzone podczas szkoły liturgii, za którą był odpowiedzialny 
animator liturgiczny lub inni wyznaczeni animatorzy. Podczas tych rekolek-
cji uczestnicy z diecezji czynnie włączali się w liturgię i od tego czasu może-
my mówić o początku formacji liturgicznej i muzycznej6. Głównym tematem 
Oazy Dzieci Bożych II stopnia było odkrycie Jezusa Chrystusa w Eucharystii, 
celebracjach i przypowieściach. Każdy dzień oazy wypełniony był modlitwą, 
spotkaniami w grupach, zdobywaniem informacji na temat liturgii. Najważ-
niejszym wydarzeniem dnia była Eucharystia, na której żywy Kościół wyrażał 
gotowość kroczenia za Chrystusem7. Na III stopniu Oazy Dzieci Bożych przez 
pierwsze pięć dni były powtarzane podstawowe reguły posługi liturgicznej dla 

4 F. Blachnicki, Liturgia a wspólnota, Lublin 1996, s. 33.
5 M. Sędek, Oaza Nowej Drogi I stopnia. Podręcznik, Kraków 2005, s. 19.
6 K. Suchocka, Formacja liturgiczna dziewcząt na przykładzie Diakonii Liturgicznej, „Ecclesia-

stica” 10 (2001) nr 7-9, s. 68-69. 

7 M. Sulikowski, Przygoda z Chrystusem, „Aspekty. Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-
-Gorzowskiej” 47 (2004) nr 37, s. 3.
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chłopców i dziewcząt, by ujednolicić poziom służenia na Mszy Świętej. Następ-
nie poruszane były tematy rozszerzające pojęcie liturgii. Tematy te dotyczyły 
znaczenia muzyki, sztuki i architektury. Była też mowa o liturgii wspólnoty ro-
dzinnej i nabożeństwach kościelnych. Animatorzy w przygotowaniu do Eucha-
rystii wprowadzali dzieci w ten sakrament8.

Szkoła liturgiczna na Oazie Nowej Drogi I stopnia stanowiła wprowadze-
nie w świat liturgii. Była szkołą chrześcijańskiej mistagogii. Młodzież oazowa 
uczestniczyła w zajęciach dotyczących podstawowych rzeczywistości liturgicz-
nych, jednak nie nawiązywały one do treści, które były rozważane danego dnia 
rekolekcji. Poruszane były zagadnienia dotyczące: świętego czasu, miejsca, oł-
tarza, ksiąg i szat liturgicznych, świecy, chleba, wina krzyża, kadzidła, wody 
święconej, poświęcenia oraz błogosławieństwa. Chodziło o wyjaśnienie sym-
boliki konkretnych rzeczywistości liturgicznych. Przewidziane były również 
ćwiczenia praktyczne, pomagające w nabywaniu umiejętności różnych posług 
na Mszy Świętej. Ze szkołą liturgiczną mocno połączony był namiot spotkania 
czyli rozważanie Słowa Bożego. Było to pomocne w rozwoju życia duchowe-
go9. Szkoła liturgiczna na Oazie Nowej Drogi III stopnia koncentrowała się na 
teologii sakramentów. Treść tej szkoły była zaczerpnięta z „Katechizmu Kościo-
ła Katolickiego”. Uzupełniano je elementami metod aktywizujących, pieśniami 
tematycznie związanymi z poruszanym zagadnieniem10.

Szkoła liturgiczna na II stopniu Oazy Nowego Życia była skoncentrowana 
wokół tematu zgromadzenia eucharystycznego, w aspekcie służby liturgicz-
nej. Chodziło o przekazanie ceremoniału służby liturgicznej, wypracowanej 
przez Krajowe Duszpasterstwo Służby Liturgicznej. Uczestnicy poznawali 
funkcjonowanie całego zespołu służby liturgicznej, aby w parafiach posługiwać 
jako ceremoniarze i precentorki. Akcent w całej formacji spoczywał na zrozu-
mieniu sensu poszczególnych obrzędów oraz umiejętności odczytywania ich 
znaczenia symbolicznego. Podstawowym tekstem pomocniczym na tych oazach 
było „Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego” oraz „Katechizm Służby 
Liturgicznej”. Każda szkoła liturgiczna składała się z wykładu oraz z odpowied-
nich ćwiczeń praktycznych. Temat szkoły liturgicznej na tej oazie był powiąza-
ny z tematem danego dnia oazy11.

Apostolstwo liturgiczne na oazach rodzin w diecezji zielonogórsko-go-
rzowskiej odbywało się na podstawie podręcznika formacyjnego „Oazy nowe-
go życia II stopnia”. Była to szkoła liturgiczno-rodzinna. Szkoła ta składała się 
z dwóch części: wykładu i wprowadzenia do obrzędów. Wykłady odbywały się 

8 J. Morawa, Podręcznik Oazy Dzieci Bożych III stopnia, Kraków, s. 41.
9 M. Sędek, Oaza Nowej Drogi I stopnia, s. 19.
10 Tenże, Oaza Nowej Drogi III stopnia. Podręcznik, Kraków 2007, s. 19.
11 G. Wilczyńska, Oaza Nowego Życia II stopnia, Krościenko 2000, s. 83-84.
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na tematy: „Historia zbawienia i sakramenty”, „Sakramenty w świetle tajemni-
cy wyjścia”, „Bóg dialogu”, „Słowo i symbol w spotkaniu międzyosobowym”. 
Wprowadzenia do obrzędów poruszały następujące zagadnienia: znaczenie 
i godność sprawowania Eucharystii, ogólna struktura Mszy Świętej, poszcze-
gólne części Mszy Świętej, gesty i postawy ciała, funkcje w zgromadzeniu 
eucharystycznym. Tematy podejmowane w tej szkole były prowadzone pod 
kierunkiem rodziny. Ich celem było zwrócenie uwagi na przeżywanie liturgii 
rodzinnej. To ukierunkowanie było związane ze zwyczajami religijnymi w ro-
dzinie oraz świętowaniem niedzieli w rodzinie. Proponowano zapoznanie się 
z czytaniami i Ewangelią przed Eucharystią, rozmowę na temat Ewangelii po 
Mszy Świętej, pójście na Mszę Świętą całą rodziną. W czasie oazy rozważa-
no również przeżywanie roku liturgicznego w rodzinie. Każde rekolekcje na 
oazie rodzin były wychowywaniem liturgicznym członków. Na każdej oazie 
rodzin była celebracja Jutrzni oraz Nieszporów. Na oazach zwracało się dużą 
uwagę na przygotowanie Eucharystii. Rodziny były zaangażowane w czytania, 
psalm, modlitwę wiernych oraz w posługę na Mszy Świętej12. Dla rodzin Do-
mowego Kościoła Ruchu Światło-Życie liturgia jest źródłem i szczytem wszel-
kiego działania. Przez tę formację liturgiczną w rodzinach stwarza się możli-
wość zbliżania wydarzeń historiozbawczych do wydarzeń codziennego życia 
rodziny, a z drugiej strony te codzienne wydarzenia zmierzają do wypełniania 
w liturgii. W rytmie tygodnia ukształtowanie dni wraz z niedzielą jako pierw-
szym i ósmym dniem sprawia, że te wydarzenia historiozbawcze wydają więk-
szą wartość13.

W całej formacji liturgicznej w Ruchu Światło-Życie obowiązuje zasada 
„światło-życie”. To nie tylko Słowo Boże jest światłem, które staje się życiem, 
ale liturgia musi stawać się liturgią życia, liturgią żywą, której towarzyszy za-
angażowanie osoby. W oazie pielęgnuje się mistagogię, czyli wprowadzenie 
w misterium. Ćwiczenie ceremonii liturgicznych ma również swoje miejsce, ale 
najważniejsze jest misterium zbawienia, ujawniające się poprzez znaki sakra-
mentalne14.

Do zadań animatora muzycznego na oazach wakacyjnych w diecezji zie-
lonogórsko-gorzowskiej należała troska o odpowiedni dobór śpiewów. Infor-
mował moderatora o repertuarze wykonywanych śpiewów podczas Eucha-
rystii. Dobierał melodie psalmów i części stałych do charakteru przeżywanej 
na oazie tajemnicy. Animator ten był odpowiedzialny za przygotowanie śpie-

12 Wywiad z D. Orłowskim przeprowadzony przez Wojciecha Oleśków dn. 3.01.2011 r., w formie 
nagrania jest w posiadaniu autora tekstu.

13 M. Kaszowski, Odnowa życia rodzinnego w Ruchu Domowy Kościół, Otwock 1994, 
s. 184-185.

14 F. Blachnicki, Jaka odnowa liturgii?, Lublin 1996, s. 32.
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wów na modlitwach porannych czy wieczornych. Odpowiadał za oprawę mu-
zyczną podczas różnych punktów programu. Animator przygotowywał piosenki 
świeckie czy religijne na pogodne wieczory. Osoba taka powinna się sumien-
nie przygotować do takiej oazy przez opracowanie repertuaru pieśni, które 
wykorzystywała w posłudze. W tym zestawieniu powinny się znaleźć: pieśni 
liturgiczne, części stałe Mszy Świętej, melodie psalmów i alleluja, melodie bre-
wiarzowe, piosenki religijne i świeckie oraz zabawy. Wiąże się to z przepraco-
waniem programu oraz myśli przewodniej oazy danego stopnia. Ważna była 
współpraca animatora muzycznego z innymi wspólnotami oazowymi, aby usta-
lić odpowiedzialnych za wspólne Msze Święte oraz nabożeństwa. Wymagana 
była ścisła współpraca z Diakonią Liturgiczną. Animator, który posługiwał mu-
zycznie na oazie, powinien prowadzić grupę albo uczestniczyć w innej grupie. 
Bardzo ważna była współpraca pomiędzy animatorami danej wspólnoty. Jeśli 
chodzi o prowadzenie śpiewów w czasie oazy to każdy animator muzyczny wy-
pracowywał własną metodę prowadzenia prób. Miał przygotowane zestawienie 
utworów na Mszę Świętą. Podczas oazy uwrażliwiał uczestników na piękne wy-
konanie utworów, poprawną emisję, dykcję i dynamikę. Starał się aktywizować 
uczestników. Zadaniem animatora muzycznego było uczciwie i sprawiedliwie 
ocenianie efektów pracy uczestników. Jednym z zadań było również pamiętanie 
o dyscyplinie w czasie ćwiczeń15.

Na spotkaniu Diakonii Liturgicznej podczas Lokalnej Oazy Matki wy-
bierana była osoba odpowiedzialna za spotkania diakonii, animatora litur-
gii oraz ceremoniarza dla wszystkich oaz w Tylmanowej. Później było omó-
wienie posługi animatora liturgii podczas wakacji oraz przeprowadzania 
szkoły liturgii. W okresie oaz wakacyjnych Diakonia Liturgiczna również 
miała swoje spotkania. Miał to być dzień ogłoszony przez animatora litur-
gii. W spotkaniu uczestniczyły osoby posługujące w diakonii, ale także osoby 
zainteresowane pracą w diakonii. Spotkanie miało na celu prezentację Diako-
nii Liturgicznej. Animatorzy posługujący w diakonii dzielili się swoim świa-
dectwem posługi16. Animator liturgiczny podczas oaz wakacyjnych w diece-
zji zielonogórsko-gorzowskiej troszczył się o święte i godne przeżycie Mszy 
Świętej oraz innych liturgii i nabożeństw. Był odpowiedzialny za wystrój ka-
plicy. Powinien wcześniej dowiedzieć się, co należy ze sobą przywieźć. Anima-
tor ten prowadził szkołę liturgiczną na oazie. Troszczył się o przeprowadzenie 
próby asysty na Mszę czy różne nabożeństwa. Uzgadniał z moderatorem prze-
bieg liturgii. Był odpowiedzialny za przygotowanie komentarzy liturgicznych 

15 Archiwum Ruchu Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej (ARSZDZG), Diece-
zjalna Diakonia Muzyczna, sygn. 1702.

16 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Spotkania formacyjne diakonii 1995-2001, 
sygn. 1507.
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i wezwań modlitwy powszechnej oraz darów eucharystycznych. Troszczył się 
również o zachowanie przez uczestników poprawnych gestów i postaw podczas 
liturgii. Odpowiadał za przygotowanie Eucharystii dla różnych stopni, które 
w danym miejscu przeżywają swoje rekolekcje17.

Ważny jest fakt, że pierwsze rekolekcje oazowe realizowane w programie 
dwutygodniowym, które prowadził ks. Franciszek Blachnicki, były przeznaczo-
ne dla ministrantów. Była to Oaza Dzieci Bożych w Bibieli koło Tarnowskich 
Gór. W rekolekcjach uczestniczyło 50 ministrantów. Rekolekcje te uważa się 
za początek ruchu oazowego. Rekolekcje te były kontynuacją całorocznej for-
macji ministrantów przez ks. Blachnickiego w parafii św. Jerzego w Rydułto-
wach, gdzie był wikarym18. Założyciel ruchu rozumiał pojęcie oazy jako miej-
sce wytchnienia, orzeźwienia i wypoczynku dla wędrowców zdążających przez 
pustynię. Oaza miała być formą, która dostarczała pokrzepienia duszy, nabie-
rania sił do dalszej wędrówki do Boga. Ks. Franciszek Blachnicki, organizując 
ministranckie rekolekcje oazowe, korzystał z doświadczeń harcerskich, metod 
św. Jana Bosko i z własnej pracy z ministrantami19.

Również w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej odbywały się oazy mini-
stranckie. W roku 1989 odbyły się dwa turnusy dla ministrantów młodszych 
i starszych. Łącznie uczestniczyło w nich 80 ministrantów z całej diecezji. Na 
1990 rok planowane były 3 turnusy stopnia podstawowego oraz rekolekcje po-
łączone z kursem lektorów w Głogowie. Była to oaza I stopnia. W instrukcji 
duszpasterskiej, dotyczącej wakacyjnych oaz służby liturgicznej, zwrócono 
uwagę na staranne wychowanie: ministrantów, lektorów, komentatorów i ko-
mentatorki oraz scholę w duchu liturgii oraz przygotowania do odpowiednie-
go i zgodnego z przepisami wykonywania posług. Rekolekcje trwały 15 dni, 
w grupach 25-30 uczestników. Instrukcja ustalała zasady tych rekolekcji. Odpo-
wiedzialnym za daną oazę był moderator, który miał do pomocy zespół wycho-
wawczy złożony z kleryków lub starszych członków zespołu. Rekolekcje po-
winny się odbywać w pomieszczeniach sakralnych. Oazy te były organizowane 
w grupach młodzieżowych lub dziecięcych. Instrukcja określa cel, którym jest 
należyte uświadomienie uczestników na charakter rekolekcji. Każdy dzień ta-
kich rekolekcji powinien zawierać: wspólną modlitwę poranną, Liturgię Eucha-
rystyczną, godzinę szkolenia liturgicznego, ewangeliczną rewizję życia, godzinę 
Słowa Bożego, pogodny wieczór i modlitwę wieczorną20.

Od 1999 roku animatorzy Diakonii Liturgicznej posługiwali na oazie lek-
torskiej podczas wakacji. Rekolekcje te były organizowane w ramach Oazy 

17 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Muzyczna, sygn. 1702.
18 A. Wodarczyk, Prorok Żywego Kościoła, Katowice 2008, s. 162-165.
19 R. Derewenda, Historia Ruchu Światło-Życie 1950-1985, Kraków 2010, s. 21-22. 
20 ARSZDZG, Diecezjalne oazy wakacyjne 1976-1989, sygn. 0901.
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Nowego Życia zerowego stopnia. W ramach tej oazy odbywał się kurs lektor-
ski. Uczestnicy będący na tej oazie otrzymywali błogosławieństwo do posługi 
ministranta Słowa Bożego na Pielgrzymce Służby Liturgicznej i Ruchu Świa-
tło-Życie do Rokitna21. Uczestnicy podlegali formacji liturgicznej, biblijnej, fo-
netycznej i wewnętrznej. Oaza była przeznaczona dla ministrantów od klasy II 
szkoły gimnazjalnej. Rekolekcje dla ministrantów i lektorów miały na celu po-
głębienie relacji z Jezusem, rozwój życia modlitwy, aby liturgia nie stała się ru-
tyną. Uczestnik miał również odkryć wagę słowa Bożego jako słowa życia oraz 
doświadczyć bogactwa liturgii Kościoła. Rekolekcje miały uwrażliwić uczestni-
ków na służbę podczas liturgii oraz służbę we wspólnocie lektorskiej22.

2. Apostolstwo liturgiczne i muzyczne na pielgrzymkach 
Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej

Pierwsza pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rokitna z okazji odpustu Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w ówczesnej diecezji gorzowskiej odbyła 
się w 1976 roku. Jej inicjatorem był ks. R. Harmaciński. Warto zaznaczyć, że 
propagatorem tego pomysłu był bp. Paweł Socha23. Ruch Światło-Życie piel-
grzymował do Rokitna w dniach 27-28 V 1978 roku z okazji Diecezjalnych Dni 
Modlitw Wspólnoty Oazowej. Taka pielgrzymka odbyła się ze względu na to, 
że ruch oazowy zataczał coraz szersze kręgi i angażował coraz więcej księży, 
sióstr zakonnych, młodzieży i rodzin. Na te spotkania byli zaproszeni wszyscy 
uczestnicy oaz oraz sympatycy ruchu. W programie pojawiła się Msza Święta 
kończąca modlitwy sobotnie. Nie brakowało też w planie modlitwy brewiarzo-
wej oraz czytania Pisma Świętego. Również bardzo ważne było dobre przygoto-
wanie liturgii Mszy Świętej w niedzielę. Diecezjalne Dni Modlitwy prowadzili 
przedstawiciele z Centrali Ruchu Światło-Życie24. W tym spotkaniu uczestniczy-
ło ponad 400 oazowiczów25. Po raz drugi Dni Modlitw Wspólnot Oazowych od-
były się w Rokitnie 26-27 V 1979 roku. Pierwszy raz z racji odpustu Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny, III Diecezjalny Dzień Jedności, który dotychczas od-

21 P. Krawczyk, Formacja służby liturgicznej męskiej na przykładzie Diakonii Liturgicznej, „Ecc-
lesiastica” 10 (2001) nr 7-9, s. 92.

22 ARŚŻDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Listy animatorów diecezjalnych 1995-2002, 
sygn. 1503.

23 R. Litwińczuk, XXII Diecezjalna Pielgrzymka służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie do Ro-
kitna, „Ecclesiastica” 6 (1997) nr 10-12, s. 97. 

24 Anonimowo, Diecezjalny dzień wspólnoty oazowej, „Biuletyn Duszpasterski Diecezji Gorzow-
skiej” 3 (1978), s. 8-9.

25 P. Socha, Rekolekcje oazowe w diecezji gorzowskiej, GWK 22 (1979) nr 1-9, s. 153.
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bywał się w maju, był połączony z V Diecezjalną Pielgrzymką Ministrantów26. 
Połączenie obydwu spotkań dokonało się 6-7 IX 1980 roku w Rokitnie. Również 
jak na poprzednim dniu wspólnoty odbyło się nocne czuwanie, w którym uczest-
niczyło około 300 animatorów. Mszy Świętej przewodniczył i wygłosił homilię 
ks. Stanisław Kłósek – proboszcz i kustosz sanktuarium. Nabożeństwo pokutne 
prowadził ks. Jan Pawlak. W niedzielę dojechali następni oazowicze z moderato-
rami. Mszę Świętą niedzielną celebrował bp Paweł Socha27.

Wrześniowe spotkanie Ruchu Światło-Życie w Rokitnie od połowy lat 
osiemdziesiątych przyjęło nowy schemat: w piątek i sobotę odbywał się Die-
cezjalny Dzień Wspólnoty Animatorów i Diakonii, a w niedzielę odbywała się 
coroczna Pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej28.

Diakonia Muzyczna na pielgrzymce posługiwała już od roku 1989. Od-
powiadała za posługę na Mszy Świętej oraz nabożeństwach. Unikała wystę-
powania w formie koncertów. Repertuar był ćwiczony na KAMUZO, a prze-
ćwiczenie śpiewów odbywało się na miejscu. Związane to było ze śpiewami 
wielogłosowymi. Od jakiegoś czasu pisano aranżacje dla grających. Diakonia 
przyjeżdżała w piątek i wtedy odbywały się pierwsze próby. Diakonia zajmowa-
ła się również opracowaniem ulotek ze śpiewami na pielgrzymkę29.

Ciekawy jest fakt, że w 1992 roku na Diecezjalnym Dniu Animatorów Ru-
chu Światło-Życie odbyło się spotkanie Diakonii Liturgicznej i Muzycznej 
dotyczące przygotowania liturgii na pielgrzymkę Ruchu Światło-Życie i Służ-
by liturgicznej do Rokitna. Diecezjalna Diakonia Liturgiczna, jeszcze przed 
swoim oficjalnym powstaniem włączyła się w posługę na tej pielgrzymce30. 
W 1994 roku na XIX pielgrzymkę Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Ży-
cie przyjechało około 4 tysięcy osób. W tym roku pielgrzymka przeżywała 
największy rozkwit. Początkowo była modlitwa różańcowa na dróżkach ma-
ryjnych. Podczas pielgrzymki odbył się również konkurs liturgiczny31. Peł-
ne zaangażowanie Diakonii Liturgicznej w pielgrzymkę nastąpiło jednak od 
8-10 IX 1995 roku. Wcześniej posługiwali ministranci i lektorzy z wyzna-
czonych parafii32. W pielgrzymkę zaangażowane były również dziewczęta 

26 J. Pawlak, V Diecezjalną Pielgrzymka Ministrantów i III Diecezjalny Dzień Jedności Ruchu 
Światło-Życie, GWK 24 (1980) nr 11-12, s. 283.

27 ARSZDZG Moderator diecezjalny i diakonia jedności 1976-1980, sygn. 0701.
28 A. Put, Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie do Rokitna, „Betfage. Dwumiesięcznik Ruchu Świa-

tło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” 6 (2003) nr 5, s. 4.
29 Wywiad z R. Litwińczukiem przeprowadzony przez Wojciecha Oleśków dn. 10.11.2010 r., 

w formie nagrania jest w posiadaniu autora tekstu.
30 ARSZDZG, Pielgrzymki Ruchu Światło-Życie, sygn. 1401.
31 R. Litwińczuk, III Diecezjalne Forum Młodzieży, XIX Pielgrzymka Służby Liturgicznej i Ruchu 

Światło-Życie, „Ecclesiastica” 3 (1994) nr 9-12, s. 410. 
32 ARSZDZG, Kronika Diakonii Liturgicznej 1992-2000, sygn. 2901.
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z Diakonii Liturgicznej. Pisały modlitwę wiernych oraz komentarze oparte 
o lekturę Ojców Kościoła. Dbały również o zakrystię i przygotowanie liturgii33. 
Ksiądz Andrzej Hładki, wieloletni moderator Diakonii Liturgicznej, podkreślał, 
że każdą posługę, którą wykonujemy, powinniśmy wykonywać z pokorą i od-
daniem, bez względu na to, czy pełnię posługę ceremoniarza czy czytam ko-
mentarz. Ponieważ każde zadanie wykonane z ochotnym sercem przyczynia się 
do piękna liturgii i pomnożenia chwały Bożej. Zachęcał, aby członkowie dia-
konii uczestniczyli w Eucharystii przeżywanej na oazach, pielgrzymkach, reko-
lekcjach, jak gdyby była ich pierwszą w życiu i z taką pokorą, jak gdyby była 
ostatnią34. Pielgrzymkę, która odbyła się w 1997 roku poprzedził jak co roku 
Diecezjalny Dzień Wspólnoty Ruchu Światło-Życie. Od 5 września uczestni-
czyło 140 animatorów. Dzień ten był czasem na podsumowanie wakacyjnej po-
sługi, planowanie pracy rocznej, ale przede wszystkim szukanie mocy u Pana. 
Konferencję o tematyce liturgicznej: „Przepowiadanie i rola świeckich w Ko-
ściele” miał ks. Andrzej Draguła. Animatorzy uczestniczyli w Eucharystii, Li-
turgii godzin oraz w Apelu Jasnogórskim, które były szczególnymi chwilami 
spotkania z Chrystusem35.

Pierwszy raz na pielgrzymce Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej 
do Rokitna w dniu 7 IX 1997 roku odbyło się spotkanie prezesów i animato-
rów parafialnych wspólnot służby liturgicznej. Uczestniczył w nim Diecezjal-
ny Duszpasterz Służby Liturgicznej ks. Roman Litwińczuk, przedstawiciel Koła 
Liturgicznego Wyższego Seminarium Duchownego kleryk Andrzej Hładki, ani-
mator odpowiedzialny za Diakonię Liturgiczną Adrian Put, animatorka odpo-
wiedzialna za rejon gorzowski Karolina Suchocka i animator odpowiedzialny 
za rejon zielonogórski Krzysztof Król36. Spotkanie tego typu było organizowa-
ne również w kolejnych latach. Organizowano je dla uczniów szkół średnich. 
W tym samym czasie dla młodszych ministrantów zorganizowano konkurs litur-
giczny indywidualny i drużynowy. Była możliwość zakupu książek o tematyce 
liturgicznej37. W 1998 roku pytania na konkurs dotyczyły tematyki roku litur-
gicznego. Rok później na konkursie liturgicznym pytania obejmowały struk-
turę Eucharystii i symbolikę eucharystyczną. W przygotowaniu ministranci 

33 Wywiad z R. Litwińczukiem przeprowadzony przez Wojciecha Oleśków dn. 10.11.2010 r., 
w formie nagrania jest w posiadaniu autora tekstu.

34 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Listy moderatora diakonii 1992-2002, 
sygn. 1502.

35 R. Litwińczuk, XXII Diecezjalna Pielgrzymka służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie do Ro-
kitna, s. 97.

36 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Spotkania ceremoniarzy i prezesów SL 
1997-2000, sygn. 1504.

37 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Listy animatorów diecezjalnych 1995-2002, 
sygn. 1503.
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mogli się posłużyć „Zarysem liturgiki” Tarsycjusza Sinki CM, „Ogólnym 
Wprowadzeniem do Mszału Rzymskiego”. W 2000 roku tematyka konkursu 
była związana z podstawowymi zagadnieniami liturgicznymi. Ministranci mogli 
się posłużyć ponownie „Zarysem liturgiki” ks. T. Sinki CM, „Symbolami litur-
gicznymi” tego autora, dziełem E. Nubolda i E. Stencela „Przy ołtarzu Pana38. 
Spotkania te skupiały reprezentantów niemal z całej diecezji39. Już na zjeździe 
animatorów – Lokalnej Oazie Matce trwały prace przygotowania wrześniowej 
pielgrzymki do Rokitna. Głównie pracowano nad przygotowaniem spotkania 
dla prezesów służby liturgicznej, konkursu liturgicznego i kiermaszu40.

Dnia 11 V 2002 roku pierwszy raz odbyła się samodzielnie pielgrzymka 
ministrantów i lektorów. Dotychczas była ona połączona z pielgrzymką Ruchu 
Światło-Życie i odbywała się we wrześniu. Tym razem pielgrzymka odbyła się 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Paradyżu. Posługę podczas tej piel-
grzymki pełniła Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. W czasie pielgrzymki mi-
nistranci uczestniczyli w konferencji poświęconej formacji ministrantów i lek-
torów oraz w spotkaniach w grupach. Nowością było zorganizowanie turnieju 
piłkarskiego41.

Pielgrzymkę poprzedzało podsumowanie oaz wakacyjnych. Młodzież trwa-
jąc na modlitwie dziękowała za efekty roku formacji oazowej. W 2004 roku 
w takim spotkaniu, które prowadzili ks. Robert Patro i ks. Dariusz Gronowski, 
uczestniczyło 115 animatorów. Natomiast do grona animatorskiego dołączyło 
60 młodych ludzi42. Ci animatorzy po formacji deuterokatechumenalnej w pełni 
zostali włączeni w ruch przez wybór diakonii. Każdy podejmował taką służbę, 
do której został powołany i do której miał odpowiednie zdolności. Między inny-
mi mógł prowadzić śpiew oraz odpowiadać za liturgię43. Niedzielną uroczystość 
jak co roku uświetniły dwie największe Diakonie: Liturgiczna i Muzyczna. 
Mszy Świętej przewodniczył bp Paweł Socha. W homilii podkreślił znaczenie 
Ruchu Światło-Życie i służby liturgicznej w kształtowaniu się życia duchowego 
młodych ludzi. Biskup promował do posługi lektora 35 ministrantów44.

38 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Muzyczna, sygn. 1702.
39 P. Krawczyk, Formacja służby liturgicznej, s. 91.
40 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Spotkania formacyjne diakonii 1995-2001, 

sygn. 1507.
41 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Listy animatorów diecezjalnych 1995-2002, 

sygn. 1503.
42 J. Walczak, Ze światłem w życie, „Aspekty. Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-

skiej” 47 (2004) nr 38, s. 4. 
43 D. Gronowski, Oaza, „Aspekty. Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” 

7 (1991) nr 5, s. 20. 
44 J. Walczak, Ze światłem w życie, s. 4.
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3. Apostolstwo liturgiczne i muzyczne podczas Diecezjalnych 
Dni Młodzieży

Pierwszy Diecezjalny Dzień Młodzieży odbył się dnia 12 IV 1987 roku 
w Niedzielę Palmową w Gorzowie Wlkp. z inicjatywy bpa Józefa Michalika. 
Hasłem tego dnia były słowa św. Jana: „Myśmy poznali i uwierzyli miłości, 
jaką Bóg ma ku nam”. Następnie co roku odbywały się Dni Młodzieży, inspi-
rowane tekstami papieża do młodych całego świata45. Już na II Diecezjalnym 
Dniu Młodych 27 III 1988 roku oprawę muzyczną przygotowywała nowo po-
wstała Diecezjalna Diakonia Muzyczna46. Od tego czasu diakonia każdego roku 
podejmowała odpowiedzialność za śpiew podczas Dnia Młodych47. Od roku 
1990 podczas Dni Młodych odbywały się czuwania modlitewne w sobotę48.

Na Diecezjalnym Dniu Młodzieży w Głogowie 27 marca 1994 roku Diece-
zjalna Diakonia Liturgiczna podjęła pierwszy raz posługę na uroczystości diece-
zjalnej49. W piątek i sobotę przyjeżdżali animatorzy i ludzie, którzy zajmowali 
się formacją innych50. Diakonie gromadziły się wcześniej, aby dobrze przygoto-
wać każdą celebrację. W 2000 roku animatorzy uczestniczyli również w Szko-
le Animatora, na której odbywał się namiot spotkania, konferencja i Euchary-
stia. Było to duchowe przygotowanie do posługi51. Chrystus był ukazywany na 
tych Dniach Młodych przez działania liturgiczne. W najpełniejszym wymiarze 
w Eucharystii oraz w nabożeństwach pojednania, w których przebaczał winy 
i pochylał się nad człowiekiem. Poprzez posługę muzyczną Diakonii Muzycz-
nej i zespołu Przystanek Jezus młodzi ludzie wspólnie wychwalali Pana Jezusa 
we wspólnocie Kościoła52. Od roku 2002 dni te zostały przesunięte na wrzesień. 
Pierwsze wrześniowe Dni Młodzieży odbyły się w Zielonej Górze53.

W 2006 roku Diecezjalna Diakonia Liturgiczna i Muzyczna były tradycyj-
nie zaangażowane w posługę na Mszach Świętych oraz w nabożeństwie świa-
45 D. Gronowski, Młodzi na wzgórzu papieskim, „Aspekty. Katolickie Pismo Diecezji Zielono-

górsko-Gorzowskiej” 48 (2005) nr 36, s. 1-2.
46 A. Put, Ruch Światło-Życie w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w latach 1976-1999. Zarys 

historii, Gorzów Wlkp. 2004, s. 137.
47 R. Litwińczuk, Duszpasterstwo służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w życiu liturgicznym 

diecezji, „Ecclesiastica” 10 (2001) nr 7-9, s. 82.
48 D. Gronowski, Młodzi na wzgórzu papieskim, s. 1-2.
49 A. Put, Zarys historii Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie diecezji zielono-

górsko-gorzowskiej, Gorzów Wlkp. 2002, s. 6.
50 B. Dziadura, Ukazywać Jezusa, „Aspekty. Katolickie Pismo Diecezji Zielonogórsko-Gorzow-

skiej” 47 (2004) nr 36, s. 6.
51 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Listy animatorów diecezjalnych 1995-2002, 

sygn. 1503.
52 B. Dziadura, Ukazywać Jezusa, s. 6.
53 D. Gronowski, Młodzi na wzgórzu papieskim, s. 1-2.
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tła na Diecezjalnych Dniach Młodzieży. Hasłem tych dni były słowa psalmu 
119: „Twoje słowo jest lampą dla moich stóp i światłem na mojej ścieżce”. 
Mszy Świętej przewodniczył bp Edward Dajczak54.

Diakonie włączały się również w przygotowywanie Dni Młodych. Animato-
rzy pomagali przy montowaniu i demontażu sceny i nagłośnienia oraz namiotu. 
Diakonie pełniły swoją posługę w nietypowych warunkach. Były również zaan-
gażowane w organizację Dni Młodych, co było kolejnym wyzwaniem55.

Zakończenie

Rozwój Ruchu Światło-Życie w diecezji gorzowskiej i zielonogórsko-go-
rzowskiej to okres aktywnej pracy animatorów i moderatorów w wielu wspól-
notach parafialnych oraz na oazach wakacyjnych. Wiele rozpoczętych inicja-
tyw zaczęło wydawać owoce. Większe zainteresowanie Ruchem Światło-Życie 
spowodowało powstanie nowych wspólnot. Apostolstwo liturgiczne i muzycz-
ne prowadzono szczególnie na oazach wakacyjnych. Punktem kulminacyjnym 
każdego dnia rekolekcji oazowych była Eucharystia. Wszystko co się dzieje na 
oazie, musi w jakiś sposób przygotowywać liturgię i prowadzić do niej. W Eu-
charystii jak w soczewce skupia się całe życie oazy, ale również liturgia inspi-
ruje całe życie oazy, staje się jej ożywiającym źródłem56. Diakonie Liturgiczna 
i Muzyczna od czasu powstania były odpowiedzialne za przygotowanie litur-
gii na diecezjalnych uroczystościach z udziałem młodzieży. Warto zauważyć, 
że posługa Diakonii Liturgicznej i Muzycznej nie polegała tylko na oprawie li-
turgicznej i muzycznej. Cała posługa tych diakonii podczas Diecezjalnych Dni 
Młodych to praktyczna realizacja wszystkich treści, jakie zawiera w sobie sło-
wo diakonia. Celem zaangażowania Diakonii Muzycznej i Liturgicznej było 
stworzenie wzorcowej posługi, która miała być przykładem dla innych para-
fii. Z tego względu, że na te pielgrzymki przyjeżdżała młodzież z całej diecezji, 
była szansa, że ten wzorzec posługi i zaangażowania zostanie przeniesiony do 
parafii57. Diakonia Liturgiczna i Muzyczna od czasu powstania były odpowie-
dzialne za przygotowanie liturgii na diecezjalnych uroczystościach z udziałem 
młodzieży: Diecezjalnym Dniu Młodzieży, pielgrzymce maturzystów na Jasną 
Górę oraz pielgrzymce Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie do Rokitna, 

54 M. Kozieł, Młodzi młodym, „Gość Zielonogórsko-Gorzowski” 83 (2006) nr 22, s. 3. 
55 P. Krawczyk, Diecezjalne Dni Młodych, „Betfage. Dwumiesięcznik Ruchu Światło-Życie Die-

cezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” 5 (2002) nr 6, s. 8. 
56 G. Wilczyńska, Oaza Nowego Życia II stopnia, s. 50.
57 Wywiad z R. Litwińczukiem przeprowadzony przez Wojciecha Oleśków dn. 10.11.2010 r., 

w formie nagrania jest w posiadaniu autora tekstu.
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pielgrzymce bierzmowanych do Rokitna58, spotkaniu z ojcem Tardifem w Go-
rzowie Wlkp., Diecezjalnym Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń w Gorzowie 
Wlkp. Diakonie pomagały również podczas nawiedzenia Gorzowa Wlkp. przez 
figurę Matki Boskiej Fatimskiej. Posługiwały podczas uroczystości ku czci Pię-
ciu Braci Męczenników w Międzyrzeczu59. Diakonie dbały o oprawę wszyst-
kich spotkań Ruchu Światło-Życie w diecezji: Diecezjalnych i Rejonowych 
Dni Wspólnoty, Dnia Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych, Szkoły Animatora, 
Diecezjalnej Kongregacji Ruchu Światło-Życie w Rokitnie, Centralnej Oazy 
Matki oraz oaz wakacyjnych. Uczestniczyły również w spotkaniach Krajowej 
Oazy Modlitwy w Warszawie, Krajowej Kongregacji Ruchu Światło-Życie 
w Częstochowie oraz w Dniu Wspólnoty w Krościenku. Diakonie były rów-
nież włączone w przygotowanie liturgii podczas wizyty Ojca Świętego w Go-
rzowie Wlkp.60. Podręcznik moderacyjny Diakonii Liturgicznej opracowany na 
KODAL-u rozpoczynał fragment z listu Jana Pawła II „Vicesimus Quintus an-
nus”. Animatorzy Diakonii Liturgicznej wybrali ten fragment, gdyż wskazywał 
cel całej działalności liturgicznej61. Papież mówił, że aby doszło do łączności 
liturgii ziemskiej z liturgią w niebie, trzeba starać się w dziele odnowy liturgicz-
nej o zachowanie równowagi między tym co Boże i tym co ludzkie, pomiędzy 
tradycją i postępem; pojedynczym człowiekiem i wspólnotą; milczeniem i chó-
ralnym uniesieniem, by jednym głosem wychwalać Boga62.

Streszczenie

Apostolstwo liturgiczne i muzyczne prowadzono szczególnie na oazach wakacyj-
nych. Punktem kulminacyjnym każdego dnia rekolekcji oazowych była Eucharystia. 
Wszystko co się dzieje na oazie, musi w jakiś sposób przygotowywać liturgię i prowa-
dzić do niej. Apostolstwo liturgiczne było prowadzone poprzez szkołę liturgii. Za oprawę 
liturgiczną odpowiadał animator liturgiczny. Za oprawę muzyczną, przygotowanie i do-
bór śpiewów odpowiadał animator muzyczny. Uczestnicy czynnie włączali się w liturgię 
i od tego czasu możemy mówić o początku formacji zarówno męskiej jak i żeńskiej. W ca-
łej formacji liturgicznej w Ruchu Światło-Życie obowiązuje zasada „światło-życie”. To 
58 P. Krawczyk, Charyzmat liturgii, a Diakonia Liturgiczna, „Betfage. Dwumiesięcznik Ruchu 

Światło-Życie Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej” 3 (2000) nr 2, s. 6.
59 A. Put, Zarys historii Diecezjalnej Diakonii Liturgicznej Ruchu Światło-Życie diecezji zielono-

górsko-gorzowskiej, s. 6.
60 R. Litwińczuk, Duszpasterstwo służby liturgicznej i Ruchu Światło-Życie w życiu liturgicznym 

diecezji, s. 82.
61 ARSZDZG, Diecezjalna Diakonia Liturgiczna. Spotkania formacyjne diakonii 1995-2001, 

sygn. 1507.
62 Jan Paweł II, List apost. Vicesimus Quintus Annus, [w:] Ptasznik P., Dzieła zebrane, t. 3, Kra-

ków 2007, s. 242. 
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nie tylko Słowo Boże jest światłem, które staje się życiem, ale liturgia musi stawać się 
liturgią życia, liturgią żywą, której towarzyszy zaangażowanie osoby.

Pierwsza pielgrzymka Służby Liturgicznej do Rokitna z okazji odpustu Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w ówczesnej diecezji gorzowskiej odbyła się w 1976 roku. 
Jej inicjatorem był ks. R. Harmaciński. Propagatorem tego pomysłu był bp Paweł Socha. 
Pierwszy Diecezjalny Dzień Młodzieży odbył się dnia 12 IV 1987 roku w Niedzielę 
Palmową w Gorzowie Wlkp. z inicjatywy bpa Józefa Michalika. Diakonie Liturgiczna 
i Muzyczna od czasu powstania były odpowiedzialne za przygotowanie liturgii na die-
cezjalnych uroczystościach z udziałem młodzieży. Celem zaangażowania diakonii było 
stworzenie wzorcowej posługi, która miała być przykładem dla innych. Cała posługa tych 
diakonii podczas diecezjalnych uroczystości to praktyczna realizacja wszystkich treści, 
jakie zawiera w sobie słowo diakonia.

Słowa kluczowe: apostolstwo liturgiczne, apostolstwo muzyczne, rekolekcje oazowe, 
pielgrzymka Ruchu Światło-Życie i Służby Liturgicznej, Diecezjalne Dni Młodzieży.

Abstract

Liturgical and musical apostolate of the Movement of Light-Life 
in Gorzów and Zielona Góra-Gorzów dioceses

Liturgical and musical apostolate was conducted especially during the summer reli-
gious camps. Each day the Eucharist was the culminating point of the retreat. Everything 
that goes on during the religious camp must be done in preparation for the liturgy and 
lead to it. Liturgical apostolate was conducted through the liturgical school. Liturgical 
animator was responsible for the liturgical setting. Musical animator was responsible 
for the musical setting as well as for the preparation and the choice of songs. Participants 
took an active part in the liturgy and from that point on we can talk about the creation of 
the male and female formations. During the whole liturgical formation in the Light-Life 
Movement the „light-life” rule remains in effect. Not only the Word of God is the light 
which becomes life but also the liturgy must become the liturgy of life, a living liturgy 
which is accompanied by the person’s involvement.

The first Pilgrimage of the Liturgical Service to Rokitno took place in 1976 in the 
contemporary Gorzów diocese because of the indulgence related to the birth of Blessed 
Virgin Mary. Priest R. Harmaciński was the initiator of this pilgrimage. Bishop Paweł So-
cha was the propagator of this idea. The first Diocesan Youth Day took place on 12 April 
1987 during the Palm Sunday in Gorzów Wielkopolski from the initiative of bishop Józef 
Michalik. Liturgical and musical diakonias from their conception were responsible for the 
preparation of the liturgy during the diocesan celebrations with the participation of the 
youth. The aim of the diakonias’ involvement was to create a model service which would 
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be an example for others. The whole service of those diakonias during the diocesan cel-
ebrations is a practical realization of all the teachings that are contained within the word 
“diakonia”.

Keywords: liturgical apostolate, musical apostolate, religious camp retreat, Light-Life 
Movement and Liturgical Service pilgrimage, Diocesan Youth Days
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Jerzy Szymik1

Katowice

Choroby euroatlantyckiej kultury/cywilizacji 
Diagnoza J. Ratzingera/Benedykta XVI

Dzisiaj, prawie 5 lat po tzw. „abdykacji” Benedykta XVI, coraz jaśniej i głę-
biej rozumiemy jego geniusz diagnostyka epoki i duchowej sytuacji Zachodu. 
Poniżej próbki owej diagnozy autorstwa papieża, teologa i myśliciela – w świe-
tle moich lektur, analiz i interpretacji.

1. Smutek tego świata

„Rozpoznacie je po smutku”.
Najdalej wysunięte przyczółki (po)nowoczesności, noszą jego znamię. A jest 

jedynie czubkiem góry lodowej, której na imię rozpacz. To opowieścią o nich – 
o smutku i rozpaczy – są hojnie nagradzane dziś filmy i najświetniejsza litera-
tura naszego czasu. Ukryte za barwnymi fasadami; w wesołkowatych przebra-
niach. Ale w gruncie rzeczy nie do ukrycia. Poznać je po owocach: erozja wiary 
niechybnie prowadzi do utraty nadziei na miłość; do paraliżu ich obu.

Sięgnijmy po nieprzemijającą w swej trafności i głębi diagnozę sprzed wie-
ków. Według świętego Tomasza, przyczyną rozpaczy jest acedia – metafizycz-
ne lenistwo, tożsame ze „smutkiem tego świata”, smutkiem, który, zdaniem 
św. Pawła, „sprawia śmierć” (2 Kor 7,10). Czym jest „tajemniczy smutek tego 
świata?”2 – pyta Ratzinger podczas rekolekcji dla kapłanów ruchu Communione 
e Liberazione w Collevalenza, latem 1996 roku. Jest tym, co czeka człowieka 
„na końcu”, to znaczy w miejscu, w którym obietnice nieograniczonej wolności 
zostały „do końca” sprawdzone i przetestowane na człowieku.

1 Ks. Jerzy Szymik – prof. dr hab., profesor zwyczajny w Katedrze Teologii Dogmatycznej i Du-
chowości Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego, w latach 2004–2014 członek Mię-
dzynarodowej Komisji Teologicznej; e-mail: jerszym@gmail.com.

2 Patrzeć na Chrystusa, J. Merecki [tł.], Kraków 2005 [dalej: PnC], s. 65. Jeśli nie podano ina-
czej, podane w przypisach publikacje są autorstwa J. Ratzingera/Benedykta XVI.
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Ratzinger stwierdza:

Najgłębszą przyczyną tego smutku jest brak wielkiej nadziei i nieosiągal-
ność wielkiej miłości. Wszystko, czego można oczekiwać, jest znane, a każda mi-
łość kończy się rozczarowaniem z powodu skończoności świata, w którym lśnią-
ce namiastki są tylko nędzną przykrywką olbrzymiej rozpaczy. W ten sposób 
coraz bardziej konkretna staje się prawda, że smutek tego świata prowadzi do śmier-
ci. Obecnie już tylko flirt ze śmiercią, okrutna zabawa przemocą są wystarczająco 
podniecające, aby stworzyć pozór zaspokojenia. „Nie wolno wam jeść [z tego drze-
wa] […], abyście nie pomarli” (Rdz 3,3). Od dawna słowa te przestały należeć jedy-
nie do języka mitu3.

Acedia, ów „smutek tego świata”, metafizyczne lenistwo wiąże się z utratą 
smaku duchowego, smaku życia, zabitego przez truciznę będącą miksturą go-
ryczy, okrucieństwa (leniwego okrucieństwa drapieżnika) i cynizmu. Podsyca 
acedię fałszywa pokora: Bóg nie może być blisko, miłosierdziem i wszechmo-
cą, a sam człowiek uważa się za wroga wszelkich stworzeń4.

Leniwy smutek prowadzi – pozornie tylko – do nadaktywności, do kom-
pulsywnego zanurzenia się w rzeczach wtórnych (wszystko dobre, co ułatwia 
ucieczkę przed Bogiem i przed najgłębszymi z pytań; i wszystko jedno co…), 
do stałego niepokoju ducha (trwać w smutku nie jest naturalne dla żadnego 
człowieka), do gadatliwości (!), chorobliwego poszukiwania nowości jako na-
miastki Boga i Jego miłości (ta zawsze jest nowa), do nieustannej zmiany de-
cyzji i miejsc (niestabilności), do zobojętnienia, bojaźliwości, złości (trwała 
irytacja wobec wszystkich i wszystkiego)5… Zaiste: Tomasz z Akwinu, Josef 
Pieper (Ratzinger posiłkuje się jego Lieben, hoffen, glauben, wydanej w Mo-
nachium w 1986 roku) i Joseph Ratzinger pokazują, na jakim poziomie i w jaki 
sposób teologia wiąże się z antropologią i jak stan czy sytuacja człowieka są 
zależne od jego relacji z Bogiem.

Wracając do acedii: najbardziej zepsutym owocem „leniwego smutku” jest 
głęboka nienawiść wobec Boga i życia, wobec bliskich i siebie. Ale żeby w tym 
stanie trwać (wegetować) i nie nawrócić się, potrzeba kultywowania kolejnych 
wad, m.in. zarozumiałości. A ta przychodzi z pomocą mieszczańsko-liberalną 
wersją pelagianizmu: jeśli Bóg miałby istnieć (raczej go nie ma, ale gdyby jed-
nak), to nie może być tak straszliwie wymagający, jak Go przedstawia katolicki 
Kościół. Przecież nie jestem gorszy od innych, a te moje grzeszki (drobiazgi 
przecież) nie mogą być aż tak niebezpieczne. Czyli: skromna redukcja siebie 
(przewrotna) i samozadowolenie. W sumie: nie potrzebuję ani przebaczenia, ani 

3 PnC, s. 66–67.
4 Zob. tamże, s. 67.
5 Por. tamże, s. 67–71.
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miłości6. Konstatacja Ratzingera dotycząca współczesności olśniewająca: „Być 
może w spokojnych czasach można długo trwać w takiej postawie, ale w chwi-
lach kryzysu człowiek albo się nawraca, albo popada w rozpacz”7.

Bowiem zarówno epoce, jak i społeczeństwu, a przede wszystkim człowie-
kowi grozi jedno prawdziwe niebezpieczeństwo: utrata Boga8. Jego to potrzebu-
jemy: Boga Żywego, prawdziwego – nie wymyślonego9. Każde zafałszowanie 
wiary w Boga, czy dotyczy jednego człowieka, czy epoki, czy społeczeństwa, 
czy Kościoła, pozostawia w „organizmie” „pierwiastek wewnętrznego zatru-
cia”. Ratzinger przestrzega: „Wydaje się ono początkowo nieszkodliwe, aż do 
momentu, gdy stanie się ogólną sepsą”10. Organizm reaguje na zakażenie: gni-
je krew (tak o sepsis pisał Awicenna) aż w rozpacz, aż w śmierć. Niezależnie 
od mutacji i wariantu bezbożność (antyteizm, ateizm, agnostycyzm11) i związa-
na z nią pycha poznania (a właściwie braku poznania czy fałszywego pozna-
nia) skłaniają do ucieczki od prawdy (Boga). Rodzi się sepsokultura. Jej sku-
tek to rozpacz i śmierć. Właśnie tym są neognoza i popowe wersje wielkich 
azjatyckich religii (które przecież tyle mają wspólnego z buddyzmem i hindu-
izmem, co galerie handlowe z galeriami renesansowego malarstwa) – spychają 
człowieka w śmiercionośny smutek sepsoidalną ucieczką od Prawdy.

2. Gnoza zamiast wiary

Z wielu podejść J. Ratzingera/Benedykta XVI do tej problematyki na szcze-
gólną uwagę zasługuje fragment wprowadzenia w liturgię wygłoszonego przed 
Janem Pawłem II i członkami Kurii Rzymskiej w czwartek pierwszego tygodnia 
Wielkiego Postu 1983 roku. Zawiera on najlepsze cechy Ratzingerowego sło-
wa: głęboką diagnozę, interpretację i ocenę, a także charakterystyczne połącze-
nie zwięzłości z przenikliwością opisu zjawiska. Mówi o „pewnych znaczących 
prądach”, które dla świata przełomu II i III tysiąclecia stają się „coraz silniej-
szą pokusą”:
6 Zob. tamże, s. 72–73.
7 Tamże, s. 74.
8 Zob. tamże, s. 77.
9 Głosiciele Słowa i słudzy Waszej radości. Teologia i duchowość sakramentu święceń (Opera 

Omnia, t. 12), K. Góźdź, M. Górecka [red.],. M. Górecka, M. Rodkiewicz (współpraca J. Ko-
bienia, D. Petruk) [tł.], Lublin 2012 [dalej: GSiSwR], s. 562.

10 GSiSwR, s. 324.
11 PnC, s. 69. „Społeczeństwo, w którym porządek publiczny ma za podstawę agnostycyzm, nie 

jest społeczeństwem wyzwolonym, lecz społeczeństwem zrozpaczonym, naznaczonym smut-
kiem, społeczeństwem, które ucieka od Boga i pozostaje w sprzeczności z sobą samym. Ko-
ściół, który nie miałby odwagi głoszenia publicznego wymiaru swojej wizji człowieka, prze-
stałby być solą ziemi, światłem świata, miastem położonym na górze”. Tamże.
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Mamy tu na myśli religie wywodzące się z tradycji hinduizmu i buddyzmu oraz 
zjawisko gnozy, z charakterystycznym dla niej oddzielaniem odkupienia od stworze-
nia. Dzisiaj obserwujemy odradzanie się gnozy stanowiącej, być może, najgroźniej-
sze wyzwanie dla duszpasterskich poczynań Kościoła. Odrzucając wiarę, gnoza po-
zwala zachować terminologię, gesty i aromat religii. I na tym właśnie polega groźna 
pokusa gnozy: jest w niej nostalgia za pięknem religii, ale równocześnie także zmę-
czenie serca, które pozbawiono mocy płynącej z wiary. Gnoza prezentuje siebie jako 
miejsce schronienia, w którym po utracie wiary można zachować religię. Ale za tą 
ucieczką prawie zawsze kryje się małoduszność niewierząca już we władzę Boga 
nad światem i w Stwórcę nieba i ziemi. I tu się pojawia pogarda dla cielesności – 
wydaje się ona wyłączona ze sfery moralności. Pogarda dla cielesności rodzi z kolei 
pogardę dla historii zbawienia, religijność traci w końcu wymiar osobowy. Religię 
zastępuje się duchowymi ćwiczeniami i poszukiwaniem pustki – miejsca wolności12.

Tych osiem zdań zawiera właściwie pełną syntezę fenomenu i całego pro-
cesu: neognoza (popbuddyzm, pophinduizm) → nihilistyczna pustka, z paroma 
etapami po drodze. Gęstość tego tekstu domaga się jednak kilku dopowiedzeń, 
które można znaleźć w innych miejscach dzieła J. Ratzingera/Benedykta XVI.

Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nie chodzi tu o żaden dialog, zniu-
ansowaną debatę, intelektualną szermierkę z duchową i egzystencjalną korzy-
ścią dla wszystkich. Chodzi o walkę na śmierć i życie: gnoza była śmiertelnym 
wrogiem chrześcijaństwa w pierwszych wiekach jego istnienia13. Starsza niż 
ono, o ogromnym naturalnym potencjale absorpcji, przeciwstawiała kościelne-
mu chrześcijaństwu (właśnie takiemu, oto centrum tarczy dla ataków gnozy: ko-
ścielność chrześcijaństwa) i jego Tradycji „zawiłą filozofię religii, utrzymując, 
że jest to potajemna tradycja pochodząca od apostołów”14. Gnoza – czy tylko 

12 Chrystus i Jego Kościół, W. Szymona [tł.], Kraków 2005² [dalej: CiJK], s. 195–196. „Fascy-
nacja elementem gnostyckim daje o sobie znać również dzisiaj. Religie Dalekiego Wschodu 
wyrażają ten sam podstawowy wzorzec, a formy nauki o odkupieniu, które oferują, są właśnie 
dlatego niezwykle przekonujące. Ćwiczenie zmierzające do odprężenia ciała i oczyszczenia 
duszy wydają się wielu możliwością dojścia do odkupienia. Zmierzają one do wyzwolenia ze 
skończoności, przez moment je antycypują i dzięki temu posiadają uzdrawiającą siłę”. Duch 
liturgii, E. Pieciul [tł.], Poznań 2002 [dalej: DL], s. 31.

13 Gnostycy uważali, że „[…] poznanie (gnosis) jest właściwą siłą sprawczą odkupienia, a tym 
samym najwyższą formą wywyższenia, czyli zjednoczenia z boskością, zatem systemy my-
ślowe i religijne o takim ogólnym kształcie, jakkolwiek w szczegółach znacznie różniące się 
między sobą, nazywane są «gnozą». Dla rodzącego się chrześcijaństwa spór z gnozą oznacza 
decydującą walkę o własną tożsamość, gdyż fascynacja takimi poglądami jest ogromna i na 
pozór z łatwością dają się one utożsamić z przesłaniem chrześcijaństwa. Na przykład «grzech 
pierworodny», sam z siebie tak trudny do zrozumienia, staje się tożsamy z upadkiem w skoń-
czoność, co ujawnia, że skończoność obciąża wszystkich, którzy tkwią w jej kręgu. Tym sa-
mym odkupienie rozumiane jest jako wyzwolenie ze skończoności itd.”. DL, s. 30-31.

14 Słowo Boga. Pismo – Tradycja – Urząd, W. Szymona [tł.], Kraków 2008, s. 24.
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starożytna? – uważała kościelne chrześcijaństwo za naiwne15, lansując progra-
mowo religijną antyinstytucjonalność, wolną interpretację i spekulatywne roz-
wijanie słowa16 i – koniec końców – arogancję intelektualnego wyrafinowania 
oświeconych wobec zgrzebnej rzekomo prostoty wiary Kościoła17.

Dzisiejsza gnoza – podobnie jak tamta – wciąga w swoją służbę wielką róż-
norodność środków, „dolewając” je do religijnej kadzi. Są to głównie, tworzące 
kompilacje i konstelacje (pozornie dowolne, ale w gruncie rzeczy ideologicz-
nie poręczne, jeśli przyjrzeć się im bliżej i uważniej) elementy współczesnej 
nauki: biologii, psychologii, fizyki etc. Bogowie wracają, na chwilę pozwala-
jąc zapomnieć o nędzy skończoności – na tę właśnie chwilę18. Cena – chciana 
zresztą i chętnie przez gnozę płacona – jest wysoka w sferze samej religii: neo-
pogański powrót bogów, okultyzm, ezoteryka, magia. Te nie wymagają męczą-
cego zawieszenia wiary i jej trudnego do zniesienia ubóstwa. Wystarczy synkre-
tyzm udający erudycję, ryt i „technika”19. Ale szczególnym znakiem firmowym 
neognozy jest arogancki, antykościelny indywidualizm, tłumaczony uwarunko-
waniami epoki, błędami Kościoła, poszukiwaniem oryginalnej duchowości etc., 
przekonanie o elitarności oświeconych, o ich wyższości intelektualnej, o wą-
skiej ścieżce dostępnej jedynie dla wybranych gnostyków – tu nic się nie zmie-
niło od wieków. Ratzinger cudownie jasno i mocno na ten temat:

Nie jest dopuszczalna postawa swoistej wyższości intelektualnej, pod wpływem 
której piętnowano by mianem fundamentalizmu zapał ludzi ożywionych Duchem 
Świętym, czy też ich szczerą wiarę w Słowo Boże; dopuszczalna zaś byłaby tylko 
taka postać wiary, w której wybiegi typu «jeśli» i «ale» stałyby się ważniejsze od 
istoty aktu wiary […] Nie możemy się zgodzić na powstawanie chrześcijaństwa eli-
tarnego, jakiekolwiek byłyby kryteria formowania się tej elity. Wszyscy natomiast 
mamy akceptować z pokorą jedną wiarę, w której wszyscy jesteśmy powołani do 
tego, by przyjmować i dawać; bo ani profesor, ani dyplomata nie należą do innego 
Kościoła niż osoby proste, które może nawet przeżywają swoją wiarę głębiej. […] 
chrześcijaństwo to nie grono przyjaciół, którzy separują się od innych i zamykają 
się w sobie, ale to ludzie znalezieni przez Pana i akceptujący braci, których On im 
daje20.

15 Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, W. Szymona [tł.], Po-
znań 2009 [dalej: FZC], s. 445.

16 Kościół. Wspólnota w drodze, D. Chodyniecki [tł.], Kielce 2009 [dalej: KWwD], s. 61.
17 Por. FZC, s. 445; KWwD, s. 61.
18 A. Nichols, Myśl Benedykta XVI. Wprowadzenie do myśli teologicznej Josepha Ratzingera, 

D. Chabrajska [tł.], Kraków 2006, s. 418.
19 Czas przemian w Europie. Miejsce Kościoła i świata, M. Mijalska [tł.], Kraków 2001, s. 144.
20 Nowe porywy ducha. Ruchy odnowy w Kościele, S. Czerwik [tł.], Kielce 2006, s. 51-52, 69-70. 

Por. Prawda w teologii, M. Mijalska [tł.], Kraków 2001 [dalej: PwT], s. 30.
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Jakiekolwiek byłyby kryteria formowania się tej elit jednym z najpoważniej-
szych dla gnostyków kryteriów wyodrębniania swoich, wyraźną granicą między 
gnostycką heterodoksją a katolicką ortodoksją jest odpowiedź na pytanie unde 
malum? – „skąd zło?”. Odpowiedź gnostycka, dokładnie: manichejska (nieza-
leżnie od różnych wariantów systemów gnostyckich, a potem i masońskich, 
ezoterycznych genealogii, nieostrych pojęć i zmierzających w ateistyczną stronę 
antykościelnych postaw), brzmi: z Boga. To w Nim i z Niego jest prabinarność, 
źródło dobra i zła, konieczna podstawa dialektyki bytu; to On jest zarazem prze-
rażający i pociągający. Ta pierwsza, najważniejsza teza manichejskiego gnosty-
cyzmu prowadzi do drugiej: do odrzucenia ciała, do pogardy wobec fizycznej 
strony stworzenia, do niezgody na materialno-duchową konstrukcję człowie-
ka i całej rzeczywistości. Najgłębiej ich sprzężenie da się zrozumieć następu-
jąco: w obu wypadkach chodzi o bunt wobec Boga, bunt, który pozwoli, wy-
chodząc ze skłamanej wizji Stwórcy, odrzucając kształt stworzenia, być jak On, 
czyli dokonać samozbawienia poza Nim (poza dobrem i złem) i wbrew Niemu.

J. Ratzinger/Benedykt XVI stwierdza co do manichejskiej tezy pierwszej:

Bóg stworzył jedynie dobro. Zło zaś nie jest samodzielnym bytem i w ogóle daje 
się pomyśleć wyłącznie jako negacja zachodząca w dobrej istocie. Jedynie jej może 
się trzymać zło – czysta negacja nie mogłaby istnieć. […] Bóg nie stworzył boga 
zła, nie postawił u swego boku jakiegoś antyboga. Bóg stworzył wolność – a nasz 
wgląd często nie potrafi stawić czoła wolności. […] zło nie jest jeszcze jednym 
owocem stworzenia, nie jest czymś rzeczywistym, czymś, co by istniało samo w so-
bie, lecz ze swej istoty pozostaje negacją, która pożera owoc stworzenia. Nie jest ja-
kimś bytem – albowiem byt może pochodzić tylko ze źródła wszelkiego bytu – lecz 
jego zanegowaniem. Fakt, że negowanie może być tak przemożne, musi nas szoko-
wać. Ale, jak sądzę, wiedza, że zło nie jest osobnym stworzeniem, lecz czymś w ro-
dzaju pasożytniczej rośliny, stanowi tu jednak również pewne pocieszenie. Zło żyje 
z zagarniania i w końcu samo siebie zabija, tak jak czyni to pasożyt, gdy opanowuje 
i zabija swego żywiciela. Zło nie jest czymś odrębnym, bytującym, lecz stanowi ne-
gację. Wkraczając w zło, opuszczam przestrzeń pozytywnego rozwijania bytu i wy-
bieram pasożytniczy stan pożerania i negowania bytu21.

21 Bóg i świat. Wiara i życie w dzisiejszych czasach [rozm. P. Seewald], G. Sowinski [tł.], Kra-
ków 2001 [dalej: BiŚ], s. 113, 114, 117. „Zło nie jest – jak uważał Hegel oraz jak chciał to uka-
zać Goethe w Fauście – jedną stroną całości, której potrzebujemy, lecz niszczeniem bytu. Zła 
nie można przedstawiać słowami, jakimi Mefistofeles przemawiał do Fausta: Jestem częścią 
owej mocy, która ciągle pragnie złego, a ciągle czyni dobro. W takim razie dobro potrzebuje 
zła, a zło nie byłoby naprawdę złem, lecz właśnie niezbędną częścią dialektyki świata. Tego 
rodzaju filozofia usprawiedliwiałaby hekatomby ofiar komunizmu, oparte na dialektyce Hegla, 
którą z kolei Marks przekształcił w praktykę polityczną. Nie, zło nie jest częścią «dialektyki» 
bytu, lecz atakuje go u samych jego korzeni. Bóg, który jest jednością w trzech osobach i wła-
śnie w swej różności stanowi najwyższą jedność, jest samym Światłem i samą Dobrocią (por. 
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Czyli: zło i jakakolwiek demoniczność nie mają źródeł w Bogu; zła nie da 
się „oswoić”, pojąć i przyjąć jako naturalne i „ludzkie”.

Co do manichejskiej tezy drugiej: pogarda dla ciała jest i po ludzku fałszywa, 
i – istotnie – niechrześcijańska. Wiara w Chrystusa zawiera obietnicę nieśmiertel-
ności wobec ludzkiego, śmiertelnego ciała („wierzę w ciała zmartwychwstanie”); 
akty stworzenia i wcielenia są najgłębszą, Boską akceptacją tego, co cielesne, ma-
terialne, biologiczne22. Świat bowiem – w swoim źródle i celu, idei i kształcie – 
„należy do Boga, a nie do zła, niezależnie od tego, jak rozległy może ono zdobyć 
teren”23. Bóg – Miłość nie traci nad nim opatrznościowej kontroli.

Gnostycyzm zresztą, w swojej antyteistycznej (w gruncie rzeczy) teozofii 
sięga samego arche: wykreśla i odrzuca wiarę w stworzenie24. Ono bowiem – 
rozumiane i jako Boski akt, i jako aktu tego owoc – jawi się pysze gnostyckiej 
(i każdej) jako zależność, a Bóg sam jako zależności tej podstawa. O tę relację 
(zależności) toczy się główna bitwa wojny z Bogiem; to dlatego – w imię au-
tonomii człowieka – gnoza nie może być neutralna i „musi” prowadzić antyte-
istyczną walkę25. Dlatego też gnoza nie ufa stworzonemu światu, nie ufa jego 
strukturze ani „fakturze” (doświadczeniu skończoności, zależności od Boga 
i pochodnym), ale zaufanie pokłada w świecie, który sama stworzyła i który 
nie potrzebuje ufności, lecz sprawności (naukowej, technicznej, konceptualnej, 
utopijnej, jakiejkolwiek – byle wyłącznie naszej, ludzkiej). Zdobędziecie wie-
dzę i wiedza (nie wiara ani prawda) was wyzwoli. Nie wiara i nie prawda, ale 
wiedza. I kreatywność przeciwstawiona Creatio: bądźcie kreatywni, odrzućcie 
poczucie bycia stworzonym. I styl życia z tego poczucia wywiedziony26. Oto 
zasady gnozy w tej kwestii.

I jest to już, oczywiście, inna niż chrześcijaństwo opowieść o Bogu, czło-
wieku i życiu, inna historia – zupełnie różna od historii zbawienia. Mimo ilu-
zji i złudzeń, głównie tzw. humanistycznej proweniencji. Gnoza, negując „wyj-
ście z domu Boga” (skreślając stworzenie), nie może zaoferować „powrotu do 
domu” (spójnej i „spełnionej” eschatologii)27. Dlatego pozostają jej albo ezote-
ryczne ekwilibracje, albo rozpacz, „smutek tego świata”.

Jk 1,17)”. Wiara – prawda – tolerancja. Chrześcijaństwo a religie świata, R. Zajączkowski 
[tł.], Kielce 2004 [dalej: WPT], s. 40.

22 CiJK, s. 82; BiŚ, s. 278.
23 Europa. Jej podwaliny dzisiaj i jutro, S. Czerwik [tł.], Kielce 2005 [dalej: EJP], s. 113.
24 Święto wiary. O teologii mszy świętej, J. Merecki [tł.], Kraków 2006 [dalej: ŚW], s. 18; Na 

początku Bóg stworzył… Cztery kazania o stworzeniu i upadku. Konsekwencje wiary w stwo-
rzenie, J. Merecki [tł.], Kraków 2006 [dalej: NPBS], s. 94.

25 NPBS, s. 95.
26 NPBS, s. 97.
27 DL, s. 32, 200; EJP, s. 58. Por. B. Forte, Istota chrześcijaństwa, K. Kozak [tł.], Lublin 2007, 

s. 53 n.
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Ale droga do obu tych punktów (które schodzą się ostatecznie w je-
den – śmierć) jest kręta i zygzakowata jak wąż, którego głos, „wyzwoliciela” 
od Boga, mówi: otrząśnij się z tej zależności, odrzuć ją i Go, który jest dla cie-
bie krępującą granicą, stwórz siebie na nowo28. Potem przekrocz wszystkie inne 
granice. Dla dzisiejszych nowych gnostyków Zachodu droga ta wiedzie przez 
religie azjatyckie, nierzadko w ich zmutowanej, niuejdżowskiej, lekkiej, straw-
nej, a w wersjach najnowszych – rzekłbym – hipsterskiej formie.

3. Pseudoreligie halucynogenne

Dlaczego tędy? „Skoro «umiarkowany powiew» tajemnicy chrześcijańskiej 
nie powoduje już, że człowiek współczesny staje się upojony Bogiem, to trze-
ba mu przywołać rzeczywisty powiew skutecznych ekstaz, których intensyw-
ność pobudza go i przynajmniej na chwilę czyni bogiem, dając mu przez chwilę 
odczuć smak nieskończoności oraz pozwalając zapomnieć o nędzy skończono-
ści”29. Oto istota pokusy dla osób, które przechodzą na buddyzm we wnętrzu 
zachodniej cywilizacji30. Nieco prościej: „[…] droga religii azjatyckich jawi się 
jako ocalająca odpowiedź wszędzie tam, gdzie treść wiary postrzegana jest jako 
niemożliwa do utrzymania zachodnia metafizyka lub jako część mitu, a jedno-
cześnie człowiek trzyma się głębokiego, duchowego i religijnego pragnienia”31. 
Najprościej: dlaczego tędy? – bo umarła wiara, a jeszcze tli się życie w pragnie-
niu sięgającym poza horyzont doczesności. Oczywiście, jest to wersja skrajnie 
optymistyczna: że nie umarło głębokie, duchowe, pragnienie. Oby tak było.

Tymczasem jednak droga ta zawiera ogromne niebezpieczeństwo. Buddyzm 
bowiem (czy też popbuddyzm w czasach New Age) w dziedzinie religijnej obie-
cuje więcej niż daje. A nie jest w stanie dać więcej, ponieważ jest ateistyczny 
ze swej istoty i wyklucza, jak nazwał to Ratzinger jeszcze w latach 60., „jaką-
kolwiek wspólność definicyjną z teistycznymi typami religii Zachodu”32. Krót-
ko mówiąc: tu nie trzeba wierzyć ani w Niego, ani Jemu. Buddyzm w rezulta-
cie przyklepuje utratę wiary, a nie ją wskrzesza czy inspiruje. Nie dmucha w jej 
nie do końca wygasłe popioły, ale zalewa wodą bezosobowej, arelacyjnej quasi- 

28 Nowa pieśń dla Pana. Wiara w Chrystusa a liturgia dzisiaj, J. Zychowicz [tł.], Kraków 1999 
[dalej: NPdP], s. 33. Por. M. Borghesi, Der Pakt mit der Schlange, „30 Tage in Kirche und 
Welt“ (2011) nr 4-5, s. 60–66.

29 Wiara i teologia w naszych czasach, w: Encyklopedia chrześcijaństwa. Historia i współcze-
sność. 2000 lat nadziei, H. Witczyk [red.], Kielce 2000, s. 19.

30 Nichols, Myśl Benedykta XVI, s. 418.
31 ŚW, s. 23.
32 Wykłady bawarskie z lat 1963–2004, A. Czarnocki [tł.], Warszawa 2009 [dalej: WB], s. 40.
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-mistyki. Bo buddyzm jest ateistyczny z chrześcijańskiej perspektywy w tym 
sensie i w ten sposób, że to, co boskie w tej religii, „nie ma nic wspólnego z by-
tem osobowym”33; mało tego: jest nicością jako stanem upragnionym i wyba-
wiającym. Bóg tu się nie „wypowiada”, nie „komunikuje”, nie „objawia”. Wręcz 
przeciwnie: stanowi On „czyste zaprzeczenie wszystkiego, co nam się rzeczy-
wiście ukazuje i jawi” i „nie może być mowy o pozytywnej relacji «Boga» do 
świata”34. A nawet jeszcze mocniej: najwyższym celem religijnym człowieka jest 
tu przezwyciężenie świata i rozpłynięcie się w „nic” czystego bytu, w „nic” po-
zaosobowym (poza osobowym Bogiem, poza własną osobą), wyzwolonym osta-
tecznie od ciężaru i pozoru istnienia własnego i świata35. W kręgu hinduizmu, 
przy nieco innej kosmologicznej i antropologicznej ontologii (i teologii – jeśli to 
pojęcie ma tu w ogóle sens), sprawa zbawienia wygląda jednak podobnie: polega 
ono na wyzwoleniu od bytu osobowego, od indywidualizacji, od własnej tożsa-
mości36.

W chrześcijaństwie spotkanie z osobowym Bogiem owocuje pojęciem osoby 
ludzkiej37, jej odkryciem, koncepcją, ochroną, całą strukturą personalistycznego 
rozumienia i przeżywania świata. W mistyce azjatyckiej zaś absolut wykracza 
poza to, co osobowe (trzeba przerwać głód bycia – ono jest źródłem cierpienia, 
nienasycenia38); personalizm tu nie tyle ginie, ile nie ma warunków, by się naro-
dzić. Teizm chrześcijański jest zorientowany „osobowo” – to, co Boskie, czyli 
źródło i kulminacja wszelkiego bytu, jest osobą i dlatego osoba w tym perso-
nocentrycznym uniwersum stanowi wartość ostateczną (nie do przelicytowania, 
nie do zmanipulowania, nie do wymienienia na jakiś wyższy poziom”)39. Ate-
izm azjatyckiej mistyki uważa, że dążenie do tego, co boskie nie jest wzmacnia-
niem osobowej tożsamości, ale jej utratą, „rozpłynięciem”40. Oto ich najgłębsza 
odmienność, wzmocniona jeszcze w popkulturowych (podrasowanych narko-
tycznie, rockowo, sekciarsko etc.) wersjach buddyzmu i hinduizmu: „Azjatyc-
kie zanurzenie w nicość prowadzi ostatecznie do zaniku osoby [Boga i człowie-
ka – J. Sz.], biblijna modlitwa jest ze swej istoty relacją międzyosobową, i tym 
samym definitywnym potwierdzeniem osoby”41.

33 Wprowadzenie w chrześcijaństwo, Z. Włodkowa [tł.], Kraków 20063 [dalej: WwCh], s. 19.
34 WwCh, s. 19.
35 WB, s. 41. WwCh, s. 19.
36 WwCh, s. 19.
37 WwCh, s. 20.
38 WB, s. 41.
39 WB, s. 41.
40 WB, s. 41.
41 ŚW, s. 23.
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A ponieważ – w buddyzmie najwyraźniej i najmocniej – bogiem jest nie-
byt, dlatego odrzucona zostaje historia42, człowieczy świat, z całym wysiłkiem 
ich ludzkiego kształtowania – w cierpliwości, ku dobru. Dla lewicowych neo-
gnostyków (vide: Marks, jego nowsi i najnowsi propagatorzy: ideologowie 
roku 1968, Marcuse, Žižek, Badiou, inni) z acedią (alienacją) w tle ten ma-
riaż jest wymuszony: znakomite to pole dla wszelkiego asortymentu rewo-
lucyjnych idei i dzieł. Ratzinger: „Planowana rewolucja staje się wtedy tak 
radykalna, że nie zwraca się już ku wnętrzu samej historii, lecz pojmuje sie-
bie samą jako jej całkowitą antytezę, jako zwrócenie się ku nicości”43. Bo ni-
cość jest istotą i celem buddyjskiego pokuszenia. Na najbardziej ogólnym, 
egzystencjalnym poziomie można by powiedzieć, że buddyzm i hinduizm, 
zwłaszcza w ich zachodnich, modnych, zmiksowanych na gnostycką modłę 
wersjach, pełnią rolę gaśnic wobec pożaru życia. Tłumią one samo pragnie-
nie życia (jako źródła bólu). Dokładnie odwrotnie niż judeo-chrześcijaństwo, 
które „dramatyzuje pragnienie życia: staje się ono pragnieniem samego Boga, 
pełni zbawienia”44. Bóg jest tu życiem („jestem, który jestem”, Wj 3,14), za-
przeczeniem nicości.

A samo napięcie między chrześcijaństwem a buddyzmem i hinduizmem, 
napięcie dotyczące kwestii tak fundamentalnych, jak głęboko przeciwstawny 
obraz Boga i odpowiedzi na pytanie o sens i kształt zbawienia pokazuje całą 
ambiwalencję wymiaru religijnego jako takiego. Jasne, że są szanse na owocny 
dialog. Istnieją jego wspaniałe owoce. Religijność – a nawet już sam jej głód, 
wrażliwość na tajemnicę bytu i życia – może stać się drogą do Prawdy, do Je-
zusa Chrystusa. Ale też jest prawdą, że kiedy ta sfera człowieczeństwa „nie 
otwiera się na Jego obecność i przeciwstawia się jedynemu Bogu i Zbawicie-
lowi, staje się wtedy demoniczna i niszczycielska”45. Sekty są tego dowodem, 
a i wszystkie niuejdżowskie pseudoreligie „halucynogenne”, drogi na skróty ery 
Wodnika, o nierzadko właśnie dalekowschodnim rodowodzie.

Dlatego: żadnych religijnych podróbek, żadnych apokaliptycznych „chrono-
logicznych obliczeń” ani spekulacji46, żadnej taniochy, która nigdy nie nasyci 
ludzkiego ducha, a może go podtruć i zatruć. Jedynie ubóstwo wiary – w Nie-
pojętego, ale Wcielonego – jest prawdziwym bogactwem człowieka. Przesądy, 
magia i ślepe ulice wybrukowane religijnymi atrapami rosną i mnożą się wtedy, 

42 FZC, s. 206.
43 FZC, s. 206.
44 Eschatologia – śmierć i życie wieczne, M. Węcławski [tł.], Poznań 1984, s. 110.
45 Jezus z Nazaretu. Dzieciństwo, W. Szymona [tł.], Kraków 2012, s. 126.
46 Światłość świata. Papież, Kościół i znaki czasu [rozm. P. Seewald], P. Napiwodzki [tł.], Kra-

ków 2011, s. 188.
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kiedy słabnie wiara47. To żelazna reguła w dziejach chrześcijańskich społeczno-
ści. A i w historii całego świata. Stąd też rada J. Ratzingera/Benedykta XVI: iść 
bez fanatyzmu, w pokorze i realizmie wobec ludzkiej natury, w pokorze i ocze-
kiwaniu wobec Łaski, bez uporu bycia za czy przeciwko temu, co archaiczne 
bądź progresywne, swojskie bądź cudze.

4. Nowa Babelonia

W każdym razie jakikolwiek fałsz (droga na skróty, praktyczne korzyści za 
cenę szukania „nieopłacalnej” prawdy etc.) w religii ma potężny wpływ na cho-
roby kultury. Głębokie pokrewieństwo obu dziedzin jest oczywiste co najmniej 
od starożytności (a chyba nawet od ery malowideł w jaskiniach Altamiry i La-
scaux), a istnienia czegoś na kształt sepsy we współczesnej kulturze i ponowo-
czesnej cywilizacji jest też coraz bardziej oczywiste dla wielu.

Choć trwa spór o przyczyny zakażenia. J. Ratzinger/Benedykt XVI jest tu 
w swoich diagnozach i precyzyjny, i konsekwentny. Nasza zachodnia kultura 
i cała promieniująca silnie na cały świat, euroamerykańska cywilizacja, jest za-
infekowana swoistą sepsą od czasu Oświecenia ewidentnie (śmiercionośne skut-
ki jej chorób w ciągu ostatnich 250 lat atlantyckiej historii są oczywiste), ale 
zakażenie sięga dwóch znaczących pęknięć chrześcijaństwa: schizmy wschod-
niej i zachodniej. Zaś na poziomie głębszym, metafizycznym, infekcja dotyka 
największą ludzką wartość związaną z Bogiem samym i z człowieczą z Nim re-
lacją: godzi w wiarę. Ucieczka od religijnego trudu treści (wiary), a pozostanie 
przy religijnej łatwiźnie pozoru (opakowania: przyjąć „misterium”, dbać o „at-
mosferę” kultywować „mędrkowanie”)48 – tym są dziś w większości neognoza 
i neobuddyzm. Stąd też ich akościelność, stąd gnostycyzm miękko przechodzi 
w agnostycyzm, a ten – nierzadko – jest ateizmem w sferze wyborów, obyczaju 
i etyki. Powstaje kultura pod hasłem veluti si Deus non daretur… „Mniej reli-
gii, więcej oświecenia”, „trzeba przełamać dominację katolickiego paradygmatu 
kultury” (takie hasła pojawiają się nieustannie w polskich mediach w ostatniej 
dekadzie: 2003–2013), wspierać przechodzenie od myślenia teologiczno-fikcyj-
nego do „pozytywnego” (pozytywistycznego) – wtedy pytanie o Boga przesta-
nie dręczyć człowieka, a problem Boga przestanie go zniewalać49. Bóg pozosta-
je wówczas jedynie „niegroźnym” dla umysłu i serca, „ciekawym” elementem 

47 Błogosławieństwo Bożego Narodzenia. Medytacje, J. Merecki [tł.], Kraków 2006, s. 54.
48 Por. Sól ziemi. Chrześcijaństwo i Kościół katolicki na przełomie tysiącleci [rozm. P. Seewald], 

G. Sowinski [tł.], Kraków 1997, s. 183.
49 Wiara i przyszłość, J. Merecki [tł.], Kraków 2007, s. 9–10; Chrześcijańskie braterstwo, J. Me-

recki [tł.], Kraków 2007 [dalej: CB], s. 40, 74.
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debaty o nieco historycznym zakroju. Oto droga do kultury, w której hipoteza 
Boga miałaby być już niepotrzebna, by życie pojąć i usensownić; efekt natarcia 
połączonych sił: skutków ran podziałów chrześcijaństwa i (post)oświeceniowej 
odmiany rajskiej pychy.

Z bezbożności więc bierze się kultura, która bezbożność szerzy – tak brzmi 
diagnoza J. Ratzingera/Benedykta XVI. To ona jest odpowiedzialna za sytuację, 
w której się znajdujemy: zwrócenie wielu elementów demokracji przeciwko 
chrześcijańskiej tradycji (J.J. Rousseau), za charakterystyczny konglomerat sep-
soidalnych „wartości” złożony z wolnomularskich dogmatów (zwrot autorstwa 
Jacques’a Maritaina) – „konieczność postępu, antropologiczny optymizm, apo-
teoza jednostki, niepamięć o ludzkiej osobie”50; a także – autonomia, emancy-
pacja, kreatywność51, równość, braterstwo52 itp. Same w sobie, w swej czystej 
istocie nie są one, rzecz jasna, złe; stają się chorobotwórcze dla człowieka (spo-
łeczeństwa, państwa, epoki) w swoim oderwaniu od Boga i buncie przeciwko 
Niemu, w swojej bezbożności. Stają się szkodliwe, sepsoidalne właśnie, two-
rząc pewien typ bezbożnej kultury, pozornie humanistycznej, ale w swej isto-
cie, źródłach i celach głęboko zrewoltowanej przeciwko eklezjalnej postaci 
teizmu53.

Symbolem sepsokultury jest biblijna wieża Babel (Rdz 11,1–9), dzieło ludz-
kiej myśli, kultury i postępu technicznego („już mieli cegłę zamiast kamieni 
i smołę zamiast zaprawy murarskiej”, Rdz 11,3b), którego wierzchołek miał 
sięgać nieba (Rdz 11,4) i tym samym być niejako wymierzony w niebo. Sym-
bolizuje taki rodzaj kultury, taką formę – jak wyjaśnia Ratzinger w rozmowie 
z Seewaldem:

50 Prawda, wartości, władza. Kiedy społeczeństwo można uznać za pluralistyczne, G. Sowinski 
[tł.], Kraków 1999 [dalej: PWW], s. 76.

51 NPdP, s. 188.
52 CB, s. 23-25, 71.
53 „Czas znaleźć na nowo odwagę nonkonformizmu, zdolność sprzeciwiania się wielu tenden-

cjom otaczającej nas kultury, wycofania się z pewnej euforycznej posoborowej solidarno-
ści […] Jestem przekonany, że szkody, które w tych dwudziestu latach [1965–1985 – przyp. 
J. Sz.] ponieśliśmy […] są spowodowane przez konfrontację z kulturalną rewolucją na Za-
chodzie: sukces wyższej warstwy średniej, nowych tercjarzy, hołdujących liberalno-rady-
kalnej ideologii o indywidualistycznym, racjonalistycznym i hedonistycznym zabarwieniu”. 
RoSW, s. 25-26 (cyt. za: J.L. Allen, Papież Benedykt XVI. Biografia Josepha Ratzingera, 
R. Bartołd [tł.], Poznań 2005, s. 110). „Wyższa warstwa średnia, nowi tercjarze” (w oryginale: 
„…der oberen Mittelschicht, den neuen Tertiärbürgertums…”)… Jednym z grzechów głów-
nych tego typu kultury jest jej bezbrzeżna pogarda dla prostaczków, słabiej wykształconych, 
z prowincji (wieśniaków, moherów etc.), którym się nie udało; jest to świat widziany z per-
spektywy nowoczesnej, wielkomiejskiej pychy.
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[…] zjednoczenia ludzi i rozporządzania światem, która tylko pozornie rodzi 
jedność i tylko pozornie wywyższa człowieka. W rzeczywistości zaś ograbia go 
z jego głębi i wysokości, w dodatku czyniąc go niebezpieczną istotą. Człowiek bo-
wiem wiele potrafi dokonać, ale jego zdolności moralne nie dotrzymują kroku jego 
zdolnościom technicznym. Jego siła moralna nie wzrasta ze wzrostem jego zdolno-
ści wytwarzania i niszczenia. Dlatego Bóg interweniuje przeciw tej formie zjedno-
czenia i stwarza zupełnie inną54.

Zresztą owa nieludzka, powszechna jedność „babelońska” (mówiliby oni 
jakimś praangielskim jako lingua franca kraju Szinear [Rdz 11,2], praprzod-
kiem językowego narzędzia globalizacji i tego „przyczyną, że zaczęli budować” 
[Rdz 11,6]? Babel jak komputer zunifikowała język?) jest jedynie złudzeniem 
jedności, antyludzką unifikacją (jak antyludzkie jest wszystko, co bezbożne), 
pod wyjątkowo płytko położonym polorem pluralizmu i tolerancji, makijażem 
jedynie, ukrywającym szpetną twarz prawdy o sobie: „straszne oblicze […] 
ateistycznej pobożności”, czyli „terror psychiczny”, z jakim tam, gdzie chodzi 
o cel ideologiczny, odrzuca się „wszelką moralną refleksję uważaną za miesz-
czański przeżytek”55, ostracyzm naukowy (marginalizacja i wykluczenie nie-
prawomyślnych, to znaczy akurat nielewicowo i nieliberalnie myślących ludzi 
nauki) i towarzyski, bezwzględny fundamentalizm, który pluralizm traktuje wy-
bitnie instrumentalnie, jako stadium pośrednie do jednej opcji, jednej teorii, jed-
nej praktyki: lewicowo-liberalno-(a)gnostycznej wizji człowieka, świata i całej 
rzeczywistości56. „Rezygnacja z prawdy nie może na dłuższą metę wyzwalać; 
na koniec uniformizuje”57.

Po tym ją poznać, to jej – zakażonej kultury – wynik medycznego testu, pa-
pierek lakmusowy: zaciśnięte wargi wobec inaczej myślących, odrzucenie wie-
rzących po prostu (bez „ale” i „jednak”), wrogość wobec tego, co kościelne. 
Tuż po naiwnej wierze w naukę – „ta wiara traktuje nauki humanistyczne jak 
nową ewangelię i nie chce widzieć granic, poza które te nauki nie sięgają, ani 
trudności, które ze sobą niosą. Psychologia, socjologia i marksistowska inter-

54 BiŚ, s. 130.
55 Moje życie, W. Wiśniowski [oprac. i tł.], Częstochowa 20053, s. 119.
56 PwT, s. 92.
57 PwT, s. 92. O tym samym w niemieckim Kościele, gdzie (nie tylko w Niemczech zresztą) pre-

sja „jednej opcji, jednej teorii, jednej praktyki” nie jest mała. „Myślę, że potrzebujemy ogrom-
nej tolerancji wewnątrzkościelnej, która uznaje wielość dróg za coś zgodnego z rozległością 
katolicyzmu – i która ich nie odrzuca, również tych, które, by tak powiedzieć, nie odpowiadają 
naszym indywidualnym upodobaniom. Na przykład, Niemiec na słowa Opus Dei czy Europej-
scy Skauci, czy tym podobne, musi okazywać oburzenie, w przeciwnym razie nie uznają go za 
dobrego katolika. Wiele zjawisk nie odpowiada «normalnemu» czy, powiedzmy, «niemieckie-
mu» gustowi. Wskazana jest tu tolerancja, która akceptuje całą rozległość katolicyzmu”. BiŚ, 
s. 420.
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pretacja historii zostały uznane za naukowo pewne […]”58 i tym samym niekwe-
stionowalne.

A więc charakterystyczne są podmiany: terror zamiast tolerancji (wbrew pozo-
rom i oficjalnej nowomowie, w której tolerancja jest pojęciem kultowym), nauka 
zamiast wiary (a w gruncie rzeczy zamiast Boga; a jednak jest coś niepodważal-
nego). Także relatywizm zamiast stałych zasad, relatywizm z całym jego totalitar-
nym zapędem. Ta zwłaszcza podmiana – „dyktatura relatywizmu” – głęboką raną 
naznaczająca naszą kulturę, była szczególną troską pontyfikatu Benedykta XVI59. 
Relatywizm, „podstawowe odczucie ludzi wykształconych” (!), nazywa „chyba 
największym problemem naszych czasów”60. Wielkość tej kwestii, istota proble-
mu polega na tym, że oto budowana jest kultura, która w samym swoim funda-
mencie i rdzeniu stroni od prawdy, uważa przekonanie o jej jedyności i wyzwa-
lającej mocy za niebezpieczną aberrację – „Kultura przeciwstawia się prawdzie”.

Inne znaki szczególne choroby kultury, znaki wielce charakterystyczne; 
stylem jest tu narcyzm, celem (coraz częściej nawet niezawoalowanym) – ni-
hilizm. Co do pierwszego, dotyczącego stylu: właściwie dopiero dziś, choć 
przebłyski tego nastawienia dojrzewały w europejskim powietrzu od reformacji 
i renesansu, ale „dopiero w naszym czasie pojawił się ten nerwowy narcyzm, 
który odcina się od przeszłości i przyszłości, skupiając się wyłącznie na wła-
snej teraźniejszości”61. Dzisiejsza kultura Zachodu – J. Ratzinger/Benedykt XVI 
nazywa jej sepsoidalną wersję wprost „kulturą oświeceniową”, podkreślając 
mocno i często, że „zawiera ona też wartości ważne, bez których my, właśnie 
jako chrześcijanie, nie chcemy i nie możemy się obejść”62 – narcystycznie uwa-
ża samą siebie za doskonałą63, podkreśla swój wolnościowy fundament, prawo 
do wolności, wyrażania własnej opinii (pod warunkiem, że się nie kwestionuje 
jej samej, kanonu jej praw i wyłącznie jej kanonu tego interpretacji), a przed 
krytyką broni się coraz bardziej rozszerzając pojęcie dyskryminacji64. Tę au-
togloryfikację przenikliwie obnażył Ratzinger w słynnym eseju Kryzys kul-
tur z 2004 roku65, pokazując jej sprzeczności i narcystyczne skłonności.

Co do drugiego znaku szczególnego, dotyczącego celu: po upadku utopii 
(brunatnej, czerwonej i innych), w sytuacji nieustannie wybuchających „kry-
zysów” (ekonomicznych, politycznych, obyczajowych i innych), przy braku 
wiary w żywego i prawdziwego Boga, celem mogą być jedynie nowe utopie 
58 RoSW, s. 154.
59 P. Seewald, Benedykt XVI. Portret z bliska, G. Popek [tł.], Kraków 2006, s. 93.
60 WPT, s. 59.
61 NPBS, s. 42.
62 Europa Benedykta w kryzysie kultur, tł. W. Dzieża, Częstochowa 2005 [dalej: EB], s. 52.
63 EB, s. 53.
64 EB, s. 52.
65 EB, s. 39-72.
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banalności, konsumeryzmu, „ciepłej wody w kranie”. Stąd powodzenie takich 
myślicieli, jak Rorty i Sloterdijk: „własne zadowolenie jednostki będzie jedyną 
rzeczą, do której opłaca się dążyć”66. Ale przecież naiwność przegra nierówną 
walkę z przemijaniem i musi zostać zastąpiona cynizmem67, a wtedy wspólnymi 
siłami spustoszą one człowieka i świat68. I tu już otwierają się na oścież wrota 
nicości. Zniszczony roszczeniowością i brakiem odpowiedzialności zmysł mo-
ralny nie zaprotestuje, kiedy wolność stanie się swawolą i rozpasaniem, sięgając 
po najstraszliwsze formy zapełnienia życiowej pustki69.

Oto wizja życia jak z dziennika esesmana, z kart Kafki czy literatury ab-
surdu70 albo z wnętrza najnowszej kultowej nowojorskiej powieści (Auster, 
Cunnigham, Eugenides, DeLillo et consortes). Voilà: sepsokultura. Bertolt 
Brecht: „Nie dajcie się zwieść, umrzecie wraz ze wszystkimi zwierzętami i nic 
nie przyjdzie potem”71. Joseph Ratzinger na to: „Kto podobieństwu człowieka 
do Boga przeciwstawia podobieństwo do zwierząt, ten traktuje człowieka także 
jak zwierzę”72. Ale jeśli to jest prawda – nie ma Boga, a rzeczywistość jest i ma 
być bezbożna i do śmierci należy ostatnie słowo – „to świat jest poczekalnią do 
nicości”73. Sepsa działa. I przynosi śmiertelny skutek.

5. Ku (jakiej?) przyszłości

Kościół bywał wyszydzany i prześladowany. Wierzący – zabijani i margina-
lizowani. W pogańskim Rzymie, w elżbietańskiej Anglii, republikańskiej Fran-
cji, bismarckowskich Niemczech, w Sowietach i komunistycznych Chinach, 
w krajach muzułmańskich – obecnie (Syria, Egipt, Pakistan, Indonezja). „Czym 
innym jednak jest zostać zepchniętym do getta, a czym innym wejść tam bez 
słowa i oporu, jakby tam było nasze miejsce” – apeluje Tracey Rowland74. 
Słusznie. Jesteśmy to winni naszemu światu i jego zaatakowanej sepsą bezboż-
ności kulturze. Kościół jest dla świata, nie dla getta.
66 PWW, s. 14. Kardynał Joseph Ratzinger wymienił Rorty’ego, krytycznie i z nazwiska, w głów-

nym przemówieniu na cześć Andrieja Sacharowa, w listopadzie 1992 roku, w Sali Kopułowej 
Académie Française, z okazji przyjęcia w poczet członków Akademii Nauk Moralnych i Poli-
tycznych. Por. PWW, s. 5, 14.

67 EB, s. 50.
68 PWW, s. 14.
69 PWW, s. 18–19.
70 WiP, s. 18, 51; Szukajcie tego, co w górze, M. Rodkiewicz [tł.], Kraków 2007 [dalej: STCwG], 

s. 61.
71 STCwG, s. 40.
72 STCwG, s. 40.
73 STCwG, s. 61.
74 T. Rowland, Wiara Ratzingera. Teologia Benedykta XVI, A. Gomola [tł.], Kraków 2010, s. 29.
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O Kościele w swojej ojczyźnie pisał Ratzinger w 1962 roku tak:

W roku 1921 Romano Guardini powiedział: rozpoczął się proces o nieprzewidy-
walnym zasięgu – w duszach budzi się Kościół […] Tkwiący w liberalizmie z prze-
łomu stuleci Kościół, usuwany na peryferie jako relikt przeszłości, zaczęto teraz da-
rzyć nowym uczuciem; była to fala tęsknoty, nadziei i radości, której nikt lepiej nie 
potrafił wyrazić niż Gertruda von Le Fort w swych Hymnach do Kościoła. Po klę-
sce roku 1945 sytuacja była zupełnie inna. Rzesza, która teraz się rozpadła, potrafiła 
przedtem wykorzystać również te nowe uczucia autorytetu i wspólnoty, romantycz-
ny żal za tym, co utracono, a co teraz miało wrócić, oraz antyliberalne resentymenty. 
W ponurym nastroju rozczarowania roku 1945 znikł romantyzm wspólnoty, który 
tak haniebnie został oszukany. Dlatego nową postawę zajął człowiek również wo-
bec Kościoła. Już nie śpiewano hymnów na jego cześć, a nowy ton, ton człowie-
ka ostrożnego i pozbawionego złudzeń, nadała Ida Friederike Görres w „Zeszytach 
Frankfurckich” w swym Liście do Kościoła, który zainicjował w końcu cały gatunek 
literacki: krytykę Kościoła75.

Co zwycięży teraz, w pierwszych dekadach XXI wieku, w przestrzeni więk-
szej niż Niemcy, globalnej? Co będziemy pisać i czytać: nowe Hymny do Ko-
ścioła czy nowy List (krytyczny) do Kościoła? Naszą przyszłością jest acedia 
i sepsa czy prawdziwa gnoza (poznanie Boga)? Śmiertelny smutek tego świata 
czy wielka nadzieja na wielką miłość?

Streszczenie

Kształt antropologii zależy od kształtu teologii. Antropologia bezbożna wypacza ob-
raz człowieka; zerwanie relacji z Bogiem sprawia, że wszelkie dziedziny życia i ludzkiej 
aktywności ulegają deformacji i degradacji. Człowiek, wyrzekając się swojego Stwór-
cy i zależności od Niego, traci poczucie sensu i smaku życia. Neurotycznie poszukując 
ich w innych przestrzeniach, zastępuje prawdziwe wartości substytutami, a prawdziwą 
rzeczywistość samodzielnie wykreowanymi rekwizytami. Ratzinger pokazuje, że utra-
ta Boga i źle pojęta autonomia człowieka generuje smutek, pustkę i w efekcie bunt; 
wszystko w życiu staje się chore. Neognostycka mentalność, będąca mieszaniną an-
tropologicznej frustracji, ślepej wiary w naukę oraz snobizmu elit; modne fascynacje 
zachodnimi wersjami dalekowschodnich religii wspierającymi w sumie nihilistyczne za-
pędy ponowoczesności; narcystycznie kreatywna kultura oraz relatywistyczna twórczość 
sytuowana – w imię tolerancji i pluralizmu – poza dobrem i złem stanowią, zdaniem 
J. Ratzingera/Benedykta XVI, najgroźniejsze dziś choroby kultury i duchowości. Lekar-
stwem może być tylko poznanie prawdziwego Boga i rozpoznanie w Nim źródła nadziei 

75 Kościół – znak wśród narodów. Pisma eklezjologiczne i ekumeniczne, cz. 1 (Opera Omnia, 
t. 8/1, K. Góźdź, M. Górecka [red. pol.]), W. Szymona [tł.], Lublin 2013, s. 442.
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i miłości. Tylko z niego czerpiąc człowiek jest zdolny współtworzyć świat, w którym 
ostatnie słowo nie należy do śmierci.

Słowa kluczowe: teologia, antropologia, bezbożność, gnoza, buddyzm, hinduizm, 
oświecenie, kultura, nihilizm, Kościół.

Abstract

Diseases of euroatlantic Culture/Civilisation. 
Diagnosis of J. Ratzinger/Benedict XVI

The shape of anthropology depends on the shape of theology. Godless anthropology 
distorts the image of a man; a broken relationship with God makes all spheres of life 
and human activity become distorted and degraded. While rejecting his Creator and the 
dependence on Him, a man loses his sense of meaning and taste of life. He neurotically 
tries to find them in other areas, replacing real values with substitutes and true reality with 
independently created requisites. Ratzinger shows that the loss of God and misplaced hu-
man autonomy generate sorrow, emptiness and, consequently, protest; everything in life 
becomes ill. According to J. Ratzinger/Benedict XVI, the most dangerous contemporary 
diseases of culture and spirituality are: neo-gnostic mentality which is a mixture of an-
thropological frustration, blind faith in science and snobbery of elites; trendy fascinations 
with the West versions of Far Eastern religions generally supporting nihilistic inclinations 
of postmodernity; narcissistically creative culture and relativistic output placed beyond 
good and evil – in the name of tolerance and pluralism. The only cure can be cognition of 
real God and recognition of a source of hope and love in Him. Only by drawing from 
Him, a man is able to co-create the world where the final word does not belong to death.

Keywords: theology, anthropology, godlessness, gnosis, Buddhism, Hinduism, enligh-
tenment, culture, nihilism, Church.
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Szczecin

Encyklika Caritas in veritate Benedykta XVI 
jako wyzwanie i zadanie dla współczesnej polityki

Wstęp

Analiza dokumentów wydanych przez papieży w XX i XXI w. pozwala za-
uważyć, że większość z nich podejmowała problematykę nauki społecznej Ko-
ścioła. Encyklika Benedykta XVI Caritas in veritate2 wpisuje się w tę tradycję. 
Znajduje ona krytyków, którzy twierdzą, że traktuje problemy ekonomiczne, 
społeczne, polityczne, globalizacyjne zbyt szeroko, powierzchownie. Wskaza-
nia papieskie przybierają formę postulatywną, bez wskazywania konkretnych 
modus operandi3. Drugą grupę stanowią obrońcy tez Benedykta, którzy wska-
zują na realizm papieskiej myśli. Uważają, że jest teoretykiem, przedstawia 
perspektywę profetyczno-duszpasterską. W zglobalizowanym świecie trudno 
wskazać jeden sposób działania dla wielu podmiotów politycznych czy gospo-
darczych. Dlatego papież postuluje ogólne rozwiązania, które znajdą konkretne 
rozwiązania na poziomie lokalnym4.

Celem artykułu jest wyodrębnienie zagadnień związanych z polityką, podej-
mowanych w encyklice. Postawione zostają pytania: czy we współczesnej poli-
tyce jest miejsce na perspektywę miłości? Czy polityk dbający o dobro wspólne 
i kierujący się określonymi wartościami jest utopistą? Czy polityka oparta na 
katolickiej nauce społecznej znajduje zrozumienie i sposób realizacji w zgloba-
lizowanym społeczeństwie.

1 Ewa Wnuk – mgr, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, 
e-mail: ewusia_w@interia.pl 

2 Benedykt XVI, Caritas in veritate, Encyklika do biskupów, prezbiterów, diakonów, osób kon-
sekrowanych i wszystkich ludzi dobrej woli o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i praw-
dzie, Wrocław 2017 (dalej CV).

3 M. Zięba, Papieska ekonomia, Kraków 2016, s. 106-108.
4 A. Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016, s. 58.
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Autor celowo nie odnosi się do encyklik innych papieży, nie porównuje, nie 
zestawia i nie odnosi omawianych treści do tych encyklik. W Caritas in verita-
te zawarto szczegółową analizę dzieł poprzedników Benedykta. Celem artyku-
łu nie jest porównanie dokumentu Benedykta z innymi encyklikami, ale analiza 
i wyodrębnienie tego, co właściwe tylko dla dzieła Benedykta XVI w kontek-
ście polityki.

1. Ujęcie polityki w perspektywie caritas

Współczesna myśl polityczna, która kieruje się pragmatyką, skutecznością 
i wskaźnikami gospodarczymi, zwłaszcza w społeczeństwach postmoderni-
stycznych, sceptycznie odnosi się do wzorców związanych z etyką, moralno-
ścią czy duchowością. Skuteczność ściera się z moralnością. Papież Benedykt 
w swojej encyklice Caritas in veritate przywraca polityce perspektywę miło-
ści, która każe zaangażować się w działania na rzecz dobra wspólnego, pokoju, 
sprawiedliwości społecznej.

Miłość jest siłą napędową człowieka i ludzkości. Rozumiana jest jako rela-
cja osobowa, która na swoim najwyższym poziomie szuka i kieruje się dobrem 
drugiej osoby. Tak rozumiane otwarcie na innych jest podstawą budowania poli-
tyki, która w podstawowym ujęciu traktowana jest jako troska o dobro wspólne.

Dla papieża, powinność i odpowiedzialność wynikają z prawa serca – z ca-
ritas. Miłość – caritas jest potrzebna do interpretowania i określania odpowie-
dzialności moralnej – także w świecie polityki. Polityk musi działać według 
kryteriów obiektywnej prawdy. Dzięki temu będzie wiarygodny, a jego auten-
tyczność objawi się w konkrecie życia społecznego. Benedykt wyjaśnia, że „mi-
łość – caritas”, to nadzwyczajna siła, która nakazuje osobom, również polity-
kom, odważnie i ofiarnie angażować się w dziedzinie sprawiedliwości i pokoju. 
To siła, która pochodzi od Boga, odwiecznej Miłości i absolutnej Prawdy.

Stanowisko Benedykta jest jednoznaczne: miłość musi być urzeczywist-
niona (czyniona) w prawdzie. Prawda jest rozpoznaniem rzeczywistości, kie-
rowaniem się wskazaniami rozumu, nie emocji. Człowiek musi odnieść się do 
Absolutnej Prawdy jaką jest Bóg równocześnie przyjąć perspektywę wartości 
wynikających z nauki Chrystusa. Integralny rozwój poszczególnych wspól-
not musi bazować na wartościach chrześcijańskich i relacjach osobowych. 
W ten sposób społeczeństwo staje się dla polityka wspólnotą podmiotów. Per-
spektywa podmiotowości sytuuje osobę w centrum działań politycznych, pod-
stawą tworzenia programów poszczególnych partii, grup obywatelskich, stowa-
rzyszeń, podstawą tworzenia perspektyw ekonomicznych i społecznych.
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Według papieża fundamentem nauki społecznej Kościoła jest miłość, jest za-
sadą relacji w skali stosunków społecznych, ekonomicznych i politycznych. Je-
śli nie ma umiłowania prawdy, „nie ma świadomości i odpowiedzialności spo-
łecznej, a zachowania społeczne są dyktowane przez prywatne interesy i logikę 
władzy” (CV 5)5. Wskazuje też na niebezpieczeństwo pomniejszania znaczenia 
miłości w interpretowaniu i określaniu odpowiedzialności moralnej w dziedzi-
nie prawnej, społecznej czy politycznej. Miłość musi być powiązana z prawdą, 
musi być rozumiana i wprowadzana w życie w świetle prawdy. Dzięki temu mi-
łość będzie osadzona w konkrecie życia społecznego, w kontekście społecznym 
i kulturowym. Prawda jest szczególnie potrzebna we współczesnym świecie, 
skłonnym do jej relatywizowania. Przeżywanie miłości w prawdzie umożliwia 
zrozumienie, że przyjęcie i kierowanie się wartościami chrześcijańskimi jest ko-
nieczne, jeśli dąży się do zbudowania dobrego społeczeństwa. Dobre społeczeń-
stwo to takie, które służy integralnemu rozwojowi jednostki. Miłość bez praw-
dy zamyka człowieka w kręgu prywatnych relacji, nie pozwala na realizowanie 
projektów rozwoju ludzkości o zasięgu uniwersalnym. Papież podkreśla, że roz-
wój ten musi dokonywać się w dialogu wiedzy i działania (CV 3-4).

Benedykt zaznacza, że miłość musi dokonywać się w prawdzie – bez niej 
życie będzie opierać się tylko na tym co empiryczne, sceptyczne i praktyczne. 
Bez prawdy trudno rozpoznać wartości i kierować się nimi. Wolna wola idzie za 
wskazaniami rozumu. Człowiek może być w pełni wolny, jeśli rozumem rozpo-
zna prawdę i pójdzie za nią. Tylko tak może rozwijać samego siebie i włączyć 
się w rozwój społeczeństwa (CV 8).

2. Sprawiedliwość jako zasada życia społeczno-politycznego

„Caritas to miłość przyjęta i darowana” (CV 5). W tej dynamice przyjmowa-
nia i ofiarowywania papież upatruje sens społecznej nauki Kościoła, a co za tym 
idzie sens dobrze rozumianej polityki. Dla rozwoju społeczeństw, dla dobroby-
tu jednostek, dla rozwiązania problemów społeczno-ekonomicznych, potrzeb-
na jest prawda, jej światło. Bez niej nie będzie odpowiedzialności społecznej, 
a zachowania społeczne będą podejmowane przez pryzmat prywatnych intere-
sów i logikę władzy. W ten sposób rodzą się podziały, tworzą się grupy wpły-
wów i interesów, które polaryzują całe społeczności.

Miłość musi stać się podstawowym kryterium postępowania moralnego. Be-
nedykt, oprócz miłości, wyróżnia jeszcze dwa kryteria sprawiedliwość i dobro 

5 Cyfry w nawiasach oznaczają odniesienie do poszczególnych części encykliki, zgodnie z przy-
jętą w niej numeracją.
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wspólne. Zwraca uwagę, że miłość nie może istnieć bez sprawiedliwości, przy 
czym sprawiedliwość rozumiana jest jako oddanie każdemu tego, co mu się 
słusznie należy. Miłość bliźniego zakłada sprawiedliwość6. Najpierw muszę 
oddać bliźniemu to, co „jego”, by dać mu coś „z siebie”. Sprawiedliwość jest 
drogą miłości i jej miarą. Odnosi się ona nie tylko do poszczególnej osoby, ale 
także do narodów (CV 5).

Wewnętrzna dynamika społeczna wymaga nie tylko umocnienia związku 
pomiędzy prawami i obowiązkami, ale także budowania i rozwijania relacji 
opartych na miłosierdziu, bezinteresowności, komunii, a przede wszystkim na 
sprawiedliwości7. Papież akcentuje, że „człowieka – miasta” (człowieka z jego 
państwem, społecznością) nie umacniają jedynie związki między prawami 
i obowiązkami. W rozumieniu obywatelstwa, przynależności do danego pań-
stwa, jego struktur wysuwa na pierwszy plan prawa i obowiązki człowieka – 
obywatela (CV 6). Jednak egzekwowanie praw i wypełnianie obowiązków bez 
perspektywy wzajemnych więzi, może stać się bezdusznym wypełnianiem pra-
wa, które pozbawione jest charakteru interpersonalnego.

Sprawiedliwość i uczciwość polityce to prawdziwe wyzwanie. Odpowie-
dzialni za działania państwa i organizacji międzynarodowych powinni uczciwie 
zatroszczyć się o:

 – skuteczność i ekonomiczne działanie aparatów biurokratycznych i admi-
nistracyjnych,

 – właściwy kierunek udzielanej pomocy: właściwe zorganizowanie pomocy 
osobom ubogim a nie używanie biednych do uzasadnienia własnej działal-
ności i osiągania korzyści materialnych,

 – przejrzystość w przepływie finansów,
 – udostępnianie prawdziwej treści przygotowanych i realizowanych progra-

mów,
 – rzetelne przedstawianie kosztów utrzymania instytucji (CV 49).

W wielu kręgach kulturowych czy społecznych postuluje się radykalny roz-
dział religii od państwa, uznając, że nie można mieszać sacrum i profanum, że 
te dwie sfery nie powinny wpływać na siebie. Benedykt uważa jednak, że 

wykluczenie religii ze sfery publicznej, tak jak skądinąd fundamentalizm reli-
gijny, uniemożliwiają spotkanie osób oraz ich współpracę dla rozwoju ludzko-
ści. Ubożeją motywacje życia publicznego, polityka wyraża się w formie ucisku 

6 Ciekawe spostrzeżenia na ten temat można odnaleźć w artykule: J. Grzybowski, Polityka, mo-
ralność, cnota – harmonia czy antynomia? Refleksje nad książką Adama Machowskiego Teolo-
gia polityczna św. Tomasza z Akwinu. Antropologiczno-etyczna interpretacja traktatu „De re-
gno”, „Rocznik Tomistyczny” (2013) nr 2, s. 279-280.

7 Por. M. F. Carnea, Libertà e Politica in s. Caterina da Siena libro, Roma 2011, s. 107-115.



161

Encyklika Caritas in veritate Benedykta XVI jako wyzwanie i zadanie dla współczesnej polityki

i agresji. Powstaje niebezpieczeństwo, że prawa człowieka nie będą respektowane, 
ponieważ albo pozbawia się je transcendentnego fundamentu, albo nieuznane się 
wolności osobistej (CV 56).

3. Postęp i rozum w służbie dobra wspólnego.

Benedykt definiuje, że miłość na najwyższym poziomie jest szukaniem do-
bra drugiej osoby i skutecznym działaniem w celu jego realizacji. To dobro ma 
wymiar osobowy, ale także społeczny, to znaczy wspólny. Dobro wspólne jest 
tutaj rozumiane jako dobro poszczególnych osób, rodzin, różnych grup tworzą-
cych wspólnotę społeczną. To dobro ma o tyle sens i wartość, jeśli jest realizo-
wane ze względu na osoby tworzące wspólnotę.

Papież zaznacza, że zaangażowanie na rzecz osiągania dobra wspólnego wy-
maga wykorzystania różnego rodzaju instytucji, które tworzą strukturę życia 
społecznego. Wymienia instytucje cywilne, polityczne, prawne, kulturalne. Pod-
kreśla, że każdy uczestnik życia społecznego, a przede wszystkim chrześcijanin, 
powinien działać na rzecz dobra wspólnego, wykorzystując swoje możliwości 
i powołanie (CV 7).

Benedykt odwołuje się do znanego w historii polityki i demokracji rozumie-
nia pojęcia „miasta – polis”. Posługuje się tym powszechnie znanym pojęciem, 
jednak rozróżnia polis – „miasto człowieka”, czyli „małą” rzeczywistość spo-
łeczną, otaczającą człowieka i „miasto Boże”, czyli społeczność ludzką. Pod-
kreśla, że globalizacja stawia człowiekowi nowe wymagania: nie można dążyć 
tylko do dobra własnej społeczności bez odniesienia do „wspólnoty ludów i na-
rodów”. Przede wszystkim chodzi tu o zachowanie pokoju w „mieście człowie-
ka”, by wprowadzić go w „mieście Bożym”(CV 7).

W encyklice odnajdujemy wskazanie na konieczność wykorzystania „świa-
tła rozumu i wiary”, by rozpoznać i podjąć działania dla osiągania pełnego roz-
woju i sprawiedliwego podziału dóbr. Nie wystarczy do tego postęp technicz-
ny. Papież akcentuje, że niezbędna jest miłość, która jest otwarta na wolność, 
w tym wolność sumienia (CV 8).

Papież, gdy mówi o rozwoju, akcentuje dwie sprawy:
a) centralny charakter osoby ludzkiej, która staje się podmiotem działań,
b) współdziałanie podmiotów dla rozwoju.
Rzeczywistymi twórcami własnego rozwoju są określone narody i ludy, nie 

zaś instytucje. Te ostatnie spełniają funkcję służebną wobec wspólnot państwo-
wych czy narodowych. Podobnie polityka i politycy – działają dla innych, nie 
dla własnych interesów. Rozwój i troska o niego muszą być osadzone w kon-
kretnych sytuacjach.
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Rozwiązania trzeba dostosowywać do życia narodów i konkretnych osób, oce-
niając roztropnie każdą sytuację. Oprócz makroprojektów potrzebne są mikropro-
jekty, a przede wszystkim faktyczna mobilizacja wszystkich podmiotów społeczeń-
stwa obywatelskiego, zarówno osób prawnych, jak i fizycznych (CV 47).

Stosunek polityki do człowieka wyznacza metafizyczna wizja relacji mię-
dzy osobami. Relacje te mają zasadniczą wartość dla polityki i nauk społecz-
nych. Relacje osobowe odnoszą się do małych grup, wspólnot, ale także do na-
rodów. Żadna wspólnota nie pochłania jednostki, nie unicestwia jej autonomii, 
ale ją dowartościowuje, ponieważ pozwala spełniać siebie i dojrzewać w relacji 
z innymi. Narody, które zanegowały tę prawdę popadły w różne formy totalita-
ryzmu (CV 53).

4. Właściwa wizja polityki a procesy globalizacyjne

W omawianej encyklice znalazło się pojęcie zarządzanie globalizacją. Au-
tor uważa, że procesy globalizacyjne, zwiększające wzajemną zależność poszcze-
gólnych podmiotów potrzebują władzy. W sytuacji, gdy świat staje się „globalną 
wioską” potrzebne jest również wspólne dążenie do globalnego dobra wspólne-
go. Procesy globalizacyjne są nieodwracalne. Problemem jest właściwe ukierun-
kowanie ich na osiąganie dobra tak jednostek jak i całych narodów. Dlatego pa-
pież wskazuje na konieczność zarządzania globalizacją. Władza ta „powinna być 
zorganizowana zgodnie z zasadą pomocniczości i zróżnicowania obowiązków, 
aby nie naruszała wolności i wykazała konkretną skuteczność” (CV 56).

Analiza tekstu encykliki pozwala zestawić główne wskazania papieża dla 
świata polityki w perspektywie państw, ale także w odniesieniu globalnym 
(CV 27-31):

 – człowiek jest głównym kapitałem ekonomicznym i politycznym,
 – każda władza powinna zapewnić fundamentalne prawo do życia każdej 

osoby i każdego narodu,
 – sprzeciwianie się mentalności i prawodawstwu antynatalistycznemu,
 – kreowanie właściwych planów finansowania, podyktowane solidarnością,
 – lepsze sprecyzowani roli władz publicznych,
 – sprzeciwianie się indyferentyzmowi religijnemu oraz ateizmowi praktycz-

nemu,
 – prowadzenie działań politycznych i ekonomicznych na poziomie lokal-

nym,
 – właściwe wykorzystanie zasobów ludzkich i naturalnych,
 – sprawiedliwa reforma agrarna w krajach rozwijających się,
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 – wspólny, integralny rozwój badań naukowych i ocen moralnych,
 – podejmowanie decyzji ekonomicznych z uwzględnieniem godności osoby 

i wymogów sprawiedliwości,
 – odejście podsystemowego zwiększania nierówności, która niszczy demo-

krację i prowadzi do erozji „kapitału społecznego”,
 – zapewnienie dostępu do pracy i utrzymanie jej,
 – redystrybucja działalności państwa,
 – prowadzenie demokracji ekonomicznej.

Z punktu widzenia społecznego politycy powinni zadbać o sprecyzo-
wanie roli władz publicznych i przypomnienie, że państwo to res publi-
ca – rzecz publiczna, wspólna. Władze te muszą opierać się na działalności 
organizacji funkcjonujących w społeczeństwie obywatelskim. W ten sposób 
władza polityczna może odnaleźć nowe formy uczestnictwa w polityce krajowej 
i międzynarodowej.

Ekonomia i technologia nie mogą wyprzedzać państwa. Koegzystujemy 
w świecie objętym procesami globalizacyjnymi – nie da się tego uniknąć. Pa-
pież, omawiając w wielu miejscach zależności ekonomiczne i procesy tech-
nologiczne wskazuje, że muszą być one zaprzęgnięte w służbę człowiekowi 
i w służbie wspólnot, które tworzy. Podstawową wspólnotą w skali globalnej 
jest państwo. Dlatego politycy, biorąc pod uwagę trendy i uwarunkowania glo-
balizacyjne, muszą przede wszystkim widzieć dobro człowieka i grup lokal-
nych. Działania polityczne, uwzględniające obiektywne dobro osoby ludzkiej 
„uczłowieczą” procesy globalizacyjne, sprawią, że będą służyły rozwojowi spo-
łeczeństw, a nie partykularnemu dobru wąskich grup interesów.

Polityk to człowiek uczciwy, poszukujący, na bieżąco rozeznający aktu-
alną sytuację społeczną, ekonomiczną, kulturową, człowiek zaangażowany 
w pracę, kierujący się rozumem i miłością, uwzględniający obiektywną prawdę 
w relacji z Bogiem. Nie wystarczą więc cechy osobowościowe, czy wynikające 
z wychowania czy poziomu kultury osobistej. Polityk potrzebuje zdrowej kon-
dycji etycznej, która wynika z pracy nad sobą, wysiłku ciągłego autorozwoju, 
prawidłowych relacji osobowych8. Polityk nie pracuje „za kogoś” ale „dla ko-
goś”. Dlatego tak wiele miejsca poświęca się encyklice zasadzie pomocniczo-
ści. Została zdefiniowana następująco: „Subsydialność jest nade wszystko po-
mocą dla osoby poprzez autonomię ciał pośredniczących” (CV 57). Polityka 
nie ma zastąpić człowieka w jego działaniu, ale pełni rolę służebną w sytuacji, 
gdy jednostka nie radzi sobie w określonej sytuacji życiowej. Osoba nie potrze-
buje paternalistycznej opiekuńczości, ale uznania swojej wartości, możliwości 
działania. Słuszna i adekwatna pomoc podnosi osobę i umożliwia partycypację 
8 Por. J. Miluska, Moralność polityka: między autentyzmem i rolą, [w:] J. Miluska [red.], Warto-

ści w świecie polityki, Poznań 2012, s. 218-219.
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w społeczeństwie. Polityka państw i organizacji międzynarodowych ma kiero-
wać się tą zasadą chcąc zachować autonomię jednostek i narodów (CV 56).

5. Logika wymiany a logika państwa

Moralność zarówno w dziedzinie ekonomii jak i polityce musi opierać się 
na wzajemnej odpowiedzialności: „wszyscy czują się odpowiedzialni za wszyst-
kich” (CV 38). Benedykt używa pojęcia „demokracja” nie tylko w jego zwy-
czajowym rozumieniu, ale poszerza je i mówi o „głębokiej demokracji ekono-
micznej” (CV 38). Prowadzenie polityki własnego państwa, ale także polityki 
międzynarodowej jest dzisiaj niemożliwe bez uwzględnienia racji ekonomicz-
nych, wskaźników finansowych. Inaczej pojęcie dobra wspólnego będzie miało 
charakter abstrakcyjny, bez przełożenia na codzienną rzeczywistość jednostek 
czy wspólnot. W zglobalizowanym świecie musi koegzystować logika rynku 
z logiką państwa. Papież Benedykt akcentuje „ludzki” wymiar polityki i prawa. 
W stosunkach między obywatelami musi być obecna solidarność i współudział, 
poczucie wspólnoty. We współczesnym dyskursie politycznym i ekonomicz-
nym, w którym dąży się do jak największej skuteczności, warto przypomnieć 
koncepcję papieża, który przeciwstawia bezinteresowność działań „dawaniu 
z obowiązku”, dawaniu wykonanemu z prawa a nie z serca, dawaniu, by otrzy-
mać coś w zamian. Benedykt mówi: „Zarówno rynek, jak i polityka potrzebują 
osób otwartych na wzajemny dar” (CV 39).

Nowy ład ekonomiczno-produkcyjny we współczesnym świecie wymaga 
zaistnienia władzy politycznej rozłożonej i aktywnej na różnych poziomach. 
Państwa, chcąc realizować ekonomię służącą dobru wspólnemu, muszą dążyć 
do głębszej współpracy. Pośrednio odnajdujemy myśl papieża w dowartościo-
waniu państwowości poszczególnych narodów – także tych, które ją dopiero 
tworzą. Wydaje się, że Benedykt jest zwolennikiem działania lokalnych wspól-
not – państw na arenie międzynarodowej, niż tworzenia mocarstw, sterują-
cych ekonomią i polityką światową. „Rozłożenie władzy politycznej na pozio-
mie lokalnym, narodowym i międzynarodowym jest m. in. jedną z głównych 
dróg wiodących do tego, by móc nadać kierunek globalizacji ekonomicznej” 
(CV 41). Benedykt postuluje umacnianie „gwarancji właściwych dla państwa 
prawa, systemu porządku publicznego i więziennictwa, skutecznego i szanują-
cego prawa ludzkie, instytucji naprawdę demokratycznych” (CV 41).

Polityka ma wymiar zarówno lokalny jak i globalny. W wymiarze międzyna-
rodowym wyzwaniem staje się zarządzanie obecną sytuacją. Decyzje polityczne 
poszczególnych państw, zwłaszcza bogatych, mogą prowadzić do redystrybucji 
nie tylko bogactwa, ale i ubóstwa, co może utrwalać zależność krajów ubogich 
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od filantropii, ale też od polityki państw zamożnych. Dlatego w encyklice od-
najdujemy wskazanie, by procesy polityczne i ekonomiczne w perspektywie 
globalnej, były przeprowadzane przez osoby kierujące się etyką i otwarciem 
na innych, nie zaś indywidualistów, nastawionych na skuteczność i utylitaryzm 
(CV 42).

Papież mówi o poszerzeniu logiki rynkowej. Zarówno w polityce jak 
i w ekonomii powinno dążyć się do dobra wspólnego. Niezbędna jest wzajemna 
korelacja tych dziedzin: ekonomii, która dąży do wytwarzania dóbr i polityki, 
która wprowadza sprawiedliwość przez redystrybucję dóbr (CV 36). Ekonomia 
i finanse mogą stać się narzędziem dla polityków. To człowiek – polityk, ekono-
mista – może wykorzystać te narzędzia dla tworzenia społeczeństwa sprawiedli-
wego. Moralność polityka ma więc znaczenie – stosowanie zasad etyki w sferze 
społecznej – przejrzystość, uczciwość, odpowiedzialność, logika daru – będzie 
miało ogromny wpływ na kształt podejmowanych decyzji politycznych. Należy 
podkreślić, że w dzisiejszym, globalnym świecie każda decyzja polityczna ma 
swoje reperkusje w życiu społecznym i gospodarczym9.

6. Państwo a obywatel: prawa i obowiązki.

Politycy, którzy za swój główny cel stawiają sobie zdobycie władzy 
i kreowanie rzeczywistością według własnych programów i ideologii, powin-
ni zdaniem papieża, posiadać zmysł szerokiego spojrzenia na skutki wpro-
wadzanych przez siebie praw i obowiązków obywatelskich. Benedykt mówi 
o niebezpieczeństwie oderwania praw indywidualnych od kontekstu obowiąz-
ków. „Przesadne akcentowanie praw prowadzi do zapomnienia o obowiązkach” 
(CV 43). Skupianie się wyłącznie na prawach sprawia, że przeradzają się 
w „spiralę roszczeń” i prowadzą do samowoli. Obowiązki obywatelskie wska-
zują na kontekst etyczny i ludzki, utrzymują w odpowiednim dystansie nie-
kontrolowany rozrost praw. Obowiązek staje się zadaniem, które trzeba podjąć 
„w służbie dobra” (CV 43).

Oczywiście należy pamiętać o niezbywalnym kanonie generacji praw czło-
wieka, którego porządku żadna władza polityczna nie może zakwestionować 
czy zanegować. Niezbędna jest jednak równowaga i mądrość w tworzeniu no-
wych praw i obowiązków. Roztropnością ze strony władzy będzie uznanie 
pierwszorzędnej kompetencji rodzin w dziedzinie planowania narodzin. Papież 
9 Jak wynika z prostej obserwacji doniesień prasowych czy telewizyjnych tąpnięcia w sferze po-

litycznej, wybór określonej partii politycznej, przywódcy państwa, ma natychmiast przełożenie 
na rynki finansowe, odbija się na wartości walut, wysokości stóp procentowych, wartości akcji 
i obligacji czy oceny ratingowej poszczególnych gospodarek.
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negatywnie ocenia działania polityków materialistycznych, którzy chcą formal-
nie uregulować sprawy związane z płciowością i potraktować ją bądź jako źró-
dło przyjemności, bądź wprowadzić przymusowe planowanie urodzin (CV 44).

Zdaniem papieża, dla właściwego rozwoju narodów należy prowadzić po-
litykę promującą „główną rolę i integralność rodziny opartej na małżeństwie 
mężczyzny i kobiety […], a także zatroszczenie się o jej problemy ekonomiczne 
i fiskalne, z poszanowaniem jej natury relacyjnej” (CV 44). Niewłaściwe pro-
wadzenie polityki rodzinnej skutkuje:

 – zmniejszeniem się liczby urodzeń,
 – kryzysem systemów opieki społecznej,
 – zwiększa koszty opieki społecznej,
 – zmniejsza środki przeznaczone na inwestycje,
 – redukuje liczbę wykwalifikowanych pracowników,
 – zubaża „rezerwuar mózgów”,
 – zubożenie relacji społecznych w rodzinach,
 – niemożność zagwarantowania skutecznych form solidarności (zob. 

CV 44).
Integralny rozwój ludzki wymaga uwzględnienia korelacji pomiędzy wie-

loma elementami. Różne poziomy wiedzy ludzkiej muszą wzajemnie oddzia-
ływać i współdziałać, by osiągnąć prawdziwy rozwój narodów10. Osiąganie go 
jest wynikiem ukierunkowanych, uporządkowanych, konkretnych działań cha-
rakterze interdyscyplinarnym. Do prawego działania na rzecz dobra wspólne-
go – dobra narodów, nie wystarczy wiedza rozumiana jako wynik kalkulacji 
czy doświadczeń. Zdaniem Benedykta wiedza musi być „przyprawiona miło-
ścią”, co oznacza wysiłek umysłu, działającego przez pryzmat pierwszych zasad 
i ukierunkowanego na cel ostateczny. Sama wiedza, bez miłości, nie jest w sta-
nie wskazać tego, co prowadzi do integralnego rozwoju człowieka. Benedykt 
definiuje to następująco: „istnieje miłość ubogacona inteligencją oraz inteligen-
cja pełna miłości” (CV 30). I to jest prawdziwym wyzwaniem dla polityków, 
którzy sugerując się wynikami badania opinii publicznej, analizami rynku, wy-
nikami ekspertyz naukowych, opiniami specjalistów, gubią człowieka i to, co 
jest zapisane w strukturze ontycznej – rozum i wolną wolę dążące do prawdy 
i dobra.

Encyklika papieża Benedykta, być może dla niektórych zbyt ogólna, postu-
latywna, jest dobrą diagnozą współczesności. Jednocześnie zawiera ciekawe 
wskazówki –zwłaszcza dla świata polityki, który tak mocno wpływa na każdą 
dziedzinę życia ludzkiego, życia jednostek i całych narodów.

10 Na temat integralnego rozwoju i polityki społecznej oraz teorii obywatelstwa szerzej [w:] 
W. Kymlicka, Współczesna filozofia polityczna, Warszawa 2009, s. 347-390.
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W CV Benedykt wyznaczył ogólne zadania dla władzy politycznej, która za-
rządzając właściwie na poziomie międzynarodowym, będzie jednocześnie sku-
teczna na poziomie lokalnym. Wyszczególniono następujące zadania:

 – powstanie światowej władzy politycznej dla zarządzania ekonomią świa-
tową,

 – uzdrowienie gospodarek dotkniętych kryzysem,
 – zapobieganie pogłębianiu się kryzysu gospodarczego i zachwiania równo-

wagi ekonomicznej,
 – przeprowadzenie właściwego, pełnego rozbrojenia,
 – zagwarantowanie bezpieczeństwa żywieniowego,
 – zagwarantowanie pokoju,
 – zapewnienie ochrony środowiska,
 – uregulowanie ruchów migracyjnych (zob. CV67).

Taka władza musi posiadać określone cechy:
 – uregulowana przez prawo,
 – podporządkowana realizacji dobra wspólnego,
 – zaangażowana realizację pełnego autentycznego rozwoju ludzkiego,
 – przestrzega zasady pomocniczości (por. CV 67).

Założenia skuteczności w działaniu i osiąganiu określonych celów tj. współ-
pracy międzynarodowej i integralny rozwój narodów stawiają następujące wy-
magania:

 – ustanowienie porządku międzynarodowego wyższego stopnia,
 – oparcie wszelkich działań na zasadzie pomocniczości,
 – zaprowadzenie porządku społecznego zgodnego z porządkiem moralnym
 – połączenie sfery moralnej i społecznej,
 – połączenie więzią polityki ze sferą ekonomiczną i obywatelską na podsta-

wie ustaleń Karty Narodów Zjednoczonych (por. CV 67).
W dokumencie papież prezentuje perspektywę ogólną, ale odnosi się do 

konkretnych zjawisk obecnych w sferze polityczno-społecznej narodów.

Zakończenie

Jak wynika z powyższej analizy, pomimo niekiedy zbyt ogólnego ujmowa-
nia problematyki przez papieża Benedykta, można odnaleźć w jego encykli-
ce wskazania tj. cele i zadania polityki we współczesnym, zglobalizowanym 
świecie. W wielu miejscach odnajdujemy charakterystykę osoby-polityka i to, 
jakimi wartościami powinien się on kierować podejmując działania na rzecz 
dobra wspólnego. Wskazuje drogi rozwoju politycznego, ekonomicznego, kul-
turowego i społecznego, który może urzeczywistnić się tylko w perspektywie 
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miłości i uznania godności każdej osoby ludzkiej. Społeczeństwo, państwo to 
nie zbiór czy twór złożony z anonimowych jednostek, ale wspólnota, połączona 
relacjami osobowymi, a przede wszystkim miłością. Powinno to dotyczyć także 
wspólnot narodowych.

Streszczenie

Autor dokonuje analizy dokumentu z perspektywy zasad i wyzwań dla współczesnej 
polityki. Charakteryzuje koncepcję rozwoju w odniesieniu do miłości, wskazuje cele i za-
dania polityki w zglobalizowanym świecie, wyznaczone przez papieża Benedykta w do-
kumencie, a także warunki prawidłowego rozwoju polityki oraz cechy dobrego polityka.

W artykule zaprezentowano nauczanie papieża, które jest ważnym elementem na-
uczania Kościoła w odniesieniu do nauki społecznej.

Słowa kluczowe: polityka, etyka, miłość, rozwój, globalizacja.

Abstract

The Benedict XVI Encyclical „Deus Caritas est” as a challenge 
and task for the contemporary politics

The author makes an analysis of Benedict XVI Encyclical „Caritas in veritate” from 
the perspective of rules and challenges for the contemporary politics. The author charac-
terizes the conception of development of societies in relation to love, she indicates aims 
and policy tasks in the globalized world pointed out by Pope Benedict. In this work, 
the conditions of constructing policy property are presented, as well as the features of 
a good politician.

In this article, the papal thought was presented as an important element of the integral 
Church teaching on social issues.
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Szczecin

Powszechne powołanie do świętości i jego realizacja 
w życiu wybranych świętych

Wstęp

W poniższym artykule zostanie podjęte zagadnienie powszechnego po-
wołania do świętości. Bóg jest niepojęty w swym majestacie i chwale. Jezus 
Chrystus wszedł w naszą czasoprzestrzeń, uświęcając człowieka. Celem arty-
kułu jest przypomnienie, że człowiek powołany jest do świętości i radości, do 
życia w przyjaźni z Bogiem. Przedstawieni zostaną wybrani święci różnych 
epok: Łotr powieszony obok Jezusa na krzyżu, Maria Magdalena; Paweł z Tar-
su; Augustyn; Tomasz z Akwinu; Faustyna; Edyta Stein; Jan Paweł II. Różnili 
się praktycznie wszystkim, ale łączyło ich jedno – spotkanie z Chrystusem, któ-
re w każdym przypadku wyglądało inaczej. Jednak każda z tych osób po tym 
spotkaniu zmieniła swój sposób myślenia, patrzenia i postępowania, które zjed-
noczyło ją z Chrystusem.

1. Świętość Boga

Termin „świętość”, i hebrajski odpowiednik, oznacza prawdopodobnie od-
dzielenie od codziennego użytku, usunięcie ze sfery profanum. Święty jest 
Bóg, lecz świętymi są również związani z Nim ludzie i rzeczy. Idea święto-
ści może zawierać w sobie nadto element poświęcenia Bogu i uwolnienia od 
tego, co złe lub niewłaściwe2. W Starym Testamencie – Świętym w najwyż-
szym stopniu jest Bóg. Najstarszy hymn Izraela wychwala Boga otoczonego 
„blaskiem świętości” (Wj 15,11). W Księdze Psalmów oraz w Księdze Izajasza 
1 Anna Zajączkowska-Żyszkiewicz – mgr lic. teologii, doktorantka na Wydziale Teologicznym 

Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: zaann@wp.pl.
2 Por. P. J. Achtemeier, Encyklopedia biblijna, Warszawa 2004, s. 1226.
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Boga często nazywa się „Świętym Izraela” (Iz 1,4; 5,19; Ps 99), a w Izaja-
szowej wizji nieba aniołowie sławią Boga, wyśpiewując: „Święty, Święty, 
Święty” (Iz 6,3). Miejsca ukazania się Boga były zwyczajowo czczone jako 
miejsca święte. W opowiadaniu o ukazaniu się Jahwe w płonącym krzewie 
(Wj 3,5) Mojżesz słyszy słowa, żeby zdjął sandały z nóg, ponieważ ziemia, 
na której stoi jest święta. Gdy Jakub doznał wizji w Betel, uznał to miejsce za 
święte (Rdz 28,11-22). Przez podobny kontakt z Bogiem zostały uświęcone tak-
że inne starożytne sanktuaria Izraelitów. Świątynia w Jerozolimie, gdzie Bóg 
przebywał w sposób szczególny, była najświętszym miejscem w Izraelu (1Krl 
8,10-11). Także sprzęty używane w świątyni, np. dzbany, ołtarze, świeczniki, 
instrumenty muzyczne i szaty, uważano za oddzielone od innych rzeczy, a tym 
samym za święte. Zwierzęta i pokarmy, składane w ofierze, musiały spełniać 
wysokie wymagania, a gdy raz zostały uznane za święte, nie mogły powrócić 
do sfery codziennego użytku świeckiego. Spalano je na ołtarzu lub spożywali 
je kapłani w świątyni. Święci byli również kapłani i inne osoby, pełniące róż-
ne funkcje w świątyni i tylko oni mogli wchodzić do pewnych jej części, by 
składać ofiary i wykonywać inne czynności rytualne. Cechę świętości przyzna-
wano również rytuałom i słowom używanym w świątyni, w tym imieniu Boga 
(Kpł 20,3), szabatowi (Rdz 2,3) i innym świętom (Kpł 23). Oprócz Boga i czyn-
ności kultowych, świętym był także naród Izraela (Wj 19,4; Pwt 7,6). Świętość 
Izraela zależała od jego posłuszeństwa przykazaniom Bożym i wystrzegania się 
grzechu. Prawo Świętości, obszerny zbiór etycznych i rytualnych przepisów, za-
warty w Kpł 18-26, domagało się ich przestrzegania właśnie z powodu święto-
ści: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł 19,2). Fa-
ryzeusze i późniejsi rabini rozciągnęli świętość rytualną, pierwotnie wiązaną 
z świątynią i składanymi w niej ofiarami, na zwyczajnych ludzi, których wzy-
wano do zachowywania czystości rytualnej dotyczącej pokarmów, współżycia 
płciowego i obchodzenia świąt religijnych. Tekst Biblii, który stał się głównym 
symbolem życia poświęconego Bogu i posłuszeństwa Jego przykazaniom, rów-
nież stał się święty (por. Rz 7,12).

Nowy Testament kontynuuje ideę świętości występującą w judaizmie. 
Święty jest Bóg, świątynia i Prawo. Świątynia staje się jednak metaforą świę-
tości chrześcijańskiej (1Kor 3,17; 6,19). Jezus zwraca się do Boga słowami 
„Ojcze Święty” (J 17,11), w niebie Bóg odbiera chwałę trzykrotnie powtarza-
nym Izajaszowym „Święty” (Ap 4,6-10). Duchy nieczyste nazywają Jezusa 
Święty Boży (Mk 1,24), podobnie nazywa Go Piotr (J 6,69). Anioł zwiastu-
jąc Maryi wieść o narodzinach Jezusa, powiada, że Duch Święty i moc Boża 
sprawią, że Jej Dziecko będzie Święte (Łk 1,35), uczniowie po śmierci i zmar-
twychwstaniu Jezusa nazywają Go Świętym (Dz 3,14; 4,27.30), podobnie jak 
Apokalipsa św. Jana (Ap 3,7).
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Ogólnie mówiąc, życie chrześcijańskie pochodzi od Boga i dlatego jest 
święte. W konsekwencji, społeczność wierzących musi unikać grzechu, zła 
i wszystkiego, co byłoby zaprzeczeniem świętości i bliskiego związku z Bo-
giem3.

2. Świętość człowieka

Doświadczenie świętości jest, tak w ogólnej historii religii, jak i w Izra-
elu, pewnym prazjawiskiem religijnym; świętości bowiem, jako określonego 
pojęcia, nie można wyprowadzać z jakiejkolwiek innej, ludzkiej, skali warto-
ści. Nie wystarcza powiedzieć, że przekracza ona tego rodzaju wartości albo, 
że je uzupełnia; można by raczej określić świętość jako coś zdecydowanie ob-
cego w świecie człowieka, to znaczy jako rzeczywistość doświadczaną, która 
faktycznie nie daje się zaszeregować do świata rzeczywistości bliskich czło-
wiekowi i wobec której człowiek odczuwa bardziej lęk niż zaufanie; jest do-
słownie czymś „całkiem innym”. Znamienne w związku z tym jest usiłowanie 
człowieka, aby oznakować obszar, na którym objawia się świętość; określić 
jej miejsce; z jednej strony, aby uchronić ją od jakiegokolwiek pomieszania 
z tym, co świeckie (Wj 19, 12)4. W człowieku z jednej strony spotyka się ła-
ska Boża, która buduje na naturze i z drugiej strony wolna wola człowieka. 
Jedynie w pełnej wolności człowiek może odpowiedzieć na wezwanie Boga, 
który powołuje go do świętości. Pytanie tylko czy człowiek chce być święty 
i zaufać Bogu?

Wybrałam tylko kilku świętych, którzy bezgranicznie zaufali Bogu i w peł-
nej wolności odpowiedzieli Bogu „tak”. Wśród środków do osiągnięcia świę-
tości moralnej przez świeckich Jan Paweł II wyliczył: naśladowanie Jezusa 
Chrystusa, przyjęcie Jego błogosławieństw, słuchanie Słowa Bożego, świado-
me i aktywne uczestniczenie w życiu liturgicznym i sakramentalnym Kościoła, 
osobistą, rodzinną modlitwę, pragnienie sprawiedliwości, czynienie miłości we 
wszystkich sytuacjach życiowych, służbę innym, potrzebującym5. Istota świę-
tości świeckich polega na przylgnięciu do Chrystusa. Codzienne życie powinno 
być okazją dla człowieka, aby zbliżyć się do Boga, spełnienia Jego woli, żeby 
być nowym człowiekiem w Chrystusie.

3 Por. tamże, s. 1226-1227.
4 G. von Rad, Teologia Starego Testamentu, Warszawa 1986, s. 166.
5 Por. Jan Paweł II, Posynodalna Adhortacja Apostolska Christifideles laici, Poznań 1998, nr 16.
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3. Święci różnych epok

3.1. Dobry Łotr

Dobry Łotr wprowadza w samo serce ewangelicznego przesłania, prowadzi 
nas do tajemnicy Jezusa Ukrzyżowanego i przypomina, że – aby zmartwych-
wstać wraz z Nim, odrodzić się wraz z Nim w chwale – musimy w pewien spo-
sób dać się ukrzyżować6. Paradoksalnie z Jezusa szydzą ci, od których wymaga 
się najwyższego stopnia moralności: członkowie Wysokiej Rady. Z niewinnego, 
zmasakrowanego człowieka drwią również żołnierze. Zupełnie inna jest w tej 
sytuacji postawa jednego ze złoczyńców. W tym skazanym grzeszniku pojawia 
się płomień prawdy i miłości. Jako jedyny staje w obronie Jezusa. Wiedząc, 
że Jezus cierpi niewinnie, sam miał odwagę płynącą z pokory dokonać szcze-
rego wyznania, za co został „kanonizowany” przez Jezusa: „Zaprawdę, powia-
dam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,38-43). Dobry Łotr jest świad-
kiem miłości miłosiernej. Czasami jeden czyn miłości wystarczy, by zostać 
zbawionym. Dzisiaj człowiek chce zostać zbawiony ale bez cierpienia, krzyża, 
śmierci. Pragnie raju, ale sprzeciwia się nakreślonej przez Chrystusa drodze. 
Człowiek chce raju na ziemi, a nie dopiero po śmierci i bez cierpienia. Dobry 
Łotr przyjął całym sercem swoja karę, cierpienie i śmierć, ponieważ zaufał do 
końca Jezusowi. Jest on czczony w Polsce jako drugorzędny patron diecezji 
przemyskiej. Powszechnie poważany doznaje czci jako patron grzeszników po-
wracających do Pana Boga. Jest on także patronem skazanych na śmierć i umie-
rających7.

3.2. Św. Maria Magdalena

Od czasów Grzegorza I Wielkiego Kościół Zachodni w swojej tradycji, li-
turgii, czytaniach, sztuce i kulcie ludowym identyfikuje Marię Magdalenę 
z Marią z Betanii, siostrą Łazarza i Marty, utożsamiając ją także z anonimową 
jawnogrzesznicą (Łk 7, 36-49)8. Studia nad Nowym Testamentem potwierdza-
ją raczej pogląd Kościoła Wschodniego, który obok Marii z Betanii czci Ma-
rię Magdalenę. Należy odróżnić Marię Magdalenę, od innych Marii z Nowego 
Testamentu. Maria, oznacza pani i urodziła się w Magdala. Jest to miasteczko 
rybackie nad jeziorem Genezaret, na jego zachodnim brzegu. W czasach Je-
zusa miało dość duże znaczenie w Galilei. Prawdopodobnie Maria Magdalena 

6 Por. A. Daigneault, Dobry Łotr, Kraków 2015, s. 13.
7 W. Zaleski, Świeci na każdy dzień, Warszawa 2008, s. 238.
8 H. Misztal, Doskonali w miłości świeccy święci i błogosławieni, Lublin 1992, s. 89.
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usłyszała o wielkim proroku, który czyni cuda i wyrzuca złe duchy, przyszła 
do Jezusa. Chciała być uzdrowiona od swojej słabości. W Ewangelii nie ma 
żadnej wzmianki, czy to przy uzdrowieniu opętanych, czy przy innych cudach, 
o uzdrowieniu Magdaleny9. Istnieje jedynie krótka wzmianka u Łukasza: „Ma-
ria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedmiu złych duchów” (Łk 8,2), oraz 
u świętego Marka: Po swym zmartwychwstaniu, wczesnym rankiem, w pierw-
szy dzień tygodnia, Jezus ukazał się naprzód Marii Magdalenie, z której wyrzu-
cił siedem złych duchów. Ona poszła i doniosła tym, którzy byli Jego towarzy-
szami, pogrążonymi w smutku i płaczącym. Ci jednak słysząc, że żyje, i że ona 
go widziała, nie chcieli wierzyć” (Mk 16, 9-11). Ona pokochała Jezusa całym 
sercem, nie bała się pójść za Nim, aż pod krzyż Jezusa. Maria Magdalena gdy 
poszła do grobu, gdzie położono Jezusa bardzo płakała i to jej Jezus ukazał się 
po zmartwychwstaniu. To ona zaniosła tę radosną nowinę do apostołów i była 
pełna nadziei. Jej wspomnienie liturgiczne obchodzi się 22 lipca. W ikonografii 
przedstawia się ją często z dwiema innymi Mariami, z buteleczką pachnącego 
olejku, u stóp krzyża lub jako pokutnicę w grocie. Jest patronką niewiast zamęż-
nych, pokutnic, ludzi dotkniętych dewiacjami, fryzjerów, grzebieniarzy, produ-
kujących zapachy i maści, posiadaczy i pracowników winnic oraz uczniów10.

3.3. Święty Paweł z Tarsu

Spotkanie Szawła z chrześcijanami było bolesne dla obydwu stron. Dla 
Szawła, chrześcijanie, to niewierni Żydzi, bałwochwalcy. Chce się z nimi roz-
prawić dla dobra swej wspólnoty. Dla chrześcijan Szaweł jest gorliwym prze-
śladowcą, lękają się go. Szaweł nie dostrzegł w Jezusie spełnienia proroctw. Eg-
zegeza, której się nauczył zawiodła. Błędna zaś interpretacja doprowadziła do 
przemocy w imię Boże. Nie wystarczyło spotkanie z chrześcijanami by Szaweł 
przejrzał, dopiero bezpośrednia interwencja Jezusa Zmartwychwstałego dopro-
wadza do otwarcia oczu i rozumu Szawła na Boże Słowo. Łukasz w Dziejach 
Apostolskich daje opis tego co się dokonało pod Damaszkiem (Dz 9,1-6). Spo-
tkanie Szawła z Chrystusem opisane jest jako wielkie oświecenie, któremu to-
warzyszą znaki właściwe oświeceniom proroczym. Dialog między Szawłem 
i Jezusem świadczy o tym, że Szaweł nie znał Jezusa tak w znaczeniu teolo-
gicznym, jak i fizycznym. Słowa Jezusa: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie 
prześladujesz?” (Dz 9,4), są zgodne z późniejszą teologią Pawła, który Ko-
ściół będzie nazywał ciałem Jezusa. Pytanie Szawła: „Kto, jesteś Panie?” (Dz 
9,5), jest potwierdzeniem, że Szaweł nie poznał Jezusa. Mamy pewną analo-

9 Tamże.
10 Por. tamże, s. 91.
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gię z objawieniami zmartwychwstałego Chrystusa, również ci co znali Jezusa, 
nie rozpoznają Zmartwychwstałego bez Jego pomocy. Poznanie Zmartwych-
wstałego jest Jego darem. W liście do Koryntian napisze Paweł: „w końcu, już 
po wszystkich, ukazał się także i mnie jako poronionemu płodowi” (1Kor 15, 
8). Szaweł po spotkaniu z Chrystusem przyjmuje chrzest i odtąd przyjmuje 
nowe imię Paweł. Staje się nowym człowiekiem w Chrystusie. Od tego momen-
tu zaczyna widzieć wszystko z perspektywy Chrystusa – Mesjasza. Jego życie 
staje się życiem Chrystusa: „teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” 
(Ga 2,20). Św. Paweł poniósł śmierć męczeńską w roku 67. Pozostawił po sobie 
14 Listów, z których Kościół korzysta w liturgii, rozważaniach brewiarzowych 
i modlitwach11.

3.4. Św. Augustyn

W rozterkach i duchowym zagubieniu towarzyszyła świętemu jego matka 
święta Monika. Przez wiele lat zanosiła wytrwałą modlitwę do Boga o nawró-
cenie syna. Pewnego dnia święty Ambroży, biskup Mediolanu, pocieszył ją sło-
wami: matka tylu łez nie może być nie wysłuchana przez Boga. Wreszcie nie-
wypowiedziana tęsknota za Bogiem oraz nieustanne poszukiwania intelektualne 
i religijne Augustyna zaowocowały jego spotkaniem z Jezusem Chrystusem.

Augustyn urodził się 13 listopada 354 roku w Tagaście, w rodzinie ojca poga-
nina i wiernej Chrystusowi matki, Moniki, która przez heroiczną ufność wypro-
siła u Boga łaskę przyjęcia chrztu przez męża, który przez długi czas obojętnie 
traktował chrześcijańską wiarę. Augustyna pociągał świat i chęć robienia kariery 
retora. Postanowił udać się do Mediolanu, bardzo ważnego w tym czasie ośrodka 
intelektualnego. Jego więzi z manichejczykami uległy osłabieniu. Dość szybko 
zorientował się, że nie odpowiadają oni na najważniejsze pytania, jakie zada-
je sobie człowiek. Nie przypuszczał, że Pan Bóg przygotował dla niego wielką 
niespodziankę i dar w osobie wielkiego Ojca Kościoła, św. Ambrożego, którego 
wkrótce miał zostać pilnym uczniem. Zachwycił go sposób przemawiania Am-
brożego, doskonale wykształconego nie tylko w mowie, ale też i w rzeczach du-
chowych. Spotkał świętego, który promieniał światłem Chrystusa. Reszty doko-
nał Duch Święty. W roku 386 przeżył gruntowne nawrócenie, które przemieniło 
jego dotychczasowe życie – przyjął chrzest razem ze swoim synem, stając się 
człowiekiem modlitwy, zakochanym w Chrystusie. Mimo iż od napisania Wy-
znań upłynęło prawie 1600 lat, nie przestają one fascynować, poruszając do głębi 
ludzkie umysły i serca. Augustyn ubolewa, że zbyt wiele czasu zmarnował i zbyt 
wielu goryczy doświadczył, zanim odkrył Chrystusa:

11 Por. Wincenty Zaleski, Świeci na każdy dzień, s. 535-538.
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Późno Cię ukochałem,
Piękności dawna i zawsze nowa!
Późno Cię ukochałem!
We mnie byłaś, ja zaś byłem na zewnątrz
i na zewnątrz Cię poszukiwałem.
Sam pełen brzydoty, biegłem za pięknem, które stworzyłeś.
Byłeś ze mną, ale ja nie byłem z Tobą.
Z dala od Ciebie trzymały mnie stworzenia,
które nie istniałyby w ogóle, gdyby nie istniały w Tobie.
Przemówiłeś, zawołałeś i pokonałeś moją głuchotę.
Zajaśniałeś, Twoje światło usunęło moją ślepotę.
Zapachniałeś wokoło, poczułem i chłonę Ciebie.
Raz zakosztowałem, a oto łaknę i pragnę;
dotknąłeś, a oto płonę pragnieniem Twojego pokoju.
Były w Augustynie wielka pasja i umiłowanie życia, filozoficzny głód prawdy, 

dobra i piękna, ale jego serce pozostawało niespokojne12.

3.5. Św. Tomasz z Akwinu

Tomasz – w średniowieczu zwany Doktorem Anielskim i Powszech-
nym – urodził się w 1224 lub 1225 roku. Pochodził z arystokratycznej ro-
dziny. Początkowo został oddany do słynnego klasztoru benedyktynów na 
nauki. W 1239 roku przeniósł się do Neapolu by rozpocząć studia na uniwer-
sytecie. W Neapolu w roku 1244 wstąpił do dominikanów. Św. Tomasz podob-
nie jak inni filozofowie scholastycy zrozumiał, że wiara i rozum są nie tylko 
dwiema metodami poznania, ale że się uzupełniają. Tomasz przedstawił bar-
dziej rygorystyczne, niemal naukowe podejście do teologii, prezentując pytania 
i odpowiedzi, uprzedzając sprzeciwy, starannie przesiewając dowody i osta-
tecznie oferując odpowiedź. W 1266 roku, będąc w Rzymie, Tomasz rozpo-
czął pisanie swego największego dzieła Summa Theologiae, czyli teologiczną 
syntezę, której głównym celem było systemowe zbadanie szerokiego zakresu 
kwestii teologicznych13. Ten wielki intelektualista był też bardzo żarliwy i czę-
sto doświadczał silnych przeżyć mistycznej modlitwy. Podziwiano go za poko-
rę i pobożność. Podczas mszy odprawianej w dniu świętego Mikołaja Tomasz 
doświadczył mistycznej wizji, w której nabrał dystansu do wszystkich swoich 
teologicznych przedsięwzięć – dzieł pisanych, logiki, wykładów, dysput, do-
wodów, słów. Po tej wizji przestał pisać. Powiedział: „Wszystko co napisa-
łem wydaje mi się źdźbłem w porównaniu z tym, co zrozumiałem i co mi się 

12 Wójtowicz M., Św. Augustyn – nawrócony łzami i modlitwą, http://www.deon.pl/religia/swiety- 
patron-dnia/art,113,sw-augustyn-nawrocony-lzami-i-modlitwa.html (5.11.2016).

13 J. Martin, Moje życie ze świętymi, Kraków 2008, s. 190.
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objawiło”14.. Bóg przekracza możliwości poznawcze człowieka ale daje się po-
znać tym, którzy go szukają.

3.6. Święta Faustyna Kowalska

Helena Kowalska – późniejsza siostra Faustyna – urodziła się 25 sierp-
nia 1905 roku we wsi Głogowiec w ubogiej rodzinie wieśniaczej, jako trzecia 
z dziesięciorga dzieci. W dwa dni po urodzeniu została ochrzczona. Helenka od 
samego początku wyróżniała się spośród swego rodzeństwa. Była cicha, pokor-
na, chętna do każdej pracy, dlatego stała się ulubienicą swoich rodziców, któ-
rzy często nazywali ją kochanym dzieckiem15. Mając siedem lat, Helenka po 
raz pierwszy usłyszała w duszy głos Boży wzywający ją do doskonałego życia. 
Dnia 1 sierpnia 1925 roku Helena zgłosiła się do Zgromadzenia Matki Bożej 
Miłosierdzia w Warszawie. Napisała w swoim Dzienniczku „czułam się bardzo 
szczęśliwa, zdawało mi się, że wstąpiłam w życie rajskie. Jedna się wyrywa-
ła z serca mojego modlitwa dziękczynna”16. Jednak po trzech tygodniach po-
jawiła się niezwykle silna pokusa opuszczenia klasztoru i przejścia do zakonu 
o ścisłej regule, gdzie byłoby więcej czasu na modlitwę. Kiedy już zamierzała 
tego dokonać, wówczas ukazał jej Pan Jezus swoje poranione, krwawiące ob-
licze i usłyszała słowa: „Ty mi wyrządzisz taką boleść, jeżeli wystąpisz z tego 
zakonu. Tu cię wezwałem, a nie gdzie indziej, i przygotowałem wiele łask dla 
ciebie”17. Odtąd była posłuszna woli Bożej. W maju 1933 roku siostra Faustyna 
udała się do Wilna, gdzie Pan Jezus przygotował dla niej niespodziankę. Oto 
przy spowiedzi rozpoznała kapłana jakiego Bóg ukazał jej poprzednio dwukrot-
nie w widzeniach, a który miał zostać jej kierownikiem duchowym i dopomóc 
w wypełnieniu zadań zleconych przez Zbawiciela. Tym kapłanem był ksiądz 
Michał Sopoćko. Siostra Faustyna odsłoniła przed nim całą swoją duszę. Ksiądz 
Sopoćko podchodził z dużą rezerwą do objawień siostry. Do tego stopnia, że 
początkowo chciał wycofać się z obowiązków spowiednika sióstr, ostatecznie 
do tego nie doszło. Jednak, żeby mieć pewność co do sprawności umysłowej 
siostry Faustyny, polecił poddać ją badaniom psychiatrycznym, równocześnie 
zasięgnął opinii o swojej penitentce. Zarówno wyniki badań, przeprowadzonych 
przez dr Helenę Maciejewską, jak i opinia przełożonej wileńskiej – siostry Ju-
lii Krzyżanowskiej, były bardzo korzystne. Wówczas ksiądz Sopoćko uległ ale 
i tak nie był do końca przekonany co do nadprzyrodzoności objawień, ale wie-
dziony bardziej ciekawością postanowił zająć się sprawą wykonania wizerun-
14 J. Martin, Moje życie ze świętymi, Kraków 2008, s. 197.
15 A. Witko, Święta Faustyna, Kraków 2006, s. 10.
16 Tamże, s. 23-24.
17 A. Witko, Święta Faustyna, s. 24.
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ku Jezusa Miłosiernego. Malowidło Bożego Miłosierdzia po wielu trudnościach 
zostało umieszczone w Ostrej Bramie, jako element dekoracji. Kiedy wizerunek 
zawisł już w galerii ostrobramskiej, Święta Faustyna ujrzała Pana Jezusa, któ-
ry ręką nakreślił duży znak krzyża. W ten sam dzień w czwartek 25 kwietnia 
1935 roku, siostra Faustyna po udaniu się na spoczynek zobaczyła obraz Miło-
sierdzia Bożego unoszący się ponad Wilnem. Całe miasto było pokryte siatką 
i sieciami. Pan Jezus przeszedł i przeciął wszystkie sieci, po czym pobłogosła-
wił Wilno i znikł18.

3.7. Edyta Stein – święta Teresa Benedykta od Krzyża

Edyta Stein urodziła się 12 października 1891 roku we Wrocławiu (wówczas 
miasto leżało w granicach Niemiec), jako jedenasta i ostatnia córka żydowskie-
go małżeństwa. W wieku dwóch lat została osierocona przez ojca, a jej liczna 
rodzina była wychowywana z mądrością przez matkę, kobietę głęboko religijną 
i mocno przywiązaną do żydowskiej tradycji. Edyta była jednak dziewczynką 
niezależną i o szczególnie błyskotliwej inteligencji. W wieku około piętnastu lat 
porzuciła wiarę, w której została wychowana, gdyż nie dawała jej ona poczu-
cia wiary w opiekę Boga. Przez cały okres młodzieńczy skłaniała się do kultu 
prawdy (rozumianego jako rozwój poznania) oraz do obrony godności kobie-
ty. Była jedyną kobietą w rodzinnym mieście, która zapisała się na wydział fi-
lozofii. Przełom w jej poszukiwaniu prawdy nastąpił w roku 1921, kiedy była 
ona przez dość długi okres gościem nawróconego na protestantyzm zaprzyjaź-
nionego małżeństwa. Pewnego wieczoru, kiedy oboje małżonkowie musieli wy-
jechać, pozostawili jej do dyspozycji własną bibliotekę. Oto relacja o tym, co 
się przydarzyło: „Bez wybierania, wzięłam pierwszą książkę, która wpadła mi 
w ręce. Był to wielki tom, który nosił tytuł: Życie świętej Teresy z Avila, napi-
sane przez nią samą. Zaczęłam czytać, a wkrótce lektura tak mnie pochłonę-
ła, że nie mogłam jej przerwać. Gdy zamknęłam książkę, powiedziałam sobie 
oto jest prawda!”19. Na lekturze spędziła całą noc; rankiem poszła do miasta, 
aby kupić katechizm i mszalik, przestudiowała go dogłębnie i po kilku dniach 
udała się na pierwszą w swoim życiu mszę świętą. Nic nie pozostało dla niej 
niejasnego. Na koniec poszła do księdza, do zakrystii, i po krótkiej rozmo-
wie poprosiła go o chrzest. Po dokładnym egzaminie, ksiądz zorientował się, 
że nie ma żadnej prawdy wiary, która nie byłaby jej znana. Chrzest otrzyma-
ła w 1922 roku i z tej okazji otrzymała imię Teresa. Edyta zdecydowała się na 
wstąpienie do zakonu karmelitańskiego w Kolonii. Za klauzurą żyła pokornie, 

18 Tamże, s. 42.
19 Zob. Ch. Feldmann, Cena miłości, Warszawa 1998, s. 51.



180

Anna Zajączkowska-Żyszkiewicz

jak wszystkie inne siostry, które nic nie wiedziały o jej sławie ani zdolnościach, 
i osądzały ją wyłącznie na podstawie jej trudności w pracach manualnych. Prze-
łożeni sądzili jednak, że jej zdolności winny zostać docenione i poprosili, aby 
kontynuowała — stosownie do nowego stylu życia monastycznego i modlitwy 
— działalność naukową. W 1938 roku, ze względu na nasilenie rasizmu, po-
myślano o ratowaniu Edyty poprzez przeniesienie ją do holenderskiego zakonu 
w Echt. Udała się tam razem ze swoją siostrą Różą, która przeszła za nią na 
wiarę katolicką i oczekiwała, by także wstąpić do zakonu. W roku 1939 wy-
buchła druga wojna światowa. Przełożeni poprosili Edytę, aby napisała książkę 
o myślach i doświadczeniach świętego Jana od Krzyża, którego okrągłą roczni-
cę narodzin właśnie obchodzono. Posłusznie i z radością, spełniła nakaz, tytu-
łując dzieło: Wiedza Krzyża (Scientia Crucis). W roku 1942 zaczęły się maso-
we deportacje Żydów. 2 sierpnia miała miejsce pierwsza deportacja. Wówczas 
niewielu jeszcze wiedziało, że deportację winno się w rzeczywistości nazywać 
ludobójstwem. Tego samego dnia, u drzwi zakonu w Echt zjawiło się Gestapo, 
aby zaaresztować „żydowską zakonnicę”. W krótkim czasie, przed przewiezie-
niem do Oświęcimia, siostry otrzymały od Edyty telegram zaadresowany do 
przełożonej, w którym prosi, żeby zaniechać wysiłków, które zostały podjęte 
w celu jej uwolnienia. Było tam napisane: „Nie można nabyć wiedzy Krzyża 
inaczej, jak tylko podejmując naprawdę ciężar Krzyża. Miałam co do tego we-
wnętrzne przekonanie od pierwszego momentu i powiedziałam sobie w głębi 
mojego serca: witaj Krzyżu, moja jedyna nadziejo”20.

3.8. Święty Jan Paweł II

2 kwietnia 2005 roku w pierwszą sobotę miesiąca, zarazem w wigilię święta 
Miłosierdzia Bożego o godzinie 21.37 Pan Bóg zaprosił na wieki do swojego 
domu w Królestwie Niebieskim największego z rodu Polaków – Ojca Świętego 
Jana Pawła II. Wydawało się wtedy, że świat się zatrzymał na trzy dni. Cały 
świat pogrążył się w żałobie. Trudno opisać co ten człowiek uczynił, współpra-
cując z łaską Bożą, dla Polski, świata i każdego człowieka. Budował cywiliza-
cję miłości. Bardzo ważnym wątkiem w życiu Karola Wojtyły był wątek maryj-
ny. Nabożeństwo do Matki Bożej miał zaszczepione od dziecięcych lat. Kiedy 
zmarła mu mama, ojciec zabrał go do kalwaryjskiego Sanktuarium, by modlić 
się w intencji zmarłej. Karol bardzo przeżył śmierć mamy, zwłaszcza, że niedłu-
go miał przystąpić do swojej pierwszej komunii świętej. Od tego dnia Kalwaria 
Zebrzydowska stała się dla Karola miejscem, do którego przybywał we wszyst-
kich ważnych momentach życia, aby powierzać Maryi swoje trudne i bolesne 

20 Por. E. Muro, Teraz, kiedy jest godzina dwunasta w nocy, Poznań 1998, s. 158.
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sprawy oraz dziękować za radości życia. Po wyborze na stolicę Piotrową Oj-
ciec Święty Jan Paweł II oddał się cały pod opiekę Maryi i powierzył Jej swoją 
trudną misję pasterzowania Kościołowi na ziemi. Pod lewym ramieniem krzyża 
w herbie biskupim, a potem kardynalskim, który pozostał prawie taki sam jako 
herb papieski, umieścił duże „M”, a jego mottem życiowym stało się zawołanie 
„Totus Tuus” Cały Twój. Jako kapłan, biskup, kardynał, a potem papież nawią-
zywał do wątku maryjnego niemal we wszystkich przemówieniach, kazaniach, 
listach, pismach. Jako Jan Paweł II Matce Bożej poświęcił encyklikę Redemp-
toris Mater, ogłoszoną w Rzymie 25 marca 1987 r. W czasie licznych pielgrzy-
mek po świecie Jan Paweł II zawsze odwiedzał bardziej lub mniej znane sanktu-
aria maryjne. Już 13 dni po objęciu Stolicy Piotrowej Ojciec Święty udał się do 
Matki Bożej Łaskawej w Mentorelli. Podczas całego pontyfikatu Ojciec Święty 
dawał świadectwo, że odczuwa u swego boku obecność Matki Bożej. Po za-
machu w 13 maja 1981 roku w dzień objawień fatimskich, zaraz kiedy mógł 
wstać po operacji przez okno powiedział „Totus Tuus Maryjo”. Kula, która omi-
nęła najważniejsze organy, pasowała do otworu w koronie Matki Bożej Fatim-
skiej. Papież dziękował Maryi za uratowanie życia i zostawił tę kulę, w koronie 
Matki Bożej Fatimskiej. We wszystkich maryjnych sanktuariach, które odwie-
dzał, oddawał pod macierzyńską opiekę Maryi wszystkich ludzi, wspólnoty 
i Kościoły, dzieci i młodzież, chorych i starszych, rodziny i narody, a w szcze-
gólności swoją Ojczyznę. 16 października 2002 roku Ojciec Święty ogłosił list 
apostolski Rosarium Virginis Mariae. Tym samym rozpoczął się Rok Różańca, 
jakby w ten sposób, w dniu 24 rocznicy swego wyboru na Stolicę Piotrową, 
chciał wyrazić wdzięczność Maryi za otrzymane łaski przez cały ten czas dzięki 
modlitwie różańcowej. Ojciec Święty szczegółowo wyjaśnia i omawia w liście 
modlitwę różańcową jako ratunek dla świata. Dodaje też nową część różańca, 
w której są tajemnice światła związane z publiczną działalnością Jezusa21.

Można powiedzieć, że pielgrzymki Jana Pawła II układają się w fascynują-
cą opowieść, pokazującą głębię i bogactwo nauczania, jakie kierował do ludzi 
całego świata. Zawsze i wszędzie głosił słowa nadziei i pocieszenia, chociaż po-
trafił powiedzieć do mafii na Sycylii wam też nie wolno zabijać, Bóg powie-
dział nie zabijaj i was też czeka sąd Boży, ludzkość traktował jak jedną wielką 
rodzinę, wezwaną do budowania cywilizacji miłości. W 1984 roku Jan Paweł 
zaprosił do Rzymu młodych z całego świata. Właśnie trwał ogłoszony przez 
ONZ Międzynarodowy Rok Młodzieży. Ojciec Święty napisał z tej okazji spe-
cjalny list. Mówił w nim o problemach, z którymi młodzi spotykają się na co 
dzień, o szkole, o pracy, cierpieniach, o stosunku do osób starszych, o miłości, 
małżeństwie i rodzinie, a także o Chrystusie, który jest dla nich Droga, Praw-

21 J. Wilkońska, Wielcy ludzie Kościoła Jan Paweł II, Kraków 2011, s. 26-29. 
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dą i Życiem. List ten Ojciec Święty podpisał 31 marca 1985 roku w Niedziele 
Palmową. Na ten dzień na Jego zaproszenie, przybyło do Rzymu około 250 ty-
sięcy młodych ludzi22. W miarę upływu lat papież na ich oczach starzał się, cier-
piał, był zawsze prawdziwy, zdobywał ich serca autentycznością, otwartością 
i szczerością, a oni mu ufali. Jan Paweł II obdarzał młodzież ogromnym zaufa-
niem. Mówił o niej i do niej z wielką miłością. Nazywał młodych ludzi przy-
szłością świata i Kościoła.

Papież zawsze stawał w obronie rodziny. Dla Jana Pawła II rodzina była 
„sanktuarium życia”, a dziecko – owocem współpracy rodziców z samym 
Stwórcą. Takie widzenie małżeństwa i rodziny, pozwalało papieżowi ujmować 
w Bożym świetle wspólnotę małżeńską, pożycie małżeńskie, macierzyństwo, 
ojcostwo, rodzenie i wychowanie potomstwa. Jan Paweł II uważał, że rodziny, 
zwłaszcza wielopokoleniowe, są najlepszą szkołą wartości ludzkich, bowiem 
ludzie w nich mają szansę dzielenia się swymi przeżyciami, radościami, kło-
potami. Jedną z większych bolączek papieża była kwestia propagowanej nie-
mal wszędzie antykoncepcji oraz grzech dzieciobójstwa. Papież zawsze mówił 
o tym otwarcie. Mówił o niezbywalnej godności człowieka, którego nie można 
traktować przedmiotowo. W obronę życia angażował wszystkich – lekarzy, na-
uczycieli, wychowawców, władze samorządowe, różne organizacje oraz wszyst-
kich ludzi dobrej woli. Z radością przyjmował wszelkie dobre inicjatywy, które 
mogły się przyczynić do poprawy sytuacji rodzin, np. ogłoszenie Roku Rodzi-
ny, Roku Dziecka, Karty Praw Rodziny. Zaproponował też program ratunku dla 
ludzkości, który nazywał cywilizacją miłości. Nauczanie Jana Pawła II na temat 
rodziny to nieustanne wołanie o prawdziwą, czystą miłość – dar od Boga.

Zakończenie

Świętość Boga oznacza w Piśmie Świętym objawiony przez Boga i potwier-
dzony w historii objawienia przymiot Jego istoty, dzięki któremu jest On nie-
skończenie wyniesiony w swym majestacie i chwale23. Świętość człowieka 
jest – zgodnie z nauką katolicką – skutkiem jego usprawiedliwienia dzięki łasce 
uświęcającej, a zatem rzeczywiście udziałem w świętości Boga24. Pan Bóg pra-
gnie, aby każdy został zbawiony i doszedł do poznania prawdy. Wzywa czło-
wieka, powołuje do świętości, daje potrzebne łaski, ale zawsze pyta czy chcesz? 
I czy człowiek odpowie na wezwanie Boga? Czy da sobie szansę na bycie świę-
tym? 
22 Tamże, s. 116-118.
23 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 1987, s. 458.
24 Tamże, s. 459.
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Każdy ma swoją drogę do świętości. W podanych przeze mnie przykładach 
osób świętych działała łaska Boża i one zdecydowały się odpowiedzieć na tę 
łaskę w różnych etapach swojego życia. Najważniejsze co je łączy, to spotkanie 
z Chrystusem, dzięki tej pozytywnej odpowiedzi; chęć zawierzenia mu. Każdy 
może zostać świętym i każdy ma swoją drogę do świętości.

Streszczenie

Bóg jest niepojęty w swym majestacie i chwale. W Starym Testamencie Świętym 
w najwyższym stopniu jest Bóg. Święty jest Bóg, lecz świętymi są również związani 
z Nim ludzie i rzeczy. Idea świętości może zawierać w sobie nadto element poświęcenia 
Bogu i uwolnienia od tego, co złe lub niewłaściwe. W Nowym Testamencie kontynu-
owana jest idea świętości występującą w judaizmie. Święty jest Bóg, świątynia i Pra-
wo. Doświadczenie świętości jest, tak w ogólnej historii religii, jak i w Izraelu, pewnym 
prazjawiskiem religijnym; świętości bowiem, jako określonego pojęcia, nie można wy-
prowadzać z jakiejkolwiek innej ludzkiej skali wartości. W człowieku z jednej strony 
spotyka się łaska Boża, która buduje na naturze i z drugiej strony wolna wola człowie-
ka. Jedynie w pełnej wolności człowiek może odpowiedzieć na wezwanie Boga, który 
powołuje go do świętości. Pytanie tylko czy człowiek chce być święty i zaufać Bogu? 
Wybrałam tylko kilku świętych, którzy bezgranicznie zaufali Bogu i w pełnej wolności 
odpowiedzieli Bogu tak.

Święci, różnych epok: Maria Magdalena; Łotr powieszony obok Jezusa na krzyżu, 
Paweł z Tarsu; Augustyn; Tomasz z Akwinu; Faustyna; Edyta Stein; Jan Paweł II. Różnili 
się praktycznie wszystkim ale łączyło ich jedno spotkanie z Chrystusem, które w każdym 
przypadku wyglądało inaczej. Jednak każda z tych osób po tym spotkaniu zmieniła swój 
sposób myślenia, patrzenia i postępowania, które zjednoczyło ich z Chrystusem.

Słowa kluczowe: świętość, powołanie do świętości, nawrócenie.

Abstract

The universal calling to holiness and its implementation in the lives 
of chosen saints

God is inconceivable in his authority and glory. In the Old Testament God is the 
holliest. He is holy as well as the people and things that are connected with him.The 
concept of holiness may contain the element of sacrifice to God and the release of what 
is bad and inapropriate. In the New Testament the idea of holiness present in Judaism is 
continued. God is holy as well as the Temple and the Law. The experience of holiness is 
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a religious phenomenon in universal history of religion as well as in Israel. Holiness as 
a defined concept cannot be formulated from any human scale of values. On one hand 
there is God’s grace based on the nature in every human being, on the other hand his free 
will. Only in his full freedom can one respond to God’s call as he relies to holiness. The 
question is whether the man wants to be holy and trust God. I have chosen only a few 
saints who trusted God absolutely and said yes to him in their absolute freedom.

The saints of various ages: Mary Magdalene, the villain crucified with Jesus Christ, 
Paul of Tarsus, St. Augustine, Thomas Aquinas, Faustina, Edita Stein and John Paul II. 
They were different in almost everything but what unites them is the encounter with 
Christ- exceptional in each case. However each of the people mentioned after the en-
counter changed their way of thinking, looking and acting. That united them with Christ.

Keywords: holliness, the call to holliness, conversion.
translated by Żanetta Kołcz
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Szczecin

Antynomia kłamcy a teoria hiperzbiorów

Wstęp

Hiperzbiory, zwane inaczej zbiorami nieufundowanymi lub nieregular-
nymi, są obiektami wymykającymi się naszym potocznym intuicjom. Zwykle 
zbiór porównujemy do worka, w którym «coś» się znajduje, lub do pudełka, 
w którym «coś» jest zamknięte (worek czy pudełko mogą być też puste). Trud-
no jednak wyobrazić sobie pudełko, które znajduje się w sobie samym, to zna-
czy pudełko będące swoim własnym elementem – takie właśnie pudełko mu-
siałoby wyobrażać pewien typ hiperzbioru. Metafora pudełka nie oddaje w stu 
procentach idei zbioru nieufundowanego. Cechą charakterystyczną tego typu 
kolekcji jest regres nieskończony relacji  . Regres ten sprawia, że zbiór nie-
ufundowany podobny jest do matrioszki, którą da się rozkładać bez końca.

Różnicę między zbiorami regularnymi i nieregularnymi dostrzeżono już 
u zarania teorii mnogości: jako pierwszy wyraźnie wspomniał o tym Mirima-
noff2. W tamtym czasie jednak zbiory nieufundowane spotkały się ze sprzeci-
wem większości uczonych – określano je nawet mianem „zbytecznych”. Z tego 
powodu sformułowano wkrótce aksjomat ufundowania, który miał „zabezpie-
czyć” teorię przed hiperzbiorami3. Gdy aksjomat ufundowania został dołączony 
do systemu Ernsta Zermeli (ZFC), „pudełkowa” (ufundowana) teoria mnogości 
zakrólowała w matematyce na dobre4.

Jednym z powodów niechęci do hiperzbiorów był brak pomysłu na ich 
zastosowanie. Poza tym, skoro w teorii ZFC udało się zbudować model aryt-
1 Krzysztof Jaworski – ks. dr, adiunkt na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, 

e-mail: krzysztof.jaworski@usz.edu.pl.
2 Zob. D. Mirimanoff, Les antinomies de Russell et de Burali-Forti et le problème fondamental 

de la thèorie des ensembles, „L’enseignement mathèmatique” 19 (1917), s. 37-52.
3 Zob. J. von Neumann, Eine Axiomatisierung der Mengenlehre, „Journal für reine und ange-

wandte Mathematik” 154 (1925), s. 219-240.
4 Aksjomat ufundowania gwarantuje, że w uniwersum nie znajdą się nigdy zbiory, których re-

gres relacji   biegnie w nieskończoność.
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metyki liczb naturalnych – co było de facto jednym z celów powstania teo-
rii mnogości – nie widziano już potrzeby dalszego rozbudowywania tej teorii 
o zbiory nieintuicyjne. Nie znaczy to jednak, że zbiory nieufundowane odeszły 
na zawsze w zapomnienie. Na przestrzeni lat sformułowano przynajmniej kilka 
niestandardowych systemów, których uniwersum było wzbogacone o kolekcje 
nieintuicyjne – należy tu wymienić takich matematyków jak m.in. Finsler, Bof-
fa, Scott, Gordeev, Forti i Honsell, czy też Aczel. Teoria Aczela, zwana teorią 
ZFA – najbardziej dojrzała i „teoretycznie schludna” – jest dziś uważana przez 
wielu za standardową teorię hiperzbiorów.

Celem tej pracy jest prezentacja jednego z filozoficznych zastosowań teo-
rii Aczela. Na bazie tej teorii można budować teoriomnogościowe modele są-
dów cyrkularnych. Jest to pomysł przedstawiony przez Barwise’a i Etche-
mendy’ego (zwanych dalej Autorami) w monografii pt. The Liar. An Essay 
on Truth and Circularity5. Autorzy przy pomocy teoriomnogościowych modeli 
sądów cyrkularnych przeprowadzają analizę tak zwanego zdania kłamcy oraz 
podają nowe rozwiązanie starego problemu Epimenidesa. Rozwiązanie Barwi-
se’a i Etchemendy’ego jest rzadko eksponowane i mało popularne (szczególnie 
w literaturze polskojęzycznej), mimo że w ciekawy sposób pozwala uporać się 
z antynomią kłamcy – i to bez konieczności wprowadzania dychotomii język-
-metajęzyk. Aparatura zbudowana na użytek tego rozwiązania jest jednak na 
tyle obszerna, że nie da się jej przedstawić w tej pracy w całej okazałości. Ogra-
niczymy się jedynie do syntetycznego sprawozdania głównej myśli.

1. Kłamca

Zaznaczmy na początku, że istnieje wiele różnych wersji antynomii kłam-
cy – są to m.in.: zdanie kłamcy, warunkowe zdanie kłamcy, cykl kłamcy, antyno-
mia Löba, zagadka Gupty, czy też wzmocniony Kłamca. Mechanizm powstawa-
nia każdej z nich jest podobny6.

Najbardziej znaną wersją omawianego problemu jest tzw. zdanie kłamcy 
(zwane w skrócie po prostu Kłamcą), czyli zdanie, które głosi o sobie samym, 
że nie jest prawdziwe: 

To zdanie nie jest prawdziwe.

5 J. Barwise, J. Etchemendy, The Liar. An Essay on Truth and Circularity, New York-Ox-
ford 1987.

6 Pomijamy omówienie różnicy między zdaniem i sądem (sentence i proposition). Można po-
wiedzieć, że zdanie kłamcy wyraża sąd kłamcy. Zdanie jest elementem języka, natomiast 
sąd jest związany z przekonaniem podmiotu poznającego. Dwa różne zdania mogą wyrażać 
ten sam sąd.
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Przyjęcie prawdziwości zdania kłamcy prowadzi do stwierdzenia jego fałszy-
wości, natomiast – odwrotnie – założenie fałszywości zdania kłamcy skutkuje 
stwierdzeniem jego prawdziwości. W ten sposób otrzymujemy antynomię.

Przykładem warunkowego zdania kłamcy jest następujące wyrażenie: 
Marek ma trójkę trefl i to (całe) zdanie jest fałszywe.

Jeżeli założymy, że Marek nie otrzymał w rozdaniu trójki trefl, wówczas po-
wyższa koniunkcja będzie fałszywa (na mocy najprostszych praw logi-
ki). Warunkiem powstania antynomii jest sytuacja, w której Marek ma trójkę 
trefl. Wówczas wartość logiczna koniunkcji zależałaby od wartości logicznej 
drugiego czynnika, a to prowadzi do sprzeczności.

Cyklem Kłamcy jest taki skończony układ zdań, w którym każde zdanie 
(z wyjątkiem ostatniego) stwierdza o swoim następniku, że jest prawdziwy, na-
tomiast zdanie ostatnie stwierdza o pierwszym, że jest fałszywe:

1( )a  Zdanie 2a  jest prawdziwe.
2( )a  Zdanie 3a  jest prawdziwe.

...
( na )  Zdanie b  jest prawdziwe.
(b )  Zdanie 1a  jest fałszywe.

Mechanizm powstania antynomii jest w tym wypadku oczywisty. Wartość lo-
giczna każdego ze zdań zależy od wartości logicznej wszystkich pozostałych 
zdań i jest niejako „cyklicznie” dziedziczona przez te zdania.

Antynomia Löba powstaje w następującej wypowiedzi:
Jeżeli to (całe) zdanie jest prawdziwe, to Marek ma trójkę trefl.

W przypadku, gdyby poprzednik tego zdania był prawdziwy, następnik również 
musiałby być prawdziwy (na mocy zasady Modus Ponens). Wówczas dowie-
dzielibyśmy się po prostu, że Marek ma trójkę trefl. Jednak w przypadku fał-
szywości poprzednika, mielibyśmy już do czynienia z antynomią: fałszywość 
poprzednika wskazywałaby wówczas na prawdziwość implikacji (gdyż impli-
kacja o fałszywym poprzedniku jest zawsze prawdziwa) i jednocześnie na jej 
fałszywość (skoro poprzednik fałszywie stwierdza prawdziwość tej implikacji).

Ciekawym przykładem sprzeczności jest tzw. zagadka Gupty. Rozważmy 
następujący układ wypowiedzi dwojga różnych ludzi:
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Pan A: 
( 1a ) Marek ma asa trefl.
( 2a ) Wszystkie sądy wydane przez Pana B są prawdziwe.
( 3a ) Co najmniej jeden z sądów wydanych przez Pana B jest fałszywy.
Pan B:
( 1b ) Klara ma asa trefl.
( 2b ) Co najwyżej jeden z sądów wydanych przez Pana A jest prawdziwy.

Wydaje się, że analizę tego układu należałoby przeprowadzić w następujących 
krokach: po pierwsze stwierdzamy, że zdania 2a  i 3a  są sprzeczne, więc co naj-
wyżej jedno z nich może być prawdziwe; po drugie, jeżeli zdanie 1a  byłoby 
fałszywe, to 2b  musiałoby być prawdziwe; wówczas zdanie 2a  byłoby prawdą, 
natomiast 3a  fałszem.
Gupta uznał ten przypadek za kontrprzykład jednej z wersji Kłamcy, rozważa-
nej przez Kripkego7. Kripke wskazał, że rozumowanie, jakie zaprezentowaliśmy 
wyżej, jest niepoprawne, mimo że na pierwszy rzut oka nie mamy mu nic do 
zarzucenia8. Nie będziemy tu jednak bardziej szczegółowo omawiać tej sprawy, 
gdyż wykracza ona poza cel przez nas założony.

Wzmocnionym Kłamcą nazywamy następujący układ wypowiedzi dwojga 
różnych ludzi:

Pan A: 
( 1c ) To zdanie nie jest prawdziwe.

Pan B:
( 2c ) Zdanie 1c  nie jest prawdziwe.

Zdania 1c  i 2c  wyrażają ten sam sąd. Zdanie 2c  wygląda na niecyrkularne, 
gdyż nie odnosi się do siebie samego. Ponadto zdanie 1c  z pewnością nie jest 
prawdziwe, gdyż założenie jego prawdziwości prowadzi do sprzeczności. Mo-
głoby to więc oznaczać, że zdanie 2c  jest prawdziwe. Z drugiej jednak strony, 
skoro stwierdzamy, że 1c  nie jest prawdziwe, to czy tym samym nie stwierdza-
my właśnie dokładnie tego, co głosi 1c ? Zatem 1c  byłoby prawdziwe, co jest 
niezgodne z tym, co stwierdza 2c . Tak otrzymujemy sprzeczność.
Rozwiązanie antynomii kłamcy, zaproponowane przez Barwise’a i Etchemen-
dy’ego, opiera się na dwóch różnych koncepcjach sądu: koncepcji Russella 
i koncepcji Austina. Trzeba przy tym od razu zaznaczyć, że mówiąc „koncepcja 
sądu w sensie Russella” nie mamy na myśli żadnej teorii sformułowanej expli-

7 Zob. A. Gupta, Thuth and Paradox, „Journal of Philosophical Logic” 11 (1982), s. 34-35.
8 Zob. S. Kripke, Outline of a Theory of Truth, „Journal of Philosophy” 72 (1975), s. 690-716.
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cite przez Russella, ale myślimy raczej o pewnym ujęciu problemu, nawiązują-
cym do jego filozofii. Chodzi więc nie tyle o koncepcję sądu w sensie Russella, 
co raczej o koncepcję sądu sformułowaną w duchu filozofii Russella.
Ujęcia Russella i Austina różnią się w trzech zasadniczych kwestiach:

•  natury sądów,
•  mechanizmów, za pomocą których zdania mogą być stosowane do wyraża-

nia sądów,
•  natury prawdy.
Koncepcję Russellowską można by scharakteryzować krótko w następują-

cych punktach:
a) zdania (sentences) są „wyrazicielami” sądów (propositions),
b)  sąd jest prawdziwy tylko wówczas, gdy świat (rzeczywistość) jest taki, 

jak stwierdza ten sąd,
c)  każdy sąd posiada określone składniki, odpowiadające temu, co dany 

sąd stwierdza.
Dzięki temu, że – zgodnie z punktem c) – każdy sąd posiada pewne składni-
ki, sądom w sensie Russella możemy nadać teoriomnogościową postać (o której 
powiemy w dalszej części pracy). Dla przykładu rozważmy sąd „Klara ma asa 
kier”. Jest to sąd, który mówi o Klarze, o asie kier oraz o relacji posiadania, któ-
ra zachodzi między Klarą i asem kier. Zatem Klara, as kier i relacja posiadania 
będą w koncepcji Russellowskiej składnikami sądu „Klara ma asa kier”.

2. Język formalny 

Jak powiedzieliśmy, celem Barwise’a i Etchemendy’ego jest prezentacja 
dwóch modeli sądu: Russellowskiego i Austiniańskiego. Aby ten cel osiągnąć, 
Autorzy w pierwszej kolejności definiują prosty język formalny  , wyrażają-
cy podstawowe cechy języka naturalnego. Następnie podają dwie semantyczne 
interpretacje języka   i porównują oba ujęcia. Język   mówi o grze w karty 
dwojga ludzi: Klary i Marka.

Alfabet
•  symbole stałe: Klara, Marek, 2♣ , 3♣ ,..., ♠K , ♠A
•  zaimki (propozycjonalne): this , 1that , 2that …
•  symbol relacji binarnej: Has
•  symbol relacji binarnej: Believes
•  symbol relacji jednoelementowej: True
•  łączniki logiczne: ∧ , ∨ , ¬
•  wskaźnik zakresu: ↓  
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Wyrażenia atomiczne
•  (   )a Has c , gdzie a jest jednym z imion: Klara, Marek, natomiast c jest 

nazwą jednej z kart,
•  (   )a Believes th , gdzie th jest jednym z zaimków,
•  True(th).

Zbiór wyrażeń
Zbiór wyrażeń języka   jest to najmniejszy zbiór, zawierający wyrażenia ato-
miczne i zamknięty ze względu na następujące reguły:

•  Jeżeli ϕ  i ψ  są wyrażeniami, to wyrażeniami są również ( )ϕ ψ∧ , 
( )ϕ ψ∨  oraz ϕ¬ .

•  Jeżeli ϕ  jest wyrażeniem, to wyrażeniami są również (  )ϕTrue  
i (   )ϕa Believes , gdzie a  to Klara albo Marek.

•  Jeżeli ϕ  jest wyrażeniem, to wyrażeniem jest również ϕ↓ .

Powyższa charakterystyka zbioru wyrażeń nie jest specjalnie skomplikowana. 
Poczynimy tylko krótką uwagę na temat wskaźnika zakresu ↓ . Spójrzmy na 
następujące zdanie:

Marek ma trójkę trefl lub ten sąd jest prawdziwy.

Wyrażenie „ten sąd” jest niejednoznaczne: może się ono bowiem odnosić za-
równo do całej alternatywy, jak i do samego jej drugiego składnika. By uniknąć 
tego typu dwuznaczności, Autorzy wprowadzają wskaźnik zakresu. Jego zada-
niem jest dookreślenie sposobu użycia wyrażenia „ten sąd”. Przykładowo, jeżeli 
„ten sąd” ma się odnosić tylko do drugiego składnika powyższej alternatywy, 
wówczas należy umieścić przy nim wskaźnik:

(   3 ) ( )♣ ∨ ↓Marek Has True this

Jeżeli natomiast „ten sąd” ma dotyczyć całego zdania, to wskaźnika przy wyra-
żeniu nie stosuje się:

(   3 ) ( )♣ ∨Marek Has True this

Zgodnie z powyższym ustaleniem, następujące zapisy są równoznaczne:

•  (   3 ) ( )♣ ∨Marek Has True this  
•  ((   3 ) ( ))♣↓ ∨Marek Has True this  
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3. Model sądu w sensie Russella

Następnym krokiem jest budowa modeli wyrażeń języka formalnego  . 
Powstałe modele będą teoriomnogościowymi obiektami, zwanymi sądami 
w sensie Russella (Russellian propositions). Jak powiedzieliśmy, każdy sąd jest 
zbudowany z pewnych składników. Składniki naszych modeli to: Marek, Klara, 
52 karty do gry oraz trzy atomy – H , Bel , Tr , reprezentujące kolejno relacje 
posiadania, przekonania i prawdziwości.
Najpierw zdefiniujemy klasę PrePROP  sądów, a następnie wyróżnimy z niej 
specjalną podklasę PROP .

Definicja 1 (PrePROP) PrePROP  jest to największa klasa – taka, że jeżeli 
∈p PrePROP , to p  jest jednym z następujących wyrażeń:

1.  [   ]a H c  lub [   ]a H c , gdzie a  to Klara albo Marek, natomiast c  jest 
pewną kartą,

2.  [   ]a Bel p  lub [   ]a Bel p , gdzie a  to Klara albo Marek, natomiast 
∈p PrePROP , 

3.  [  ]Tr p  lub [  ]Tr p , gdzie ∈p PrePROP , 
4. [ X]/  lub [ X]0 , gdzie X  jest podzbiorem klasy PrePROP .

W punktach 1-3 definicji 1 zdefiniowane są sądy atomiczne (wraz z ich negacja-
mi), w punkcie 4, natomiast, zdefiniowano sądy złożone. Przykładowo: 

•  sąd p  „Klara ma trójkę trefl” będzie miał teoriomnogościową po-
stać: [   3 ]♣=p Klara H , 

•  sąd q  „Klara nie ma trójki trefl” będzie miał postać: [   3 ]♣=q Klara H ,
•  sąd r  „Marek wie, że Klara ma trójkę trefl” będzie miał postać: 

[   ]=r Marek Bel p ,
•  sąd s  „Sąd «Klara ma trójkę trefl» jest prawdziwy” będzie miał postać: 

[  ]=s Tr p .

Oprócz tego przyjmujemy, że zapis „[  ]Fa p ” jest skrótem zapisu „[  ]Tr p ”: 

[  ] [  ]=
df

Fa p Tr p

Sąd kłamcy (czy też inaczej Kłamca Russella) ma więc w takim modelu postać:

[  ]=f Fa f

Kłamca Russella jest to sąd f , który głosi: „Sąd f  jest fałszywy”. Warto za-
uważyć, że: 
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[ [  ]]=f Fa Fa f  itd.

Zdefiniowana powyżej klasa PrePROP  z pewnych względów nie spełnia 
oczekiwań Autorów. Otóż niektóre z elementów klasy PrePROP  są „kłopo-
tliwe”. Zanim to wyjaśnimy, odwołajmy się do prostego przykładu. Rozważmy 
następujące trzy sądy:

 [   ] [  ]= ∧p Marek Bel p Fa p

 [   3 ]♣= ∨q Marek H q

 [   3 ]♣= ∧r Marek H r

Sąd p  głosi: „Marek wierzy w sąd p  i sąd p  jest fałszywy”. Jest to, co praw-
da, sąd samozwrotny (gdyż stwierdza coś o samym sobie), ale można go z po-
wodzeniem wypowiedzieć (ewentualnie zapisać). Tymczasem próba wypowie-
dzenia sądów q  i r  musi skończyć się niepowodzeniem, gdyż prowadzi ona do 
zapętlenia. Weźmy przykładowo sąd q : „Marek ma trójkę trefl lub (Marek ma 
trójkę trefl lub (Marek ma trójkę trefl lub (...)))”:

[   3 ] [[   3 ] [[   3 ] [ ]]]♣ ♣ ♣= ∨ ∨ ∨ …q Marek H Marek H Marek H

W pierwszym przypadku litera „ p ” pełni funkcję nazwy sądu (suppositio 
materialis), natomiast w dwóch pozostałych przypadkach litery „ q ” i „ r ” 
są zmiennymi reprezentującymi sądy q  i r  (suppositio formalis). Podstawie-
nie sądów q  i r  odpowiednio w miejsce liter „ q ” i „ r ” prowadzi właśnie do 
zapętlenia. Podobne odróżnienie supozycji napotykamy w schemacie T Tar-
skiego (zob. paragraf 6 tej pracy). Sam Tarski stwierdza, że z punktu widzenia 
gramatyki wyrażenie „  p jest prawdziwe” może stać się zdaniem sensownym 
tylko wtedy, gdy za zmienną p  podstawimy nazwę lub wyrażenie występują-
ce w funkcji nazwy. Innymi słowy, chcąc powiedzieć o danym zdaniu, że jest 
prawdziwe, jesteśmy zobligowani do użycia nazwy tego zdania, a nie samego 
zdania9. Podobnie, gdy chcemy powiedzieć cokolwiek innego o p , na przykład 
„Marek wierzy w sąd p ”. Z tego właśnie powodu „ p ” nie zapętla pierwszego 
wyrażenia, natomiast „ q ” i „ r ” zapętlają wyrażenia, w których występują10.

9 Zob. A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, [w:] A. Tarski, Pisma 
logiczno-filozoficzne, t. 1, Warszawa 1995, s. 235.

10 Warto w tym miejscu wskazać na istotną niezręczność językową, która może niekiedy wpro-
wadzać w błąd. Angielskie słowo believe tłumaczy się jako „wierzyć”, „być przekonanym” lub 
„wiedzieć”. Gdy powiemy „Marek jest przekonany, że p”, możemy mieć uzasadnioną wątpli-
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Poza tym należy zauważyć, że najprostszymi stwierdzeniami o świecie 
są sądy atomiczne (zob. definicja 1, punkty 1-3). Niektóre sądy atomiczne są 
cyrkularne. Najprostsze stwierdzenie jest to takie stwierdzenie, które przed-
miotowi przyznaje jakąś cechę lub które głosi, że przedmiot pozostaje w ja-
kiejś relacji. Stwierdzenie posiadania własności, czy pozostawania w relacji, 
dokonuje się wyłącznie na poziomie sądów atomicznych. Otóż przykład (nie-
atomicznych) sądów q  i r  pokazuje, że definicja 1 pozwala na formułowa-
nie sądów cyrkularnych, które można by „wypowiadać” w nieskończoność. To 
oznacza, że nie da się za ich pomocą wydać żadnego konkretnego stwierdzenia. 
Żeby pozbyć się tego typu sądów, Autorzy nakładają na klasę PrePROP  pew-
ne ograniczenie. Wyróżniają oni z klasy PrePROP  klasę PROP , której ele-
menty nazywać będziemy sądami w sensie Russella (Russellian propositions).

Definicja 2 (PROP)
1.  Zbiór ⊆X PrePROP  nazywamy zbiorem nieprzedmiotowym, jeżeli w X  

nie występują żadne sądy atomiczne oraz każdy element zbioru X  posia-
da bezpośredni składnik, który również jest elementem zbioru X .

2.  Sąd p nazywamy sądem nieprzedmiotowym, jeżeli jest on elementem 
pewnego nieprzedmiotowego zbioru sądów. W przeciwnym razie p nazy-
wamy sądem przedmiotowym.

3.  Klasa PROP  jest to największa subklasa zbioru PrePROP  taka, że je-
żeli ∈p PROP , to p  jest sądem przedmiotowym i każdy bezpośredni 
składnik sądu p  w PrePROP  należy również do PROP .

Możemy powiedzieć, że zachodzi pewna analogia między ograniczeniem, 
wprowadzonym przez definicję 2, a aksjomatem ufundowania, znanym z kla-
sycznej teorii mnogości. Trzeba jednak koniecznie dodać, że z klasy PROP  
wykluczono pewne sądy cyrkularne, ale nie wykluczono wszystkich takich są-
dów. Przykładowo sądy

[   3 ]  ♣= ∨q Marek H q
oraz 

[   3 ] ♣= ∧r Marek H r

nie spełniają warunków należenia do klasy PROP , jednakże sąd 

[   ]  [  ]= ∧p Marek Bel p Fa p

może bez przeszkód do klasy PROP  należeć, choć jest to sąd cyrkularny.

wość co do supozycji, w której występuje p. Wystarczy jednak przeformułować nieco tę wypo-
wiedź: „Marek żywi przekonanie p”, by wszelkie wątpliwości zniknęły.
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Trzeba teraz w jakiś sposób skojarzyć wyrażenia języka   z Russellow-
skim modelem sądu. To zadanie spełni funkcja Val , zdefiniowana poniżej. In-
nymi słowy Val  jest funkcją, która przekształca zbiór wyrażeń języka   na 
zbiór naszych teoriomnogościowych obiektów.

Definicja 3 (Funkcja Val) Funkcją Val  nazywamy taką funkcję, która każdej 
formule 1( , ,..., )ϕ nthis that that  przyporządkowuje parametryczny sąd ( )ϕVal , 
zawierający parametry 1, ,..., np q q , w następujący sposób:

 1. (   ) [   ]=Val a Has c a H c  
 2. (   ) [   ]=i iVal a Believes that a Bel q  
 3. (   ) [   ]=Val a Believes this a Bel p  
 4. (   ) [   ( )]ϕ ϕ=Val a Believes a Bel Val  
 5. (  ) [  ]=i iVal True that Tr q  
 6. (  ) [  ]=Val True this Tr p  
 7. (  ) [  ( )]ϕ ϕ=Val True Tr Val
 8. 1 2 1 2( ) [ { ( ),  ( )}]ϕ ϕ ϕ ϕ∧ = /Val Val Val
      1 2 1 2( ) [ { ( ),  ( )}]ϕ ϕ ϕ ϕ∨ = 0Val Val Val  
 9.  ( ) ( )ϕ ϕ¬ =Val Val  
10.  ( )ϕ↓ =Val  dokładnie jedno rozwiązanie ∈p ParPROP  równa-

nia: 1( )( , ,...)ϕ=p Val p q  

4. Teoria ZFA

Nie trzeba być bystrym obserwatorem, żeby zauważyć, że model zdania 
kłamcy jest obiektem cyrkularnym, to znaczy obiektem odnoszącym się do sie-
bie samego:

[  ]=f Fa f

Wiemy, że na gruncie standardowej teorii mnogości (ZFC) nie jest możli-
we definiowanie przedmiotów nieufundowanych (w szczególności cyrkular-
nych). Barwise i Etchemendy, chcąc rozwiązać antynomię kłamcy, musieli po-
służyć się więc inną wersją teorii mnogości. Jak już powiedzieliśmy, wybrali 
oni teorię ZFA, która powstała na bazie systemu ZFC poprzez usunięcie ak-
sjomatu ufundowania i dodanie aksjomatu antyufundowania AFA11. W tej teo-
rii można definiować zbiory nieufundowane, czyli między innymi takie zbiory, 
które są swoimi własnymi elementami, na przykład:

{ }=a a
11 Zob. P. Aczel, Non-well-founded Sets, Stanford 1988.
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W ZFA można również definiować układy zbiorów nieregularnych typu:
{ , }=b c d

{ }=d b

Aczel przedstawił aksjomat AFA w języku grafów12. Przyjął on bowiem, że każ-
dy zbiór jest pewną strukturą, którą można zobrazować za pomocą grafu skiero-
wanego. Mówiąc w największym skrócie, każdemu zbiorowi odpowiada w teo-
rii grafów pewien węzeł grafu, natomiast relacji bycia elementem odpowiada 
określona krawędź skierowana. Przykładowo zbiorowi { }=p q  odpowiadałby 
graf taki, jak na rysunku 1.

p

q

Rysunek 1

W tym wypadku węzeł p  nazywamy rodzicem węzła q , a węzeł q  nazywamy 
dzieckiem węzła p , co w skrócie zapisujemy „ p q ”.

Definicja 4 (Funkcja dekorująca w sensie Aczela) Funkcją dekorującą w sen-
sie Aczela nazywamy funkcję Ad , która każdemu węzłowi n  grafu przyporząd-
kowuje zbiór ( )Ad n  w następujący sposób: 

( ) { ( ') :  '}= A Ad n d n n n

Warto zauważyć, że definicja 4 nie jest w pełni efektywna. Nie da się według tej 
definicji udekorować na przykład autosingletonu { }=a a , gdyż brakuje pierw-
szego kroku rekurencyjnego: zgodnie z definicją 4, aby udekorować pewien wę-
zeł, trzeba najpierw „dysponować” dekoracją jego dzieci, co w przypadku auto-
singletonu jest niemożliwe (zob. rysunek 2).

Rysunek 2
12 Tamże, s. 6.

a
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Trzeba zatem definicję 4 Aczela uzupełnić. Wydaje się, że ta korekta jest ko-
nieczna dla formalnej poprawności teorii ZFA.

Definicja 5 (Funkcja dekorująca) Funkcja dekorująca d  jest to odwzorowa-
nie przypisujące każdemu węzłowi n  zbiór ( )d n  w następujący sposób: 

{ ( ') :  '}
( )

 wtw. ' :  '


=  Ω ∧¬∃ ≠



 

d n n n
d n

n n n n n n
 

Funkcja d  wyznacza tzw. dekorację. Dekoracją dowolnego węzła jest po 
prostu zbiór dekoracji wszystkich dzieci tego węzła, co głosi definicja 6.

Definicja 6 (Dekoracja węzła) Dekoracją węzła n  nazywamy zbiór wyznaczo-
ny przez funkcję dekorującą ( )d n .

Definicja 5 nie tylko poucza nas o sposobie dekorowania grafów w ZFA, 
ale jednocześnie charakteryzuje specyficzny dla teorii Aczela typ zbioru, zwa-
ny zbiorem Ω  (autosingleton). Posługując się tą prostą teorią, Aczel formułuje 
swój aksjomat antyufundowania: 

AFA Każdy graf posiada dokładnie jedną dekorację.

Dzięki aksjomatowi AFA staje się możliwe definiowanie zbiorów nieufundowa-
nych: skoro istnieją grafy nieufundowane (jak choćby graf na rys. 2), a każdy 
graf jest obrazem pewnego zbioru, to istnieją również zbiory nieufundowane. 
Nie będziemy dalej zagłębiać się w bogactwie teorii ZFA. Przedstawiona garść 
informacji w zupełności wystarczy do realizacji celu tej pracy. Z naszego punk-
tu widzenia istotne jest spostrzeżenie, że w przypadku zbiorów nieufundowa-
nych zachodzi regres nieskończony relacji  . W przypadku zbioru { }=a a  bę-
dzie to regres: 

…a a a  

Ta własność teorii ZFA sprawia, że w „teorii sądów” Barwise’a i Etchemen-
dy’ego można sformułować nieufundowany sąd: 

[  ]=f Fa f

Widać więc wyraźnie, że Kłamca (podobnie jak autosingleton) jest swoim wła-
snym składnikiem: 

…f f f  
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5. Słaby model świata

Dysponujemy już językiem formalnym  , w którym mówimy o świecie, 
oraz modelem sądu, czyli pewnym mnogościowym obiektem. Ponadto za po-
mocą funkcji Val  skojarzyliśmy nasz model sądu z językiem. Przejdziemy te-
raz od języka do świata.

Przypomnijmy, że w ujęciu Russella sąd jest prawdziwy tylko wówczas, gdy 
istnieją fakty, które czynią go prawdziwym, natomiast jest fałszywy, kiedy nie 
istnieją takie fakty. Ponieważ fakty zawsze odnosimy do jakiegoś świata, zbu-
dujemy pewien świat (model) M  oraz wyróżnimy jego dowolny podzbiór, bę-
dący zbiorem faktów. Od tej pory będziemy mówić o „stanach rzeczy w mode-
lu” oraz o sytuacjach. Sytuacje są to zbiory stanów rzeczy.

Jednym z kluczowych pojęć teorii Barwise’a i Etchemendy’ego jest pojęcie 
uprawdziwienia. Mówiąc najogólniej, sytuacja s  uprawdziwia sąd p  wtedy 
i tylko wtedy, gdy stan rzeczy, odpowiadający sądowi p , należy do sytuacji s. 
Przykładowo, sytuacja s  uprawdziwia sąd „Klara ma asa kier” wtedy i tylko 
wtedy, gdy posiadanie przez Klarę asa kier należy do sytuacji s .

Definicja 7 (Zbiory SOA i SIT) Niech SOA  będzie zbiorem stanów rzeczy, na-
tomiast SIT  zbiorem sytuacji.

1.  σ ∈SOA  wtedy i tylko wtedy, gdy σ  jest jednym z następujących wyra-
żeń:
• , , ;〈 〉H a c i  
• , ;〈 〉Tr p i  
• , , ;〈 〉Bel a p i ,
gdzie H , Tr  oraz Bel  są różnymi od siebie atomami, zmienna a  to 
Klara lub Marek, c  jest to je dna z kart, p  jest elementem PROP , nato-
miast i  wynosi albo 0, albo 1.

2. ∈s SIT  wtedy i tylko wtedy, gdy s  jest podzbiorem SOA .
Atomy H , Tr , Bel  oznaczają odpowiednio relacje posiadania, prawdzi-
wości oraz przekonania. Jeżeli w pewnym modelu zachodzi dany stan rzeczy, 
wówczas i  przyjmuje wartość 1 , jeśli nie zachodzi – i  przyjmuje wartość 0 . 
Na przykład, jeżeli w danym świecie Klara posiada asa kier, wówczas zapisu-
jemy: , , ;1♥〈 〉H Klara A , natomiast jeśli Klara nie posiada tej karty, powinni-
śmy zapisać: , , ;0♥〈 〉H Klara A . Mówimy, że stany rzeczy , , ;1〈 〉H a c  oraz 

, , ;0〈 〉H a c  (i analogicznie stany rzeczy typu Tr  oraz Bel ) są wzajemnie 
swoimi dualami: jeżeli zachodzi jeden z nich, to nie może zachodzić drugi. Ele-
menty zbioru SOA  nazywamy w skrócie soamami, natomiast wyrażenia typu 

, ;〈 〉Tr p i  nazywamy faktami semantycznymi.
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Zdefiniujemy teraz relację uprawdziwiania, która skojarzy sądy o świecie ze 
stanami rzeczy.

Definicja 8 (Relacja uprawdziwiania) Relacja uprawdziwiania (makes true re-
latioin) jest to dokładnie jedna relacja  , zawarta w ×SIT PROP , spełniająca 
następujące warunki: 

• [   ]s a H c  wtedy i tylko wtedy, gdy , , ;1〈 〉∈H a c s .
• [   ]s a H c  wtedy i tylko wtedy, gdy , , ;0〈 〉∈H a c s .
• [   ]s a Bel p  wtedy i tylko wtedy, gdy .
• [   ]s a Bel p  wtedy i tylko wtedy, gdy , , ;0〈 〉∈Bel a p s .
• [  ]s Tr p  wtedy i tylko wtedy, gdy , ;1〈 〉∈Tr p s .
• [  ]s Tr p  wtedy i tylko wtedy, gdy , ;0〈 〉∈Tr p s .
• [ X] /s  wtedy i tylko wtedy, gdy s p  dla każdego ∈p X .
• [ X] 0s  wtedy i tylko wtedy, gdy s p  dla pewnego ∈p X .

Przypomnijmy, że dążymy do zdefiniowania słabego modelu świata. Takim 
modelem będziemy nazywali pewną kolekcję stanów rzeczy (włącznie ze sta-
nami rzeczy zawierającymi stwierdzenie prawdziwości, np. ,  ;1 〈 〉Tr p ). Zanim 
zdefiniujemy słaby model, musimy zastanowić się, czego od niego oczekuje-
my. Otóż, Barwise i Etchemendy stwierdzają, że słaby model powinien spełniać 
trzy wymogi:

•  żaden stan rzeczy i jego dual nie mogą jednocześnie należeć do tego same-
go modelu (to znaczy, że przykładowo nie może Klara mieć i jednocześnie 
nie mieć asa kier), 

•  jeżeli do danego modelu należy fakt prawdziwości jakiegoś sądu p , to 
w tym modelu musi też być sytuacja, która uprawdziwia sąd p , 

•  jeżeli do danego modelu należy fakt fałszywości pewnego sądu p , to trze-
ba zapewnić, by w tym modelu żadna sytuacja nie uprawdziwiałą sądu p .

Te trzy wymogi nakłada na model definicja 9.

Definicja 9 (Słaby model świata) 
1.  Niech dana będzie kolekcja M  soamów. Sąd p  jest uprawdziwiony 

przez M , czyli pM  , wtedy i tylko wtedy, gdy istnieje zbiór ⊆s M  
taki, że s p ; sąd p  jest ufałszywiony przez M , czyli pM  , kiedy 
nie istnieje taki zbiór s .

2.  Sąd p  jest prawdziwy w M , czyli ( )True pM , wtedy i tylko wtedy, gdy 
, ;1〈 〉∈Tr p M , natomiast jest fałszywy w M , czyli ( )False pM , wtedy 

i tylko wtedy, gdy , ;0〈 〉∈Tr p M .
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3.  Kolekcja M  soamów jest koherentna, jeżeli żaden soam i jego dual nie 
są jednocześnie w M .

4.  Słabym modelem M  świata nazywamy koherentną kolekcję soamów, 
spełniającą następujące warunki: 
• Jeżeli ( )True pM , to pM  .
• Jeżeli ( )False pM , to pM  .

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że między między relacją prawdziwo-
ści i uprawdziwienia zachodzi pewna „jakościowa” różnica. Otóż z punktów 
1 i 2 definicji 9 możemy wyczytać, że pM  , ( )True pM  oraz ( )Fale pM  są 
„pozytywnymi” stwierdzeniami o świecie – postulują należenie pewnych fak-
tów do świata M : 

•  stwierdzenie „ pM  ” domaga się, by fakty, potrzebne do uprawdziwie-
nia sądu p , należały do M ,

•  stwierdzenia „ ( )True pM ” i „ ( )False pM ” domagają się, by pewne fakty 
semantyczne (czyli , ;1〈 〉Tr p  bądź , ;0〈 〉Tr p ) należały do M .

Tymczasem ufałszywienie pM   jest stwierdzeniem „negatywnym”: jeże-
li model M  ufałszywia sąd p , wówczas fakty, które mogłyby uprawdziwić 
ten sąd, nie mogą należeć do modelu M . Mamy tu do czynienia nie tyle z ne-
gacją, co z „odmową” (ang. denial) istnienia w modelu M  faktów uprawdzi-
wiających p .
Zwróćmy teraz uwagę na dość zaskakującą cechę słabego modelu, związaną 
z sądem kłamcy. Mówi o tym twierdzenie 1.

Twierdzenie 1 Sąd kłamcy [  ]=f Fa f  jest ufałszywiony przez dowolny słaby 
model M , ale nie jest fałszywy w dowolnym słabym modelu M .
Innymi słowy, nie istnieje dowolny słaby model M , zawierający jednocześnie 
fakt uprawdziwiający sąd f  oraz fakt semantyczny , ;0〈 〉Tr f . Czyli z jednej 
strony w żadnym słabym modelu nie ma faktów, które uprawdziwiałyby sąd f , 
a z drugiej strony fakt fałszywości sądu f  nie należy do żadnego słabego mo-
delu13. Podkreślmy, że nie zachodzi tu żadna sprzeczność, lecz jest to jedynie 
ciekawa własność słabego modelu.

13 Zob. J. Barwise, J. Etchemendy, The Liar. An Essay on Truth and Circularity, New York-Ox-
ford 1987, s. 79.
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6. Model semantycznie domknięty

Konstrukcja modelu semantycznie domkniętego jest nawiązaniem do sche-
matu T, znanego z pism Tarskiego14:

„p” jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy p

Analogicznie, w modelu semantycznie domkniętym prawdziwość będzie wiąza-
ła się z uprawdziwieniem, natomiast fałszywość z ufałszywieniem.

Definicja 10 (Model semantycznie domknięty) Niech M  będzie słabym mo-
delem świata.

1.  Model M  jest T-domknięty, jeżeli spełnia warunek: ( )True pM  wtedy 
i tylko wtedy, gdy pM  . Możemy inaczej powiedzieć, że [  ]Tr pM   
wtedy i tylko wtedy, gdy pM  .

2.  Model M  jest F-domknięty, jeżeli spełnia warunek: ( )False pM  
wtedy i tylko wtedy, gdy pM  . Możemy inaczej powiedzieć, że 

[  ]Fa pM   wtedy i tylko wtedy, gdy pM  .
3.  Model M  jest semantycznie domknięty, jeżeli jest jednocześnie T- i F-

-domknięty.

Powiedzieliśmy, że Kłamca jest ufałszywiony przez dowolny słaby model M , 
ale nie jest fałszywy w żadnym modelu M . Zatem, zgodnie z punktem 1 de-
finicji 10, Kłamca nie może być prawdziwy w słabym modelu M . Z drugiej 
strony, zgodnie z punktem 2 definicji 10, skoro Kłamca jest ufałszywiony przez 
dowolny słaby model M , to musi też być fałszywy w tym modelu, co jest nie-
zgodne z twierdzeniem 1. Stąd można wyciągnąć wniosek:

Twierdzenie 2 Żaden słaby model nie jest F -domknięty. Nie istnieją modele 
semantycznie domknięte.
Zachodzi więc potrzeba osłabienia warunków domknięcia. Autorzy decydują się 
na zastąpienie F -domknięcia N -domknięciem i podają następującą definicję 
modelu częściowo semantycznie domkniętego.

Definicja 11 (Model częściowo semantycznie domknięty) Niech M  będzie 
słabym modelem świata.

1.  Model M  jest N-domknięty, jeżeli spełnia warunek: ( )False pM  wtedy 
i tylko wtedy, gdy pM  . To znaczy: [  ]Fa pM   wtedy i tylko wtedy, 
gdy pM  .

14 Zob. A. Tarski, Semantyczna koncepcja prawdy i podstawy semantyki, [w:] A. Tarski, Pisma 
logiczno-filozoficzne, t. 1, Warszawa 1995, s. 234-235.
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2.  Model M  jest częściowo semantycznie domknięty, jeżeli jest jednocześ-
nie T- i N-domknięty.

Dzięki temu możemy zdefiniować model świata w ogólności:

Definicja 12 Modelem świata nazywamy każdy taki słaby model M , który jest 
częściowo semantycznie domknięty. Maksymalnym modelem nazywamy każdy 
taki model M , który nie zawiera się właściwie w żadnym innym modelu N .

7. Sądy paradoksalne

Teraz, na bazie stworzonej aparatury, możemy próbować odpowiedzieć na 
pytanie, co to znaczy, że jakiś sąd jest paradoksalny.

Definicja 13 (Sądy paradoksalne) 
1.  Sąd p  nazywamy sądem paradoksalnym w modelu M  wtedy i tylko 

wtedy, gdy dla dowolnego modelu maksymalnego ⊇N M  nie zachodzi 
ani ( )True pN , ani ( )False pN .

2.  Sąd p  nazywamy sądem klasycznym wtedy i tylko wtedy, gdy sąd p  nie 
jest paradoksalny w żadnym modelu, tzn. dla każdego modelu maksymal-
nego M  zachodzi albo ( )True pM , albo ( )False pM .

3.  Sądami względnie paradoksalnymi nazywamy sądy, które są paradoksalne 
w niektórych modelach, ale w innych modelach nie są paradoksalne.

Wróćmy zatem do tych kilku wersji antynomii kłamcy, które zaprezentowali-
śmy w paragrafie 1, i spróbujmy odpowiedzieć – w myśl definicji 13 – z jakim 
rodzajem paradoksalności mamy do czynienia w poszczególnych przypadkach.

Sąd kłamcy [  ]=f Fa f  jest bezwzględnie paradoksalny, tzn. paradoksalny 
w każdym modelu.

Następujący sąd jest względnie paradoksalny: 

[   ] [  ]♠= ∨p a H A Fa p

Jest on prawdziwy w maksymalnych modelach, w których a  ma asa pik, a pa-
radoksalny w pozostałych.

Cykl kłamcy jest bezwzględnie paradoksalny: 

1 2[  ]=p Tr p
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…
[  ]=np Tr q

1[  ]=q Fa p

Co więcej, każdy z elementów tego cyklu jest bezwzględnie paradoksalny.
Następujący układ zdań jest bezwzględnie paradkosalny:

Pan A do Pana B: 
„Mój sąd jest prawdziwy, ale Pana sąd jest fałszywy”.
Pan B do Pana A: 
„Mój sąd jest prawdziwy, ale Pana sąd jest fałszywy”.

Te dwa sądy możemy zapisać formalnie: 

0 0 1[  ] [  ]= ∧p Tr p Fa p
1 1 0[  ] [  ]= ∧p Tr p Fa p

Żeby stwierdzić paradoksalność powyższego układu, należy przypomnieć, że 
podstawą naszego modelu jest teoria mnogości z aksjomatem antyufundowania 
AFA. Aksjomat ten posiada dwie ważne z naszego punktu widzenia konsekwen-
cje: 

•  dzięki AFA możemy stwierdzić „istnienie” sądów 0p  i 1p , 
•  AFA zmusza nas do uznania, że 0p  i 1p  to jeden i ten sam sąd, gdyż 0p  

i 1p  posiadają dokładnie tę samą strukturę.
Zgodnie z powyższym, należy przyjąć, że sąd 0 1=p p  głosi o sobie samym, że 
jest zarazem prawdziwy i fałszywy, co stanowi antynomię.

W przypadku antynomii Löba rozważane zdanie 

Jeżeli to (całe) zdanie jest prawdziwe, to Marek ma trójkę trefl.

Jest względnie paradoksalne: jest ono prawdziwe w modelach, w których Marek 
ma trójkę trefl, a paradoksalne w pozostałych.

Zagadka Gupty nie jest już jednak przypadkiem tak oczywistym:

Pan A: 
 1 [   ]♣=a Marek H A
 2 1 2[  ] [  ]= ∧a Tr b Tr b
 3 2=a a
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Pan B: 
 1 [   ]♣=b Klara H A
 2 1 2 1 3[[  ] [  ]] [[  ] [  ]]= ∧ ∨ ∧b Fa a Fa a Fa a Fa a

Jak powiedzieliśmy, Gupta uznał ten przypadek za kontrprzykład jednej z wersji 
antynomii kłamcy, rozważanej przez Kripkego. Jest to więc układ względnie pa-
radoksalny.

Zakończenie

Celem tej pracy była prezentacja jednego z zastosowań teorii zbiorów nie-
ufundowanych ZFA. Zastosowanie to odnaleźli na gruncie filozofii Barwise 
i Etchemendy. Wspomniani Autorzy, posługując się teorią ZFA, zaproponowa-
li nowe spojrzenie na antynomię kłamcy. Skonstruowali pewien model sądu 
(w sensie Russella) oraz podali warunki paradoksalności tego sądu w danym 
świecie M . Ponadto odróżnili sądy paradoksalne względnie od sądów para-
doksalnych bezwzględnie.

W niniejszej pracy została omówiona tylko część badań Barwise’a i Etche-
mendy’ego – ta, która dotyczy Russellowskiej charakterystyki sądów. Pominę-
liśmy natomiast preferowane przez Autorów rozwiązanie, którego podstawą jest 
sąd w sensie Austina (zainteresowany czytelnik może sięgnąć do książki The 
Liar). Nie przedstawiliśmy tego zagadnienia, ponieważ naszym celem był nie 
tyle namysł nad antynomią kłamcy, co formalna analiza modelu, będącego przy-
kładem zastosowania teorii zbiorów, które jeszcze niecałe sto lat temu uważano 
za zbiory „zbyteczne”.

Streszczenie

Celem artykułu jest prezentacja jednego z filozoficznych zastosowań teorii hiperz-
biorów ZFA. Autorami tego pomysłu są Barwise i Etchemendy, którzy proponują nowe 
rozwiązanie antynomii kłamcy. Artykuł przedstawia tzw. koncepcję sądu (i prawdziwo-
ści) w ujęciu Russella. Zgodnie z tą koncepcją sąd Kłamcy posiada teoriomnogościową 
reprezentację w postaci obiektu [  ]=f Fa f . Zapis ten należy odczytywać: „sąd f  to sąd, 
który głosi, że f  jest fałszywy”.

Kluczem do omawianego rozwiązania jest zdefiniowanie dwóch typów paradoksal-
ności: paradoksalności względnej i paradoksalności bezwzględnej. Sąd jest paradoksalny 
bezwzględnie, jeżeli jest paradoksalny w każdym świecie, natomiast jest paradoksalny 
względnie, jeżeli jest paradoksalny w pewnych światach, ale nie we wszystkich.
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Słowa kluczowe: hiperzbiór, antynomia kłamcy, aksjomat antyufundowania, model, 
sąd, prawda.

Abstract

Liar Paradox and the Hyperset Theory

The objective of the paper is to discuss one of the philosophical applications of the 
hyperset theory ZFA. The idea is due to Barwise and Etchemendy, who proposed a new 
solution to the Liar paradox. The solution involves Russellian account of proposition (and 
truth). According to Russellian account, Liar proposition may be represented in set theory 
as: [  ]=f Fa f , to be read: „proposition f  is a proposition stating that f  is false”.

The solution is based on the distinction between two kinds of paradoxicality: contin-
gent paradoxicality and intrinsical paradoxicality. A proposition is intrinsically paradoxi-
cal, if it is paradoxical in every world, and is contingently paradoxical if it is paradoxical 
in some worlds but not in others.

Keywords: hyperset, Liar paradox, anti-foundation axiom, model, proposition, truth.
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Warszawa

Sztuka jako nośnik wartości oraz narzędzie 
do przekazywania prawd religijnych 

na przykładzie obrazów Michaela Willmanna

Michael Willmann (1630-1706), śląski artysta okresu baroku, tworzył na 
zlecenie opatów cysterskich monumentalne obrazy o treściach religijnych. Sztu-
ka tego okresu była kluczowym nośnikiem wartości chrześcijańskich i podsta-
wowych prawd religijnych negowanych wówczas przez reformację. Willmann, 
zwany „polskim Rubensem”, w niezwykły sposób zawarł w swych dziełach tre-
ści kontrreformacyjne, a co więcej, potrafił oddać mistycyzm i dramaturgię za-
równo przedstawianych w obrazach wydarzeń, jak i okresu, w którym żył. Sztu-
ka jego, dzięki mocniejszym środkom przekazu aniżeli słowo, mimo upływu lat 
przemawia również do współczesnego człowieka.

1. Sztuka jako nośnik wartości oraz narzędzie przekazywania 
prawd religijnych. Specyfika baroku

Choć pierwotną funkcją sztuki religijnej jest funkcja dekoracyjna obiek-
tów sakralnych, to każdy obraz zawiera konkretne przesłanie tematyczne, dzięki 
czemu służy również dydaktyce wiary. Wiąże się to z funkcją poznawczą, ka-
techetyczną i moralizatorską, ponieważ przy pomocy słowa lub w jego zastęp-
stwie (idea Biblii pauperum) obraz uczy prawd wiary i wskazuje na właściwe 
postępowanie. Obraz stanowi pomoc w modlitwie, ukierunkowuje na życie du-
chowe.

Szczególnej wymowy w przekazywaniu wartości religijnych nabiera sztuka 
okresu baroku, w której tworzył Willmann. Jej zasięg i siła idei była tak wiel-
ka, że nawet w schyłkowej dobie, gdy na arenę dziejów wchodził klasycyzm, 

1 Dorota Lekka – mgr, doktorantka w katedrze Dialogu Wiary z Kulturą Instytutu Teologii Syste-
matycznej UKSW, e-mail: dorotalek@interia.pl.
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jeszcze przez wiele lat budowano w Polsce kościoły i malowano obrazy właśnie 
w tym stylu. By je zrozumieć, trzeba przywołać główne idee, jakie ów styl niósł 
ze sobą, sztuka bowiem od zawsze była głównym nośnikiem głoszonych prawd.

Barok (1590-1760) wpisuje się w te style, które były skrajnie przeciw-
ne sztuce gotyku, a nawiązywały w swej architekturze, rzeźbie, malarstwie do 
antyku. Jednak uwarunkowania historyczne i kulturowe nadały mu specyficz-
ne rysy, które można podziwiać w budownictwie sakralnym nie tylko Włoch – 
państwie, gdzie się narodził ów styl – ale w całej Europie, Rosji, a nawet da-
lej. Jest to bowiem pierwszy styl europejski, który przekroczył granice swego 
kontynentu docierając aż do Ameryki Łacińskiej.

Jego początki przypadają na okres kontrreformacji w Kościele powszech-
nym. W latach 1545-1563 miał miejsce Sobór Trydencki, którego głównym 
celem było przeprowadzenie reformy w Kościele oraz przeciwstawienie się 
poglądom szerzonym wówczas przez reformatorów. Protestanci głosili słusz-
ną samą w sobie potrzebę odnowy chrześcijaństwa, ale wybrali sposób, który 
uderzał w podstawę katolickiego Kościoła: zanegowali bowiem jego ustrój hie-
rarchiczny, odrzucili m.in. pięć sakramentów i zanegowali rzeczywistą obec-
ność Chrystusa w Eucharystii. Począwszy od luteranizmu, ruch ten pociągnął 
za sobą narodzenie kolejnych wyznań, odrywając od Kościoła rzesze wier-
nych i powodując ranę, która do dziś zadaje mu ból. Stąd też cała późniejsza 
reakcja Kościoła katolickiego nosi nazwę kontrreformacji. Jej pierwszym kro-
kiem było sprecyzowanie katolickiej wiary dotyczącej grzechu pierworodnego, 
usprawiedliwienia, siedmiu sakramentów – zwłaszcza Eucharystii – Boskiego 
pochodzenia hierarchii, istnienia czyśćca oraz godziwości kultu świętych. Ko-
lejnym, praktycznym etapem była odnowa Kościoła katolickiego przez powrót 
do Biblii, odnowienie szkolnictwa katolickiego, misje ludowe, kształcenie inte-
ligencji, by umiała uchronić się przed głoszonymi hasłami, a także m.in. przez 
budowanie okazałych świątyń. Sobór określił jednocześnie charakter sztuki re-
ligijnej, która miała w tym trudnym czasie reprezentować Kościół i okazywać 
jego potęgę, a przez materialne, zmysłowe piękno mówić o pięknie Boga nie-
widzialnego. Zadaniem sztuki było m.in. uwznioślanie scen religijnych, zwłasz-
cza rozpowszechnianie kultu świętych, z którymi zerwali reformatorzy. Sztuka 
religijna, zgodnie z założeniami Soboru Trydenckiego, miała reprezentować 
Kościół triumfujący i unaoczniać wiernym jego wielkość poprzez bogatą i mo-
numentalną architekturę, olśniewający przepych wystroju wnętrz, pełne emocji, 
wręcz teatralne nabożeństwa. W odróżnieniu od surowych budowli protestanc-
kich, w kościołach katolickich wszystkie dziedziny sztuk plastycznych miały 
współgrać ze sobą w przekazywaniu wiernym mistycznego przesłania2.

2 Zob. Sobór Trydencki. Dokumenty, t. 4, H. Pietras [tł.], Kraków 2007.
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W tym ożywionym ruchu Kościoła wykształcił się nowy styl w sztuce – ba-
rok, który odtąd stał się jednym z ważniejszych głosicieli Kościoła, ukazując 
wszystkim przez swój kształt jego chwałę, siłę i wielkość. Barok bowiem to 
odejście od pełnego harmonii piękna renesansu. To styl „dziania się”, gwałtow-
ności, najbardziej ekspresyjny ze wszystkich stylów w sztuce, który z upodo-
baniem stosuje elementy falujące, wklęsło-wypukłe i światło-cieniowe. Za-
stosowanie elementów pełnych ruchu w architekturze, a zwłaszcza rzeźbie 
i malarstwie miało ukazać każdemu wiernemu żywotność Kościoła. Ponadto, 
barok zawiera mnóstwo elementów dekoracyjnych i przepełnia go bogactwo 
kolorystyczne, które również ma wskazywać na dynamizm Kościoła.

Jak w żadnej dotąd epoce, wszystkie dyscypliny artystyczne i dziedziny 
sztuki były ściśle powiązane ze sobą, wzajemnie się uzupełniały i przenikały. 
Architektura, rzeźba i malarstwo tworzyły spójną formę. Malarstwo barokowe 
przyniosło całe bogactwo kształtów, które oddziałując na zmysły, miało wzbu-
dzać zachwyt nad materialnym pięknem świata. W kompozycji obrazu wy-
raźnie można wyróżnić kierunki ukośne. W ten sposób obrazy barokowe stały 
się bardziej dynamiczne w porównaniu ze spokojną, harmonijną kompozycją 
obrazów renesansowych. Najważniejszym elementem, kształtującym kompo-
zycję obrazu, było światło. To ono organizowało przestrzeń i wyzwalało grę 
barw. Światło wydobywało to, co malarz chciał szczególnie podkreślić. Mniej 
ważne partie obrazu pozostawały w cieniu. Intensywne kontrasty walorowe to 
jedna z najbardziej charakterystycznych cech obrazów barokowych. Równie 
ważny jak światło był w obrazie kolor, gdyż właśnie dzięki niemu postrzegane 
są przedmioty. W obrazach barokowych kolorystyka jest różnorodna. Niektórzy 
artyści posługiwali się szeroką gamą barw, inni zawężali ją do kilku tonów. Do-
minowały jednak kolory ciepłe. Najważniejszym źródłem inspiracji dla mala-
rzy barokowych była natura. Obrazy przedstawiające świętych mają najczęściej 
w tle rozległy krajobraz. Kompozycje religijne stawały się dzięki temu bardziej 
rzeczywiste i naturalne. Ruchliwość form i niebywałe bogactwo środków wyra-
zu cechowało nie tylko malarstwo, ale także i rzeźbę. Przeważały formy płynne, 
dynamiczne. Sylwetki pokazywano nienaturalnie skręcone, a gesty postaci były 
pełne patosu, nawet teatralne. Twarze, poprzez odpowiednią mimikę, zdradzały 
silne uczucia: namiętność, ekstazę, rozpacz itp. Często posługiwano się alegorią 
i personifikacją. W zupełnie nowy sposób potraktowano także szaty wyrzeźbio-
nych postaci. Zwykle były obfite, a załamując się, tworzyły liczne fałdy3.

W tym właśnie stylu i klimacie kulturowym pracował Michael Willmann, 
dostosowując do potrzeb epoki swoje dzieła. Jego obrazy stały się ważnym no-
śnikiem prawd chrześcijańskich.

3 Zob. J. Starnawski, Wprowadzenie, [w:] Barok, A. Skoczek [red.], Bochnia 2005, s. 6-7.
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2. Michael Willmann (1630-1706)

Michael Leopold Willmann żył w latach 1630-1706. Młody Michael począt-
kowo uczył się malarstwa w pracowni swojego ojca, miejscowego malarza ce-
chowego. Po opanowaniu umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawo-
dzie rzemieślniczym, wyruszył ok. 1650 roku jako czeladnik na dalszą naukę 
do Holandii i Flandrii. Tam zapoznał się z malarstwem Rembrandta, Rubensa 
i van Dycka, co okazało się kluczowe dla jego artystycznego rozwoju. Nie stać 
go było na kształcenie się u wielkich mistrzów, zatem obrał indywidualną, sa-
modzielną drogę edukacji. Zakupił zbiór prototypów, gotowych graficznych od-
bitek, głównie włoskich, a sam, patrząc na dzieła mistrzów i podpatrując metody 
komponowania obrazu stosowane w pracowni Rembrandta, kształcił się przez 
ich kopiowanie, przez co mógł pozyskiwać także środki na utrzymanie w Am-
sterdamie4. Te ćwiczenia polegały na kopiowaniu wzorców, ich ulepszaniu przej-
mowanej sceny przez dodawanie nowych elementów, a także tworzeniu nowych 
przedstawień przez zestawienie z sobą fragmentów kilku wzorcowych grafik5. 
Ta autodydaktyczna praktyka młodego mistrza, korzystanie z istniejących już 
dzieł sztuki było czymś oczywistym, gdyż w wśród północnoeuropejskich auto-
rów pierwszej połowy XVII wieku dominowało przeświadczenie o pożyteczno-
ści czerpania z dorobku innych artystów i wysoko ceniono wartość sztuki epoki 
nowożytnej, która w dziełach wielkich mistrzów sięgnęła wyżyn doskonałości6.

Duży wpływ na Willmannie wywarło malarstwo flandryjskie, dlatego w dzie-
łach śląskiego malarza można dostrzec wiele zachodnich inspiracji. Dzieła Rem-
brandta były dla niego wzorem operowania farbą (tzw. szorstka maniera), a ru-
bensowski język form wyraził się w dynamicznej kompozycji willmannowskich 
dzieł, ich monumentalizmie, dosłowności przedstawiania szczegółów i bogac-
twie form ciała ludzkiego.

Malarz podróżował także po takich miastach europejskich jak Berlin i Praga. 
W drugiej połowie lat 50-tych przez pewien czas przebywał w czeskiej stolicy, 
gdzie studiował cesarskie zbiory malarstwa na Hradczanach, szczególnie po-
kaźne zbiory malarstwa włoskiego, które spowodowały istotne zmiany w spo-
sobie jego malarstwa polegające na porzuceniu holenderskiej szorstkiej manie-
ry i malowaniu bardziej szkicowemu na wzór włoskich artystów7. W 1656 roku 
poznał opata klasztoru cystersów w Lubiążu Arnolda Freibergera, dla którego 

4 Por. J. von Sandrart, Teutsche Akademie der Bau-, Bild und Mahlerem-Künste. Nürnberg 
1675-1680. In ursprünglicher Form neu gedruckt mit einer Einleitung von Christian Klemm, 
Nördlingen 1994, s. 7.

5 Por. A. Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wrocław 2013, s. 19.
6 Por. A. Kozieł, Rysunki Michaela Willmanna (1630-1706), Wrocław 2000, s. 74.
7 J. Neumann, Obrazárna Prasko hradu, Praha 1964, s. 19.
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wykonał trzy obrazy. Najprawdopodobniej to z jego inicjatywy, cztery lata póź-
niej, w 1660 roku Willmann przeprowadził się z Królewca do Lubiąża, w któ-
rym przebywał do końca życia wiążąc się na stałe z zakonem cystersów.

Willmann modyfikował też prototypy, które nabył w Amsterdamie. W jego 
dziełach znajdują się zatem przedstawienia charakterystyczne dla XVI-wiecz-
nego i XVII-wiecznego barokowego malarstwa flamandzkiego i włoskiego, 
które Willmann przejmował i rozwijał8. Posiadanie gotowych kompozycyj-
nych rozwiązań znacznie ułatwiało lubiąskiemu artyście pracę nad tworzeniem 
przedstawień, przyspieszało proces twórczy, co pozwalało na realizację licz-
nych zamówień i poświadczało klasę jego malarstwa, dorównującego wielkim 
mistrzom. Zdarzało się, że Willmann wiernie kopiował całe przedstawienie 
graficznego wzorca, ale najczęściej kompilował swoją kompozycję z fragmen-
tów posiadanych graficznych pierwowzorów lub je przekształcał.

Liczne zamówienia zdominowały religijną tematykę jego twórczości. We-
dług historyków sztuki, Wilmann musiał dopasować nie tylko tematykę, ale 
także charakter swojej malarskiej twórczości do wymogów stawianych przez 
lubiąskiego mecenasa. Początkowo tworzył w sposób mało oryginalny, kopiu-
jąc amsterdamskie (kalwińskie) prototypy. Z czasem jednak wytworzył własną 
formułę malarstwa religijnego przez twórcze podejście do flamandzkich (katolic-
kich) pierwowzorów kompozycyjnych i poprzez nowy sposób operowania farbą 
na płótnie, polegający na bardziej szkicowym, „weneckim” sposobie malowania 
będącym bardziej płynnym, odsłaniającym ślady szybkich pociągnięć pędzla9. E. 
Kloss, jeden z biografów artysty określił ten rodzaj obrazów jako wibrującą ma-
terię farby, która zaczyna zacierać granice form i uwidacznia bardziej całościowy 
ruch ciała, niż jego stałą substancję, w rezultacie czego dochodzi do tego, że ko-
lory położone w tle zlewają się razem w rodzaj kolorowej mgły, z której niektóre 
ciała wyłaniają się tak niewyraźnie, jak cienie10. Styl ten doskonale wpisywał się 

8 Prof. A. Kozieł szacuje, że zbiór graficznych prototypów z kolekcji lubiąskiego mistrza, głów-
nie przedstawień religijnych, to kilkadziesiąt tek zawierających uszeregowane tematyczne 
przedstawienia graficzne według prac takich mistrzów, jak: Giulio Romano, Caccio Bandinel-
li, Giovanni Battista Franco, Francesco Salviati, Rosso Florentino, Tycjan, Jacopo Tintoretto, 
Annibale Carracci, Guido Reni, Pietro Testa, Carlo Maratta, Pietro da Cortona, Cirro Ferri 
(spośród Włochów); Michel Coxie, Lambert Lombart, Frans Floris, Marten de Vos, Johannes 
Stradanus, Otto van Veen, Crispijn de Passe Starszy, Cornelis Schut, Jacob Jordaens, zawłasz-
cza Anthonis van Dyck i Peter Paul Rubens (spośród Flamandów); Karel van Mander, Hendrik 
Goltzius, Rembrandt van Rijn (spośród Holendrów); Albrecht Dürer, Lucas Cranach (spośród 
Niemców); Simon Vouet, Charles Le Brun (spośród Francuzów); Juseppe de Ribera (Hisz-
pan). Szerszej na ten temat: A. Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, Wro-
cław 2013, s. 78.

9 A. Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, s. 53.
10 Por. E. Kloss, Michael Willmann. Leben und Werke eines deutschen Barockmalers, Breslau 

1934, s. 56.
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w barokowy dynamizm i mistycyzm tamtych czasów tworząc mocne, niewerbal-
ne przesłanie. Cystersi chcieli, by obrazy religijne pobudzały religijną wyobraź-
nię i nakłaniały do modlitwy odwołując się nie tylko od intelektu, ale i uczuć. 
Willmann malował zatem wielkoformatowe obrazy przeznaczone do ołtarzy 
i dekoracji naw kościelnych, rozwijając swoje umiejętności. Jednym z takich 
zamówień był cykl Męczeństwa Apostołów zdobiący nawę główną cysterskiej 
świątyni w Lubiążu i świadczący o osiągnięciu niezależności artystycznej. Choć 
wzorował się na graficznych reprodukcjach Rubensa, to sam opracowywał kon-
cepcję przedstawień, a dopiero później używał gotowych pierwowzorów do 
kompozycji. „W rezultacie wszystkie przedstawienia są twórczą kompilacją lub 
przekształceniem wzorcowych graficznych reprodukcji głównie Rubensowskich 
obrazów, tak modyfikowanych, by w stosunku do «prototypowych» scen nadać 
lubiąskim martyriom jeszcze większy ładunek ekspresji”11. Na sukces Willman-
na złożył się nie tylko wielki talent artystyczny i charakterystyczna dla niego 
szkicowa maniera malarska, ale także umiejętność szybkiego i dobrego dobrania 
odpowiednich prototypów do realizowanego przedstawienia. Kopiowanie goto-
wych wzorów było wówczas powszechną praktyką i czyniło tak wielu malarzy. 
Willmann wyróżniał się jednak własnym, oryginalnym przetworzeniem.

Willmann, jako główny malarz lubiąskich cystersów i całego śląskiego Ko-
ścioła mocno wpisał się w sukces potrydenckiej odnowy Kościoła skupionej 
na kontrreformacyjnej działalności. Jego ekspresyjne obrazy pobudzały emo-
cje, prowadziły do duchowej przemiany i pomagały w wewnętrznym kontakcie 
z Bogiem poprzez skuteczniejsze niż słowo pobudzenie wyobraźni.

Dzięki holistycznemu charakterowi wizualnego przekazu oraz jego momentalnej 
czasowej strukturze odbioru obraz o wiele skuteczniej i szybciej niż słowo docie-
rał do «serca» medytującej osoby, rozpalając w jej duszy głęboko religijne uczucia 
względem ukazanej na obrazie Boskiej istoty. (…) Obraz wywoływał swego rodza-
ju emocjonalny wstrząs i stawał się katalizatorem dalszego procesu mistycznego 
wtajemniczenia. (…) połączenie medytacyjnych praktyk z wykorzystaniem odpo-
wiednich dzieł sztuki umożliwiało szybkie i skuteczne «urealnienie» obiektu medy-
tacji, (…) uzyskanie wrażenia osobistego uczestnictwa w ewangelicznych wydarze-
niach12.

To dlatego śląscy cystersi idąc za duchowymi zaleceniami wielu mi-
strzów życia wewnętrznego13, wykorzystali w swej duszpasterskiej praktyce 

11 A. Kozieł, Michael Willmann i jego malarska pracownia, s. 53.
12 A. Kozieł, Angelus Silesius, Bernhard Rosa i Michael Willmann, czyli sztuka i mistyka na Ślą-

sku w czasach baroku, Wrocław 2006, s. 59.
13 Postulat oparcia medytacji na wyobrażeniowej wizji Chrystusa i scen z Jego życia formuło-

wał m.in. św. Bernard z Clairvaux, Pseudo-Bonawentura (Meditationes Vitae Christi), Ludolf 
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obrazy, chroniąc przed innowiercami i jednocząc z Bogiem. Michael Will-
mann poświęcił tej służbie całe swoje życie.

3. Obrazy Willmanna

Nie wszystkie obrazy zdobywają od razu uwagę odbiorcy. Jedne prowokują 
mniej, drugie bardziej i nie chodzi tu o przyciąganie przez szokowanie i kon-
trowersję, lecz przez jakość, piękno i ekspresję wykonania. Tych cech nie moż-
na odmówić obrazom Michaela Willmanna. Wobec jego dzieł nie da przejść się 
obojętnie, nie zatrzymać, nie zastanowić nad głębokimi prawdami teologiczny-
mi, które przekazują z głównych bądź też bocznych naw warszawskich kościo-
łów, gromadzących rzesze wiernych, poszukujących, pytających.

Spośród tak licznych dzieł Willmanna, na szczególną uwagę zasługu-
je cykl martyriów, będący artystyczną wizytówką polskiego Rembrandta. 
W zespole 16 monumentalnych dzieł, malowanych na przestrzeni czterdziestu 
lat (1661-1700) dla kościoła w Lubiążu ukazał po raz pierwszy pełnię swe-
go talentu. Obecnie wszystkie te dzieła znajdują się w kilkunastu warszaw-
skich świątyniach14. Do Męczeństw Dwunastu Apostołów należy doliczyć ob-
raz Podniesienie krzyża i Ścięcie św. Pawła oraz Męczeństwo św. Wawrzyńca 
i Ukamienowanie św. Szczepana. W niektórych miejscach spotyka się różną 

z Saksoni (Vita Christi), św. Ignacy Loyola (Ćwiczenia Duchowne). Materialne wizerunki 
znacznie ułatwiały taką medytację prowadząc skuteczniej do wewnętrznego zjednoczenia 
z Bogiem. Dlatego też współcześnie, odprawiający Ćwiczenia Duchowne w wielu ośrodkach 
w Polsce, np. w Starej Wsi, Bliznem, Częstochowie, otrzymują do każdej medytacji obrazo-
we przedstawienie danej sceny. Św. Teresa z Avila powiedziała: „Tak mało miałam zdolności 
do przedstawiania sobie rzeczy samym rozumem, że czego nie widziałam na oczy, tego żadną 
miarą nie umiałam uprzytomnić sobie w wyobraźni (…). Z tego też powodu tak się kochałam 
w obrazach świętych. O jakże są nieszczęśliwi ci, którzy z własnej winy takiego dobra siebie 
pozbawiają”!, Św. Teresa od Jezusa, Księga zmiłowań Pańskich czyli Życie św. Teresy od Je-
zusa napisane przez nią samą, [w:] Św. Teresa od Jezusa, Dzieła,, t. 1, H. P. Kossowski [tł.], 
Kraków 1963, s. 135-136.

14 Najwięcej obrazów z cyklu martyriów, bo aż osiem znajduje się w kościele pw. Wszystkich 
Świętych na Placu Grzybowskim (Męczeństwo św. Bartłomieja, Męczeństwo św. Tomasza, Mę-
czeństwo św. Szymona, Męczeństwo św. Macieja, Męczeństwo św. Filipa, Męczeństwo św. Ja-
kuba Starszego, Męczeństwo św. Mateusza, Ukamienowanie św. Szczepana). Kolejne dwa ob-
razy z tego cyklu znajdują się w kościele pw. Św. Stanisława Kostki (Męczeństwo św. Piotra 
i Męczeństwo św. Pawła) oraz w kościele pw. św. Teresy w Warszawie-Włochach (Męczeń-
stwo św. Judy Tadeusza i Męczeństwo św. Jakuba Młodszego). Pozostałe obrazy znajdują się 
w kościele Świętego Ducha u oo. Paulinów (Podniesienie Krzyża), w kościele pw. Chrystusa 
Króla na Targówku (Męczeństwo św. Jana Ewangelisty), w kościele pw. św. Karola Borome-
usza na Mirowie (Męczeństwo św. Andrzeja), w kościele św. Wawrzyńca na Woli (Męczeństwo 
św. Wawrzyńca).
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liczbę – jedni wspominają o dwunastu, inni o czternastu obrazach. Jednak ich 
umieszczenie w lubiąskiej świątyni wraz z pozostałymi płótnami, cechy sty-
listyczne, ta sama tematyka i konwencja kompozycyjna oraz rozmiary i ramy 
jednoznacznie wskazuje na łączność z cyklem, co było bez wątpienia zamierze-
niem samych zleceniodawców.

Cykl martyriów to wielkie i nowatorskie dzieło M. Willmanna, dzięki któ-
remu zyskał sławę przekraczającą granicę państwa. Powstał z inspiracji opata 
Arnolda Freiberga (1589-1672), ówczesnego opata klasztoru cystersów, jego 
wielkiego budowniczego, którego ambicją było przywrócenie świetności ze-
społu klasztornego po szkodach wyrządzonych przez Szwedów. Stąd opat nie 
tylko odbudowywał budynki, bibliotekę, ale walczył z szerzącą się reformacją 
poprzez dobrze przemyślany program ikonograficzny, do wykonania którego 
powołał młodego Willmanna. Był to monumentalny program ikonograficzny 
z dynamicznym, pełnym ekspresji mistycyzmu przekazem, który kierował oczy 
wiernych na ich Zbawiciela i najbliższych Mu uczniów, którzy w równie nie-
spokojnych czasach, okazali wierność wyznawanej wierze, osiągnęli świętość 
i stali się wzorami dla kolejnych pokoleń. Wyeksponowane motywy męczeń-
stwa wskazują na ogrom cierpień, ale jeszcze bardziej podkreślają heroizm 
i wierność męczenników, godny naśladowania dla kolejnych rzesz wiernych do-
świadczających analogicznych trudów i niepokojów swoich czasów.

Podniesienie krzyża to obraz powstały na płótnie w latach 1661-1662, 
o wymiarach 396x288 cm. Zdobił pierwotnie północną ścianę prezbiterium ko-
ścioła klasztornego pw. Wniebowzięcia NMP w Lubiążu. Inicjatywą samego 
cysterskiego zleceniodawcy było umieszczenie dzieła wśród całego cyklu Mę-
czeństw apostołów, który przez prawie trzy stulecia obwieszczał wiernym teo-
logiczne prawdy i umacniał w wierze. Z racji swej tematyki, należy go umie-
ścić na samym początku całego cyklu. Przedstawia on postać ukrzyżowanego 
Chrystusa na krzyżu w momencie jego podnoszenia. Ukazuje zatem zbawczy 
sens śmierci krzyżowej Jezusa. Willmann, choć przedstawia scenę pełną cier-
pienia, zwraca uwagę na moment zbawczy tego wydarzenia poprzez umieszcze-
nie na kartuszu inskrypcyjnym napisu SALVATOR MUNDI. „Zbawiciel świata” 
to właściwy tytuł tego obrazu. Chrystus w momencie swojej śmierci dokonuje 
zbawienia ludzkości i objawia Boga, który radykalnie wychyla się ku zagubio-
nemu, cierpiącemu człowiekowi. Nie zbawia przy tym ogrom Jego cierpień, ale 
miara miłości z jaką oddaje się za nas Ojcu.

Willmann ukazuje także Jezusa jako pierwszego Apostoła, posłanego przez 
Ojca, by dokonać dzieła zbawienia człowieka. W Nowym Testamencie sło-
wo „apostoł” odnosi się przede wszystkim do grona Dwunastu wybranych 
przez Jezusa uczniów (por. Łk 6,13; Dz 1,26) oraz ich następców w głosze-
niu Słowa (por. Dz 14, 1.14, Rz 16,17). Słowo to odnosi się jednak także do 
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Jezusa. Autor listu do Hebrajczyków nazywa Jezusa Apostołem i Arcykapłanem 
(por Hbr 3,1). Jezus, posłany przez Ojca, by dokonać dzieła odkupienia, „jako 
Jednorodzony Syn Boga jest wiarygodnym Jego reprezentantem i wiernym wy-
konawcą Jego zamysłu zbawienia. Tej godności i misji apostolskiej nie zatrzy-
mał tylko dla siebie, lecz przekazał je ludziom: jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja 
was posyłam (J 20,21). Nastąpiło to dopiero po zmartwychwstaniu, po wypeł-
nieniu dzieła zleconego Mu przez Ojca. Apostołowie dojrzewali powoli do tej 
chwili, ucząc się apostołowania od swego Mistrza”15. „I ustanowił ich Dwuna-
stu, aby byli z Nim, by mógł wysyłać ich na przepowiadanie” (Mk 3,14). Jasno 
wyrażone jest zatem podstawowe zadanie uczniów, którym jest „bycie z Jezu-
sem”. Z in-egzystencji w Bogu wypływa zaś pro-egzystencja: bycie dla innych. 
Żyją i działają w osobie Chrystusa (in persona Christi, KDK 21), a nie tylko 
w Jego imieniu. W otrzymanej misji jako Jego posłańcy, mają czynić to samo, 
co czynił Jezus, w ścisłej zależności od Niego samego i w Jego imieniu, tak, że 
ten, kto ich odrzuca, odrzuca samego Jezusa (por. Mk 10,40). Uczestniczą oni 
w misji samego Chrystusa, w jego posłaniu przez Ojca, które ma się realizować 
przez przepowiadanie. „Apostołowie mieli przekazywać autorytatywnie i udo-
stępniać Jezusa Chrystusa, Jego Osobę, Jego słowa i czyny, czyli całą zbawczą 
treść Wydarzenia Jezusa Chrystusa”16. Przez wybór i ustanowienie kolegium 
Dwunastu Chrystus ukonstytuował strukturę Kościoła, która po wydarzeniach 
paschalnych rozpoczęła nowy etap. Apostołowie stali się jego rdzeniem, funda-
mentem, współzałożycielami (por. 2 Kor 6,1; Ef 2,20; Ap 21,14). Apostołowie, 
jako wysłannicy Chrystusa, a poprzez Niego samego Boga, cieszą się Jego au-
torytetem, spełniają Jego misję i mają wiodącą rolę w Kościele17. Są oni fun-
damentem, na którym wznosi się budowla Kościoła, w którym Chrystus jest 
kamieniem węgielnym (por. 1 Kor 3,10-11; Ef 2,20.30). Chrystus jest Głową 
mistycznego Ciała, „którym kieruje w sposób niewidzialny przez Ducha Świę-
tego, a w sposób widzialny – przez posłanie Apostołów”18. Podkreślenie tej 
eklezjologicznej prawdy było szczególnie ważne w czasach, gdy Kościół do-
świadczał podziału. Na Apostołach zbudowany jest Kościół, który w dobie 
w I poł. XVI wieku doświadczył wstrząsu za sprawą reformacyjnej działalno-
ści protestantów. Reformatorzy głosili słuszną potrzebę reformy Kościoła, ale 
niestety zanegowali wartość widzialnej, hierarchicznej strony Kościoła i jego 
autorytetu związanego z władzą papieża. Kontrreformacja akcentowała zatem 

15 S. Wronka, Apostołowie w Nowym Testamencie, [w:] M. Starowieyski, Dwunastu. Pseudo Ab-
diasza historie apostolskie, Kraków 1995, s. 20.

16 Cz. Bartnik, Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin 2003, s. 144.
17 Por. S. Wronka, Apostołowie w Nowym Testamencie, s. 14. 
18 W. Miziołek, Urząd a charyzmat. Hierarchiczna i charyzmatyczna struktura Kościoła, „Ate-

neum Kapłańskie” 65/80 (1973) nr 1, s. 78.
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instytucjonalny wymiar Kościoła jako ten, który pochodzi z ustanowienia Bo-
żego. Należało więc podkreślić dogmat eklezjologiczny, a do tego celu świetnie 
nadawała się ikonografia. Po mistrzowsku wykonali to zadanie śląscy cystersi 
dokonując zlecenia cyklu Męczeństw Apostołów.

Posłuszeństwo i wierność Jezusa wobec zbawczej woli Ojca, aż do śmierci 
wskazuje, że Syn Boży jest nie tylko pierwszym Apostołem i źródłem wszelkie-
go apostolstwa, ale jest także wzorem męczennika, świadkiem dającym swoje 
życie dla usprawiedliwienia wielu (por. Iz 53,11). Męka i śmierć Jezusa stała się 
nie tylko wzorem, ale i źródłem, z którego później Jego uczniowie będą czer-
pać siłę do dania świadectwa wyznawanej wierze. Dlatego malarskie sceny mę-
czeństw Apostołów ściśle nawiązują do śmierci krzyżowej Jezusa. Nie sposób 
zrozumieć śmierci Dwunastu i kolejnych świętych bez śmierci ich Zbawiciela. 
Oczywiście, śmierć Jezusa miała inny charakter niż śmierć jego uczniów – eks-
piacyjny. Jezus w całym swoim życiu, a zwłaszcza w szczytowym wydarzeniu 
męki, śmierci i zmartwychwstania dokonał dzieła zbawienia, w którym później 
na przestrzeni kolejnych wieków będą uczestniczyć na różne sposoby Jego wy-
znawcy.

Męczeńska śmierć uczniów Chrystusa nie jest wyizolowana i nie może być 
rozpatrywana w oderwaniu od śmierci Zbawiciela. Męczennicy są naśladow-
cami i uczestnikami cierpień Chrystusowych. Właśnie dlatego śmierć Jezusa 
stanowi istotny element w całym cyklu martyriów. Zdaniem Odo Casela, mi-
sterium męczenników jest owocem i częścią misterium Chrystusa. Płyną one ra-
zem i u podstaw są czymś jednym. Każde męczeństwo i misterium męczennika 
mają za źródło swojej wartości ofiarę Chrystusa19. Są jej owocami, widzialnymi 
znakami i najwiarygodniejszymi świadkami Jego ciągłej obecności w swoim 
Kościele20.

Męczennicy ponosili śmierć za wiarę w Jezusa Chrystusa i tym samym 
dawali istotne świadectwo prawdzie. Istotnym czynnikiem świadczącym 
o męczeństwie jest element naśladowania i zjednoczenia z Chrystusem. Ży-
cie uczniów, wszystkich chrześcijan ma być bowiem aktualizacją życia Chry-
stusa i tylko wtedy staje się świadectwem dla świata. „Według autora trzeciej 
Ewangelii uczeń Jezusa winien uczestniczyć w losie swego Mistrza. Dlate-
go też męka Chrystusa ciągle się powtarza i realizuje w Kościele”21. Jezus za-
19 Por. O. Casel, cyt. za A. Kubiś, Zarys chrześcijańskiej koncepcji męczeństwa, „ComP” 

8 (1987) nr 5, s. 80.
20 Por. K. Konecki, Paschalny wymiar liturgicznego kultu męczenników, „Ateneum Kapłańskie” 

135 (2000) z. 2-3, s. 229.
21 M. Bednarz, Jezus wzorem męczenników i prześladowanych w Ewangelii Łukasza, „Tarnow-

skie Studia Teologiczne” VII (1979), s. 45. Autor pisze: „Bez wątpienia już w pierwotnym na-
uczaniu istniała tendencja, która widziała męczeństwo w męce Jezusa. Tendencja ta rozwijała 
się coraz bardziej w pierwotnym chrześcijaństwie i przedstawiała cierpienia chrześcijan jako 
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powiedział prześladowania i uczestnictwo w swoim losie bardzo wyraźnie, 
gdy powiedział, że „jeżeli Mnie prześladowali, to i was będą prześladować” 
(J 15,20). W innym miejscu rzekł: „Podniosą na was ręce i będą was prześla-
dować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz powodu mojego imienia 
wlec was będą do królów i namiestników” (Łk 21,12). Być może z tego po-
wodu Łukasz ukazuje w swej Ewangelii śmierć Jezusa jako model męczennika 
chrześcijańskiego22, a śląscy cystersi wraz z Willmanem czynią to przez umiesz-
czenie kluczowego obrazu Podniesienia krzyża, jako wyjaśnienia źródła mę-
czeństwa uczniów Pańskich i wiernych im współczesnych w zburzonych cza-
sach XVII wieku.

Ewangelista, przedstawiając Chrystusa jako męczennika, chciał Go ukazać 
jako wzór do naśladowania. Jezus cierpi i swoją postawą daje przykład. Z kolei 
uczniowie naśladują postawę mistrza i dlatego w ich męczeństwie widać rysy Chry-
stusa. Według Łukasza Mistrz z Nazaretu jest pierwszy, a wszyscy inni tylko Go 
naśladują23.

Wydaje się wielce prawdopodobne, że podobne myślenie przyświecało cy-
sterskim opatom i Willmannowi przy tworzeniu monumentalnego cyklu. Mę-
czennicy cierpiąc ze swoim Mistrzem, odtwarzali w sobie znamiona Jego męki 
i śmierci24, pozwalali, by On sam w nich cierpiał. Ponieważ życie męczennika 
jest odtworzeniem, uobecnieniem a nawet dopełnieniem cierpień Jezusa, dlate-
go zwycięstwo męczennika jest w istocie swej także paschalnym zwycięstwem 
Chrystusa”25. Poprzez cykl martyriów cystersi ukazali wiernym wzory na dro-
dze wiary. Zachowując wiarę aż do śmierci męczennik jest wzorem i anima-
torem na drodze wiary paschalnej, prowadzącej chrześcijanina ku ostatecznej 
pełni, jaką jest bycie bez końca ze Zmartwychwstałym Panem w odwiecznej 
chwale Ojca. Kościół ukazując uczestnikom liturgii przykłady oraz duchowe 
owoce dojrzałej wiary swych świętych synów i córek, wskazuje równocześnie 
na jej rolę i znaczenie oraz na jej konieczność w życiu każdego chrześcijanina, 
zarówno w jego codziennym wzroście duchowym, jak i na długiej drodze w dą-
żeniu do świętości26. Męczennik nie jest tylko niemym przykładem, ale także 
żywym orędownikiem w życiu wierzącego, umacnia, wstawia się za niego i wy-
jednuje potrzebne łaski. Dogmat o „świętych obcowaniu”, communio sancto-

kontynuację męki Chrystusa. Punkt kulminacyjny osiągnęła na w listach św. Ignacego Antio-
cheńskiego, gdzie męczeństwo staje się celem (Smyr 4, 2)”. Tamże, s. 47. 

22 M. Bednarz, Jezus wzorem męczenników i prześladowanych w Ewangelii Łukasza, s. 45.
23 Tamże, s. 48.
24 K. Konecki, Paschalny wymiar liturgicznego kultu męczenników, s. 231.
25 Tamże.
26 Tamże, s. 232, 233.
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rum, ujawnia się najbardziej podczas sprawowanej liturgii, w której męczennicy 
nie zdobią jedynie ścian, ale stanowią żywą obecność. Nie chodziło zatem cy-
stersom jedynie o dobry przykład, ale z pewnością także o dzielenie losu z wiel-
kimi orędownikami na drodze wiary. Męczennicy bowiem w Kościele wciąż 
budują Kościół, są jego filarami. Nie tylko poprzez wzór, ale zwłaszcza przez 
orędownictwo budują Kościół. W nowych czasach, wraz z wiernymi z XVII 
wieku aktualizują Chrystusowe dzieło zbawienia i są kontynuacją Jego dzie-
ła w świecie. Świadectwo życia i śmierci męczenników jest „jakby katechezą 
i wielkim wezwaniem dla żyjących. Wskazuje na zupełnie nową hierarchię war-
tości, relatywizuje niejako to, co ludzie zwykli uważać za największe dobro”27. 
Święci ukazani w cyklu martyriów pełnią więc wciąż ważną posługę w Koście-
le, podważaną przez protestantów. Ich wstawiennictwo było szczególnie ważne 
w sytuacji prześladowań i zagrożeń wiary, a takie miało miejsce w czasie re-
formacyjnych wstrząsów i niemalże w każdej kolejnej epoce. Dzięki specjalnej 
więzi łączącej Dwunastu Apostołów z Chrystusem, ich wstawiennictwo uważa-
ne było za przemożne. W ten sposób cystersi pokazali, że niepokoje wstrząsają-
ce współczesną im epoką wpisują się w istotny element życia eklezjalnej wspól-
noty. Są szansą, by dać świadectwo wiary, potwierdzić jej prawdziwość i wciąż 
budować Kościół poprzez uobecnienie w sobie zbawczego dzieła Chrystusa. 
Ofiara wyznawców Chrystusa przez udział w Jego ofierze buduje Kościół, który 
narodził się z przebitego na krzyżu boku Chrystusa. Ukazanie martyrologicznej 
genezy Kościoła, z przebitego boku Chrystusowego, samego faktu Jego założe-
nia, było ważną dla podkreślenia wówczas sprawą. Reformacja podważała do-
tychczasową formę Kościoła, zatem celem kontrreformatorów było wskazanie, 
że Kościół taki, jaki istnieje, jest zamierzeniem samego Boga, rzeczywistością 
z posłania przez Ojca Syna i Ducha Świętego. Umieszczenie obrazu Podwyż-
szenia krzyża przez śląskich cystersów mogło stanowić także malarską wypo-
wiedź, że to właśnie Chrystus jest kamieniem węgielnym Kościoła, że jest od-
wiecznie zaplanowany przez Ojca, a zatem skoro nawet moce piekielne go nie 
przemogą, to tym bardziej wierni nie powinni obawiać się ataków ze strony re-
formacji.

Przedstawiana w obrazie scena jest zobrazowaniem słów, które wypo-
wiedział Jezus – o Jego cierpieniu, bólu i opuszczeniu. Jest przede wszystkim 
wezwaniem do towarzyszenia Jezusowi, do zjednoczenia z Nim w trudnych 
momentach. Śląskim cystersom nie chodziło jedynie o pokazanie moralnego 
wzoru, dania otuchy na trudne czasy, ale nade wszystko o pogłębienie życia 
duchowego, którego celem było zjednoczenie z Bogiem. Willmann wyraźnie 

27 M. Małecki, Istotne elementy teologii męczeństwa, „Ateneum Kapłańskie” 135 (2000) z. 2-3, 
s. 212.
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wyeksponował przebity bok, który centralnie ukazuje się widzom z napiętej 
klatki piersiowej Jezusa.

Pod krzyżem z lewej strony widać grupę osób współcierpiących z Jezu-
sem: stojącą, zwróconą frontalnie postać Maryi w ciemnoniebieskiej szacie 
okrywającej głowę oraz znajdującą się za nią z prawej strony postać św. Jana, 
zaś z lewej, przy skraju obrazu, za prawym ramieniem Maryi, widać twarz ko-
biety w białej chuście, która dłonią ociera twarz. Pomiędzy dwoma oprawcami 
z lewej strony klęczy na ziemi płacząca kobieta.

Scena ta ukazuje także doniosłą prawdę o Maryi jako duchowej Matce 
wszystkich ludzi i całego Kościoła. Jest to swoisty Jezusowy testament z krzy-
ża, w którym Jezus, w osobie Jana, daje Maryi 

potomstwo o wiele liczniejsze, pragnie dla Niej ustanowić macierzyństwo, 
które obejmuje wszystkich, żyjących wówczas i w przyszłości, Jego naśladow-
ców i uczniów. Gest Jezusa ma zatem znaczenie symboliczne. Jest nie tylko gestem 
Syna zatroskanego o los Matki, ale gestem Odkupiciela świata, który powierza Ma-
ryi – «Niewieście» – rolę nowego macierzyństwa obejmującego wszystkich ludzi 
wezwanych do wspólnoty Kościoła. W tym więc momencie z wysokości krzyża 
Maryja zostaje ustanowiona, jak gdyby «konsekrowana» na Matkę Kościoła28.

Podkreślanie godziwości kultu Maryi było bardzo istotne w czasie kontrre-
formacji, gdyż i to podważali protestanci.

Pozostałe martyria ściśle nawiązują do obrazu Podniesienia krzyża. Zwłasz-
cza obraz przedstawiający męczeństwo św. Piotra, który zostaje ukrzyżowany 
głową w dół, czując się niegodzien umierać tak jak Jego Mistrz. Willmann przy 
tej okazji podkreśla prymat Piotrowy, czyli pierwszeństwo biskupa Rzymu 
w przewodzeniu Kościołowi i w strzeżeniu depozytu nauki wiary i moralności 
jako następcy św. Piotra Apostoła, mocno negowany przez protestantów. Artysta 
wyeksponował istotną rolę Piotra przez ukazanie go w ścisłym pokrewieństwie 
ikonograficznym z obrazem ukazującym Podniesienie krzyża – w tym samym 
momencie śmierci, w diagonalnej perspektywie, z grupą żałobników i opraw-
ców. Ukazał nawet ten sam moment wznoszenia krzyża, a przez to wymownie 
wskazał na fundamentalny i chwalebny aspekt tej śmierci, która nie stała się koń-
cem, lecz podwaliną mistycznego Ciała Chrystusowego, którego jak zapowiedział 
sam Mistrz, nawet bramy piekielne nie przemogą. Śmierć Chrystusa nie była tyl-
ko wzorem dla Piotra, ale wspólnotą losu ściśle łączących Mistrza i ucznia.

Wszystkie obrazy przedstawiają męczeńską śmierć uczniów Pańskich na tle 
wieloplanowej sceny figuralnej, architektury i pejzażu. Ukazują męki fizyczne 

28 Por. Jan Paweł II, Katechezy Ojca Świętego Jana Pawła II. Jezus Chrystus, W. Zega [red.], 
Kraków 1998, s. 318.
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świętych, ale równocześnie podkreślają jej chwalebny aspekt poprzez często wi-
doczny na twarzy spokój naśladowców Chrystusa i rozświetlenie głównych po-
staci lub towarzyszące cuda. Tak jest w obrazie Ścięcie św. Pawła (1661), gdzie 
z korpusu świętego tryska krew i mleko. Męczeństwo św. Jana Ewangelisty, 
który ginie w kotle, pod którym płonie ogień, obrazuje okrucieństwo oprawców, 
jeszcze bardziej widoczne jest to w Męczeństwie św. Bartłomieja (1662) odzie-
ranego żywcem ze skóry. Tu Willmann pokazał nawet jak pies liże ociekające 
krwią strzępy skóry Świętego. Męczeństwo św. Andrzeja (1662) przedstawia 
świętego, który umiera na krzyżu w kształcie litery „X”. Męczeństwo św. Toma-
sza (1662), ginącego od kamieni i włóczni, eksponuje oddanie Tomasza Bogu – 
jego oczy są wzniesione ku niebu, a ręką obejmuje krzyż. Męczeństwo św. Szy-
mona (1662) ukazuje scenę męczeńskiej śmierci Świętego przez rozcięcie ciała 
piłą na dwoje. Męczeństwo św. Wawrzyńca (1662) pokazuje Świętego, który bę-
dąc przywiązanym łańcuchem do rusztu jak na nim przypiekany przez opraw-
ców. Męczeństwo św. Macieja (1675) przedstawia Świętego, który umiera przez 
ścięcie. Kolor czerwony szat, podobnie jak i na innych obrazach, wzmacnia 
dynamiczną kompozycję obrazu o światłocieniu wydobywającym dramatyzm 
i mistycyzm wydarzenia. Męczeństwo św. Judy Tadeusza (ok. 1700) i św. Jaku-
ba Młodszego (ok. 1700) przedstawiają świętych, którzy są katowani pałkami 
oprawców. Męczeństwo św. Filipa (ok. 1700) ukazuje Świętego powieszonego 
za nogi przymocowane za pomocą grubego sznura do krótkiej, poziomej bel-
ki drewnianego krzyża z głową i rękami opadającymi w dół. Dłonie świętego 
ułożone są w geście błogosławieństwa, którym obdarza swoich oprawców. Mę-
czeństwo św. Jakuba Starszego (ok. 1700) pokazuje Świętego ginącego przez 
ścięcie. Męczeństwo św. Mateusza (ok. 1700) przedstawia śmierć ucznia, która 
dokonała się przez przebicie włócznią w czasie odprawiania przez niego Mszy 
Świętej. Ukamienowanie św. Szczepana (ok. 1700) ukazuje scenę męczeń-
stwa diakona, pierwszego męczennika chrześcijańskiego, ukamienowanego 
w 36 roku n.e. i jest niemal dosłowną ilustracją opisu zawartego w Dziejach 
Apostolskich (Dz 7, 54-60). W każdym męczeństwie można dostrzec widoczny 
paralelizm pomiędzy śmiercią Chrystusa i Jego ucznia, przez co Willmann wy-
powiedział głębokie prawdy religijne.

Zakończenie

W dobie egzystencjalnych niepokojów, jakie przyniosła ze sobą reformacja, 
Michael Willmann tworzył na zlecenie śląskich cystersów barokowe malowi-
dła, jak. np. cykl martyriów. Stanowiły one świadectwo żywej wiary wspólno-
ty Kościoła, które przez swe piękno przemawiało mocniej niż słowa. Tematyka 
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przedstawień, zawierająca program potrydencki i antyprotestancki, przekazywa-
ła prawdy wiary katolickiej, negowane wówczas przez protestantów, zwłaszcza 
kult świętych i fundamentalną prawdę o Kościele powstałym z pragnienia Chry-
stusa i utworzonym na fundamencie Apostołów. Na realizację tego dzieła Mi-
chael Willmann poświęcił całe swe życie. Jego obrazy 

są już pełną wypowiedzią stylu artysty, w doskonałym kształcie malarstwa ba-
rokowego. Nie ma tu zbędnej narracji, wszystkie środki formalne służą stworzeniu 
wizji, która porywa gwałtownością chwili i zniewala do uczestniczenia w widowi-
sku. W barokowej, teatralnej reżyserii ukazał Willmann ze zmysłową dosłownością 
fizyczną mękę ciała ludzkiego i niekłamany sadyzm oprawców (…).Takiej właśnie 
sztuki chciała kontrreformacja w celu przywrócenia Kościołowi w znacznym stop-
niu protestanckiego już Śląska – sztuki patetycznej, gwałtownej, pełnej dramatycz-
nych napięć, a jednocześnie zmysłowej i wizyjnej29.

Streszczenie

Artykuł jest interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym zagadnienia z zakresu 
historii sztuki, nauk o sztuce, historii powszechnej oraz teologii. Rozpoczyna się od za-
prezentowania specyfiki baroku na tle historycznych, społecznych i religijnych wydarzeń 
jakie miały miejsce w ówczesnej dobie, a mianowicie kontrreformacji jako odpowiedzi 
Kościoła katolickiego na szerzoną naukę protestantów. Ukazuje równocześnie rolę sztuki 
jako nośnika wartości i narzędzie do przekazywania prawd religijnych. W tym ożywionym 
czasie Kościoła sztuka stała się jednym z głównych głosicieli prawd chrześcijańskich, 
a w dzieło to wpisał się śląski artysta okresu baroku Michael Willmann (1630-1706), 
który na zlecenie cystersów tworzył monumentalne obrazy o treściach religijnych. Szcze-
gólnej uwadze poświęcony został cykl martyriów, a zwłaszcza kluczowy obraz „Podnie-
sienie krzyża” stanowiący teologiczny punkt odniesienia dla pozostałych dzieł. Tematyka 
przedstawień, zawierająca program potrydencki i antyprotestancki, miała przekazywać 
prawdy wiary katolickiej, negowane wówczas przez protestantów i zachęcać wiernych 
do wytrwania w wierze.

Słowa kluczowe w języku polskim: sztuka, barok, reformacja, kontrreformacja, praw-
dy religijne, Michael Willmann, obrazy Michaela Willmanna.

29 B. Steiborn, Malarstwo Michała Willmanna (1630-1706), Wrocław 1959, Muzeum Śląskie 8, 
s. 12; B. Steinborn, Michał Leopold Willman 1630-1706, Wrocław 1956, s. 16.
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Abstract

Art as a means of conveying values and a tool for communicating 
religious truths on the example of the images of Michael Willmann

This article is an interdisciplinary undertaking combining the issues of art history, 
art sciences, world history and theology. It begins with presenting the character of the 
Baroque relating to historical, social and religious events which took place at that time, 
that is the Counter-Reformation as a reply of the Roman Catholic Church to the theory 
promoted by Protestants. At the same time it shows the role of art as a means of convey-
ing values and a tool for communicating religious truths at the same time. In this active 
time of the Church art became one of the chief preachers of Christian truths. Michael 
Willmann (1630-1706), a Silesian artist of the Baroque period, became part of this work. 
Commissioned by the Cistercians, he created monumental images with religious con-
tents. Particular attention has been paid to the cycle of martyrdoms, especially the crucial 
image The Elevation of the Cross constituting a theological point of reference for the 
remaining works. The subject matter of the images, containing the after-Trident and anti-
Protestant programme, was supposed to communicate the truths of the Catholic faith, 
negated then by Protestants, and to encourage the faithful to persevere in their faith.

Keywords: Art, baroque, reformation, counterreformation, religious truth, Michael Wil-
lmann, paintings by Michael Willmann.
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Z wyrazami szacunku – czyli o komunikacji, która buduje a nie rujnuje w kontekście relacji

Studia Paradyskie, t. 27, 2017, s. 225–235

Dominika Muńko1

Szczecin

Z wyrazami szacunku – czyli o komunikacji, 
która buduje a nie rujnuje w kontekście relacji 

wychowawczej

Wstęp

We współczesnej nam cywilizacji – jak daje się powszechnie zauważyć – 
kryje się mnogość szans i wyzwań, ale także mnóstwo pułapek i zagrożeń. Do-
tykają one wszystkich płaszczyzn ludzkiej egzystencji. Wychowanie młodych 
pokoleń nie pozostaje wyjęte spod tej prawidłowości. Współczesne uwarun-
kowanie społeczne i kulturowe, wśród których szczególnie podkreślić należy 
relatywizm moralny, jednoznacznie wskazują na imperatyw waloryzacji cnót 
moralnych. Z całą pewnością można w nich upatrywać szansę na skuteczną 
regulację odniesień międzyludzkich, także a może przede wszystkim na deli-
katnym gruncie wyznaczanym przez to, co konstytuuje wielowymiarową prze-
strzeń określaną jako wychowanie.

Człowiek jako istota rozumna posiada zdolność myślenia oraz działania. 
Umiejętności tych nabywa w relacjach z innymi, a to czyni go istotą społeczną. 
Towarzyszenie otaczających go ludzi stanowi czynnik nie tylko udoskonalają-
cy, ale także warunkujący, czy wręcz umożliwiający utrzymanie się przy życiu. 
Każda społeczność, bez względu na jej rozmiary, potrzebuje regulatorów kon-
stytuujących relacje interpersonalne. Jeśli są one zgodne z tym, co aretologia 
definiuje jako cnoty2, wtedy służą one dobru i harmonijnemu rozwojowi czło-
wieka. Z tej perspektywy wyłania się nagląca potrzeba refleksji nad sprawno-
ściami moralnymi w kontekście pedagogiczno – wychowawczym. Każda z nich 
posiada wartość dodatnią, co sprzyjać będzie pogłębionemu rozumieniu feno-

1 Dominika Muńko – mgr lic. teologii, doktorantka na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu 
Szczecińskiego, e-mail: kontakt@szkolamemo.pl.

2 Por. J. Lisica, Cnota cierpliwości w kontekście aretologii św. Tomasza z Akwinu, „Studia Gdań-
skie” 29 (2011), s. 47-50. 
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menu wychowania, który prowadzić ma do pełnego rozwoju osobowego i du-
chowego.

Co więcej, można pokusić się o stwierdzenie, iż wychowanie jest pochodną 
etyki3. Pedagogicznej funkcji kształtowania człowieka nie można odseparować 
od moralności, polega ona bowiem na wdrażaniu wartości i cnót w tych, którzy 
pojawiają się w przestrzeni tychże oddziaływań. Tym samym etyka wyznacza 
cele wychowawcze, precyzując to, ku czemu jednostki są kształtowane. Takie 
działanie uwzględnia istotną rolę cnoty szacunku, bez której niemożliwe byłoby 
realizowanie własnych obowiązków względem innych. Tego rodzaju stwierdze-
nie odsyła z kolei do klasycznego rozumienia sprawiedliwości, według którego 
oddajemy każdemu to, co się mu słusznie należy. Okazywanie szacunku stano-
wi tym samym przejaw sprawiedliwości.

Celem niniejszego artykułu jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką szacunek 
odgrywa w procesie porozumiewania się. Bywa on zakłócany przez wiele 
rozmaitych dystraktorów, wśród których znajduje się szerokie spektrum zja-
wisk noszących wyraźne znamiona braku szacunku lub wprost tymże będą-
cych. Komunikacja pełna należytej atencji ma szczególne znaczenie w proce-
sie wzajemnego rozumienia się oraz w budowaniu nie tylko poprawnych, ale 
i serdecznych relacji, także tych o charakterze wychowawczym. Co więcej, wy-
soka jakość procesów komunikacyjnych jest silnym predyktorem jakości rela-
cji kształtującej.

1. Szacunek jako spoiwo komunikacyjne

Cnota szacunku jest blisko spokrewniona z wdzięcznością i posłuszeń-
stwem. Należy ona do katalogu cnót społecznych, określony przez św. Toma-
sza z Akwinu. Stanowią je cnoty będące bądź to sprawnościami pokrewnymi 
dla sprawiedliwości4, bądź to jej składnikami. Traktować je więc należy jako 
usprawnienia kierujące ludzi, do układania właściwych stosunków z innymi. Są 
to zatem cnoty wspomagające właściwe relacje społeczne5.

3 Kapias M., Zastosowanie klasycznej aretologii we współczesnej edukacji akademickiej, brimw, 
s. 1-5, chfpn.pl/files/?id_plik=320, (10.03.2017).

4 A. Andrzejuk, Człowiek i dobro, Warszawa 2002, s. 19-23.
5 Por. I. Andrzejuk, Cnoty społeczne św. Tomasza z Akwinu jako sposób na regulację wzajem-

nych odniesień międzyludzkich, s. 1-4, bmirw, http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/izabella_
andrzejuk/cnoty_spoleczne_sw_tomasza_z_akwinu.pdf, (14.02.2017). Autorka wymienia także 
katalog cnót społecznych: religijność – jako cześć i szacunek do Boga; pietyzm-cześć wobec 
rodziców i Ojczyzny; szacunek – jako poszanowanie osób piastujących godności; cześć – 
uznanie wybitnych cech jakiejś osoby; posłuszeństwo – właściwy stosunek wobec przełożo-
nych; prawdomówność – zgodność słów i czynów z prawdą; wdzięczność-umiejętność odwza-
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Podstawowym przejawem cnoty szacunku6 jest delikatność, czyli odpowied-
ni sposób odnoszenia się do bliźnich. Dotyczy to zwłaszcza relacji z rodzicami, 
wychowawcami, ludźmi starszymi, ubogimi, czy upośledzonymi7. Przestrzenią, 
w której omawiana cnota lub jej przeciwieństwo – lekceważenie, pojawiają się 
z dużym natężeniem jest to, co w literaturze określone zostało jako komunikacja 
międzyludzka. Kształtując odpowiednio relacje z innymi, co najczęściej doko-
nuje się w kontekstach komunikacyjnych, zarówno werbalnych, jak i niewer-
balnych, należy zwrócić uwagę na sztukę opanowywania emocji, zaznajamianie 
z zasadami dobrego zachowania, izolowanie dzieci od wzorców sprzyjających 
pojawianiu się kłótliwości, złośliwości, dokuczliwości i brutalności8.

Prewencja negatywna polegająca na odseparowaniu od modeli pejoratyw-
nych powinna znajdować swe dopełnienie w profilaktyce pozytywnej. Kon-
struktywna stymulacja rozwojowo-wychowawcza uwzględniać ma zatem eks-
ponowanie wartościowych przykładów, rozbudzanie pasji ukierunkowanych 
na wartości, kształtowanie relacji opartych na wielowymiarowo pojętym sza-
cunku oraz modulowanie dobrych nawyków komunikacyjnych. W nawiązaniu 
do nich uwagę zwrócić należy na kolejną sprawność moralną pokrewną spra-
wiedliwości, szacunkowi, ale i kanonom komunikacyjnym zorientowanym na 
wartości. Jest to prawdomówność, czyli zgodność myśli z mową. Mówienie 
zgodne z prawdą także potrzebuje właściwego ukształtowania. Troska o język 
dziecka, o sposób formułowania myśli, styl wchodzenia w komunikację, o to, 
co w dalszej części określone zostanie jako autentyczność, powinna zajmować 
ważne miejsce w rodzinie, szkole i pozostałych środowiskach wychowawczych. 
Przy wdrażaniu do kształcenia prawdomówności i profilaktyce wad mowy, 
tj. kłamstwa, obmowy, oszczerstwa, wyśmiewania, gadulstwa, samochwalstwa, 
niekulturalnego słownictwa istotne będzie stosowanie różnych form ascezy 
oraz odpowiednie organizowanie środowiska wychowawczego9, ze szczegól-
nym uwzględnieniem relacyjności międzyosobowej, dokonującej się w sytu-
acjach komunikacyjnych.

jemnienia się za okazane dobro; uprzejmość – życzliwość okazywana w słowach i czynach; 
hojność – umiejętne posługiwanie się dobrami zewnętrznymi oraz nadprawność- cnota wpro-
wadzająca umiar w przestrzeganiu prawa.

6 W prezentowanym artykule pojęcie szacunku traktowane będzie szerzej niż w ujęciu aretologii 
klasycznej. Cnota szacunku ma tutaj konotacje nie tylko w relacji do osób piastujących godno-
ści. Znaczeniowo w artykule przyjmuje się także to, co dotyczy pietyzmu i poszerza o relację 
zwrotną. Pojęcie szacunku przyjęte w opracowaniu przyjmuje to, co zawiera w sobie rozumie-
nie potoczne szacunku, a więc także relację zwrotną rodziców czy wychowawców do dzieci.

7 Por. D. Zalewski, Wychować człowieka szlachetnego, Lublin 2006, 89-94.
8 Por. tamże, 89-94.
9 Por. tamże, s. 95–100 oraz M. Kluz, Rola cnót kardynalnych w wychowaniu moralnym człowie-

ka, „Studia Teologiczno–Historyczne Śląska Opolskiego” 31 (2011), s. 137. 



228

Dominika Muńko

Wydaje się to szczególnie istotne w czasach, w których z jednej strony umie-
jętności komunikacyjne niebywale zyskały na znaczeniu w życiu społecznym, 
a z drugiej, nowoczesne sposoby porozumiewania się niejednokrotnie zdają 
się być zaprzeczeniem interpersonalności komunikacyjnej. Wiele zrytualizo-
wanych dawniej form kontaktu okazuje się coraz mniej przydatnych, do czego 
wydatnie przyczynia się fakt, że rozmaitość sytuacji, w których się porozumie-
wamy, powoduje nieporozumienia i nastręcza trudności. Postmodernistyczne 
społeczeństwo tworzy dziś mozaikę subkultur o zanikającym znaczeniu kultury 
normatywnej, podzielonych na hermetyczne światy komunikacyjne: etniczne, 
środowiskowe, religijne czy zawodowe. Mimo to współczesne społeczeństwo 
znamionuje komunikacyjny egalitaryzm10, słusznym więc wydaje się postulat 
o postawę cechującą się szacunkiem. To właśnie on powinien stanowić spoiwo 
komunikacyjne. Tym samym w gąszczu meandrów komunikacyjnych, porozu-
miewanie się nie tylko nie zatraci właściwej mu relacyjności, ale sprawi także, 
iż będzie miało ono walory budujące coś więc aniżeli tylko komunikaty.

2. Komunikacja interpersonalna

Każdy człowiek znajduje się w sytuacji permanentnego komunikowania się 
z innymi. Proces ten inicjuje i podtrzymuje stosunki interpersonalne. Więcej na-
wet, poprzez komunikację jednostki określają swą sytuację i pozycję społeczną 
oraz role i zadania pełnione w tym kontekście. Kreślą także kierunki zaintereso-
wań, kształtując poprzez to swoją osobowość oraz wywierają wpływ na innych.

Termin komunikacja pochodzi od łacińskiego określenia communicatio, 
oznaczającego wymianę, łączność czy rozmowę. Dokonują się one na wielu po-
ziomach od fizycznego począwszy, poprzez chemiczny, biologiczny, czy nawet 
cybernetyczny11. Per analogiam prawidłowość ta odnosi się także do konfigura-
cji społecznych. Dopływ informacji z otoczenia warunkuje funkcjonowanie ży-
wych organizmów. W skrajnych przypadkach izolacja powodująca niemożność 
otrzymywania informacji prowadzi do tzw. deprywacji sensorycznej, której ka-
tastrofalne konsekwencje prowadzą do zaburzeń psychicznych12.

Kiedy komunikacja dokonuje się w toku interakcji międzyludzkich, mówi-
my o komunikacji interpersonalnej. Znamionuje ją fakt, iż jest ona procesem 
dynamicznym, nieograniczonym do jednostkowych epizodów kontaktu pomię-
dzy partnerami interakcji. Określenie proces ma więc w sobie konotację do 
10 K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, s. 10-12.
11 J. Stewart, Mosty zamiast murów. Podręcznik komunikacji interpersonalnej, Warszawa 2005, 

s. 10-25.
12 K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, s. 15-16.



229

Z wyrazami szacunku – czyli o komunikacji, która buduje a nie rujnuje w kontekście relacji

trwającego w czasie ciągu wzajemnie określających się zdarzeń, a jego aktywni 
uczestnicy wymieniają się rolami. Wśród składowych procesu komunikacji in-
terpersonalnej wymienić zatem należy: obopólną wymianę informacji, kontek-
stualność tejże wymiany, stany psychiczne i postawy partnerów, dynamicznie 
zmieniający się stan zrozumienia informacji aktywizujący dalszą ich wymianę13.

Elementem szczególnie zasługującym na zauważenie jest zjawisko per-
cepcji, czyli sposobu postrzegania rzeczywistości, samych siebie, interloku-
torów oraz warunków rozmowy. Wydaje się, iż to na tym etapie niezwykle 
ważką rolę odgrywa szacunek. O ile percepcja określa sposób rozumienia zna-
czeń, definiowania problemów, rozumienia argumentacji oraz intencji i moty-
wów partnerów, o tyle szacunek może wpływać na nastawienie poznawcze 
i emocjonalne. Jego jakość wpływa finalnie na nastawienie interpretacyjne, ma-
jące fundamentalne znaczenie dla przebiegu aktów komunikacyjnych. Szacu-
nek tworzy swoisty filtr, wpływa znacząco na sposób widzenia rzeczywistości 
przez każdą ze stron, co wydatnie przyczynia się do wykrystalizowania dyskusji 
i otwiera drogę do rozwiązania problemu14. Tym samym staje się on gwarantem 
rozwiązań sprawiedliwych.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, iż proces porozumiewania się dokonu-
je się między istotami ludzkimi. To z pozoru oczywiste stwierdzenie jest nie-
zwykle istotne. Wielokrotnie doświadczamy sytuacji, w których nadawca ko-
munikatu przekazuje jedynie pewną zakodowaną treść, pomijając troskę o to, 
jak jest ona odbierana i jaki wewnętrzny rezonans wywołuje. Nie sposób zatem 
pominąć faktu, że sprawny proces komunikowania angażuje całą osobowość 
partnerów interakcji. Podtrzymywana jest ona przez zrozumienie, okazywaną 
szczerość i zaufanie. Nie może w niej zabraknąć stymulowania emocjonalnego, 
empatycznego wnikania w uczucia innych oraz respektowania ich. Komunika-
cja jest więc związkiem psychicznym, wytwarząjącym się podczas wzajemne-
go kontaktu15. Szacunek jest podwaliną wysokiej jakości wymiany informacji, 
stanowi bufor regulujący postawy wynikające z nastawień psychicznych wo-
bec partnerów procesów komunikacyjnych. Wydaje się to szczególnie istotne, 
gdy weźmie się pod uwagę fakt, że komunikacja przebiega nawet bez naszego 
uświadomienia16. Komunikaty niewerbalne są niejednokrotnie niezwykle czytel-
ne. Tym samym nikt nie może stać się komunikacyjnie wyobcowany, gdyż każ-
de nasze zachowanie niesie w sobie określoną treść17. Szacunek może sprawić, 
że treść komunikatów będzie budująca. Wydaje się to być szczególnie istotnym 

13 Tamże, s. 20.
14 Por. tamże.
15 Por. tamże, s. 21.
16 A. Zimnol, Komunikacja interpersonalna, Łódź 2012, s. 13.
17 Por. K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, s. 21. 
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w kontekście relacji wychowawczej, czyli kształtującej. Sprawia ona, że każ-
dy rodzaj komunikatu jest brzemienny w skutki, bez względu na to, czy odby-
wa się za pomocą słów czy z ich pominięciem. Szczególnie istotnym wydaje 
się więc postulat o należytą atencję w relacjach wychowawca-wychowanek bez 
względu na przestrzeń, w której się znajdują (dom, szkoła, zajęcia pozalekcyjne, 
grupy przykościelne).

Ten zasygnalizowany imperatyw ma swe usankcjonowanie w zasadach psy-
choterapii zdefiniowanych przez Carla Rogersa18. Co prawda dotyczą one bar-
dziej relacji i kontaktu niż tylko samego komunikowania się, jednak ponieważ 
osią owej koncepcji jest problem porozumiewania się między pacjentem a te-
rapeutą, uzasadnionym wydaje się włączenie tej koncepcji do prezentowanego 
wywodu. W teorii Rogersjańskiej idea kontaktu terapeutycznego realizuje się 
na płaszczyźnie autentyczności, akceptacji, empatii oraz głębokiego kontak-
tu emocjonalnego. Rogers prezentuje stanowisko krytyczne wobec założeń 
m.in. psychoanalitycznych zgodnie z którymi psychoterapeuta prezentuje po-
stawę nadrzędną – pozycję mędrca, tym samym maskując osobiste przeżycia 
i doznania – zrozumieniem i opanowaniem. Kongruencja domaga się szczerości 
i otwartości w wyrażaniu nie tylko dodatnich stanów, ale także w przyznawaniu 
się do emocji o ładunku ujemnym, do poczucia zagubienia, niemocy, niepewno-
ści czy nawet złości19.

Podobnych warunków wymaga sytuacja wychowawcza. Słusznym wydaje 
się więc postulat zharmonizowania trzech poziomów psychicznych: doświad-
czenia, świadomości swych przeżyć i otwartego wyrażania przeżywanych do-
świadczeń20. Bez wspomnianego konsonansu spójność wewnętrzna wychowaw-
cy i prawdziwość jego obrazu zostaną zaburzone lub nawet zafałszowane.

Wspomniana wcześniej akceptacja powinna znaleźć przełożenie na bez-
warunkowe, pozytywne i serdeczne ustosunkowanie się do wychowanka. Nie 
może zabraknąć jej także szacunku dla niego, jako odrębnej istoty, wyrażają-
cego się poprzez autentyczną zgodę na to, co otwarcie wyraża wobec wycho-
wawcy, nawet jeśli komunikaty te jawią się jako bunt, złość czy zniechęcenie21. 
W omawianej relacji dość powszechnie spotykanym błędem wydaje się brak 
akceptacji dla negatywnych stanów emocjonalnych czy uczuć podopiecznych, 
zazwyczaj wyrażają one bowiem jakąś formę cierpienia. Niestety odbierane by-
wają jako atak i spotykają się z całkowitą dezaprobatą. Do najczęstszych błę-
dów popełnianych przez mentorów należy: zaprzeczanie uczuciom, odpowiedzi 
filozofujące, udzielanie porad, zadawanie pytań, które nie są wyrazem troski 

18 Zob. C. Rogers, Terapia nastawiona na klienta. Grupy spotkaniowe, Wrocław 1991.
19 Por. Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, Kraków 1996, s. 51-52.
20 Por. tamże.
21 Tamże.
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i nadmierne psychologizowanie22. Wśród barier utrudniających aktywne słucha-
nie wymienić można jeszcze: przerywanie, poprawianie, dopowiadanie, brak 
zainteresowania wynikający z przyjętego a priori założenia, że rozmówca nie 
ma nic ciekawego do powiedzenia; rutynę, prowadzenie wewnętrznego dialogu 
z samym sobą podczas wypowiedzi kogoś innego, słuchanie selektywne, pole-
gające na ignorowaniu przekazów sprzecznych z naszymi przekonaniami23. Tak-
że zbyt emocjonalne podejście do jakiegoś zagadnienia może utrudniać obiek-
tywną ocenę i stanowić nie tylko poważną przeszkodę w zrozumieniu sedna 
sprawy24, ale i czynnik konfliktogenny. Tymczasem wyrazem akceptacji powin-
na stać się odpowiedź empatyczna25.

Empatia to umiejętność adekwatnego spostrzegania stanów wewnętrznych 
drugiej osoby. Każdy człowiek posiada swój własny, wewnętrzny świat prze-
żyć i to, co zewnętrzne postrzega w pewien osobliwy sposób, nadając mu tylko 
przez niego samego odczuwalne znaczenia. Centrum jego wewnętrznego świa-
ta stanowi on sam. Rozumienie empatyczne jest swoistym przenikaniem w we-
wnętrzny świat drugiego człowieka i zarazem współodczuwaniem. Stanowi ono 
jaskrawe przeciwieństwo rozumienia oceniającego. Rozumienie empatyczne 
zakłada koncentrowanie się nie tyle na tym co ktoś mówi i jak postępuje, ile 
na znaczeniu, jakie mają jego wypowiedzi i zachowania oraz patrzeniu na roz-
mówcę w taki sposób, w jaki widzi on aktualnie samego siebie. Chodzi o rozu-
mienie jego reakcji niejako od wewnątrz, a w przypadku działalności wycho-
wawczej także o uświadomienie sobie tego, czym jest dla dzieci i młodzieży 
proces wychowania i uczenia się w ich własnym przeświadczeniu26.

Niemniej jednak koniecznym zdaje się zachowanie świadomości granic po-
między doświadczeniem własnym i doświadczeniem empatycznym. Aby przy-
jąć i zrozumieć wewnętrzny stan podopiecznego, opiekun powinien nauczyć się 
aktywnego słuchania27 oraz nabyć kompetencję zwaną świadomością siebie28. 
Słuchanie partycypujące stanowić ma narzędzie do adekwatnego odtwarzania 
cudzego świata znaczeń i chronić przed pospiesznym wywoływaniem własnych 

22 Por. A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas 
mówiły, Poznań 2013, s. 21–24.

23 Por., K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, s. 59-62.
24 Z. Celmer, Małżeństwo, Warszawa 1989, s. 69, http://poradnictworodzinne.pl/wp-content/uplo-

ads/2014/11/Komunikacja-interpersonalna-mi%C4%99dzy-ma%C5%82%C5%BConkami-a-p
oziom-satysfakcji-z-ma%C5%82%C5%BCe%C5%84stwa-.pdf; (15.02.2017).

25 Por., A. Faber, E. Mazlish, Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, s. 21–24. 
26 Por., L. Zarzecki, Teoretyczne podstawy wychowania. Teoria i praktyka w zarysie, Jelenia Góra 

2012, s. 49.
27 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s. 53.
28 F. Schultz von Thun, Sztuka rozmawiania w porozumieniu z sobą i innymi – komunikacja 

i kompetencje społeczne, Kraków 2006, s. 25.
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wspomnień, pochopnymi sądami i selektywnymi interpretacjami29. Komuniko-
wanie osadzone w takich uwarunkowaniach daje szansę na stworzenie atmos-
fery sprzyjającej rozwojowi wychowanka. Autentyczność, umiejętnie skojarzo-
na z empatią i samoświadomością, pozwala na wypowiadanie siebie w zgodzie 
z samym sobą. Wewnętrzna spójność oraz integralność komunikatów zewnętrz-
nych ze stanem wewnętrznym kładzie podwaliny szacunku wobec siebie same-
go, który znajduje swoje przedłużenie w szacunku do innych. Z całą pewnością 
należy unikać ekshibicjonizmu emocjonalnego, a komunikaty dostosowywać do 
możliwości percepcyjnych podmiotu działań wychowawczych.

Słuchanie aktywne, niejako współuczestniczące, zaangażowane poznaw-
czo i emocjonalnie ma kluczowe znaczenie zarówno dla nadawcy, jak i dla od-
biorcy. Za B. Cournoyer można skonstatować, że słuchanie bardziej niż inne 
umiejętności wychowawcze, ma istotne znaczenie dla procesu kształtowania 
młodych pokoleń. Jest to umiejętność zakładająca realne zaangażowanie i kon-
centrację na podopiecznym, skłaniająca do przełamywania barier poznawczych, 
aby zrozumieć, a nie oceniać, to co jest doświadczane i wyrażane. Dla zdecy-
dowanej większości ludzi bycie naprawdę wysłuchanym i zrozumianym jest 
jednym z najgłębszych ludzkich przeżyć. To dlatego słuchanie jest wyjątkową 
kompetencją wychowawczą30.

3. Komunikacja interpersonalna oparta na szacunku 
jako predyktor jakości relacji wychowawczej

Jak wynika z prowadzonej analizy bardzo ważnym elementem relacji wy-
chowawczej jest komunikacja interpersonalna, dokonująca się pomiędzy stro-
nami zaangażowanymi w proces. Ma ona charakter bilateralny. Ze słownych 
i pozasłownych komunikatów zainteresowani dowiadują się, jak są postrzegani 
przez innych, otrzymują narzędzia umożliwiające określenie poziomu wzajem-
nej bliskości oraz informację zwrotną umożliwiającą krytyczne odniesienie się 
do własnego postepowania i jego ocenę. W tej samej przestrzeni dokonuje się 
okazywanie uczuć, artykulacja pragnień, czy prezentowanie osobistych poglą-
dów i zapatrywań.

Komunikacja w relacjach kształtujących jest niewątpliwie zagadnie-
niem kluczowym, ponieważ stosunki międzyludzkie opierają się w ogrom-
nym stopniu na przepływie informacji. Można tym samym postawić hipote-
zę, iż komunikacja interpersonalna, której spoiwem jest szacunek, stanowi 

29 Z. Nęcki, Komunikacja międzyludzka, s. 53.
30 K. Łęcki, A. Szóstak, Komunikacja interpersonalna w pracy socjalnej, s. 57.
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silny predyktor jakości relacji wychowawczej. Sposób porozumiewania się osób 
uczestniczących w interakcjach wychowawczych jest jednym z czynników de-
cydujących o jakości procesów wychowawczych. Powinien być on klarowny 
i ukonstytuowany w odniesieniach pełnych atencji. Wtedy komunikacja inter-
personalna pomiędzy wychowawcą i wychowankiem będzie czynnikiem przy-
czyniającym się do prawidłowego funkcjonowania ich relacji. W tego rodzaju 
zależności komunikowanie nie może zostać zdegradowane do porozumiewa-
nia się. Jego celem jest także okazywanie wsparcia, troski i szacunku. Wysokie 
kompetencje wychowawcy stwarzają możliwość wypracowania konstruktywnej 
komunikacji interpersonalnej.

Tym samym efektywny wzorzec komunikacji wychowawczej silnie korelu-
je z jakością samego procesu kształtowania podopiecznych. Osoby zaangażo-
wane w omawiane działania otwarcie rozmawiają o potencjalnych problemach, 
aktywnie i empatycznie słuchają drugiej strony, wspólnie poszukują rozwiązań 
i definiują cele.

Dojrzała komunikacja pomiędzy podopiecznym a jego nauczycielem umoż-
liwia skuteczne kształtowanie ich wzajemnej relacji, ułatwia rozwiązywanie 
kwestii problemowych i konfliktowych31.

Obopólne wyrażanie szacunku powinno dokonywać się na wszystkich płasz-
czyznach, ze szczególnym uwzględnieniem poprawnych i konstruktywnych 
wzorców komunikacyjnych.

Podsumowując, można stwierdzić, że zagadnienie komunikacji interperso-
nalnej opartej na szacunku w relacjach wychowawczych wymaga ciągłego ak-
tualizowania ze względu na zagrożenia cywilizacyjne oraz ich wpływ na kształ-
towanie dzieci i młodzieży. Relacje wychowawcze zakotwiczone w dojrzałej 
komunikacji, mogą stanowić źródło wielu pozytywnych doświadczeń, które 
przełożą się na harmonijny rozwój oraz ogólny poziom zadowolenia z życia. 
Warto zatem zwrócić uwagę na szczególne znaczenie komunikacji, ponieważ jej 
funkcja nie polega wyłącznie na wymianie informacji, ale wpływa na jakość re-
lacji wychowawca-podopieczny.

Streszczenie

Komunikacja interpersonalna jest procesem społecznym realizującym się między 
jednostkami. Znamionuje ją swoisty dynamizm, gdyż polega ona na odbiorze, przy-
jęciu, zrozumieniu oraz interpretacji informacji, które to dokonują się we wspólnocie 
zawiązującej się pomiędzy uczestnikami procesu. Jest ona zjawiskiem nieodwracalnym 

31 D. Krok, Strategie rozwiązywania konfliktów w systemie rodzinnym, „Roczniki Teologiczne” 
54 (2007) z. 10, s. 133.
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i towarzyszącym ludziom od narodzin aż do śmierci. Jej nieodzownym elementem i trwa-
łym spoiwem powinien być szacunek. W odniesieniu do relacji wychowawczej komuni-
kację opartą na szacunku uznać należy za jeden z predyktorów jej jakości.

Słowa kluczowe: szacunek, cnota, sprawiedliwość, komunikacja, komunikacja inter-
personalna.

Abstract

Yours faithfully – about communication that builds and does not 
ruin in the context of the educational relationship

Interpersonal communication is a social process between individuals. It is character-
ized by a specific dynamism, because it consists of the reception, acceptance, understand-
ing and interpretation of information, which takes place in the community of participants 
of the cycle. It is an irreversible phenomenon that accompanies people from birth to 
death. Its indispensable element and durable bond should be respect. Regarding to the 
educational relationship based on respect, communication should be considered as one of 
the predictors of its quality.

Keywords: respect, virtue, justice, communication, interpersonal communication, edu-
cational relationship.
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Grzegorz Wejman1

Szczecin

Strażak Teofil Firlik – pionier Szczecina

Wstęp

Straż Pożarna ma w naszej ojczyźnie wysoką pozycję i jest wyjątkowo ce-
niona przez społeczeństwo. Ostatnie lata i miesiące dobitnie o tym świadczą. 
95. rocznica urodzin Teofila Firlika, strażaka i pioniera Szczecina, skłoniła au-
tora do przygotowania niniejszego artykułu o tym bohaterskim człowieku. 
Ten młody strażak, pochodzący z Wielkopolski, mimo iż spędził w Szczeci-
nie zaledwie pięć dni, to jednak zagościł w pamięci mieszkańców miasta. Był 
on jednym z pierwszych, którzy oddali życie w powojennym Szczecinie. Dawni 
mieszkańcy Szczecina nazwali ulicę jego imienia, ufundowali mu tablicę pa-
miątkową i budynek, który idealnie pasuje do ulicy.

Niestety, brak szerszej wiedzy o nim. Pojawiły się krótkie informację o jego 
obecności w naszym mieście, ale nie oddają one w całości tego dramatu powo-
jennego. Niniejszy artykuł jest próbą głębszego spojrzenia, na tle organizacji 
życia w Szczecinie Polaków, na tę postać.

1. Powojenny Szczecin

26 kwietnia 1945 r. Szczecin stał się Polski. Pełnomocnik Rządu Polskiego 
na okręg Pomorze Zachodnie podpułkownik Leonard Borkowicz2 27 kwietnia 
1 Grzegorz Wejman – ks. dr hab., prof. nadzwyczajny Uniwersytetu Szczecińskiego, prodzie-

kan Wydziału Teologicznego US i kierownik katedry Historii Kościoła i Patrologii tegoż Wy-
działu, e-mail: gwejman@knob.pl.

2 14 marca 1945 r. w Warszawie na posiedzeniu Rady Ministrów podjęto uchwałę o pierw-
szym podziale administracyjnym Ziem Zachodnich i Północnych. Pełnomocnikiem rządu RP 
na okręg Pomorza Zachodniego został 14 marca Aleksander Kaczocha-Józefski. Pod koniec 
marca 1945 r. zaczęto organizować grupę operacyjną. Pierwszą siedzibą władz wojewódzkich 
stała się Piła. Jednakże już 11 kwietnia 1945 r. pełnomocnikiem rządu RP z nominacji Bolesła-
wa Bieruta został podpułkownik Leonard Borkowicz, dotychczasowy pełnomocnik rządu RP 
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1945 r. (w piątek) mianował inż. Piotra Zarembę prezydentem miasta3. Wła-
dzę w mieście przejął już 28 kwietnia4. W tym dniu wraz kapitanem Wiktorem 
Jaśkiewiczem spotkał się przy ul. Małopolskiej 155 z komendantem wojennym 
Szczecina radzieckim pułkownikiem Aleksandrem Fiedotowem, informując go 
o przejęciu władzy6.

Niestety, nowa rzeczywistość miasta była bardzo trudna7. W ruinach mia-
sta – garnizonowego i portowego – kryły się niemieckie oddziały dywersyjne. 
Miały one za zadanie w różnych punktach miasta wzniecać pożary i prowadzić 
sabotaż. W swoich wspomnieniach Piotr Zaremba napisał: 

Wspólnie z komendantem wojennym płk. radzieckim Fiedotowym zlustrowali-
śmy miasto i ustaliliśmy, że poza milicją niezwłocznie potrzebna jest dobrze wypo-

przy I Froncie Białoruskim; o tej nominacji został powiadomiony telefonicznie. Formalnie zaś 
Rząd Tymczasowy powołał go na to stanowisko 14 kwietnia: „Mianować ob. L. Borkowicza 
na Okręg Pomorze Zachodnie, niezależnie od jego pracy pełnomocnika przy I Froncie Biało-
ruskim”. K. Kozłowski, Pomorze Zachodnie w latach 1945-2010. Społeczeństwo – władza – 
gospodarka – kultura, t. II, Szczecin 2012, s. 507; K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat władzy 
politycznej na Pomorzu Zachodnim (1945-1955), Warszawa-Szczecin 1994, s. 26, przyp. 13.

3 Piotr Zaremba (urodzony w 1920 r.) był absolwentem Politechniki Lwowskiej. Do marca 
1947 r. był bezpartyjny. Jak sam wspominał propozycję pracy w Szczecinie otrzymał od ludzi 
związanych z Armią Krajową. K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć lat, s. 50-51.   
Wiadomość o nominacji na prezydenta Szczecina zastała go w Poznaniu. Iskrówka przesłana 
z Warszawy miała następującą treść: „Warszawa, 27 kwietnia 1945 roku. Zastępca Pełnomoc-
nika Rządu R.P. przy 1 Białoruskim Froncie, kapitan Jaśkiewicz Wiktor: Niezwłocznie obsa-
dzić zdobyty Szczecin, mianować prezydenta miasta, sformować zarząd miejski, przygotować 
kwatery dla Urzędu Wojewódzkiego”. Borkowicz. Stettin-Szczecin 1945-1946, Dokumente-
-Erinnerungen, Dokumenty-Wspomnienia, Rostock 1994, s. 92.

4 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina 1945-1950, Poznań 1977, s. 51. Przyjazd do 
Szczecina można powiedzieć, był zarazem pierwszym rekonesansem. Z tej trudnej podró-
ży Piotr Zaremba sporządził raport, który oczywiście zawiera niemieckie nazewnictwo ulic. 
P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 64-66. Raport: „Szczecin, 28 kwietnia 
1945 roku” nosił numer 1/45 zob. s. 70

5 Tutaj mieściła się radziecka komendantura miasta Szczecina.
6 Zawiadomienie: „Za wiedzą marszałka Rokossowskiego oraz wojennego komendanta mia-

sta Szczecina płk. Fiedotowa Rzeczpospolita Polska przyjęła władzę w mieście Szczecinie 
z dniem 28 kwietnia 1945, godzina 14,15. Z polecenia premiera Rzeczypospolitej Polskiej ob. 
Osóbki-Morawskiego i za wiedzą władz radzieckich zostałem mianowany prezydentem miasta 
Szczecina. Działając w tym charakterze i współpracując z miejscowymi władzami wojskowy-
mi, wydałem dziś poleceni specjalistom obsadzić przedsiębiorstwo [podana jego nazwa – P.Z.]. 
O ile wojskowa jednostka radziecka miałaby pod tym względem inne zamierzenia, niezbędne 
jest okazanie im pisemnego rozkazu komendanta wojennego miasta Szczecina, wydanego da-
nej jednostce wojskowej” Prezydent miasta Szczecina Piotr Zaremba. P. Zaremba, Walka o pol-
ski Szczecin, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1986, s. 182.

7 Obok pożarów był też demontaż zakładów w całości lub w części. W Szczecinie w ten sposób 
od kwietnia do czerwca 1945 r. zdemontowano 11 zakładów. K. Kozłowski, Pierwsze dziesięć 
lat, s. 31.
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sażona zawodowa straż pożarna, bez której w żaden sposób nie opanujemy sytuacji 
ogniowej. Pożary wybuchały nagle i od razu silnie w dobrze przemyślanych punk-
tach jako wyraźne działanie zorganizowanej dywersji8.

W pierwszej 24 osobowej9 grupie osób, przybyłej 30 kwietnia o godz. 7.50 
z Piły niestety nie było strażaków10. Niemniej wielką radością tego dnia był 
fakt, że na Wałach Chrobrego w siedzibie zarządu polskiego miasta (obecnego 
Urzędu Wojewódzkiego) zawieszono biało-czerwoną flagę11. Prezydent miasta 
sporządził wówczas raport12: „Dziś o godzinie 8.15 wciągnięto flagę polską na 
gmach Urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej w Szczecinie”.

Pojawiła się też odezwa prezydenta miasta13:

Polacy!
W ciężkiej pracy nad przywróceniem polskości w Szczecinie potrzebna jest 

pomoc każdego, chwilowo lub stale przebywającego. Oczekuję od każdego z Was 
współpracy. Otwarta jest każdemu droga do Milicji Obywatelskiej, Straży Pożarnej, 
urzędów i zakładów.

Zapisy i informacje uzyska się w Urzędzie Wojewódzkim, Wały Chrobrego (do-
tąd Hackenterasse) nad Odrą. Tam też czynne są kuchnie zbiorowe.

Szczecin, dnia 30 kwietnia 1945 r.
Inż. Piotr Zaremba
Prezydent Szczecina

8 Na ratunek... 60 lat zawodowej straży pożarnej w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 15. O trudnej 
sytuacji w mieście pisał w liście z 12 maja L. Borkowicz do B. Bieruta: „Władze sowieckie 
nie pozwalają na osiedlenie się Polaków. W Szczecinie wyznaczono Niemcom i Polakom spe-
cjalne dzielnice. Władze sowieckie nie robią różnicy pomiędzy Polakami i Niemcami. Miasto 
jest systematycznie palone przez żołnierzy sowieckich. Dowództwo nie panuje nad sytuacją. 
Fala gwałtów. Codziennie gwałcone są Polki. Częste wypadki pobicia Polaków”. Źródła do 
dziejów Pomorza Zachodniego, t. XII: Niemcy na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1950, 
T. Białecki, K. Kozłowski [oprac.], Szczecin 2004, s. 36.

9 Na Szczecin przygotowywany był skład 44 osobowy, jednak awaria ciężarówki zmusiła prze-
organizowanie się grupy.

10 Pozostali w Pile, gdyż i w tym mieście nie było jeszcze straży pożarnej. P. Zaremba, Walka 
o polski Szczecin, s. 162.

11 Flagę przywieziono z Piły. Tak wspomina to P. Zaremba: „Ciężarówka z łopoczącą biało-czer-
woną flagą wjechała do śródmieścia. Zaśpiewano Rotę. Niedaleko pl. Zwycięstwa spotkano 
pierwszego mieszkańca Szczecina: była to Polka – Jadwiga Łabędziowa która wraz z mężem 
Janem mieszkała w Szczecinie od 30 lat”. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, 
s. 76 i errata s. 865. Państwo Łabędziowie (Labenz Johann) mieszkali na Deutsche Str. 33. 
Stettiner Adressbuch 1939, s. 211.

12 Stettin-Szczecin 1945-1946, Dokumente-Erinnerungen, Dokumenty-Wspomnienia, Rostock 
1994, s. 98.

13 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 163.
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Niemniej pozostawał niepokój o los miasta, gdyż jak zanotował prezydent:

30 kwietnia naliczyliśmy co najmniej piętnaście skupisk ognia, wobec których 
byliśmy bezsilni. Niektóre z nich wybuchały nagle w naszym sąsiedztwie, energicz-
na grupa rzeźników i piekarzy, których wysłałem w teren, aby na podstawie książki 
telefonicznej poszukali sobie warsztatów pracy – przyłapała na ulicy Naruszewicza 
kilku podpalaczy. Udało się ich doprowadzić do Komendantury Wojennej – byli to 
młodzi Niemcy z formacji SS przebrani w cywilne ubrania14.

Stwierdzenie, że Szczecin po wojnie palił się nie jest oderwane od fak-
tów. Strażak Stanisław Czerwiński15 tak wspomina swój wjazd do Szczecina:

(…) nad całym miastem wiją się ciężkie chmury dymów pożarowych. Na ulicy 
barykady, jezdnie przekopane, wszędzie gruzy, ruiny, miasto wymarłe. Przerażają-
cą ciszę przerywają od czasu do czasu strzały broni ręcznej i maszynowej – jedyne 
sygnały ludzkiej obecności. W miarę posuwania się do Śródmieścia przygnębienie 
wzrasta. Na ulicach trupy, słychać jęki rannych, bandy grasują jak stada hien, działa-
ją z ukrycia. Miasto płonie. Oczodoły okien wypalonych budynków potęgują grozę 
sytuacji. Odgłosy frontu przed nami. W takich warunkach rodzi się Zawodowa Straż 
Pożarna w Szczecinie16.

W Kronice Straży Pożarnej możemy odnaleźć notatkę: „W dniach 4-8 maja 
ugaszono 36 pożarów. Większość wzniecali niemieccy dywersanci”17. Budy-
nek Sparkasse (bank, później siedziba KW PZPR, a dziś znów bank PKO) przy 
pl. Żołnierza podpalono ze stoickim spokojem siedem razy. Ogień podkładano 
przeważnie w podziemnym labiryncie wielkiego gmaszyska18.

Zofia Zielińska szczecińska poetka i pisarka, pisząc o strażaku Firliku w pra-
cy konkursowej nt.: „Dzieje szczecińskich rodzin” (1985 r.) podała przykłady 
najtragiczniejszych pożarów z 1945 r., m.in.: „Przy Małopolskiej podpalono 
magazyny wypełnione butlami z benzyną. Tłumienie ognia trwało osiem go-
dzin. Śmierć w płomieniach poniosło sześć osób cywilnych zatrudnionych 
w tychże magazynach”19.

Stanisław Lagun – pionier Szczecina, w 1945 r. był telefonistą straży po-
żarnej – wspomina, że jeszcze kilka miesięcy po zakończeniu wojny strażacy 
14 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 82-83.
15 Późniejszy oficer, Komendant Miejski, a następnie Komendant Wojewódzki Straży Pożarnych. 

Na ratunek... 60 lat Zawodowej Straży Pożarnej w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 15.
16 Na ratunek..., s. 15.
17 Tamże, s. 16. Z 5 na 6 maja 1945 r. udało się jeden batalion SS zniszczyć w Lesie Arkońskim, 

a drugi – częściowo, pozostali dywersanci w dalszym ciągu podpalali miasto. Dziennie wznie-
cano po 15 do 20 pożarów. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 116.

18 Tamże, s. 16.
19 Tamże.
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wyjeżdżali na akcje gaśnicze nawet po 18 razy dziennie20. Strażackie statystyki 
przedstawiają, że od marca do grudnia 1945 r. wybuchło w mieście 426 poża-
rów, 259 „ugaszono w zarodku”, 282 to celowe podpalenia21.

Dywersanci niemieccy najczęściej podpalali budynki urzędów: Urzędu Wo-
jewódzkiego, Muzeum Pomorza Zachodniego, a także koszar, szkół, dworca 
kolejowego i domów prywatnych. Czterokrotnie podpalali „Czerwony Ratusz”, 
gdyż w nim ukryte były plany portu; niestety po skutecznych 3 interwencjach 
strażackich, za czwartym podpaleniem ratusz spłonął22.

Stąd też zabiegi o straż pożarną były w zupełności uzasadnione. Późnym 
wieczorem 30 kwietnia przybyła z Piły wozem pożarniczym ekipa 5 straża-
ków z pułkownikiem pożarnictwa Stanisławem Pągowskim23. Po objeździe mia-
sta grupa strażaków objęła strażnicę przy obecnej ul. Grodzkiej24. W ciągu nocy 
do strażnicy zgłosiło się 21 mężczyzn na ochotnika do gaszenia pożarów i do-
łączyło do grona strażaków; byli to uchodźcy z obozów. Straż liczyła już zatem 
26 młodych ludzi.

Była to mała radość w tym morzu boleści, gdyż prezydent Piotr Zaremba bał 
się, że straci wszystkie zachowane jeszcze wtedy budynki, dlatego tak bardzo zale-
żało mu na ekipie strażackiej. Gdyż do tej pory można było tylko lokalizować po-
żary i wystawić kilka posterunków kontrolnych przy gmachach już obsadzonych.

Powstałą 1 maja 1945 r. straż pożarną z rana odwiedził prezydent miasta25. 
Wraz z pułkownikiem S. Pągowskim postanowili obsadzić drugą strażnicę, 
położoną na północy miasta przy ul. Mosiężnej26. Po zwizytowaniu strażnicy, 

20 M. Adamowska, Tylko do straży nikt nie strzelał, [w:] Z archiwum Sz. Śladem szczecińskich 
historii niezwykłych XX wieku, Poznań 2005, s. 182.

21 M. Adamowska, Tylko do straży nikt nie strzelał, s. 182.
22 Na ratunek..., s. 16. Chodzi to o tzw. gmach pomiędzy ul. Dworcową i pl. Batorego, będący 

siedzibą niemieckiego Oberbürgemeistera. Ten wielki budynek z czerwonej cegły w stylu pru-
skiego neogotyku spłonął w połowie czerwca 1945 r. Obudowany służy obecnie za siedzibę 
Władz instytucji morskich. P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 164.

23 Samochód był przekazany do Piły przez burmistrza Opatówka (pow. Kalisz), gdyż inspek-
tor pożarnictwa na Pomorze Zachodnie Stanisław Pągowski nie miał do swej dyspozycji żad-
nego samochodu. Również wspomniana, iż czwórka strażaków również pochodziła z Opatów-
ka. P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 162. 

24 Był to jedyny fragment Starego Miasta, który ocalał z totalnego zniszczenia. P. Zarem-
ba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 84. To w tym miejscu w średniowieczu znajdo-
wał się klasztor karmelitański powstały ok. 1460 r. W 1509 r. rozpoczęto budowę kościoła 
pw. św. Anny. Zakonnicy wybudowali tylko część prezbiterialną kościoła, którą rozebrano 
w 1839 r. Przy klasztorze znajdował się cmentarz. Stąd też pierwotna nazwa tej ul. Mnisza. 
Por. H. Dziurla, Sztuka Szczecina, [w:] G. Labuda [red.], Dzieje Szczecina wiek X-1805, t. 2 
Warszawa-Poznań 1985, s. 717; B. Frankiewicz, Szczecińskie cmentarze, Szczecin 2003, s. 30.

25 Udał się do nich wózkiem jednokonnym.
26 O istnieniu tej strażnicy prezydent miasta dowiedział się z książki telefonicznej. Było tam nie-

co sprzętu pomocniczego, w dobrym stanie centrala automatyczna oraz zdemolowany warsztat 
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Piotr Zaremba udał się wozem pożarniczym do tzw. czerwonego ratusza zaję-
tego dzień wcześniej przez pierwszą polską obsadę27. Straż pożarna w Szczeci-
nie miała do dyspozycji centrale automatycznej sygnalizacji pożarowej, nieco 
sprzętu pożarniczego – kilka sikawek ręcznych, kilka odcinków węża gaśnicze-
go, wiadra i łopaty28 – i warsztaty29. Została też umundurowana (były to zdo-
byczne mundury) i zaopatrzona częściowo w broń i hełmy. Ale była to ciągle – 
jak zaznaczał prezydent Szczecina – „nasza improwizowana straż pożarna”30. 
Na dzień 1 maja straż miała do dyspozycji tylko jeden wóz strażacki i jedną 
motopompę31. Na początku zaś maja otrzymała pierwszy mechaniczny środek 
transportu – zw. samochodem ale w rzeczywistości był to 3-kołowy pojazd 
zw. „hulajnogą”. Pojazd miał ok. 500 kg ładowności i wyposażony był w „krę-
ciołek” – odpowiednik ręcznej syreny. To urządzenie było ważne z tego powo-
du, gdyż do straży jadącej na sygnale nikt nie strzelał32. Później też uruchomio-
no w komendzie stałe ambulatorium, z powodu wypadków w czasie gaszenia 
pożarów; prowadził je lekarz Litwin33.

Niemniej sytuacja była wciąż bardzo trudna w mieście. W powyższej sytu-
acji, nadto wzmożonej wybuchem groźnego pożaru w piwnicach gmachu Urzę-
du Wojewódzkiego34, prezydent Zaremba 1 maja napisał raport do Urzędu Peł-
nomocnika Rządu w Pile35:

Szczecin 1 maja 1945, godz. 14.35
Do Urzędu Pełnomocnika Rządu w Pile 
Raport dodatkowy nr 3a

samochodowy. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 84
27 Byli to geodeci Piasny i Walaszyk, dwóch milicjantów oraz woźny z żoną, która opiekowała 

się drugą stołówką.
28 Z braku benzyny strażacy musieli nie raz nosić wodę w wiadrach na 4 piętro, albo też korzysta-

li z ręcznej sikawki z 1623 r. (znalezionej w muzeum). Na ratunek..., s. 17.
29 Do 3 maja siedziba strażnicy została już uporządkowana, garaże i warsztaty zostały oczysz-

czone. Naprawionych było kilka samochodów wydobytych z ruin. P. Zaremba, Wspomnienia 
prezydenta Szczecina, s. 93.

30 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 164 i 175.
31 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 87.
32 Na ratunek..., s. 17.
33 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 127.
34 Pożar, mimo posterunków, wybuch w piwnicach gmachu o godz. 14. Było to wyraźne podpale-

nie przez dywersantów. Zostały spalone oryginalne plany techniczne portu. Straż miała do dys-
pozycji tylko jedną czynną motopompę oraz kilka konnych beczkowozów. P. Zaremba, Walka 
o polski Szczecin, s. 166. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 89 i 91.

35 Podpułkownik L. Borkowicz swój urząd przeniósł do Szczecina dopiero 8 maja – w dniu kapi-
tulacji Niemiec. P. Bartnik, J. Macholak, P. Chrobak, 70 lat polskiego Szczecina. Kalendarium 
wydarzeń 1945-2015, Szczecin 2015, s. 10. P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 166.
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Proszę o niezwłoczne zarządzenie przysłania obsad straży pożarnej z Poznania 
i innych miast do Szczecina. Dziś było 21 pożarów, z czego 17 dywersyjnych, we-
dług oświadczenia komendanta miasta.

W tej chwili gasimy podpalony gmach Urzędu Wojewódzkiego (skrzydło pół-
nocne). Pożar wybuchł w piwnicy – wyraźne podpalenie przez dywersję, mimo po-
sterunków. Pożar w porę zameldowany został zlokalizowany, ale jeszcze trwa.

Jednakże, kiedy prezydent Zaremba był w Pile 29 kwietnia36, po naradzie 
z zastępcą Leonarda Borkowicza37 Władysławem Madurowiczem ustalił, że 
kapitan Wiktor Jaśkiewicz pojedzie do Poznania, aby w ciągu kilku dni dopro-
wadzić do zasiedlenia Szczecina. Chodziło o zachęcenie jak największej liczby 
osób. Tak też się stało, kapitan W. Jaśkiewicz jeszcze tego samego dnia (w nie-
dzielę 29 kwietnia) wyjechał do Poznania i skontaktował się z wojewodą po-
znańskim Michałem Gwiazdowiczem, wicewojewodą Józefem Widy-Wirskim 
i przedstawicielami Polskiego Związku Zachodniego. Postanowiono zwołać na 
dzień 30 kwietnia naradę w Urzędzie Wojewódzkim. Podczas podróży kpt. Jaś-
kiewicz spotkał się też z bp. Walentym Dymkiem38, prosząc o przysłanie kapła-
na do Szczecina.

3 maja – w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski – w go-
dzinach porannych, po odprawieniu Mszy św. i po defiladzie na placu Wolności 
w Poznaniu I ekipa ok. 300 osadników 17 samochodami ciężarowymi udała się 
do Szczecina39; ok. godz. 15.00 z Dworca Głównego w Poznaniu wyjechała po-
ciągiem specjalnym II grupę 700 osiedleńców.

W I grupie obok drużyny Milicji Obywatelskiej był dobrze zmotoryzowa-
ny oddział 18 strażaków z porucznikiem Stanisławem Dobieżyńskim, Teofilem 
Hutkiem i Teofilem Firlikiem40. Strażacy ze swym dowódcą pułkownikiem Ta-

36 Wówczas też odebrał pisemną nominację na prezydenta Szczecina. P. Zaremba, Walka o polski 
Szczecin, s. 143.

37 Był on pełnomocnikiem rządu RP od 11 kwietnia 1945 r. 
38 Biskup Walenty Dymek sufragan poznański był jedynym i ostatnim biskupem tolerowa-

nym przez okupantów niemieckich na obszarze wcielonym do Rzeszy, czyli siedmiu diece-
zji. W trudnych warunkach (areszt domowy) przetrwał on okupację w Poznaniu. Był biskupem 
pomocniczym kard. Augusta Hlonda, Prymasa Polski, arcybiskupa gnieźnieńskiego i poznań-
skiego.

39 Trzy samochody ciężarowe wypełnione były żywnością. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta 
Szczecina, s. 100.

40 A. Rasmus, Ks. Kazimierz Świetliński TChr i jego „Kronika odnowy życia polskiego i Kościo-
ła rzymskokatolickiego w Szczecinie, Szczecin 2006, s. 20. Chociaż ks. A. Rasmus w arty-
kule: Okoliczności odprawienia Mszy św. w Szczecinie w dniu 6 maja 1945 r., [w:] G. Wej-
man [red.], Kościół rzymskokatolicki na Pomorzu Zachodnim i ziemi lubuskiej w latach 
1945-2005, „Studia i rozprawy” nr 5, Szczecin 2005, s. 217, wspomina o 40 poznańskich stra-
żakach.
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deuszem Buszą41 przyjechali do Szczecina 4 maja dwoma samochodami cię-
żarowymi42. Poznańscy strażacy nie zajechali jednak pod gmach urzędu, ale 
z marszu ze swym komendantem43 wkroczyli do gaszenia pożarów, wspierani 
przez strażaków ze strażnicy przy ul. Grodzkiej44.

Z wjazdu do miasta zanotowano krótki dialog, jaki wywiązał się pomiędzy 
jednym ze strażaków z ks. Florianem Berlikiem TChr. Szef jadącego oddzia-
łu straży pożarnej powiedział: „Wjeżdżamy pod dobrym hasłem, dziś nasze 
święto – św. Floriana. I moje – dodał ks. Florian Berlik”45. Duszpasterz zaraz 
po przybyciu ekipy straży pożarnej do strażnicy przy ul. Grodzkiej, poświęcił 
gmach komendy i oddał ją pod opiekę św. Floriana46.

Jeszcze tego samego dnia – 4 maja – pułkownik Busza (po ugaszeniu przez 
jego załogę 6 pożarów) wraz z pułkownikiem Pągowskim spotkali się u pre-
zydenta miasta, aby ustalić plan działania. Ostatecznie pułkownik Busza objął 
dowództwo nad całością akcji przeciwpożarowej w mieście, podczas gdy puł-
kownik Pągowski, jako inspektor wojewódzki powrócił do Piły47.

Kiedy 5 maja48 przybyła II ekipa poznańska do Szczecina w mieście było 
ponad 1200 Polaków w tym około 50 kobiet49. Pierwsi polscy osadnicy osie-
dlali się przeważnie w samym Śródmieściu w okolicach pl. Grunwaldzkiego, 
al. M. Buczka i al. Piastów, długim pasem w kierunku Gumieniec, gdzie docho-
dziły już pierwsze transporty kolejowe z Polski50. W tym czasie w Szczecinie 
było ok. 6000 Niemców, zgrupowanych w dzielnicy – Niebuszewo51.

41 W skład pierwszej grupy wchodzili ludzie reprezentujący zawody: strażacy, milicjanci, pocz-
towcy, tramwajarze, kolejarze. Nie brakowało rzemieślników, robotników, kupców, urzędni-
ków, rolników, ogrodników, techników i inżynierów. Zachowała się lista obejmująca 657 osób 
zapisanych na dziewiętnastu wykazach z podaniem wieku, zawodu i miejsca dotychczasowe-
go zamieszkania, przeważnie był to Poznań i okolice. Kilkanaście osób podało jako miejsce 
pochodzenia wschodnią część kraju. Statystyka wieku: grupa wiekowa między 15 a 25 ro-
kiem życia 20%, 25-35 lat: 24%, 35-45 lat: 33%, 45-55 lat: 17%, 55-65 lat: 6%. P. Zarem-
ba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 99, K. Golczewski, Porzucona Twierdza (Szcze-
cin 1944-1945), Poznań 1967, s. 168.

42 „Kurier Szczeciński” (1946) z 20 stycznia, nr 12, s. 3. 
43 Był on komendantem w latach 1945-1949. 
44 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 103.
45 A. Rasmus, Okoliczności odprawienia Mszy św. w Szczecinie, s. 218.
46 L. Królak, Początki polskiego życia kościelnego w wyzwolonym Szczecinie, „Novum” 5 (1970), 

s. 26-28.
47 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 107.
48 Tego dnia do Szczecina dotarła druga poznańska grupa. Dotarli do Szczecina po 40 godzinach 

jazdy. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 100.
49 Tamże, s. 113.
50 T. Białecki, L. Turek-Kwiatkowska, Szczecin stary i nowy, Szczecin 1991, s. 255.
51 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 182. Tam przy ul. Kołłątaja 15 ukonstytuowały się władze 

tegoż lokalnego niemieckiego samorządu. P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 122.
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2. Kim był Teofil Firlik?

Teofil Firlik urodził się 25 kwietnia 1912 r. w Swarzędzu. Z zawodu był sto-
larzem. Podobnie jak jego ojciec oraz bracia pracował w jednej ze swarzędzkich 
fabryk mebli. Już jako młodzian, postanowił wkroczyć do służby wojskowej, 
gdzie wykazywał się niezwykłym męstwem, a wszystko to czynił ku chwale oj-
czyzny i oczywiście ku przyszłości swojej rodziny.

W swojej krótkiej, ale intensywnej karierze wojskowej bronił twierdzy Mo-
dlin podczas kampanii wrześniowej, pomiędzy 14 a 29 września 1939 r. Po ka-
pitulacji, był zmuszony uciekać z niemieckiej niewoli, po czym przedzierał się 
dwa miesiące przez lasy, aby wrócić do rodzinnej Wielkopolski. Jego żona Hele-
na wciąż czekała na jego powrót, mimo iż dowiedziała się że został zastrzelony.

Kiedy wrócił do domu w rodzinnym Swarzędzu, ówczesne niemieckie 
społeczeństwo, które zamieszkiwało ten rejon, było już mocno zaangażowane 
w nazistowskie poglądy Adolfa Hitlera. Teofil Firlik, jednakże nie bał się nie-
pochlebnie wypowiadać o Hitlerze i Niemcach, dlatego też we wrześniu 1940 r. 
wraz z żoną Heleną i roczną córeczką Julianną, zostali wysiedleni do General-
nej Guberni. Tam pracował jako stolarz w Starachowickich Zakładach Przemy-
słu Zbrojeniowego.

Do Swarzędza wrócił ponownie wraz z rodziną w 1945 r. Teściowie za-
mieszkali w odzyskanym domku, zaś Teofil znalazł nowe mieszkanie dla swojej 
najbliższej rodziny. W rodzinie Teofila od dawna tkwiły tradycje rodzinne, dla-
tego też i Teofil służył w Ochotniczej Straży Pożarnej. Jeszcze, kiedy 25 kwiet-
nia 1945 r. w Swarzędzu świętował wraz z żoną Heleną i swoją 6-letnią córecz-
ką Julianną swoje 33 urodziny, nie myślał o Szczecinie.

Jakie zatem były motywy jego wyjazdu do Szczecina? Córka Teofila – Ju-
lianna Maciejewska – wspomina: „Usłyszałam, kiedyś od matki: «Kuzyn ojca 
był komendantem straży. To chyba on namówił ojca, by pracował z nimi, dopó-
ki rzemiosło nie ruszy. Ojciec zawsze był odważny. A tu władze apelowały, że 
trzeba ratować Szczecin, bo ‘szaleje tam czerwony kur’, że podpalacze wszyst-
ko niszczą»”52.

Natomiast wnuczka Teofila dr Aldona Żurek (córka Julianny Firlik) z Pozna-
nia dodaje: „Dziadek szukał miejsca dla siebie. Starał się o jedzenie dla bab-
ci i mamy, stąd pomysł wyjazdu. W Szczecinie miał dostać kartki na jedzenie, 
urządzić się i wtedy ściągnąć rodzinę. Babcia nie chciała jechać z nim od razu. 
Bała się tego miasta. Miała poczucie jego tymczasowości”53.

52 S. Żywicki, oprac., Teofil Firlik – szczecinianin, jak my, http://radon-szczecin.pl/wp-content/
uploads/2014/04/Teofil-Firlik-tekst.pdf, (25.09.2017)

53 S. Żywicki, oprac., Teofil Firlik – szczecinianin, jak my, http://radon-szczecin.pl/wp-content/
uploads/2014/04/Teofil-Firlik-tekst.pdf, (25.09.2017).
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Nie ma wątpliwości, że pod znakiem zapytania stał dalszy los rodziny Firli-
ków. Ich sytuacja finansowa w Swarzędzu była bardzo zła. Decyzja o wyjeździe 
do Szczecina wynikała więc nie tylko z namowy krewnych, którzy już pracowa-
li w tamtejszej straży pożarnej, ale również z przyczyn ekonomicznych. Teofil, 
podejmując pracę w szczecińskiej straży pożarnej, miał otrzymywać kartki żyw-
nościowe.

Do Szczecina dotarł 4 maja – w dzień patrona strażaków – św. Floriana wraz 
z grupą poznańską pod dowództwem porucznika Stanisława Dobieżyńskie-
go. Zamieszkał w budynku Miejskiej Straży Pożarnej przy ul. Grodzkiej.

3. Śmierć, pogrzeb i pamięć o szczecińskim strażaku

Dzień zakończenia II wojny światowej – 9 maja (środa)54 – był dla straża-
ków pracowity jak każdy inny: „Zakończenie wojny, strzelanina, wiwat. Wszy-
scy: Polacy i Rosjanie, całują się. W tym czasie na Krzekowie wybucha olbrzy-
mi pożar”55.

Sekcja Firlika otrzymała polecenie wyjazdu wraz z kilkoma innymi straża-
kami do pożaru w odległym Krzekowie. Teofil Firlik sam zgłosił się na ochotni-
ka, gdyż skończył już swój męczący dyżur, ale tego dnia było tak dużo podpa-
leń, że w straży pożarnej brakowało rąk do pracy.

Niestety w drodze do pożaru56, jadąc wspomnianym niedużym, słabym kon-
strukcyjnie „wozem” (wózkiem, hulajnogą) strażackim, wpadł na skrzyżowaniu 
ulic Jagiellońskiej i Piastów pod radziecką ciężarówkę, którą prowadził pijany 
Rosjanin57. Zginął na miejscu, a trzech innych strażaków odniosło obrażenia 
(Stanisław Lagun wspomina o 5 strażakach poszkodowanych)58. Firlik został 
uderzony spadającą motopompą i poniósł śmierć na miejscu.

54 II wojna światowa zakończyła się 8 maja, ale dla Związku Radzieckiego – 9 maja. 
55 Na ratunek..., s. 17.
56 Plan przejazdu jednostki gaśniczej wiódł prawdopodobnie od ul. Grodzkiej przez Bramę Porto-

wą, Plac Zwycięstwa, al. Wojska Polskiego, Jagiellońską, Bohaterów Warszawy i Mickiewicza 
(która w 1945 r. prowadziła aż do serca Krzekowa).

57 Należy podkreślić za prof. dr. hab. Adamem Makowskim, iż radzieccy funkcjonariusze byli 
życzliwi w stosunku do Niemców, a niechętni w odniesieniu do władz i ludności polskiej. Wy-
nikało to z radzieckiej polityki sprawnego przeprowadzania legalnych demontaży fabryk, czy 
też nielegalnego, osobistego bogacenia się oficerów. Nadto dochodziło do konfliktów Ro-
sjan z Polakami z powodu negatywnego nastawienie oficerów i żołnierzy Armii Czerwonej 
przez Niemki, które „podsycały nastroje antypolskie”. A. Makowski, Pomorze Zachodnie 
w polityce Związku Radzieckiego w 1945 r., „Przegląd Zachodniopomorski” (1992) z. 2, s. 67. 

58 Pierwsze lata powojenne, http://www.cmentarzcentralny.szczecin.pl/historia/10-pierwsze-lata-
-powojenne (13.09.2017).
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W związku z tragedią na murach budynków ukazały się pierwsze polskie ne-
krologii wzywające mieszkańców Szczecina na pogrzeb: 

Obywatele!
Jeden z naszej Awangardy strażak FIRLIK
W wypełnianiu ciężkich obowiązków padł na posterunku
Exportacja zwłok ze Straży Pożarnej przy
ulicy Monchenstr. do kościoła Farnego św. Jana
odbędzie się jutro dnia 11 maja 1945 o godz. 8.
Uczcijmy jego pamięć tłumnem wzięciem w pogrzebie
Dokumentując tem gotowość do każdych czynów ofiarnych
W obronie naszego grodu Szczecina.
Szczecin, dnia 10. maja 194559.

Pogrzeb strażaka – 11 maja (w piątek) – stał się manifestacją całej polskiej 
społeczności Szczecina. Był on prawdopodobnie pierwszym Polakiem, którego 
pochowano w trumnie60. Teofil Firlik został pochowany z wojskowymi honora-
mi oddanymi przez uzbrojony pluton Straży Pożarnej pod komendą porucznika 
Mariana Rosady61 i spoczął na kościelnej posesji przy ul. Bogurodzicy, przy pa-
rafii pw. św. Jana Chrzciciela. Uroczystości miały miejsce o godz. 8. Przewod-
niczył im ks. Florian Berlik TChr. Prezydent Szczecina Piotr Zaremba mówił 
o zasługach zmarłego: „Posiew krwi rodzi entuzjastów przyszłości”62; był przy 
tym bardzo wzruszony do tego stopnia, że aż uronił łzy63. Jego grób był odtąd 
stale dekorowany kwiatami z biało-czerwonymi sztandarami.

Kiedy ostatecznie Szczecin stał się Polski64 – 5 lipca 1945 r., w niedzielę 
8 lipca w kościele pogarnizonowym (dzisiaj Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
poświęconym po wojnie do kultu katolickiego 29 czerwca 1945 r.) odbyła się 
uroczysta Msza św. dziękczynna, a po niej nastąpiło złożenie kwiatów na grobie 

59 Na ratunek..., s. 17. Afisz został wydrukowany niemieckimi czcionkami.
60 Polacy nawet nie wiedzieli gdzie jest cmentarz. Nadto zmarłych chowano w dołach-lejach po 

bombach zalewając ich ciała wapnem i zasypując ziemią.
61 P. Zaremba, Wspomnienia prezydenta Szczecina, s. 129.
62 A. Rasmus, Ks. Kazimierz Świetliński TChr, s. 20.
63 P. Zaremba, Dziennik 1945, Szczecin 1996, s. 67.
64 3 lipca marszałek Gieorgij Żukow w Berlinie zakomunikował wojewodzie Borkowiczowi 

i prezydentowi Zarembie decyzję o przyznaniu Polsce miasta Szczecina. 5 lipca ekipa Zarządu 
Miasta obejmuje definitywnie miasto w posiadanie. P. Zaremba, Dziennik 1945, s. 60-61. Prze-
jęcie miasta z rąk niemieckich przez polską administrację odbyło się w gmachu byłej siedziby 
gauleitera Pomorza na Jasnych Błoniach w Sali biblioteki na drugim piętrze. 5 lipca 1945 r. 
o godz. 18 Aktu przekazania dokonał płk A Fiedotow. P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, 
s. 253. Również wówczas płk Fiedotow przekazał władzę polskiemu komendantowi gen. bry-
gady Janowi Mierzycanowi, który miał być jednocześnie dowódcą garnizonu. P. Zaremba, 
Dziennik 1945, s. 61.
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śp. Teofila Firlika przy starym kościele farnym. Wówczas prezydent Zaremba 
przemówił po raz drugi nad tymże grobem65, głos zabrał także ks. Kazimierz 
Świetliński TChr.

Żona Teofila, Helena, o śmierci swojego męża dowiedziała się dopiero po 
miesiącu! Nie miała zatem możliwości uczestniczenia w jego pogrzebie. Jako 
odszkodowanie dostała mieszkanie w Szczecinie, ale nie zamieszkała tam tylko 
jej siostra z rodziną. Helena przez całe życie wspominała męża, nie wyszła po-
wtórnie za mąż66.

Niedługo po pogrzebie Firlika strażacy uprosili władze miasta, by w Szcze-
cinie pojawiła się ulica z jego nazwiskiem. Na początku taką nazwę otrzymała 
dzisiejsza ul. Grodzka, gdzie mieści się siedziba straży67. Jednak w 1958 r.68 po-
wrócono do ul. Grodzkiej, a ul. Mosiężną w rejonie Grabowa przemianowano 
na ul. Teofila Firlika. Przy tej ulicy znajduje się obiekt związany z Firlikiem – to 
jest zabytkowy budynek Straży Pożarnej69.

Natomiast na ścianie przy ul. Grodzkiej od strony drzwi wejściowych do 
starej remizy strażackiej znajduje się tablica z białego marmuru (wymiar: 
50 × 69 cm) w czarnej ramie o treści: 

W obronie mienia państwowego, pełniąc swój// szczytny obowiązek straża-
ka polegli – zmarli// na posterunku w pierwszych latach istnienia// Straży Pożarnej 
strażacy: Firlik Teofil, Małek Stanisław// Wójcik Tadeusz, Bekas Tadeusz// Włoda-
rek Wojciech, Kula Rudolf// W dniu święta strażackiego ku uczczeniu ich pamięci// 
Tablicę tę wmurowali.// Szczecin dn. 4.5.1947. Koledzy70.

65 P. Zaremba, Dziennik 1945, s. 67.
66 Na ratunek..., s. 190.
67 Straż Pożarna w Szczecinie powstała w maju 1945 r., od 1992 r. nosi nazwę Zawodowej Stra-

ży Pożarnej. W. Hapnik, Państwowa Straż Pożarna Komenda Rejonowa, [w:] Encyklopedia 
Szczecina, t. II, T. Białecki [red.], Szczecin 2000, s. 29.

68 Już w 1945 r. ul. Mnisza otrzymała nazwę ul. Firlika. B. Kozińska, Firlika Teofila, ulica, [w:] 
Encyklopedia Szczecina, t. I, T. Białecki [red.], Szczecin 1999, s. 248.

69 Strażnica ogniowa powstała w 1903 r. Na parterze była wozownia z czterema stanowiskami, 
stajnie, posterunek strażnika i pokój woźniców. Był tam również pokój z telegrafem, ślusarnia, 
kuźnia, placówka pierwszej pomocy. Na pierwszym piętrze były pomieszczenia dla załogi połą-
czone z wozownią ześlizgami, biuro dowódcy oraz szatnia. Na drugim i trzecim piętrze znajdo-
wały się mieszkania służbowe. W pobliżu zbudowano mniejszy budynek z pomocniczą wozow-
nią i wieżą do ćwiczeń. Od 1912 r. wprowadzono motoryzację remizy, zlikwidowano zaprzęgi 
konne. Po wojnie gmach przejęli polscy strażacy. W 1962 r. do budynku strażnicy wprowadziła 
się straż stoczniowa. W 1993 r. stocznia zrezygnowała z administrowania obiektem, przekazując 
go Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej. Ulica, przy której mieści się dzisiej-
sza Komenda zawdzięcza swoją nazwę Teofilowi Firlikowi. A. Tołwińska, Komenda Wojewódz-
ka Państwowej Straży Pożarnej, [w:] Encyklopedia Szczecina, t. I, T. Białecki [red.], s. 454-455.

70 Tablica poświęcona strażakom, [w:] Encyklopedia Szczecina, Suplement 1, T. Białecki [red.], 
Szczecin 2003, s. 257.
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Kiedy w 1970 r. utworzono na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie 
Aleję Strażacką, w 1973 r. odbyła się ekshumacja i uroczyste przeniesie-
nie tam szczątków śp. Teofila Firlika71. Spoczywa on w kwaterze 50, II rząd, 
m. 5. Na płycie na mogile jest umieszczony napis: „Strażak// Teofil Firlik// ur. 
25.04.1912// zginął śmiercią tragiczną 9 maja 1945 roku// w drodze do pożaru 
na skrzyżowaniu ulic// Jagiellońskiej i Piastów na skutek zderzenia// z radziecką 
wojskową ciężarówką//”.

W 2005 r. dokonano renowacji pomników. 28 października tegoż roku miało 
miejsce ich poświęcenie. Na uroczystości oprócz dotychczasowych Komendan-
tów Wojewódzkich z województw: dawnego szczecińskiego i obecnego zachod-
niopomorskiego, obecne były córka i wnuczka Firlika72.

Jego nazwisko wyryte na kamiennej tablicy, pod pomnikiem Pionie-
rów Szczecina73, rozpoczyna też długą listę osób, które w tragicznych okolicz-
nościach straciły życie w pierwszych kilku latach życia polskiego Szczecina.

Zakończenie

1 maja 1945 r. w byłej Regencji (obecnie sala Rycerska) na parterze Urzędu 
Wojewódzkiego prezydent Zaremba powiedział do ok. 200 Polaków: „Nie jeste-
ście już na obcej ziemi, lecz u siebie, w Polsce, w Szczecinie, w stolicy szcze-
cińskiej ziemi. (…) Niech Szczecin będzie naszą nową Ojczyzną”74. Niemniej 
władze polskie zastały miasto zniszczone i ogołocone, porzucone i całkowicie 
opuszczone przez swych dotychczasowych niemieckich mieszkańców. Taki też 
był nasz polski bilans otwarcia75.

Dla strażaka Teofila Firlika, który przybył do Szczecin 4 maja 1945 r. miał 
to być początek nowego, powojennego życia. Z nim wiązał duże plany, ma-
71 Pierwsze lata powojenne, http://www.cmentarzcentralny.szczecin.pl/historia/10-pierwsze-lata-

-powojenne (13.09.2017); A. Rasmus, Ks. Kazimierz Świetliński TChr, s. 20. 
72 Na ratunek..., s. 190
73 E. Glaza, Pionierzy Szczecina skazani na zapomnienie, „Kościół nad Odrą i Bałtykiem – Nie-

dziela” (2001), nr 19, s. I -II. W 1956 r. na rozkaz ówczesnych władz komunistycznych Kwa-
tery Pionierów Szczecina (zrównano wtedy z ziemią 417 grobów) usunięto wówczas krzyż. 
Powstał więc Społeczny Komitet Budowy Tablicy Pamięci Pionierów Szczecina przy TV Pol-
skiej S.A. Oddział Szczecin, którego działalność uwieńczona została 9 maja 1995 r., kiedy to 
w ramach obchodów 50-lecia Polskiego Szczecina metropolita szczecińsko-kamieński abp Ma-
rian Przykucki dokonał, przy udziale władz wojewódzkich i miejskich, uroczystego poświę-
cenia Krzyża i Tablicy Pamiątkowej Pionierów. Wyryto na niej nazwiska tragicznie zmarłych 
pierwszych mieszkańców polskiego Szczecina. 

74 P. Zaremba, Polska flaga w Szczecinie, Szczecin 1946, s. 33-34. 
75 P. Zaremba, Walka o polski Szczecin, s. 159. Taki był bilans zamknięcia 218-letniej prusko-nie-

mieckiej okupacji Szczecina.
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rzenia i zapewne bardzo wierzył, że jest w stanie je zrealizować w nowej rze-
czywistości. Niestety, nie dane było mu długo służyć naszemu miastu. Zginął 
na posterunku. Niemniej jest on dla szczecińskich strażaków symbolem walki 
z ogniem, a dla mieszkańców Szczecina – bohaterem.

Streszczenie

Straż Pożarna ma w naszej ojczyźnie wysoką pozycję i jest wyjątkowa ceniona 
przez społeczeństwo. Ostatnie lata i miesiące dobitnie o tym świadczą. 95. rocznica uro-
dzin Teofila Firlika, strażaka i pioniera Szczecina skłoniła autora do przygotowania ni-
niejszego artykułu o tym bohaterskim człowieku.

Dla strażaka Teofila Firlika, który przybył do Szczecina 4 maja 1945 r., miał to być 
początek nowego, powojennego życia. Z nim wiązał duże plany, marzenia i zapewne 
bardzo wierzył, że jest w stanie je zrealizować w nowej rzeczywistości. Niestety, zginął 
na posterunku 9 maja. Był on jednym z pierwszych, którzy oddali życie w powojennym 
Szczecinie. Dawni mieszkańcy Szczecina nazwali ulicę jego imienia, ufundowali mu ta-
blicę pamiątkową i budynek, który idealnie pasuje do ulicy. Jest on dla szczecińskich 
strażaków symbolem walki z ogniem, a dla mieszkańców Szczecina – bohaterem.

Słowa kluczowe: Teofil Firlik, strażak, pionier, Szczecin, bohater.

Abstract

Fireman Teofil Firlik – a Szczecin pioneer

Fire Service in our country has a high position and is particularly appreciated by so-
ciety. Recent years and months have clearly demonstrated this. The 95th anniversary of 
the birthday of Teofil Firlik, a fireman and pioneer of Szczecin has prompted the author to 
prepare this article about this heroic man.

For fireman Teofil Firlik who came to Szczecin on 4 May 1945, it was to be the be-
ginning of a new, post-war life. He associated with this some big plans, dreams and very 
probably believed that he was able to purse them in the new reality. Unfortunately, he died 
when being on duty on 9 May that year. He was one of the first who gave their lives in the 
post-war Szczecin. Former Szczecin’s residents named a street after him, founded a com-
memorative plaque and a building which perfectly fits to the street. For the Szczecin’s 
firemen, he is a symbol of fire fighting, and a hero for the Szczecin’s residents.

Keywords: Teofil Firlik, fireman, pioneer, Szczecin, hero.
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Znaczenie i sposoby wykorzystania psychospołecznych 
zasobów zaradczych w ujęciu S. E. Hobfolla

Wstęp

Zasoby zaradcze są przedmiotem teorii zachowania zasobów (Conserva-
tion of Resources Theory – COR), której twórcą jest S. E. Hobfoll. Teoria COR 
stanowi cenną pomoc przy poznawaniu mechanizmu stresu. Autor tej koncep-
cji uznaje stres za zjawisko realne, które ma faktyczny wpływ na życie ludzkie. 
Twierdzi, że jest ono skutkiem obiektywnych okoliczności, a nie sposobu spo-
strzegania. Wg Hobfolla, stres rodzi się z kontekstu i to kontekst jest źródłem 
dokonywanych przez człowieka interpretacji własnych doświadczeń2.

Zanim szczegółowo będzie zaprezentowana teoria zachowania zasobów, 
przedstawiona zostanie krótka charakterystyka dwóch psychologicznych koncep-
cji stresu: model salutogenetyczny Antonovsky’ego oraz transakcyjna koncepcja 
Lazarusa i Folkman. W zakresie teorii COR ukazane zostaną treści obejmujące 
podstawowe założenie i wynikającą z niego definicję stresu, kategoryzację za-
sobów zaradczych, dwie główne reguły oraz wyprowadzone z nich cztery impli-
kacje, które wzbogacają obraz dynamicznego procesu uruchamianego w sytuacji 
zwiększonych wymogów środowiskowych. Ostatnia część artykułu będzie doty-
czyła wykorzystania zasobów w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych.

1. Charakterystyka stresu psychologicznego

Psychologiczne teorie stresu stanowią próbę wyjaśnienia mechanizmów ja-
kie kierują zachowaniem człowieka w sytuacji trudnej. Będąc przedmiotem 

1 Malwina Krzyszkowska – mgr, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana 
Pawła II w Lublinie, e-mail: malwina.krzyszkowska@gmail.com; Arkadiusz Bernat – ks. mgr, 
doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, e-mail: abero83@wp.pl.

2 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, Gdańsk 2006.
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głównego nurtu badań, pojęcie stresu nie tylko wpływa na myśl psychologicz-
ną, ale jest również przez nią kształtowane.

Uczeni zajmujący się problematyką stresu, początkowo dążyli do rozstrzy-
gnięcia dylematu, czy należy go rozpatrywać jako bodziec (czynnik zewnętrz-
ny), czy jako reakcję (czynnik wewnętrzny). Próby obiektywizacji i nadania 
psychologicznemu stresowi jednoznaczności w tym zakresie zakończyły się nie-
powodzeniem.

W psychologii współczesnej akceptowany jest pogląd, że stres nie jest 
umiejscowiony ani w jednostce ani w otoczeniu, ale dotyczy określonego ro-
dzaju relacji między nimi. Zwykle ujmowana jest ona jako zakłócenie lub za-
powiedź zakłócenia równowagi pomiędzy zasobami bądź możliwościami jed-
nostki z jednej strony, a wymaganiami otoczenia z drugiej. Od samego początku 
zjawisko stresu konceptualizowane jest na rozmaite sposoby.

1.1. Model salutogenetyczny A. Antonovsky’ego

Salutogenetyczna koncepcja stresu Aarona Antonovsky’ego opiera się na od-
rzuceniu dychotomicznego podziału na zdrowie/chorobę i umiejscowieniu ich 
na wspólnym kontinuum, odnoszącym się zarówno do sfery psychicznej, jak 
i somatycznej.

Zgodnie z nowym paradygmatem „homeodynamicznym”, przeciwnym do 
ujęcia homeostatycznego, brak statycznej równowagi i uporządkowania jest 
normalnym stanem rzeczy dla organizmu ludzkiego. Przedmiot badań w tym 
podejściu stanowią wzajemne relacje pomiędzy stresem a mechanizmami przy-
stosowawczymi.

Twórca teorii dużą wagę przywiązuje do czynników, od których zależy ra-
dzenie sobie w sytuacji trudnej. Określił je jako Uogólnione Zasoby Odporno-
ściowe (GRRs – Generalized Resistance Resources) i zdefiniował jako „wszel-
kie fizyczne i biochemiczne (odporność), materialne (pieniądze), poznawcze 
i emocjonalne (wiedza, intelekt, osobowość), związane z wartościami, posta-
wami i relacjami interpersonalnymi oraz makrosocjokulturowe właściwości 
jednostki (przynależność do grupy, społeczności), które umożliwiają skutecz-
ne unikanie lub przezwyciężanie wielu różnych stresorów”3. Autor wyodrębnił 
wspólny mianownik dla tych właściwości i określił go mianem „poczucia kohe-
rencji” (Sense of Coherence – SOC). Stanowi ono centralne pojecie teoretyczne 
salutogenetycznego modelu, który jest konstruktem teoretyczny z licznymi pę-
tlami sprzężeń zwrotnych4.

3 J. F. Terelak, Człowiek i stres, Warszawa–Bydgoszcz 2008, s. 47.
4 Tamże, s. 47–51.
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Antonovsky definiuje poczucie koherencji jako „globalną orientację czło-
wieka, wyrażającą stopień, w jakim człowiek ten ma dojmujące, trwałe, choć 
dynamiczne poczucie pewności, że bodźce napływające w ciągu życia ze śro-
dowiska wewnętrznego i zewnętrznego mają charakter ustrukturowany, przewi-
dywalny i wytłumaczalny; dostępne są zasoby, które pozwolą mu sprostać wy-
maganiom stawianym przez te bodźce; wymagania te są dla niego wyzwaniem 
wartym wysiłku i zaangażowania”5.

Komponenty poczucia koherencji stanowią:
1)  poczucie zrozumiałości – odnosi się do stopnia „w jakim człowiek spo-

strzega bodźce, z którymi się styka, napływające ze środowiska ze-
wnętrznego i wewnętrznego, jako sensowne poznawczo, jako informacje 
uporządkowane, spójne, ustrukturowane i jasne, a nie jako szum – czyli 
informacje chaotyczne, nieuporządkowane, losowe, przypadkowe, nie-
wytłumaczalne”6.

2)  Człowiek o silnym komponencie zrozumiałości spodziewa się, że bodź-
ce, z którymi się zetknie w przyszłości, będą przewidywalne lub też 
oczekuje, że jeśli jakiś bodziec go zaskoczy, to będzie potrafił go do cze-
goś przyporządkować, wyjaśnić i zrozumieć jego sens. Nie ma tu znacze-
nia czy dany bodziec jest pożądany, czy nie7.

3)  poczucie zaradności – Antonovsky definiuje je jako „stopień, w jakim 
człowiek spostrzega dane zasoby jako wystarczające, by sprostać wyma-
ganiom, jakie stawiają bombardujące go bodźce” 8.

Dostępne człowiekowi zasoby to zarówno te, którymi rozporządza bezpo-
średnio, jak i te, którymi dysponują ci, na których może polegać. Osoby o wy-
sokim stopniu zaradności, mają poczucie, że z pomocą zasobów własnych bądź 
też należących do innych sprostają sytuacji trudnej9. Komponent zaradności jest 
umiejętnością radzenia sobie z zadaniami stawianymi przez otoczenie10.

4)  poczucie sensowności – „stopień, w jakim człowiek czuje, że życie ma 
sens, z punktu widzenia emocjonalnego, że przynajmniej część proble-
mów i wymagań, jakie niesie życie, warta jest wysiłku, poświęcenia 

5 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować? 
Warszawa 1995, s. 34.

6 Tamże, s. 32.
7 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 48.
8 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować?, 

s. 33.
9 A. Antonovsky, Poczucie koherencji jako determinanta zdrowia, [w:] I. Heszen–Niejodek, 

H. Sęk A. [red.], Psychologia zdrowia, Warszawa 1997, s. 215–216.
10 H. Sęk, I. Ścigła, Stres i radzenie sobie w modelu salutogenetycznym, [w:] I. Heszen–Niejodek, 

Z. Ratajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Kato-
wice 2000, s. 137.
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i zaangażowania, jest czymś mile widzianym, a nie obciążeniem, którym 
człowiek wolałby się nie obarczać”11.

Dla osoby o silnym poczuciu sensowności zawsze pewne dziedziny życia są 
ważne. Całe swoje życie lub niektóre jego obszary postrzega jako warte emo-
cjonalnego zaangażowania i utrzymuje, że podejmowanie działania i inwesto-
wanie wysiłku ma sens. Zadań stawianych w życiu, nie traktuje jako narzucone-
go z zewnątrz obciążenia przyjmowanego z konieczności, ale jako wyzwanie12.

Istotne założenie koncepcji stresu Antonovsky’ego stanowi brak gotowych 
oraz zautomatyzowanych reakcji adaptacyjnych do wymogów, jakie stawiają 
pojawiające się w życiu stresory. Twórca teorii definiuje stresor jako „element 
wprowadzający do systemu entropię, czyli takie doświadczenie życiowe, które-
go cechą charakterystyczną jest brak spójności, niedociążenie lub przeciążenie 
oraz brak udziału w podejmowaniu decyzji”13, a także dokonuje podziału na:

1)  „stresory przewlekłe – zjawiska uporczywego lub nasilającego się braku, 
warunki trwałej straty lub deprywacji oraz ciągły niedobór zasobów lub 
możliwości pełnienia określonej roli;

2)  stresowe zdarzenia życiowe – to ważne wydarzenia życiowe, które są 
ograniczone czasowo i przestrzennie, takie jak: śmierć współmałżonka, 
rozwód, zwolnienie z pracy, dokonania osobiste itp.”14.

Człowiek nieustannie narażony jest na doświadczanie różnego rodzaju sy-
tuacji trudnych, które rodzą napięcie. Silne poczucie koherencji sprawia, że na-
pływające bodźce nie są spostrzegane jako czynniki stresujące, a gdy zachodzi 
taka konieczność, aktywizuje ogólne zasoby odpornościowe, którymi człowiek 
dysponuje. W skutek ich interakcji ze stresorem nie dochodzi do powstania stre-
su15. Wysoki poziom koherencji stanowi zatem niezwykle istotny czynnik, ma-
jący wpływ na skuteczne radzenie sobie w sytuacji trudnej.

1.2. Transakcyjna koncepcja R. S. Lazarusa i S. Folkman

R. S. Lazarus stwierdził, że stres nie jest umiejscowiony w jednostce, 
ani w otoczeniu, ale stanowi efekt interakcji pomiędzy tymi dwoma czynnika-
mi. Tym samym stał się pionierem podejścia relacyjnego. Podstawowy wątek 
jego rozważań stanowi znaczenie kontekstu sytuacyjnego oraz znaczenie relacji 

11 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować?, 
s. 33.

12 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 49.
13 A. Antonovsky, Rozwikłanie tajemnicy zdrowia: Jak radzić sobie ze stresem i nie zachorować?, 

s. 42.
14 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 50.
15 J. F. Terelak, Psychologia stresu, Bydgoszcz 2001, s. 53.
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jednostka – otoczenie dla wszelkich form aktywności człowieka. Gdy w relacji 
tej dochodzi do naruszenia równowagi pomiędzy możliwościami (zasobami) jed-
nostki a wymaganiami stawianymi przez otoczenie, osoba doświadcza stresu16.

Richard Lazarus i Susan Folkman definiują stres jako „określoną relację 
między osobą a otoczeniem, która oceniana jest przez osobę jako obciążająca 
lub przekraczająca jej zasoby i zagrażająca jej dobrostanowi” 17. Związek po-
między tymi dwoma elementami Lazarus określa jako transakcję, podkreślając 
w ten sposób wzajemny wpływ zmiennych indywidualnych i środowiskowych.

Transakcja z otoczeniem podlega ciągłej ocenie poznawczej podmiotu (oce-
na pierwotna). Proces oceniania obejmuje przede wszystkim te elementy relacji, 
które są ważne dla dobrostanu osoby. Z tej perspektywy wzajemna relacja może 
być oceniana jako: niemająca znaczenia, sprzyjająco – pozytywna albo stresu-
jąca18. Uwzględnienie poznawczej oceny podmiotu czyni z definicji stresu La-
zarusa określenie stresu psychologicznego, którego istotą jest świadome bądź 
nieświadome poczucie człowieka, że znalazł się w niebezpieczeństwie19.
Lazarusa i Folkman wyróżniają dwa etapy oceny poznawczej:

1)  ocena pierwotna – jest procesem, w którym zostaje określone czy dany 
bodziec jest stresujący czy nie. W razie konieczności dochodzi do uru-
chomienia odpowiednich zasobów organizmu. Jeżeli bodziec zostanie 
skategoryzowany jako stresor, wówczas organizm doświadcza stanu na-
pięcia, wywołującego określone procesy psychofizjologiczne i ich kore-
laty emocjonalne. Transakcja stresowa może być tu ujmowana jako:
 – krzywda / strata – odnosi się do zaistniałej już szkody w postaci utraty 

cenionych wartości, takich jak poczucie sensu życia, samoocena, oce-
na społeczna, osoba bliska;

 – zagrożenie – odnosi się do takich samych szkód co krzywda / strata, 
tyle że ma miejsce w sytuacji gdy one jeszcze nie wystąpiły, a jedynie 
mogą zaistnieć, są antycypowane;

 – wyzwanie –również ma charakter antycypacyjny, aczkolwiek dotyczy sy-
tuacji, w których możliwe są zarówno szkody i straty, jak i korzyści. Pod-
kreśla ocenę własnych możliwości opanowania sytuacji stresowej.

Pierwotna ocena poznawcza decyduje o intensywności i rodzaju reakcji 
emocjonalnej. Z każdą z tego typu ocen związane są znamienne dla niej emocje.

16 I. Heszen Niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w]: I. Heszen – Niejo-
dek, Z. Ratajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, 
s. 12-43.

17 R. S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, New York 1984, s. 19. 
18 I. Heszen – Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, [w:] J. Strelau [red.], 

Psychologia. Podręcznik akademicki, t.3, Gdańsk 2005, s. 470.
19 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 64.
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2)  ocena wtórna (nazywana również przewartościowaniem) – proces po-
znawczy, zapoczątkowany w wyniku uznania relacji w ocenie pierwotnej 
za stresową. Dotyczy możliwości podjęcia działania usuwającego przy-
czyny stresu lub przynajmniej łagodzącego skutki, a w przypadku wyzwa-
nia – prowadzącego do osiągnięcia możliwych korzyści. Ocena wtórna 
odnosi się zatem zarówno do źródeł stresu, jak i posiadanych zasobów20.

Procesy oceny poznawczej pierwotnej i wtórnej przebiegają równocześnie 
i są z sobą sprzężone. Jedyna różnica miedzy nimi obejmuje treści, do jakich się 
odnoszą21.

Ocena wtórna stanowi punkt wyjścia dla aktywności ukierunkowanej na 
zmianę transakcji stresowej, określanej jako radzenie sobie ze stresem. Laza-
rus i Folkman definiują je jako: „stale zmieniające się (dynamiczne) poznawcze 
i behawioralne wysiłki mające na celu opanowanie określonych zewnętrznych 
i wewnętrznych wymagań, ocenianych przez osobę jako obciążające lub prze-
kraczające jej zasoby” 22. Może przybierać dwa rodzaje działań – służące zwal-
czaniu stresu lub mające charakter obronny.

Niewątpliwą zaletą teorii stresu Lazarusa i Folkman jest wyeksponowanie 
subiektywnego wątku oceny sytuacji trudnej oraz podkreślenie, że ocena ta jest 
aktywnym procesem poznawczym23.

Przedstawione powyżej teorie odwołują się do indywidualnej percepcji śro-
dowiska. O uznaniu relacji za stresową ma rozstrzygać podmiotowa ocena jej 
znaczenia, dokonana przez osobę w niej uczestniczącą24. Aby dowiedzieć się, co 
jest stresujące, należy zapytać o to jednostkę. Zgodnie z koncepcjami Antono-
vsky’ego oraz Lazarusa i Folkman nie istnieje stan obiektywnie stresujący.

1.3. Teoria zachowania zasobów S. E. Hobfolla

Komplementarna w stosunku do koncepcji Lazarusa i Folkman jest teo-
ria zachowania zasobów S. Hobfolla, w której stres ujmowany jest w katego-
riach kulturowych, przy zachowaniu indywidualnych, psychologicznych oraz 
socjokulturowych podstaw tego pojęcia25. Koncepcja ta zaliczana jest do nurtu 
relacyjnego, ponieważ autor przyjmuje, że źródłem stresu jest zagrażające lub 
zaistniałe zakłócenie równowagi w wymianie zasobów pomiędzy jednostką 
a otoczeniem26.
20 I. Heszen–Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, s. 470.
21 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 64.
22 R. S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, s. 141.
23 J. F. Terelak, Człowiek i stres, s. 65.
24 I. Heszen–Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, s. 470.
25 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 61.
26 I. Heszen – Niejodek, Teoria stresu psychologicznego i radzenia sobie, s. 472.
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Model zachowania zasobów służy do określenia stresu psychologiczne-
go „jako reakcji wobec otoczenia, w którym istnieje zagrożenie utratą zaso-
bów netto, utrata zasobów netto, brak wzrostu zasobów następujący po ich zain-
westowaniu”27.

Definicja stresu wg Hobfolla uwypuklająca aspekt kulturowy brzmi następu-
jąco:

Stres pojawia się w okolicznościach związanych z groźbą utraty lub z faktyczną 
utratą zasobów niezbędnych do przetrwania jednostki – osadzonej – w rodzinie – 
osadzonej – w organizacji społecznej. Ponadto, ponieważ ludzie inwestują to, co 
mają cennego, w nadziei na dalsze zyski, to stres można przewidywać w sytuacji, 
gdy zainwestowanie zasobów nie przynosi satysfakcjonującego zysku, co jest rów-
noznaczne z poniesieniem straty. Stres pojawia się zatem, gdy: 

1)  istnieje groźba utraty zasobów,
2)  dochodzi do faktycznej utraty zasobów lub
3)  zainwestowanie znaczącej ilości zasobów jednostki nie przynosi oczeki-

wanego zysku28.

Używając pojęcia „jednostki – osadzonej – w rodzinie – osadzonej – w or-
ganizacji społecznej” autor sugeruje, że wszystkie te poziomy wzajemnie się 
przenikają. Organizacja czy też rodzina nie mogą istnieć bez jednostek, te zaś 
potrzebują więzi społecznych, które wpływają na ich dobrostan, samoocenę 
i przetrwanie29.

Dla zrozumienia znaczenia zasobów oraz ich interakcji w procesie stresu, 
obok wartości więzi społecznych, istotne jest zagadnienie konfliktu społecznego 
i jego udziału w procesie nabywania, zapobiegania utracie i promowania zaso-
bów. Rzeczy, które są cenne dla wszystkich ludzi często występują w ograni-
czonej ilości, co może prowadzić do konfliktu społecznego. W efekcie konflikt 
ten i rywalizacja o zasoby stają się główną siłą sprawczą procesu stresu. Jedno-
cześnie konflikt społeczny stanowi mechanizm rodzący nowe więzi społeczne 
w walce o zasoby30.

Definicja stresu została przez Hobfolla wyprowadzona z głównego założenia 
teorii zachowania zasobów: „Ludzie dążą do uzyskania, utrzymania i ochrony 
tego, co jest dla nich cenne. Zasadę tę uzupełniam obecnie tezą, że ludzie starają 
się także promować to, co cenią”31.

27 S. E. Hobfoll, Conservation of resorce: A new attempt At conceptualizing stress, “Ameri-
can Psychologist” 44 (1989), s. 516.

28 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 71–72.
29 Tamże, s. 72.
30 Tamże, s. 77–78.
31 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 71.
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Człowiek stara się zatem pozyskać nowe zasoby, utrzymać te, które już po-
siada, chronić je w sytuacji zagrożenia oraz promować przyjmując postawę, 
która sprzyja optymalnemu ich wykorzystaniu. Znaczący wpływ na zdobywanie 
i ochronę zasobów mają zarówno poważne stresory, jak i sumujące się mniejsze 
kłopoty życiowe, które mogą redukować zdolność człowieka do uzyskiwania 
i strzeżenia cenionych dóbr32.

Dzięki różnorodnym procesom uczenia się, wśród których znajdują się oso-
biste doświadczenia oraz modelowanie, ludzie zaczynają rozpoznawać, co jest 
ważne. Dostrzegają, co jest im potrzebne do zdobycia i zachowania tego co 
istotne – bezpośrednio, pośrednio i symbolicznie. Zaczynają wówczas cenić te 
rzeczy, które twórca teorii nazywa „zasobami”33.

2. Znaczenie zasobów zaradczych w radzeniu sobie 
w sytuacjach trudnych

Hobfoll cenione przez ludzi rzeczy nazywa zasobami. Zalicza do nich przed-
mioty, warunki, cechy osobowości i pokłady energii, przy czym albo są one 
same w sobie cenione jako potrzebne do przetrwania (bezpośrednio lub pośred-
nio) albo mają służyć do zdobycia owych zasobów umożliwiających przetrwa-
nie. Ogranicza się przy tym do tych, które są cenione przez szeroką klasę jedno-
stek i spostrzegane jako najistotniejsze zarówno dla ludzi w ogóle, jak i dla Ja34.

2.1. Kategorie zasobów

Dokonując klasyfikacji zasobów Hobfoll wyodrębnił35:
1)  zasoby wewnętrzne – znajdujące się w posiadaniu Ja albo pozosta-

jące w sferze Ja i bezpośrednio dostępne. Można do nich zaliczyć 
m.in. poczucie własnej wartości, kompetencje zawodowe, optymizm, po-
czucie kompetencji;

2)  zasoby zewnętrzne – znajdujące się poza granicami Ja. Zmobilizowa-
nie ich wymaga więcej czasu niż w przypadku zasobów wewnętrznych 
i może pociągać za sobą obciążające zobowiązania. Do głównych zaso-
bów z tej kategorii autor zalicza wsparcie społeczne, zatrudnienie, sta-
tus ekonomiczny.

32 Tamże, s. 71.
33 Tamże, s. 70.
34 Tamże, s. 70.
35 Tamże, s. 73–76.
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Podzielenie zasobów wewnętrznych i zewnętrznych na kolejne typy, pomię-
dzy którymi występują istotne różnice, prowadzi do powstania strukturalnej kla-
syfikacji zasobów:

1)  zasoby materialne – obiekty fizyczne stanowiące o statusie społeczno – 
ekonomicznym jednostki, takie jak: dom, samochód, przedmioty warto-
ściowe;

2)  zasoby osobiste – umiejętności (kompetencje zawodowe, umiejętności 
społeczne, zdolności przywódcze itp.) oraz cechy osobowości (samo-
ocena, własna skuteczność, optymizm, pozytywne nastawienie, nadzieja, 
towarzyskość, wysoki poziom aktywności itp.), których podłoże może 
stanowić zarówno temperament, jak i wczesne i długotrwałe doświadcze-
nia rozwojowe;

3)  zasoby stanu – struktury lub sytuacje umożliwiające dostęp do innych za-
sobów lub ich zdobycie. Obejmują między innymi zdrowie, zatrudnienie, 
stałą posadę, staż zawodowy, małżeństwo. Niektóre z nich należy sobie 
wypracować, inne można odziedziczyć albo uzyskać wraz z pozycją spo-
łeczną, a jeszcze inne są uwarunkowane biologicznie. Zdobywanie ich 
następuje powoli, natomiast stracić je można bardzo szybko. Są bardzo 
pożądane i cenione z uwagi na to, że od nich zależy dostęp do innych za-
sobów;

4)  zasoby energii – można je wymieniać na zasoby należące do pozostałych 
trzech kategorii. Zaliczane są do nich pieniądze, wiedza, czas itp. Czło-
wiek może je gromadzić lub inwestować po to, by zdobywać dalsze za-
soby, chronić już posiadane, bądź zatrzymać rozpoczęty cykl strat.

Stosując kryterium związku danego zasobu z przetrwaniem twórca teorii 
skategoryzował zasoby jako:

1)  zasoby pierwotne – mające bezpośredni związek z przetrwaniem. Można 
do nich zaliczyć: wystarczającą ilość pożywienia, ubranie, schronienie, 
zdolność do negocjowania z otoczeniem oraz zasoby, które zapewnia-
ją bezpieczeństwo;

2)  zasoby wtórne – przyczyniające się do zdobycia zasobów pierwotnych. 
Należą do nich: wsparcie społeczne, więzi społeczne, przynależność do 
grupy, nadzieja, optymizm;

3)  zasoby trzeciego rzędu – symbolicznie związane z zasobami pierwotny-
mi i wtórnymi. Obejmują miedzy innymi: pieniądze, wyznaczniki sta-
tusu społecznego oraz warunki społeczne zwiększające dostęp do zaso-
bów wtórnych.

Przedstawione wyżej klasyfikacje zasobów zaradczych mogą być wykorzy-
stywane zarówno osobno, jak i razem, gdyż kategorie zasobów przenikają się 
wzajemnie lub są nierozłączne.
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2.2. Reguły i implikacje teorii COR

Z podstawowego założenia teorii zachowania zasobów, Hobfoll wyprowa-
dza dwie główne reguły oraz cztery dodatkowe implikacje36.

 – Reguła pierwsza: utrata zasobów jest niewspółmiernie bardziej wyrazista 
od zysku.

A zatem przy tym samym stopniu utraty i zysku, wpływ tej pierwszej będzie 
silniejszy. Ludzie większą wagę przywiązują do straty niż do zysku. Ich moty-
wacja do zabezpieczenia się przed tą pierwszą jest znacznie silniejsza niż chęć 
osiągnięcia zysku. Kiedy dany problem jest formułowany w kategoriach straty, 
ludzie są bardziej skłonni podejmować większe ryzyko, niż gdy ta sama sytu-
acja jest interpretowana pod kątem potencjalnego zysku.

Jeżeli utrata będzie znaczna lub zaistnieje kilka następujących po sobie 
o mniejszym znaczeniu, wówczas ludzie będą bardziej na nią wyczuleni i będą 
przywiązywać większą wagę do jej przejawów niż do oznak zysku. Wielokrot-
ne szkody wywołują negatywne skutki, a zyski rzadko są na tyle duże, by były 
w stanie je zrekompensować.

Pozyskiwanie zasobów jest mniej wyraziste niż ich utarta, ale jest ważne, 
gdyż nierozerwalnie się z nią wiąże. Pomimo tego, że strata wywiera większy 
wpływ, to zysk zasobów umożliwia jej zapobiegnięcie, zrównoważenie lub 
zatrzymanie. Gdy dojdzie do straty lub zagrożenia nią, wówczas zdobywanie 
lub posiadanie zasobów staje się ważne – ich wartość w obliczu straty rośnie. 
W przypadku straty początkowej, zgromadzone uprzednio zasoby mogą zostać 
wykorzystane do zminimalizowania jej skutków.

Doznając szkody, ludzie robią bilans swoich zasobów, gdyż podejmując de-
cyzję o sposobie działania, muszą uwzględnić swój repertuar zachowań zarad-
czych oraz zasoby, z których mogą czerpać. Strata kieruje ich uwagę na zyski, 
gdyż na zasadzie kontrastu, w takiej sytuacji uświadamiają sobie, co mają37.

 – Reguła druga: ludzie inwestują zasoby, aby zapobiegać ich utracie, rekom-
pensować sobie straty oraz osiągać zyski.

Innymi słowy ludzie wykorzystują posiadane zasoby, aby zapobiegać stracie 
lub ją skompensować, a także by zyskiwać nowe zasoby. Istnieje kilka mechani-
zmów inwestowania zasobów. Pierwszy z nich polega na bezpośrednim wydat-
kowaniu zasobów. Tak zainwestowany zasób zostaje utracony i koszt ten musi 
być uwzględniony przy określaniu wartości działania zaradczego. Drugi typ in-
westowania polega na ryzykowaniu. Dodatkowo inwestowanie może zachodzić 
wprost – zasób za zasób – lub przez substytucję zasobów. Inwestowanie zaso-

36 Tamże, s. 191.
37 Tamże, s. 78–79, 191.



265

Znaczenie i sposoby wykorzystania psychospołecznych zasobów zaradczych...

bów może służyć do zrekompensowania straty, zabezpieczenia przed nią w sy-
tuacji zagrożenia albo do zyskania tych samych bądź innych zasobów.

Człowiek dostrzegając sekwencję zdarzeń, mogących spowodować mnogość 
strat, opracowuje strategię i podejmuje działania zabezpieczające, zgodnie z na-
stępującymi zasadami zachowania zasobów: 

 – aktywne zahamowanie straty poprzez inwestowanie zasobów; 
 – dążenie do zminimalizowania negatywnego wpływu strat (kontrola 

szkód); 
 – zachowanie pewnej ilości zasobów w rezerwie; 
 – korzystanie z zewnętrznych źródeł, by uzupełniać lub zastępować za-

soby, których jednostka nie jest w stanie sama skutecznie wykorzystać; 
 – rekonstruowanie zasobów (inicjowanie ciągu zysków)38.

 – Implikacja 1: osoby dysponujące większymi zasobami są mnie narażo-
ne na ich utratę i mają większe możliwości zainicjowania zysków. I od-
wrotnie – ludzie mający mniej zasobów są bardziej narażeni na ich utratę 
i mniej zdolni do osiągania zysków.

Osoby posiadające dużo zasobów, w mniejszym stopniu doświadczają nega-
tywnego oddziaływania straty początkowej i mają większe szanse doprowadzić 
do kolejnych zysków, gdyż mogą sobie pozwolić na zainwestowanie nadmiaru 
zasobów, których nie muszą wykorzystywać przy codziennych aktywnościach 
czy też zachowywać jako minimalnej rezerwy.

Ludzie mający nieliczne zasoby bardziej odczuwają pierwsze skutki poważne-
go kryzysu, jak i skutki chronicznych nadmiernych wymagań. Nie są oni w stanie 
zmobilizować większej ilości zasobów chroniących. Dla osób, którym brakuje za-
sobów, strata początkowa będzie szczególnie dotkliwa i pociągnie za sobą dalsze 
straty. Nie będą one w stanie dokonywać koniecznych inwestycji cenionych dóbr.

Powyższą implikację autor wyprowadził z faktu, że zasoby można wyko-
rzystywać zarówno każdy z osobna, jak i w kombinacjach, a także z tego, że 
stres często wiąże się z różnorodnymi wyzwaniami, wymagającymi rozmaitych 
zestawów zasobów. Ludzie dysponujący licznymi dobrami są w stanie wyko-
rzystywać jedne z nich do pomnażania innych. Aby zrekompensować stratę 
potrzeba tak wielu zasobów – czasem bardzo specyficznych – że osoby o nie-
znacznych rezerwach rzadko dysponują cenionymi rzeczami, które optymalnie 
pasują do wymagań związanych z konkretnym stresem39.

 – Implikacja 2: niedostatek zasobów nie tylko powoduje wzrost ryzyka stra-
ty, ale sprawia również, że strata początkowa pociąga za sobą kolejne.

Ponieważ ludzie wykorzystują posiadane zasoby do radzenia sobie ze strata-
mi – i ponieważ stres jest konsekwencją utraty zasobów – to za każdym powtó-
38 Tamże, s. 90–94, 192.
39 Tamże, s. 97–98, 192.
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rzeniem się cyklu pozostaje mniej rezerw do wykorzystania w celu obrony lub 
zainwestowania w cykl zysku, który mógłby złagodzić wpływ stresu. W miarę 
uszczuplenia puli zasobów zmniejsza się prawdopodobieństwo poradzenia sobie 
z przyszłymi wyzwaniami, a spirala strat nabiera rozpędu. Z tego wynika, że 
w sytuacji osób ubogich w zasoby cykle strat od początku nabierają większego 
tempa, ponieważ już w punkcie wyjścia znajdują się one w sytuacji zagroże-
nia zasobów, które z reguły zostały już zaangażowane w obronę Ja, rodziny czy 
systemu społecznego. A zatem impet i siła (to znaczy szybkość i wpływ) cy-
klów strat będą przybierać wartości rosnące40.

Koncepcja ta została przekonująco przedstawiona już w XIX wieku przez 
Johna Stuarta Milla, który zauważył, że osoby mające niewiele zasobów nie są 
ani odpowiednio nagradzane, ani chronione przed bieżącymi stratami zasobów41.

 – Implikacja 3: osoby posiadające zasoby są bardziej zdolne do osiągania 
zysków, a zysk początkowy pociąga za sobą kolejne.

Trzecia implikacja jest powtórzeniem drugiej, ale odnosi się do zyskiwania 
zasobów i do cyklów zysków. Z tego względu, że strata i zysk nie są równoważ-
ne, nie stanowią przeciwnych biegunów i różnią się pod wieloma względami.

Za inwestowaniem skierowanym na zyski kryją się inne procesy niż za zabez-
pieczeniem przed stratą. Dążąc do zysku, człowiek z reguły ryzykuje zasobami, by 
realizować swoje cele i aspiracje. Motywacją do osiągania zysku jest zatem albo 
chęć polepszenia sytuacji Ja czy systemu społecznego, albo pragnienie zabezpie-
czenia się przed ewentualnymi przyszłymi stratami42. W obu przypadkach potrzeba 
osiągania zysków nie jest tak pilna, jak potrzeba kompensowania start. Kiedy zo-
stanie osiągnięty zysk początkowy, wzrastają możliwości inwestowania, ponieważ 
jednostki i systemy społeczne dysponujące nadwyżkami zasobów są mniej narażo-
ne na straty, a co za tym idzie – nie muszą utrzymywać ich nadmiaru w rezerwie. 
Ze względu na to, że strata zasobów oddziałuje silniej niż zysk, cykle zysków będą 
miały mniejszy impet (szybkość) i słabszy wpływ niż cykle strat43.

 – Implikacja 4: ludzie, którym brakuje zasobów, skłonni są przyjmować po-
stawę defensywną i strzec tego, co mają.

Schönpflug wykazał, że w sytuacji niedoboru zasobów koszty ich zaangażo-
wania mogą przewyższyć bieżące potrzeby i narazić jednostkę lub organizację 
na niebezpieczeństwo44.
40 Tamże, s. 98–99, 192–193.
41 Tamże, s. 98.
42 L. G. Aspinwall, S. E. Taylor, A sitch in time: Self regulation and proactive coping, “Psycholo-

gical Bulletin” 121 (1997), s. 417-436.
43 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 99–100, 193.
44 W. Schönpflug, Goal – directed behavior as a source of stress: Psychological origins and con-

sequences of inefficiency [w]: M. Frese, J. Sabini [red.], The concept of action in psychology, 
Hillsdale 1985, s. 172-188.
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Defensywna postawa umożliwia zachowanie w rezerwie maksymalnej ilości 
zasobów na wypadek, gdyby w przyszłości trzeba było przeciwdziałać skutkom 
pasma poważnych strat. Strategia ta może się wydawać bezskuteczna i równo-
znaczna z unikaniem rozwiązywania problemów, ale jest ona logicznie i em-
pirycznie wywiedziona z potrzeby zachowania w rezerwie jakiegoś minimum 
zasobów. Ta ostatnia implikacja tłumaczy, dlaczego ludzie posiadający nielicz-
ne zasoby stosują zaprzeczenie – pozornie nieskuteczny mechanizm obronny45. 
Dzięki zaprzeczeniu człowiek może złagodzić emocjonalny wpływ straty, za-
chowując swoje zasoby. Osoby bogate w zasoby, mają mniejszą potrzebę stoso-
wania postawy obronnej, ale dla pozostałych stanowi ona rozsądną strategię46.

3. Sposoby wykorzystywania zasobów w procesie zaradczym

Zachowanie ludzi w obliczu stresu konceptualizowane jest w kategoriach ra-
dzenia sobie. Lazarusa i Folkman definiują je jako „nieustannie zmieniające się 
wysiłki poznawcze i behawioralne, których celem jest sprostanie konkretnym 
wymogom zewnętrznym i/lub wewnętrznym, ocenianym jako nadmiernie ob-
ciążające lub przekraczające zasoby jednostki”47.

Teoretyczne i empiryczne prace Lazarus i Folkman przyczyniły się do wy-
różnienia przez wielu badaczy dwóch typów radzenia sobie: 

1)  skoncentrowane na problemie – skierowane na źródło stresu albo na roz-
wiązanie problemu;

2)  skoncentrowane na emocjach – skierowane na emocje towarzyszące stre-
sowi i indukowane przez niego.

Większość stresorów wyzwala obydwa rodzaje radzenia sobie z tym, 
że przeważają działania skoncentrowane na problemie, które zarazem są bar-
dziej skuteczne, gdy źródło stresu albo rozwiązanie problemu leży w zasięgu 
kontroli jednostki. Radzenie sobie skoncentrowane na emocjach prawdopodob-
nie jest częściej indukowane i skuteczniejsze w sytuacjach, gdy trzeba po prostu 
przetrwać stresor – przynajmniej do chwili, gdy rozwiązanie problemu stanie 
się możliwe48. Liczne badania przeprowadzone w oparciu o model Lazarusa 
i Folkman wykazały, że w ogólnym rozrachunku, radzenie sobie skoncentrowa-
ne na problemie jest skuteczniejsze od skoncentrowanego na emocjach49.

45 S. Breznitz, Anticipatory stress reactions, [w]: S. Breznitz [red.], The denial of stress, 
New York 1983, s. 225-255.

46 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 100, 193–194.
47 R. S. Lazarus, S. Folkman, Stress, appraisal and coping, s. 141.
48 Tamże, s. 145.
49 C. M. Aldwin, Stress, doping and development: An integrative perspective, New York 1994.
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Carver, Scheier i Weintraub zaproponowali bardziej szczegółową typologię, 
która jednocześnie ubogaciła powyższy model. Zintegrowali oni konstrukt ra-
dzenia sobie ze swoją koncepcją samoregulacji długotrwałych zachowań50.

Z tej perspektywy, radzenie sobie można klasyfikować ze względu na to, 
w jakim stopniu jest ono skuteczne albo nie, w podtrzymywaniu działań skie-
rowanych na cel. Radzenie sobie skoncentrowane na problemie nadal w więk-
szości przypadków można spostrzegać jako właściwe, gdyż umożliwia ono 
osiąganie celów. Zaliczają się do niego: aktywne radzenie sobie, planowanie, 
szukanie wsparcia w wykonywaniu zadań oraz powstrzymywanie się od działań 
zaradczych w oczekiwaniu na stosowny moment. Skoncentrowane na emocjach 
natomiast można podzielić na takie, które pomaga w utrzymywaniu motywacji 
lub w rozwiązywaniu problemu, oraz takie, które ogranicza działanie skierowa-
ne na cel. Do efektywnego emocjonalnego radzenia sobie zalicza się akceptacja 
i pozytywna reinterpretacja. Natomiast do nieskutecznego należą m.in. unika-
nie, rozpamiętywanie negatywnych emocji, zaprzeczanie.

Styl radzenia sobie stanowi cechę charakterystyczną danej osoby, nawet jeśli 
przejawia ona wachlarz zachowań zaradczych, czy to w tych samych okoliczno-
ściach, czy też w zmieniającym się kontekście. Przy klasyfikacji radzenie sobie 
jako stylu, a nie jako cechy osobowości, powstaje założenie, że dany człowiek bę-
dzie ujawniać charakterystyczny sposób radzenia sobie w określonych sytuacjach, 
zwłaszcza, gdy w grę będzie wchodzić osiągnięcie celu, ponieważ takie okolicz-
ności aktywują skłonność człowieka do samoregulacji. Radzenie sobie skierowa-
ne na cel wiąże się z posiadaniem lub utrzymywaniem dużej ilości zasobów51.

Osoby, którym w konfrontacji ze stresorami udaje się zachować aktywny 
styl radzenia sobie, z reguły dysponują bogatszymi zasobami materialnymi, 
osobistymi, stanu i energii52. Liczni badacze wykazali, że skuteczniejsze radze-
nie sobie zorientowane na cel można obserwować u osób posiadających wyso-
kie zasoby osobiste. Można przypuszczać, że do utrzymania zachowania skiero-
wanego na cel również będą bardziej zdolne osoby o bogatych zasobach stanu 
i energii53.

Cozarelli przeprowadziła jedno z najbardziej wszechstronnych badań nad 
zasobami osobistymi, skutecznością radzenia sobie i wynikami psychologicz-

50 C. S. Carver, M. F. Scheier, J. B. Weintraub, Asseissing coping strategies: A theoretically – 
based approach, “Journal of Personality and Social Psychology” 56 (1989), s. 267 – 283.

51 S. E. Taylor, L. G. Aspinwall, Mediating and moderating processes in psychosocial 
stress: Appraisal, coping, resistance, and vulnerability, [w:] H. B. Kaplan [red.], Psychosocial 
stress: Perspectives on structure, theory, life – course and methods, San Diego 1996.

52 C. J. Holahan, R. H. Moos, Personal and contextual determinants of coping strategies, “Jour-
nal of Personality and Social Psychology” 52 (1987), s. 946-955.

53 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 147.
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nymi54. Wzięły w nim udział kobiety, które poddały się aborcji. Cozarelli na 
podstawie wyników wyprowadziła stwierdzenie, że kobiety dysponujące tymi 
zasobami, skuteczniej radziły sobie ze stresem doświadczanym w obliczu abor-
cji i jego następstw. Również Jerusalem stwierdził, że wyższy poziom zaso-
bów osobistych jest predykatorem mniej negatywnego emocjonalnego radzenia 
sobie, bardziej pozytywnych ocen stresu i lepszej subiektywnej oceny zdro-
wia55. Osoby dysponujące zasobami wykorzystują radzenie sobie skoncentrowa-
ne na emocjach w celu opracowania strategii, zaoszczędzenia zasobów i prze-
stawienia się na aktywne rozwiązywanie problemów56.

Przeprowadzone przez jednostkę działania zaradcze wpływają na jej zasoby, 
ale ponieważ wiele zasobów człowiek dzieli z innymi ludźmi, skutki dotykają 
również innych57.

Autor teorii zachowania zasobów opracował Wieloosiowy Model Radzenia 
oraz narzędzie pomiarowe – Strategiczne Podejście do skali Radzenia Sobie, 
które umożliwiają wypośrodkowanie między podejściem indywidualistycznym 
i wspólnotowym, stanowiącymi dwa odrębne krańce tego samego kontinuum.

Pierwotnie model przybierał postać dwuosiową: aktywne versus bierne oraz 
prospołeczne versus antyspołeczne radzenie sobie (patrz rys. 1).

Rysunek 1. Dwuosiowy Model Radzenia Sobie58

54 C. Cozarelli,. Personality and self – efficacy as predictors of coping with abortion, “Journal of 
Personality and Social Psychology” 65 (1993), s. 124-126.

55 M. Jerusalem, Personal resources, environmental constraints and adaptational process-
es: The predictive power of a theoretical stress model, “Personality and Individual Differences” 
14 (1993), s. 15-24.

56 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 148.
57 Tamże, s. 160.
58 Tamże, s. 166.
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Oś aktywność – bierność wskazuje poziom, czy też zakres aktywności za-
radczej. Odnosi się ona do orientacji na działanie, w odróżnieniu od sposobu 
radzenia sobie w obszarze wzajemnych oddziaływań jednostki z innymi. Ludzie 
mogą przejawiać aktywność (gromadzić zasoby) w odpowiedzi na szacowane 
przez nich prawdopodobieństwo wystąpienia stresora albo przejawiać reaktyw-
ność w sytuacji, gdy czynnik stresujący już się pojawił bądź gdy odbudowują 
uszczuplony arsenał zasobów59.

Druga oś modelu obejmuje wymiar społeczny i wskazuje, że radzenie so-
bie często odbywa się poprzez proces interakcji społecznych. Działania zarad-
cze różnią się w tym wypadku stopniem, w jakim uwzględniają one wzajemne 
wpływy pomiędzy jednostką a otoczeniem. Środkowy punkt osi oznacza posta-
wę aspołeczną – na tym poziomie jednostka działa stosunkowo niezależnie od 
społeczeństwa. Na dwóch przeciwstawnych krańcach skali znajdują się postawy 
prospołeczna i antyspołeczna.

Prospołeczne radzenie sobie polega na działaniach adaptacyjnych, których 
celem jest zaopiekowanie się innymi, uzyskanie ich opieki albo wchodzenie 
w pozytywne interakcje społeczne czy też poszukiwanie wsparcia. Ten sposób 
radzenia sobie może być znacznie aktywny, ale może też osiągać jedynie pe-
wien poziom aktywności determinowany przez ostrożność.

Antyspołeczne radzenie sobie natomiast obejmuje działania zaradcze, 
które albo bezpośrednio są ukierunkowane na wyrządzenie komuś krzywdy, 
albo wiążą się z całkowitym zlekceważeniem faktu, że ich skutkiem może 
być czyjaś krzywda. Bezpośrednie antyspołeczne radzenie sobie jest stoso-
wane w celu zdobycia przewagi nad innymi (poprzez wykorzystywanie ich 
słabości albo atakowanie) i zyskania pozycji ułatwiającej osiąganie własnych 
celów (cel uświęca środki). Drugi typ antyspołecznego radzenia sobie repre-
zentują pewne rodzaje aktywności, którym nie towarzyszy chęć wyrządzenia 
komuś krzywdy60.

Jeżeli obie osie, „aktywność – bierność” i „antyspołeczność – prospołecz-
ność”, które nie są od siebie niezależne, zostaną umieszczone w przestrzeni 
kartezjańskiej (por. rys.1), to każdą osobę będzie można umiejscowić w okre-
ślonym punkcie, wyznaczonym przez stopień jej aktywności oraz prospołecz-
ności61.

Bardziej kolektywistyczne podejście do radzenia sobie obliguje do dodania 
trzeciej osi – osi bezpośredniości (zob. rys. 2).

59 Tamże, s. 163.
60 Tamże, s. 164–166.
61 Tamże, s. 166–167.
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Rysunek 2. Wieloosiowy Model Radzenia Sobie62

Bezpośredniość jest czymś zupełnie innym niż aktywność, a zachowań „nie 
wprost” nie można utożsamiać z biernością bądź brakiem działania. W rzeczy-
wistości, często przy zachowaniach „nie wprost” potrzebna jest strategia ak-
tywnego społecznego radzenia sobie, gdyż przygotowywanie gruntu jest mniej 
wydajne od bezpośredniego oddziaływania na obiekty lub osoby. W przypadku 
przygotowywania podłoża, działania zaradcze mają na celu stworzenie środo-
wiska, w którym wystąpienie konkretnego oczekiwanego zachowania lub jego 
następstwa stanie się prawdopodobne63.

Działanie „nie wprost” ma na celu utrzymanie harmonii, a nie zaspokojenie 
własnych potrzeb. Cel ten wymaga postawy „nie wprost”, ponieważ od czło-
wieka nadal oczekuje się wierności własnym ideałom, nawet jeśli są to ideały 
wpojone przez społeczeństwo. Ideałem nie jest tu prostolinijność, ale bycie 
„nieprzeniknionym”64.

Aby ocenić wartość Wieloosiowego Modelu Radzenia Sobie, Hobfoll opra-
cował narzędzie pomiarowe, które nazwał Strategicznym Podejściem do Ska-
li Radzenia Sobie (Strategic Approach to Coping Scale – SACS) i wyodrębnił 
w nim dziewięć podskal. Następnie poddał je analizie czynnikowej, by stwier-

62 Tamże, s. 167.
63 Tamże.
64 Tamże, s. 168.
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dzić, czy narzędzie rzeczywiście odzwierciedla teoretyczną strukturę stanowią-
cą jego podstawę65. Przeprowadzona analiza wykazała trzy skojarzone profile, 
powtarzające się w różnych próbkach:

1) aktywne – prospołeczne radzenie sobie;
2) aktywne – antyspołeczne / agresywne radzenie sobie;
3) aktywne – pasywne / aspołeczne radzenie sobie.
Twórca modelu zauważył, że aspekt bezpośredniości w różnych próbkach 

wiązał się z różnymi profilami, z niektórymi silniej niż z innymi, z czego wyni-
kałoby, że pewien stopień bezpośredniości można zastosować zarówno do sty-
lów aktywnych i pasywnych, jak i do pro- i antyspołecznych66.

Dokonując analizy otrzymanych wyników swoich badań, Hobfoll doszedł 
do wniosku, że otrzymany aktywny – prospołeczny profil trafniej byłoby na-
zwać rozważnym – prospołecznym, ponieważ silniej jest on związany z działa-
niem ostrożnym niż asertywnym. Aktywne – prospołeczne radzenie sobie obej-
muje kilka określonych rodzajów strategii przystosowawczych. W momencie, 
gdy spojrzy się na nie, jako na wzajemnie powiązany profil, a nie przez pryzmat 
poszczególnych skal, to zaobserwuje się zarys całościowej strategii złożonej z:

 – działania ostrożnego;
 – współpracy społecznej;
 – poszukiwania wsparcia;
 – działania asertywnego (w niektórych próbkach).

Połączenie to jest zgodne z kolektywistycznymi modelami zachowania, któ-
re wymagają zwrócenia bacznej uwagi na sygnały ze strony środowiska przed 
podjęciem jakiegokolwiek działania.

Współpraca społeczna obejmuje dążenie do tworzenia koalicji, działanie ra-
zem z innymi i liczenie na siłę grupy. Poszukiwanie wsparcia społecznego jest 
próbą uzyskania od innych wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego oraz 
rady. Jak zauważa autor, szukając wsparcia w reakcji na stres, ludzie często wy-
korzystywali działanie „nie wprost”, natomiast współpraca społeczna wiąże się 
bardziej ze stylem bezpośrednim.

Część spośród badanych przez Hobfolla osób kojarzyła poszczególne zacho-
wania zaradcze z profilu aktywnego – prospołecznego z działaniem asertyw-
nym, z czego autor wyprowadza wniosek, że prospołeczne radzenie sobie może 
być związane z wyraźnie aktywnym stylem zaradczym. To, czy prospołeczne 
radzenie sobie będzie zorientowane bardziej na asertywność, czy na ostrożność, 
może zależeć albo od osobistego stylu jednostki, albo od wymogów społecz-
nych, zmieniających się zależnie od okoliczności. Jak wskazuje autor, konse-
kwentnie wykazywany pozytywny związek działania ostrożnego z działaniem 
65 Tamże.
66 Tamże, s. 168–169.
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asertywnym może świadczyć o tym, że istnieją dwie odmiany podejścia wy-
korzystywanego przez te same osoby, które czasem zachowują się ostrożniej, 
a czasami bardziej przebojowo.

Stosowanie rozważnego – prospołecznego radzenia sobie skutecznie ograni-
cza dystres psychologiczny. W przypadku osób, które wykorzystywały strategie 
rozważne – prospołeczne i aktywne – prospołeczne, negatywny wpływ straty 
był znacznie słabszy niż u tych, które nie odwoływały się do strategii prospo-
łecznych. Zgodnie z przewidywaniami modelu wieloosiowego, profil aktywny – 
prospołeczny jako styl radzenia sobie spełnia funkcje ochronne67.

W skład drugiego profilu aktywne – antyspołeczne radzenie sobie wchodzą:
 – działanie agresywne;
 – działanie instynktowne;
 – działanie antyspołeczne.

Hobfoll zwraca uwagę, że pomimo tego, że osoby stosujące działanie anty-
społeczne wykorzystują także działanie agresywne, to można zauważyć również 
wielokrotny brak związku pomiędzy działaniem asertywnym i antyspołecz-
nym. Ci, którzy w sytuacji konieczności radzenia sobie uruchamiają styl anty-
społeczny, rzadko przyjmują postawę asertywną. Stanowi to dość istotny fakt, 
który sugeruje, że działanie antyspołeczne można wyraźnie odróżnić od aser-
tywnych strategii zaradczych.

Nieco trudniej odróżnić działania antyspołeczne od agresywnych, chociaż 
i one nie są tożsame. Osoby zachowujące się agresywnie są również skłonne do 
działań bezpośrednich, natomiast zachowania antyspołeczne, co może zaskaki-
wać, współwystępują z działaniami „nie wprost”.

Postawa aktywna – antyspołeczna wiąże się zarówno z lekceważeniem cu-
dzych potrzeb, jak i z agresją wobec innych. W niektórych przypadkach agresja 
ta jest niezamierzona, tak jak w przypadku działania instynktownego. Kiedy in-
dziej natomiast stanowi ona zaplanowaną, rozmyślną strategię osiągania celów.

Pomimo tego, że działania agresywne i antyspołeczne często bywają stoso-
wane przez te same osoby, to niekoniecznie muszą być ze sobą związane. Pol-
ska wersja SACS wykazała bardzo silne antyspołeczne wzorce radzenia sobie 
u próbki przestępców przebywających w zakładach karnych68.

Trzeci profil jest wyłącznie aktywny – pasywny i nie ma związku z podska-
lami prospołeczności czy antyspołeczności. Wskazuje on na występowanie sty-
lu zaradczego, który jest niezależny od społecznych interakcji69.

67 Tamże, s. 171–174.
68 S. Zabielski, B. Polityńska, Heavy duty tools In stress research: Hobfoll et. al. Strategic Ap-

proach to Coping Scale (SACS) in prison. Referat wygłoszony podczas 17. Intermational Con-
ference of the Stress Anxiety Research Society, Graz 1996.

69 S. E. Hobfoll, Stres, kultura i społeczność. Psychologia i filozofia stresu, s. 176.



274

Arkadiusz Bernat, Malwina Krzyszkowska

Z wieloosiowego modelu radzenia sobie wynika, że człowiek stosuje strate-
gię odpowiadającą jego stylowi, ale dostosowuje ją do okoliczności, otoczenia 
i kontekstu. Do czynników, które mogą mieć wpływ na sposób radzenia sobie 
w danej sytuacji należą: znaczenie (ważność) sytuacji, ryzyko utraty zasobów, 
szansa na zyskanie zasobów oraz względny status w porównaniu z innymi oso-
bami70.

Podstawy teoretyczne wieloosiowego modelu oraz wyniki badań Hobfol-
la skłaniają autora do wysnucia wniosku, że najkorzystniejszą taktyką jest za-
chowanie równowagi między indywidualistycznym a kolektywistycznym ra-
dzeniem sobie. Przeprowadzone przez niego badania potwierdziły pozytywne 
korelacje zarówno aktywnej – prospołecznej, jak i bardziej neutralnej, aktyw-
nej – aspołecznej postawy zaradczej. Nie zmienia to faktu, że silnie antyspo-
łeczne radzenie sobie wyraźnie obraca się przeciwko jednostce, ze względu na 
jego psychologiczne następstwa zarówno dla niej samej, jak i dla otoczenia71.

Teoria zachowania zasobów odsłania ujemny aspekt poniesionych kosz-
tów kolektywistycznej orientacji zaradczej. Ze względu na to, że prospołecz-
ne radzenie sobie wymaga rozważenia konsekwencji danego działania dla in-
nych osób, na ogół pochłania ono większą ilość zasobów, a zatem stanowi 
bardziej kosztowną strategię. Wybierając strategię działania ludzie nie mają 
ani całkowitej swobody, ani nie mogą jej realizować bez wydatkowania za-
sobów. Wspólnotowe działania zaradcze – poza tym, że narażają na większą 
stratę zasobów i ekspozycję na stres – są relatywnie mało wydajne. Wymagają 
bowiem wzmożonej ostrożności, nasilonej komunikacji, większej cierpliwości 
i uwzględniania cudzych potrzeb, podczas gdy cele indywidualne dużo łatwiej 
jest poznać i realizować. W przypadku interakcji z innymi każde nieporozu-
mienie lub fałszywy domysł może spowodować stratę zasobów bądź też nasilić 
dystres72.

Teoria zachowania zasobów Hobfolla zakłada, że strata zasobów odgrywa 
znaczną rolę w aktywacji i pogłębianiu stresu oraz jego następstw73.

Wykorzystując teorię COR, Freedy i współpracownicy, przedmiotem swoich 
badań uczynili wpływ straty na mobilizację zasobów oraz na zdrowie psychicz-
ne. Badacze zauważyli, że im większą stratę zasobów osoby ponosiły, tym wię-
cej działań zaradczych one inicjowały i tym silniejszy był doświadczany przez 
nich dystres. Wykazali również, że wpływ straty zasobów był niezależny i sil-
niejszy od wpływu pozytywnych (poznawczych i behawioralnych) strategii za-
radczych. Wynik ten wyraźnie potwierdza założenie teorii zachowania zasobów, 

70 Tamże, s. 177.
71 Tamże, s. 179.
72 Tamże, s. 179–180.
73 Tamże, s. 260.
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mówiące, że obiektywne komponenty wydarzeń odgrywają dominującą rolę i że 
stres nie jest wyłącznie funkcją spostrzegania. Z drugiej strony, poznawcze me-
chanizmy zaradcze istotnie wywierały wpływ, który był niezależny od utraty za-
sobów, z tego względu nieuprawniony byłby wniosek, że spostrzeganie nie ma 
żadnego znaczenia74.

Freedy i współpracownicy stwierdzili, że strata zasobów aktywizowała za-
równo konstruktywne sposoby radzenia sobie (m.in. sprawne rozwiązywanie 
problemów), jak i strategie destruktywne (takie jak zaprzeczanie, nadużywanie 
alkoholu lub narkotyków itp.). Każdy człowiek wykorzystuje te metody zarad-
cze, które są mu dostępne, odpowiednio do posiadanych atutów. Jeżeli zasoby, 
które ma do dyspozycji, umożliwiają mu aktywne rozwiązanie problemu i jed-
nocześnie jest ono możliwe, wtedy człowiek najprawdopodobniej wybierze tę 
drogę. Jeżeli natomiast rozwiązanie jest niemożliwe albo jednostka nie posiada 
odpowiednich środków, czy też w jej indywidualnej historii wykorzystywania 
zasobów miało miejsce dużo porażek, to osoba ta nadal będzie próbowała sobie 
radzić, ale wówczas zaczynają wchodzić w grę postawy defensywne, przewidy-
wane przez teorię COR w sytuacjach, gdy skuteczne strategie nie są dostępne.

Zbliżone analizy przeprowadził Carver, którego interesowało, w jaki spo-
sób strata zasobów z jednej strony oraz główny osobisty zasób, jakim jest opty-
mizm z drugiej, wpływały na reakcje zaradcze, dobrostan psychiczny i zdrowie 
fizyczne. Porównanie skutków straty zasobów z innymi czynnikami pozwoliło 
dostrzec, że wpływ tej pierwszej był zdecydowanie najsilniejszy75.

U osób, które dysponowały zasobami, a wśród nich optymizmem, częściej 
stwierdzano wzorzec skutecznego radzenia sobie. Ci, którym brakowało zaso-
bów, w tym osoby z podejściem pesymistycznym, byli bardziej skłonni do reak-
cji destrukcyjnych, prowadzących do pogłębiania dystresu i dalszej utraty zaso-
bów; zachowania te odpowiadają postawie defensywnej, którą ujmuje czwarta 
implikacja teorii zachowania zasobów.

W procesie radzenia sobie niezwykle istotne jest, aby aktywność zaradcza 
była jak najbardziej adekwatna do wymagań, jakie stawia sytuacja stresowa. 
Zdolność właściwego dysponowania posiadanymi zasobami stanowi podstawo-
wą kompetencję zaradczą76.

74 J. R. Freedy, M. E. Saladin, D. G. Kilpatrick, H. S. Resnick, B. E. Saunders, Understanding 
acute psychological distress following natural disaster, “Journal of Traumatic Stress” 7 (1994), 
s. 257–273.

75 C. S. Carver, Coping with Hurricane Andrew, Referat wygłoszony na 15. International Confer-
ence of the Stress and Anxiety Research Society, Madrid 1993.

76 Z. Ratajczak, Stres – radzenie sobie – koszty psychologiczne, [w:] I. Heszen – Niejodek, Z. 
Ratajczak [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Katowice 
2000, s. 81.
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Streszczenie

Autorzy artykułu prezentują charakterystykę zasobów zaradczych w procesie stresu 
psychologicznego, wskazując reguły i implikacje wynikające z Teorii Zachowania Zaso-
bów (Conservation of Resources Theory – COR) S. E. Hobfolla, jak również sposoby ich 
wykorzystania w sytuacjach trudnych. Teoria COR stanowi cenną pomoc przy poznawa-
niu mechanizmu stresu.

Zasoby zaradcze, jako konstrukt teoretyczny, to wszelkie dobra (rzeczy, wartości) ce-
nione przez ludzi, które są ściśle związane (bezpośrednio lub pośrednio) z przetrwaniem 
jednostki. Swym zakresem obejmują przedmioty, warunki, cechy osobowości i pokłady 
energii, które albo same w sobie są cenione jako potrzebne do przetrwania albo służą do 
zdobycia owych zasobów umożliwiających przetrwanie.

Poznanie specyfiki zasobów zaradczych jakimi dysponują osoby doświadczające stre-
su psychologicznego może dostarczyć wiedzy w zakresie poznawania sposobów radze-
nia sobie w sytuacji zagrażającej. Zdobycie takiego typu wiadomości może znacząco 
przyczynić się do kształtowania umiejętności odkrywania w sobie zasobów zaradczych 
i efektywniejszego wykorzystywania ich w obliczu stresu.

Słowa kluczowe: zasoby zaradcze, stres, mechanizmy stresu, radzenie sobie ze stresem.

Abstract

Meaning and Ways of Using Psychosocial Remedial Resources 
by S. E. Hobfoll.

The authors presents the characteristics of remedial resources in the process of psy-
chological stress, indicating the rules and implications resulting from the Conservation of 
Resources Theory – COR, propounded by S. E. Hobfoll, as well as the ways of using the 
resources in difficult situations. COR theory is a valuable and helpful way in examining 
the mechanism of stress.

Remedial resources, as a theoretical construct, are understood as goods (things, val-
ues) valued by people, which are closely related (directly or indirectly) with the survival 
of the individual. They include objects, conditions, personality traits, and reservoirs of 
energy, which are either valued as needed to survive or are used to acquire resources 
necessary to survive.

Understanding the specificity of the resources available to people experiencing psy-
chological stress can provide insights into how to deal with a situation of threat. Ac-
quiring this type of knowledge can significantly contribute to developing the ability to 
discover remedial recources in oneself and thus to make more effective use of them in the 
situation of stress.

Keywords: stress, remedia resources, stress mechanisms, coping with stress.
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Psychologiczne koncepcje stresu i radzenia sobie

Wstęp

Zagadnienie radzenia sobie (coping) jest ważnym nurtem dociekań współ-
czesnej psychologii. Pomimo dobrze rozwiniętych teorii i wielu badań, psycho-
logowie stają w obliczu dynamicznej rzeczywistości, która nieustannie stawia 
nowe wymagania. Jak napisał na swojej stronie internetowej Eryk Mistkiewicz, 
dziennikarz i doradca polityczny – „Świat przyspieszył, a człowiek został taki 
sam”2. Psychologia staje właśnie wobec tego właśnie człowieka, wciąż takiego 
samego, a jednak osadzonego w innej rzeczywistości, z którą uczy się zmagać 
wciąż od nowa. Niniejszy artykuł jest próbą prezentacji tradycyjnych ujęć stresu 
i radzenia sobie z nim, a na ich tle koncepcji proaktywnego radzenia sobie.

1. Klasyczne koncepcje stresu i aktywności zaradczej

Zajęcie się tematyką aktywności zaradczej odsyła nieuchronnie do zagad-
nienia jakim jest stres. Jego potoczne pojmowanie odwołuje się do sytuacji ne-
gatywnej, przykrej, której osoba chciałaby uniknąć i zredukować jej wpływ na 
życie i funkcjonowanie. Współczesna psychologia rozpatruje zagadnienie stresu 
w trzech nurtach, określając jego mianem sam bodziec stresowy (mówiąc o stre-
sorze bądź sytuacji stresowej), reakcję osoby (jej wewnętrzny stan emocjonalny 
w zetknięciu z sytuacją trudną), bądź też w modelu transakcyjnym – jako efekt 
interakcji bodźca zewnętrznego (lub sytuacji) i człowieka (wraz z jego wszyst-
kimi właściwościami).

1 Adam Falewicz – ks. mgr, doktorant w Instytucie Psychologii, na Wydziale Nauk Społecznych 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, e-mail: adamfalewicz@gmail.com.

2 E. Mistkiewicz, Witamy w Nowych Mediach 1, „Nowe Media”, http://erykmistewicz.pl/media/
nowe-media/witamy-w-nowych-mediach-1-nowe-media (19.05.2017 r.)
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1.1. Stres jako bodziec

Rozpatrywanie stresu w kategoriach bodźca wynika z perspektywy, w któ-
rej ktoś lokalizuje zewnętrznie źródło swojego stresu, mówiąc na przykład, że 
ma stresującą pracę. Takie pojmowanie tego zagadnienia wynika ze skupie-
nia uwagi na szczegółowych właściwościach stresora. Znajduje to swoje uza-
sadnienie w tym, że każdy moment krytyczny stawia specyficzne wymagania 
m.in. w aspektach psychicznym czy społecznym, co przekłada się na konkret-
ne wymaganie postawione wobec człowieka i jego zasobów3. Stres rozpa-
trywany jako czynnik zewnętrzny pojawia się w pracach Holmesa i Rahe’a. 
W swojej klasycznej już Liście Stresujących Zdarzeń Życiowych wyszczególni-
li 43 sytuacje, określane mianem krytycznych zdarzeń życiowych. Są to sytu-
acje zarówno negatywne (takie jak np. śmierć współmałżonka czy rozwód), jak 
i pozytywne (np. ślub, narodziny dziecka), którym przyporządkowano wartość 
określającą średni poziom energii potrzebny, by poradzić sobie z tym wydarze-
niem. Stres jest sumą poszczególnych wartości przypisanych tym zdarzeniom4. 
I chociaż Dohrenwend i Dohrenwend rozwijali w swoich publikacjach ten nurt 
badań i po dziś dzień istnieje on w dyskursie psychologicznym, jednakże ta-
kie ujmowanie stresu spotkało się z krytyką. Główny zarzut wobec podejścia 
opisującego stres w kategorii bodźca jest taki, iż przydzielanie poszczególnym 
wydarzeniom uśrednionych wag pomija fakt różnego odbierania i przeżywania 
przez osoby poszczególnych wydarzeń. Również to, że zbyt wiele badań w tym 
nurcie opiera się na analizie retrospektywnych relacji osób na temat wydarzeń, 
które ich spotkały, wzbudza wątpliwości. Pojawiają się bowiem pytania o zakłó-
cający wpływ zniekształceń pamięci i działania mechanizmów obronnych. Per-
spektywa ta pomija również same procesy radzenia sobie i różnice we wsparciu 
środowiska. Przede wszystkim jednak jest skazana na uwikłanie w spór wokół 
tego, na ile sensowne pozostaje konkurencyjne przeciwstawianie obiektywnej 
i subiektywnej interpretacji stresora5.

1.2. Stres jako reakcja osoby na bodziec

Stres ujmowany jako reakcja na trudną sytuację może być zobrazowany 
sytuacją, w której ktoś mówi o tym, że „przeżywa dużo stresu”. Osoby doko-
nujące takiego stwierdzenia odnoszą się do swojej reakcji na niekorzystną sy-

3 R. Schwarzer, S. Taubert, Tenacious goal pursuits and striving toward personal growth: Proac-
tive coping, [w:] E. Frydenberg [red.], Beyond coping: Meeting goals, visions and challenges, 
London 2002, s. 20.

4 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość, stres a zdrowie, Warszawa 2008, s. 49.
5 R. Schwarzer, S. Taubert, Tenacious goal pursuits…, s. 20.
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tuację, skupiając się w sposób szczególny na swoich reakcjach cielesnych. Po-
jęcie tak rozumianego stresu na gruncie psychologii wprowadził jako pierwszy 
najprawdopodobniej Cannon już w 1932 r.6, zaś rozwinął Selye, rozumiejąc 
przezeń stan wywołany w organizmie przez szkodliwy bodziec7. Dokonał on ja-
snego rozróżnienia pomiędzy stresorem (bodźcem) a stresem (odpowiedzią na 
bodziec). Nie interesowała go natura samego stresora, ale raczej fizjologiczna 
reakcja i rozwój wywołanego przez stres schorzenia. Opisując wzorzec reakcji 
stresowej, Selye nazwał go „ogólnym zespołem adaptacyjnym” (General Ada-
ptation Syndrome – GAS). Na ten trójetapowy model składa się:

 – etap reakcji alarmowej – podczas którego organizm broni się wstępnie po-
przez aktywację układu współczulnego i mobilizację do reakcji obronnej 
bądź ucieczki, co w wielu przypadkach pozwala na rozwiązanie problemu 
już na tym etapie;

 – etap odporności – pojawia się w sytuacji przedłużającego się oddziały-
wania stresora, gdy organizm musi zaadaptować się do występującej sy-
tuacji. Choć człowiek na tym etapie nie przejawia oznak przeżywanego 
stresu, jednakże zasoby jego organizmu zostają w poważny sposób nad-
wątlone, co może skutkować chorobą. Z uwagi na osłabienie systemu im-
munologicznego organizmu jest to stan zagrożenia typowymi chorobami 
adaptacyjnymi wiązanymi ze stresem, takimi jak schorzenia układu serco-
wo-naczyniowego.

 – etap wyczerpania – występuje w sytuacji, gdy zasoby organizmu zosta-
ją wyczerpane i dochodzi do załamania. Jest to związane z działalnością 
układu przywspółczulnego i może prowadzić do choroby, wypalenia, de-
presji czy nawet zgonu8.

Niewątpliwie istotną cechą tego modelu jest niespecyficzność reakcji. Mia-
nowicie reakcja organizmu na stresor (niezależnie od jego źródła, rodzaju, cha-
rakteru fizycznego bądź psychicznego) jest zawsze zgodna z wyznaczonym 
przez kolejne etapy kierunkiem. Koncepcja zaproponowana przez Selye’go 
wciąż dominuje w naukach biomedycznych i nie można jej odmówić wkładu 
w rozwój rozumienia zjawiska stresu. Ważnym wnioskiem wzbogacającym ro-
zumienie stresu jest zauważenie jego pozytywnej roli w sytuacji, gdy jest on siłą 
mobilizującą organizm do działania (jako eustres), w przeciwieństwie do stresu 
destruktywnego (dystresu), który dezorganizuje działanie jednostki. Jednakże to 
podejście również zostało poddane krytyce, głównie z uwagi na brak podkreśle-

6 T. M. Ostrowski, Motywacja noetyczna w psychologicznej koncepcji radzenia sobie ze stresem, 
[w:] I. Heszen-Niejodek [red.], Teoretyczne i kliniczne problemy radzenia sobie ze stresem, Po-
znań 2002, s. 48.

7 W. Szewczuk, Stres, [w:] Słownik Psychologiczny, Warszawa 1979, s. 280.
8 R. Schwarzer, S. Taubert, Tenacious goal pursuits, s. 20.
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nia roli interpretacji stresu przez jednostkę i zaniedbanie roli emocji i poznania 
kosztem danych psychofizjologicznych9.

1.3. Stres jako efekt interakcji bodźca i osoby

Zarówno ujmowanie stresu jako bodźca, jak i interpretowanie go wyłącznie 
w kategoriach reakcji na trudną sytuację okazało się zbyt wąskim ujęciem tak 
bogatej rzeczywistości. Wobec czego obecne, systemowe ujęcia stresu uwypu-
klają relacje elementów sytuacyjnych, środowiskowych i podmiotowych, jak 
również aktualną dyspozycję organizmu10. Badania prowadzone w paradygma-
cie poznawczo-transakcyjnym widzą stres jako trwający proces, zapoczątko-
wany i utrzymywany przez poznawczą ocenę wymagań i zasobów. Jak twierdzi 
Lazarus, twórca tej teorii, stres jest szczególną relacją pomiędzy osobą i śro-
dowiskiem, która jest oceniana jako obciążająca lub przekraczająca jej zasoby 
lub zagrażająca jej dobrostanowi11. Rozwijając swoją koncepcję w kierunku me-
ta-teoretycznego systemu Lazarus twierdzi, iż procesy emocjonalne w sytuacji 
stresowej złożone są z przyczyn, procesów pośredniczących i efektów. W ową 
relację zaangażowane są z jednej strony wymagania otoczenia, z drugiej zaś 
możliwości jednostki do poradzenia sobie z trudnością. Lazarus wprowadził po-
jęcie „transakcji”, które oddaje nie tyle sam proces interakcji tych czynników, 
ale jej efekt. Transakcja podlega z kolei poznawczej ocenie podmiotu, który 
może uznać ją jako sytuację pozytywną i sprzyjającą, pozostającą bez znacze-
nia, bądź też zagrażającą12. Jest to tzw. ocena pierwotna, na etapie której stres 
może być pojmowany w kategorii krzywdy/straty, zagrożenia lub wyzwania. 
Następnie, gdy sytuacja zostanie określona jako stresująca, dokonuje się ocena 
wtórna, będąca oceną zdolności i zasobów jednostki do uporania się z proble-
mem. Warto zauważyć, że oba procesy oceny zachodzą równocześnie i wzajem-
nie od siebie zależą. Ocena wtórna przyczynia się do zapoczątkowania aktyw-
ności określanej mianem radzenia sobie13.

Koncepcja stresu Lazarusa, rozwijana wraz z Folkman, niewątpliwie roz-
szerzyła spojrzenie na stres, jednakże poprzez subiektywne ujmowanie oceny 
wydarzenia nie pozwala na jednoznaczne określenie co można nazwać stre-
sem i tym samym stawia ograniczenia dla jego pomiaru14. Z nieco szerszym 
9 Por. R. Viner, Putting Stress in Life: Hans Selye and the Making of Stress Theory, „Social Stu-

dies of Science” 29 (1999), s. 391–410.
10 M. Brzezińska, Proaktywna starość. Strategie radzenia sobie ze stresem w okresie późnej doro-

słości, Warszawa 2011, s. 74.
11 Por. R.S. Lazarus, S. Folkman, Stress appraisal and coping, New York 1984, s. 19.
12 Tamże, s. 32.
13 M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 76.
14 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość, stres a zdrowie, s. 52.
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ujęciem stresu można spotkać się w koncepcji zachowania zasobów Hobfolla 
(Conservation of Resources Theory – COR). Badacz ten, poszukując bardziej 
ogólnych zasad, które kierują celowym zachowaniem człowieka, stwierdził, że 
ludzie dążą do utrzymywania, ochrony i pomnażania własnych zasobów. Wy-
szczególnił on cztery rodzaje zasobów, jakimi dysponują ludzie, a mianowi-
cie: przedmioty (fizyczne, nacechowane szczególnym znaczeniem dla jednostki, 
jak np. dom), okoliczności, właściwości osobiste, warunki i czynniki sprzyja-
jące. Pojęcie stresu dla Hobfolla jest ściśle związane z jego rozumieniem za-
sobów. Definiuje on stres jako reakcję na otoczenie, które może powodować 
zagrożenie utraty zasobów (sił), ich rzeczywistą utratę bądź też ich wyeksplo-
atowanie i brak ich wzrostu. Stres ma swoje źródło w zakłóconej wymianie za-
sobów jednostki z otoczeniem. Do zaistnienia sytuacji stresowej potrzebna jest 
obiektywna bądź też subiektywnie stwierdzona utrata zasobów. Podobnie jak 
w przypadku teorii Lazarusa i Folkman, można tu mówić o teorii relacyjnej, 
jednakże nie chodzi tu już o relację jednostki i otoczenia, ale podkreślone zosta-
ją zasoby i równowaga w ich wymianie między osobą a środowiskiem.

Problem definiowania stresu napotyka nieuchronnie na wielką niewiadomą, 
jaką jest reakcja człowieka na sytuację stresową. Ludzie rozmaicie podchodzą do 
sytuacji im zagrażającej i podejmują różne sposoby, by się z nią uporać. Radze-
nie sobie (coping) w ujęciu Lazarusa są to takie wysiłki poznawcze i behawioral-
ne jednostki, których celem jest opanowanie specyficznych zewnętrznych i we-
wnętrznych wymagań, które osoba ocenia jako obciążające i przekraczające jej 
zasoby15. Lazarus i Folkman wyszczególniają dwie podstawowe funkcje radzenia 
sobie – instrumentalną (ukierunkowaną na rozwiązanie problemu) oraz odnoszą-
cą się do emocji, czyli regulacyjną, która jest związana z kontrolowaniem reakcji 
emocjonalnych związanych z danym stresorem16. Aktywność zaradcza ujmowa-
na jest w literaturze w kategoriach procesu, stylu, bądź strategii17. Styl radzenia 
sobie (coping style) rozumiany jest jako „specyficzna dyspozycja warunkująca 
zachowanie w tej szczególnej klasie sytuacji i różnice między ludźmi dotyczą-
ce zachowania”18. Heszen-Niejodek definiuje styl radzenia sobie jako: „będący 
w dyspozycji jednostki i charakterystyczny dla niej zbiór strategii czy sposo-
bów radzenia sobie, z których część uruchamiana jest w procesie radzenia so-
bie z konkretną sytuacja stresową”19. Rozróżnienie między stylem i strategiami 
15 Por. M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 77.
16 N. Ogińska-Bulik, Z. Juczyński, Osobowość, stres a zdrowie, s. 53.
17 Por. M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 77.
18 C.S. Carver, M.F. Scheier, Situational coping and coping dispositions in a stressful transaction, 

„Journal of Personality and Social Psychology” 66 (1994), s. 184-195.
19 I. Heszen-Niejodek, Stres i radzenie sobie – główne kontrowersje, [w:] I. Heszen-Niejodek, 

Z. Ratajczak, [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodologiczne, Kato-
wice 2000, s. 19.
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jest przyrównywane do relacji cechy i stanu. Strategia oznacza zatem konkret-
ne zachowania „wydobyte” ze stylu w danym kontekście sytuacyjnym. Próbu-
jąc dookreślić to, co można rozumieć przez strategie radzenia sobie, Wrześniew-
ski wskazuje na „poznawcze i behawioralne wysiłki, jakie jednostka podejmuje 
w konkretnej sytuacji stresowej”20. Ich funkcja zależy od rodzaju sytuacji streso-
wej, stylu radzenia sobie, jak również pozostałych uwarunkowań. Na dobór stra-
tegii wpływają, poza sytuacją i stylem radzenia sobie, również właściwości 
osoby (wiek, płeć, wykształcenie, stan zdrowia), jak i uwarunkowania osobowo-
ściowe, odrębne od stylów, jak choćby samoocena, optymizm czy inteligencja.

Kolejne teorie, w pewien sposób rozwijające dokonania Lazarusa, przecho-
dząc od traktowania radzenia sobie jedynie w kategoriach procesu (który trudno 
poddać empirycznej weryfikacji), idą w kierunku klasyfikacji stylów i strategii 
radzenia sobie. S. Miller wyszczególniła dwa style radzenia sobie. Pierwszy 
z nich, tzw. styl konfrontacyjny polega na koncentracji na stresorze, jak i swo-
ich reakcjach i poszukiwaniu, gromadzeniu oraz korzystaniu z informacji do-
tyczących sytuacji trudnej. Drugi styl, unikowy, oznacza odwrócenie uwagi od 
bodźca i swoich reakcji, pomijaniu informacji związanych ze stresorem i anga-
żowanie się w aktywności dalekie od konfrontacji ze stresem. Niezwykle ważną 
klasyfikację stylów podają Endler i Parker. Wyróżniają oni trzy style, skoncen-
trowane na: zadaniu, emocjach i unikaniu. Badania empiryczne pokazały brak 
istotnych interkorelacji pomiędzy tymi stylami, co pozwoliło twórcom teorii na 
zbudowanie narzędzia badającego udział poszczególnych stylów w zachowa-
niu osoby21. Carver i Scheier w swoich badaniach poprzez eksplorację funkcji 
instrumentalnej i emocjonalnej radzenia sobie, które zostały zaprezentowane 
przez Lazarusa, zaproponowali 15 wymiarów radzenia sobie, rozumianych jako 
strategie22. Pogrupowali je oni w kwestionariuszu COPE (Wielowymiarowy In-
wentarz do Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem) w trzy kategorie radzenia so-
bie, skoncentrowanego na: problemie (skale takie jak: aktywne radzenie sobie, 
planowanie, poszukiwanie wsparcia instrumentalnego), na emocjach (poszuki-
wanie wsparcia emocjonalnego, unikanie konkurencyjnych działań, zwrot ku 
religii) oraz dezadaptacyjne strategie skierowane na pozbycie się emocji oraz 
behawioralne i umysłowe zdystansowanie (np. odwracanie uwagi, zaprzestanie 
działań, zażywanie alkoholu lub innych środków psychoaktywnych).

20 K. Wrześniewski, Style a strategie radzenia sobie ze stresem. Problemy pomiaru, [w:] I. He-
szen-Niejodek, Z. Ratajczak, [red.], Człowiek w sytuacji stresu. Problemy teoretyczne i metodo-
logiczne, Katowice 2000, s. 46.

21 J. Strelau, D. Doliński [red.], Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk 2008, s. 719.
22 Por. C. S. Carver, M. F. Scheier, Situational coping…, s. 184-195; C. S. Carver, M.F. Scheier, 

J. K. Weintraub, Assessing coping strategies: A theoretically based approach, „Journal of Per-
sonality and Social Psychology” 56 (1984), s. 267-283.
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2. Proaktywne radzenie sobie – koncepcja Ralfa Schwarzera 
i Steffena Tauberta

Dotychczas opisane teorie rozwijały się w kierunku wyszczególnienia 
w możliwie najdokładniejszy sposób potencjalnych sfer zaangażowanych 
w procesy radzenia sobie. Jednakże dopiero Ralf Schwarzer i Steffen Taubert 
w pełni docenili fakt, że w radzeniu sobie istotna jest perspektywa czasowa. 
Stwierdzili oni, że nie tylko przeszły czy teraźniejszy stres stanowi wyzwanie 
dla jednostki, ale również przyszłe, oczekiwane zagrożenia mogą zaburzać ak-
tualne funkcjonowanie osoby, bądź też dać czas na stosowne przygotowanie23. 
Minione, pozornie rozwiązane sytuacje trudne mogą odbijać się na obecnych 
i przyszłych celach jednostki. Umiejscowienie stresora w przyszłości każe 
brać pod uwagę zarówno najbliższą, jak i oddaloną w czasie perspektywę. Wo-
bec tych sytuacji człowiek może podejmować zupełnie różne zachowania za-
radcze, których nie da rady ująć jedynie w prostych kategoriach i strategiach 
typu „walcz lub uciekaj”, bądź też „zrelaksuj się”. Radzenie sobie jest zatem 
uzależnione również od perspektywy czasowej i subiektywnej pewności co do 
pojawienia się nadchodzących zdarzeń. Autorzy koncepcji proaktywnego radze-
nia sobie nawiązali do podziału jaki wprowadzili Beehr i McGrath, wyróżniając 
pięć typów zachowań zaradczych osadzonych w perspektywie czasowej24:

a)  prewencyjne radzenie sobie – występujące na długo przed (choćby po-
tencjalnym) wystąpieniem stresującego wydarzenia (przykładowo uza-
leżniony od papierosów rzuca nałóg na czas zanim wystąpi realne ryzyko 
wystąpienia nowotworu);

b)  antycypacyjne radzenie sobie – wówczas, gdy stresujące wydarzenie 
znajduje się w niedalekiej perspektywie czasowej (np. ktoś korzysta z le-
ków uspokajających przed przystąpieniem do poważnej operacji);

c)  dynamiczne radzenie sobie – gdy wydarzenie stresowe dzieje się w tym 
momencie (np. poprzez odwrócenie uwagi od chronicznego bólu celem 
jego redukcji);

d)  reaktywne radzenie sobie – gdy stresujące wydarzenie właśnie nastąpi-
ło (np. poprzez modyfikację rytmu i sposobu życia osoby po amputa-
cji nogi);

e)  rezydualne radzenie sobie – wówczas, gdy sytuacja ma miejsce na długo 
po wystąpieniu stresującego wydarzenia, poprzez walkę z długofalowy-
mi skutkami tego wydarzenia (np. poprzez kontrolowanie intruzyjnych 

23 Por. M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 79.
24 T.A. Beehr, J.E., McGrath, The methodology of research on coping: Conceptual, strategic, and 

operational-level issues, [w:] M. Zeidner, N.S. Endler [red.], Handbook of coping – theory, re-
search, applications, New York 1996, s. 67.
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myśli, niechcianych luminacji u osób, które przed laty doznały trauma-
tycznego wypadku25).

Mimo, iż to rozróżnienie kreśli perspektywę czasową, wciąż jednak koncen-
truje się wokół reakcji na wydarzenie. Nawet prewencyjne czy antycypacyjne 
radzenie sobie, choć odnosi się do sytuacji, która ma dopiero nadejść, jednak 
jest reaktywną formą odpowiedzi na zagrożenie, którego osoba się spodziewa. 
Schwarzer i Taubert zdecydowali się zatem, obok reaktywnego, antycypacyjne-
go i prewencyjnego na wprowadzenie jeszcze jednego, proaktywnego wymiaru 
radzenia sobie. Późniejsze badania pokazały trafność wyróżnienia nowego uję-
cia radzenia sobie m.in. poprzez wykazanie odmiennych zależności między oso-
bowością a preferencją prewencyjnego lub proaktywnego radzenia sobie26.

Jako reaktywne radzenie sobie twórcy teorii rozumieją wysiłki, które jed-
nostka podejmuje w celu poradzenia sobie z przeszłymi, bądź teraźniejszymi 
wydarzeniami stresowymi lub też jakie czyni, by zrekompensować ich skut-
ki tych sytuacji, zaakceptować doznaną krzywdę lub stratę. Przykładem mogą 
być rozwód, krytyka doznana ze strony najbliższych, wypadek samochodowy, 
niepowodzenie w pracy czy jej strata. Wszystkie te sytuacje zaistniały w prze-
szłości i jednostka staje wobec konieczności zrekompensowania strat lub złago-
dzenia powstałej krzywdy. Innym wyjściem jest zmiana celów czy odnalezienie 
ewentualnych dobrych stron zaistniałej sytuacji czy przewartościowanie życia 
i jego celów. Reaktywne radzenie sobie może skupiać się na problemie, emo-
cjach lub relacjach społecznych. W radzeniu sobie ze stratą bądź krzywdą cenne 
okazują się cechy takie jak prężność, samoskuteczność i optymizm27.

Antycypacyjne radzenie sobie różni się od reaktywnego czasem wystąpie-
nia bodźca, który właściwie jeszcze nie nastąpił. Ten typ aktywności zaradczej 
jest uważany jako wysiłek skierowany na bliskie zagrożenie, które niebawem 
nastąpi w sposób pewny lub z ogromną dozą prawdopodobieństwa możliwy28. 
Jako przykłady można podać umówioną wizytę u dentysty, zostanie rodzi-
cem, wystąpienie publiczne, egzamin, wywiad o pracę, awans, czy zbliżające 
się przejście na emeryturę. W każdej z tych sytuacji istnieje ryzyko poniesienia 
straty lub krzywdy, a osoba musi poradzić z postrzeganym zagrożeniem. Sytu-
acja może zostać oceniona dwojako – jako zagrożenie lub też wyzwanie. Funk-

25 M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 80.
26 Por. C. Strau, M. McNaughton-Cassill, R. Fuhrman, The role of the Five Factor Model of per-

sonality with proactive coping and preventative coping among college students, „Personality 
And Individual Differences” 83 (2015), s. 60-64.

27 Por. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping. [w:] E. Frydenberg [red.], Beyond co-
ping: Meeting goals, vision, and challenges, London 2002, s. 37-62.

28 S. Neupert, G. Ennis, J. Ramsey, A. Gall, Solving tomorrow’s problems today? Daily anticipa-
tory coping and reactivity to daily stressors, „The Journals Of Gerontology: Series B: Psycho-
logical Sciences And Social Sciences” 71 (2016), s. 650.
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cją radzenia sobie może być niezwłoczne rozwiązanie problemu, np. poprzez 
zwiększenie wysiłków, zasięgnięcie pomocy lub zaczerpnięcie z innych źródeł 
i zasobów. Celem antycypacyjnego radzenia sobie może stać się utrzymanie do-
brego samopoczucia pomimo ryzyka poprzez reorganizację poznawczą i uzna-
nie go za mniej zagrażające, bądź też drogą oderwania uwagi lub przez szuka-
nie wsparcia u innych. Można również antycypacyjne radzenie sobie rozumieć 
w kategoriach zarządzania własnym ryzykiem, które zakłada zaangażowanie 
zasobów w zapobieganie lub walkę z nadchodzącą trudnością, czy też staranie 
o to, by z nadchodzącej sytuacji wyciągnąć jak najwięcej korzyści. Zasobami 
pomocnymi w tym rodzaju radzenia sobie są: elastyczna i otwarta na nowe sy-
tuacje samoskuteczność i optymistyczna wiara w siebie i swoje zdolności do na-
tychmiastowego poradzenia sobie z zagrożeniem29.

Prewencyjne radzenie sobie oznacza wysiłek w sytuacji, gdy osoba staje 
wobec dalekosiężnej niepewności30. W przeciwieństwie do radzenia sobie anty-
cypacyjnego, które oznacza krótkotrwałe zaangażowanie wobec celów wysoce 
prawdopodobnych, tutaj cel jest mniej specyficzny. Chodzi o zbudowanie ogól-
nych zasobów odpornościowych, które pozwolą na zmniejszenie wysiłku, jaki 
będzie konieczny w przyszłości, redukcję siły uderzenia bodźca i konsekwencji 
samego wydarzenia. Optymalnym rezultatem prewencyjnego radzenia sobie jest 
uniknięcie wydarzenia. Przykładami takich możliwych sytuacji są: utrata pra-
cy, wymuszone przejście na emeryturę, stanie się ofiarą przestępstwa, zachoro-
wanie, niepełnosprawność fizyczna czy popadnięcie w biedę. W prewencyjnym 
radzeniu sobie chodzi o takie sytuacje, w których ktoś np. ma zapasowy klucz, 
zamyka dom na dwa zamki, ubezpiecza się na życie, oszczędza czy dba o pod-
trzymywanie znajomości, a więc podejmuje działania zabezpieczające go przed 
wydarzeniami, których, choć się nie spodziewa, to mogą one jednak potencjal-
nie wystąpić. Sama jednak aktywność zaradcza wiąże się z niewiadomą co do 
możliwości nadejścia zagrożenia. Chodzi zatem o pewną ogólną ostrożność, 
działanie „na wszelki wypadek”. Osoba staje wobec ewentualności zaistnienia 
wydarzeń nadzwyczajnych, które mogą stać się większym lub mniejszym za-
grożeniem. Radzenie sobie jest zatem swego rodzaju zarządzaniem ryzykiem 
zaistnienia rozmaitych okoliczności w odległej przyszłości. Odbierana przez 
jednostkę niepewność prowadzi do szerokiego spektrum zachowań zaradczych. 
Osoba buduje swoje zasoby przez wzmacnianie sił psychicznych, gromadzenie 
dóbr materialnych, rozwijanie więzi społecznych i swoich umiejętności. Dla 
zrozumienia tego, czym jest prewencyjne radzenie sobie, warto zauważyć, że 
nie jest ono skutkiem ostrej sytuacji stresowej, ani nie rodzi się z lęku, ale jego 
29 Por. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping, s. 37-62.
30 J. Lee, S. Gibson, M. Markon, L. Lemyre, A Preventive Coping Perspective of Individual Re-

sponse to Terrorism in Canada, „Current Psychology” 28 (2009), s. 71.
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źródłem jest zatroskanie i rozsądne wzięcie pod uwagę zagrożeń, jakie pojawia-
ją się w życiu. By skutecznie planować różnorodne zachowania prewencyjne 
ważnym czynnikiem osobowościowym jest samoskuteczność, która pomaga 
w budowaniu zasobów do przyszłego radzenia sobie31.

Proaktywne radzenie sobie jest wymiarem, który nie dotyka doznanej 
krzywdy bądź straty, ale jest nakierowany na przyszłość w specyficzny spo-
sób. Można uznać ten typ radzenia sobie jako zbiór wysiłków mających na 
celu budowanie ogólnych zasobów jednostki, które umożliwiają osiąganie ce-
lów i osobisty wzrost. W proaktywnym radzeniu sobie ludzie mają konkret-
ną wizję i plan swoich przyszłych działań. Choć zdają sobie sprawę z ryzyka, 
wymagań i szans jakie może przynieść daleka przyszłość, to nie oceniają ich 
w kategorii potencjalnej straty czy krzywdy. Postrzegają oni raczej wymagające 
sytuacje jako wyzwania. Radzenie sobie przestaje zatem być zarządzaniem ry-
zykiem i staje się zarządzaniem wyzwaniami. Osoby z reaktywności przechodzą 
w stronę proaktywności poprzez samodzielne inicjowanie wydarzeń i tworzenie 
okazji do wzrastania. Osoby proaktywne dążą do polepszenia życia i budowania 
zasobów, które zapewnią postęp i jakość funkcjonowania. Proaktywne tworze-
nie lepszych warunków życiowych i zwiększenie wydajności jest doświadczane 
jako tworzenie życia naznaczonego sensem i posiadającego cel. W koncepcji tej 
powraca wspomniane pojęcie eustresu, który przyczynia się do rozbudzenia sił 
witalnych i zwiększenia produktywności32.

Umieszczenie zagadnienia radzenia sobie w tych czterech perspektywach 
jest korzystne w tym względzie, iż przenosi punkt ciężkości z walki z negatyw-
nymi wydarzeniami, w stronę szerszego spojrzenia, które bierze pod uwagę za-
równo ryzyko, jak i stawianie celów. Pozwala to na aktywne tworzenie możli-
wości i pozytywnego doświadczenia związanego ze stresem33.

Idea proaktywnego radzenia sobie podkreśla fakt, że radzenie sobie może 
pełnić funkcje pozytywne. Wypływa ona w pewnym sensie z podkreślenia 
w badaniach naukowych roli jaką mają pozytywne przekonania w kontekście 
promocji zdrowia. Proaktywne radzenie sobie skupia się na poprawie ludzkie-
go życia i poprzez to włącza elementy psychologii pozytywnej. Jak zauważa 
Greenglass, istnieją powody ku temu, by przypisywać pozytywnym przekona-
niom rolę predyktorów dobrostanu34. Świadczy o tym m.in. fakt, że pozytywne 
przekonania zwiększają poziom zdrowia fizycznego poprzez promocję zacho-
wań prozdrowotnych. Osoby, które mają pozytywne i wysokie poczucie war-

31 Por. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping, s. 37-62.
32 Por. S. Steuden, Psychologia starzenia się i starości, Warszawa 2014.
33 Por. F. Criva, F. Anagnostopoulos, Positive psychological states and anxiety: the mediating ef-

fect of proactive coping, „Psychological Reports” 107 (2010), s. 795-804.
34 Zob. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping, s. 37-62.
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tości i wierzą w swoją zdolność do sprawowania nad sobą kontroli, są bardziej 
skłonne do zachowań prozdrowotnych. Pozytywne stany emocjonalne łączą 
się również z dobrymi kontaktami społecznymi. Osoby pewne siebie i optymi-
styczne zyskują więcej wsparcia społecznego i łatwiej jest im zmobilizować się 
w sytuacji stresu. Proaktywne radzenie sobie jest możliwe w sytuacji, gdy osoba 
dobrze rozwinęła zasoby psychospołeczne, takie jak samokontrola, wysoka sa-
moocena i optymizm35. Próbując uchwycić istotne różnice pomiędzy tradycyj-
nymi ujęciami radzenia sobie a proaktywnym podejściem można wyszczególnić 
trzy główne wątki. Po pierwsze – dotychczasowe koncepcje radzenia sobie są 
wyłącznie reaktywne poprzez to, że mówi się w nich o reakcji na sytuację, która 
już miała miejsce, a celem jest zmierzenie się ze stratą i naprawienie jej. Tym-
czasem proaktywne radzenie sobie jest nakierowane na przyszłość, budowanie 
zasobów, osiąganie celów i osobisty wzrost. Druga różnica polega na tym, że 
w reaktywnym radzeniu sobie osoba zmaga się z ryzykiem, zaś w proaktyw-
nym podejściu chodzi o zarządzanie celami. Osoba staje nie tyle przed zagroże-
niem, co wymaganiami, wyzwaniami i okazjami do rozwoju. Trzecia zasadnicza 
różnica polega na zmianie motywacji, która w proaktywnym radzeniu sobie jest 
bardziej pozytywna i bierze swoje źródło z postrzegania sytuacji jako wyzwa-
nia, nie zaś oceny sytuacji w kategoriach zagrożenia, jak to ma miejsce w reak-
tywnym radzeniu sobie36. Podsumowując, do charakterystycznych cech proak-
tywnego radzenia sobie należy zaliczyć:

a)  zintegrowanie strategii planujących i prewencyjnych z proaktywnym, sa-
moregulującym zdobywaniem celów;

b)  łączenie osiągania celów z identyfikacją i wykorzystaniem zasobów spo-
łecznych;

c)  użycie proaktywnego radzenia emocjonalnego w celu osiągnięcia samo-
regulacji.

Jak zauważa Greenglass, ważną cechą proaktywnego radzenia sobie jest to, 
że osoba często sięga również po zasoby innych, zarówno w wymiarze pomocy 
praktycznej, informacyjnej, jak i emocjonalnej37.

3. Narzędzie do pomiaru proaktywnego radzenia sobie

Przedstawiona koncepcja proaktywnego radzenia sobie zyskała swoją opera-
cjonalizację w konstrukcji Kwestionariusza Reakcji na Codzienne Wydarzenia 
35 L.G. Aspinwall, S.E. Taylor, A stitch in time: Self-regulation and proactive coping, „Psycholo-

gical Bulletin” 121 (1997), s. 428.
36 Por.. E. Greenglass, Chapter 3. Proactive coping, s. 37-62.
37 Tamże.
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(The Proactive Coping Inventory – PCI). To wielowymiarowe narządzie pozwa-
la na badanie różnych aspektów radzenia sobie ze stresem i obok strategii takich 
jak prewencja czy planowanie bada właśnie wymiar proaktywności38. Narzędzie 
to bada następujące wymiary proaktywnego radzenia:

1)  proaktywne radzenie sobie – obejmuje samodzielne stawianie celów oraz 
poznawcze i autonomiczne działania skierowane na ich osiągnięcie;

2)  refleksyjne radzenie sobie – opisuje eksperymenty poznawcze i rozmy-
ślania nad różnymi potencjalnie możliwymi działaniami, a także porów-
nywanie ich możliwej efektywności. Przewiduje takie zachowania, jak 
analiza problemu i zasobów, rozważanie możliwych planów działania;

3)  strategiczne planowanie – opisuje proces tworzenia ukierunkowanych na 
cel planów działania, w których większe zadania są rozbijane na możliwe 
do ogarnięcia elementy;

4)  prewencyjne radzenie sobie – obejmuje antycypowanie potencjalnych za-
grożeń i stresorów oraz na przygotowywanie się na ich wystąpienie, jesz-
cze zanim rozwiną się one w pełni;

5)  poszukiwanie wsparcia instrumentalnego – odnosi się do poszukiwania 
informacji, porad i wsparcia od ludzi w swoim otoczeniu;

6)  poszukiwanie wsparcia emocjonalnego – odnosi się do czasowej regu-
lacji stanu przeżywanego emocjonalnego dystresu, która dokonuje się 
poprzez dzielenie się swoimi uczuciami z innymi osobami, wzbudzanie 
sympatii i szukanie towarzystwa znajomych oraz przyjaciół; jest to swo-
ista emocjonalna samoregulacja „przy pomocy” osób znaczących;

7)  unikowe radzenie sobie – obejmuje odwlekanie podejmowania działań 
w obliczu nadchodzącej sytuacji trudnej39.

Zakończenie

Zestawienie klasycznych, reaktywnych teorii stresu (ujmowanego jako bo-
dziec, reakcja lub efekt interakcji bodźca i osoby) z proaktywnym rozumieniem 
stresu i aktywności zaradczej pokazuje komplementarny charakter obu nur-
tów. Najnowsze badania potwierdzają niezależność proaktywnego i prewencyj-
nego stylu radzenia sobie, co uzasadnia zaproponowaną w niniejszym artykule 
klasyfikację40. Koncepcja proaktywnego radzenia sobie Ralfa Schwarzera i Stef-

38 E.R. Greenglass, R. Schwarzer, S. Taubert, The Proactive Coping Inventory (PCI): A multidi-
mensional research instrument, http://userpage.fu-berlin.de/~health/greenpci.htm (03.08.2017).

39 M. Brzezińska, Proaktywna starość, s. 87.
40 Por. S. Drummond; P. Brough, Proactive coping and preventive coping: Evidence for two di-

stinct constructs?, „Personality and Individual Differences” 92 (2016), s. 123-127.
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fena Tauberta uzupełnia dotychczasowe reaktywne ujmowanie stresu o per-
spektywę planowania i budowania zasobów. Mówienie o stresie w kategoriach 
proaktywności pozwala rozumieć sytuację stresową nie jako kryzys, z którym 
trzeba się uporać, ale jako wyzwanie widziane w szerszej perspektywie. Roz-
wijanie takiego rozumienia stresu nie pełni jedynie roli teoretycznej, ale może 
mieć praktyczne przełożenie na pracę psychologów i osób duchownych z oso-
bami, które mają trudności w radzeniu sobie z sytuacjami kryzysowymi. Proak-
tywne radzenie sobie wiąże się z wyższym poziomem przekonań i wartości du-
chowych41. Istotny wpływ zdolności do proaktywnego ujmowania trudności na 
skuteczność radzenia sobie z nimi potwierdziły m.in. niedawne badania w gru-
pie młodych mężczyzn zmagających się z uzależnieniem od hazardu42. Z kolei 
badania przeprowadzone wśród kobiet chorych na cukrzycę typu 2 ujawniły 
pozytywną zależność pomiędzy satysfakcją z życia i korzystaniem z proaktyw-
nych strategii zaradczych43. Potwierdza to zasadność budowania świadomości 
tego, że sytuacje stresowe stanowią nieodzowną komponentę naszej codzienno-
ści i mogą być podejmowane jako wyzwanie, a nie jedynie jako kłopot.

Streszczenie

Niniejszy artykuł stanowi przegląd psychologicznych koncepcji stresu i radzenia so-
bie. W pierwszej części zawarto charakterystykę klasycznych koncepcji stresu i aktywno-
ści zaradczej. Zgodnie z tradycyjnym ujęciem tych pojęć w psychologii, stres rozumiany 
jest jako bodziec, reakcja osoby na czynnik zagrażający lub jako efekt interakcji bodźca 
i osoby. W części drugiej przedstawiono alternatywną koncepcję proaktywnego radzenia 
sobie. Ujęcie to proponuje potraktowanie sytuacji stresowej w kategoriach wyzwania 
w przeciwieństwie do koncepcji klasycznych (mających charakter reaktywny), w których 
stres jest synonimem zagrożenia. W dalszej części opisano narzędzie badające poszcze-
gólne wymiary proaktywnego radzenia sobie – Kwestionariusz Reakcji na Codzienne 
Wydarzenia (The Proactive Coping Inventory – PCI).

Słowa kluczowe: stres, radzenie sobie, proaktywne radzenie sobie.

41 N. Răban-Motounu, I. Vitalia, Religiosity and proactive coping with social difficulties in Roma-
nian adolescents. „Journal Of Religion And Health” 54 (2015), s. 1653.

42 Zob. P. Sleczka, B. Braun, B. Grüne, G. Bühringer, L. Kraus, Proactive coping and gambling 
disorder among young men, „Journal Of Behavioral Addictions” 5 (2016), s. 639-648.

43 Zob. Kalka D., Quality of life and proactive coping with stress in a group of middle adulthood 
women with type 2 diabetes, „Polish Psychological Bulletin” 47 (2016), s. 327-337.
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Abstract

Psychological theories of stress and coping

Current paper provides a review of the psychological theories of stress and coping. 
The first part describes the classic concepts of stress and coping. According to the tradi-
tional approach in psychology stress is seen as a stimulus, a person’s reaction to a threat-
ening factor, or as a result of interaction of both. The second part introduces an alternative 
concept, called – the proactive coping. This approach provides understanding of the stress 
situation in terms of challange. It stands in an opposition to classical (reactive) concepts 
in which stress is a synonym of danger. Following part gives a description of tool that 
measures the dimensions of proactive coping – the Proactive Coping Inventory (PCI).

Keywords: stress, coping with stress, proactive coping.
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Wrocław

Religijność i style funkcjonowania obronnego 
a percepcja siebie, innych i czasu

Wstęp

Celem niniejszej pracy jest zweryfikowanie, czy oraz w jakim stopniu cen-
tralność konstruktu religijności oraz stosowanie mechanizmów obronnych mają 
wpływ na samoocenę, style funkcjonowania interpersonalnego oraz orienta-
cję temporalną.

Tym samym podjęto starania by uchwycić charakter związku pomiędzy 
centralnością postawy religijnej w systemie konstruktów osobistych a pozosta-
łymi, wymienionymi charakterystykami osobowości jednostki oraz siłę tych 
zależności. Szczególnym obszarem eksploracji jest odkrycie ewentualnych róż-
nic w zakresie konfiguracji poszczególnych charakterystyk psychologicznych 
wśród osób badanych deklarujących zmianę wyznania oraz trwanie w wyznaniu 
rodziny generacyjnej.

Dotychczas prowadzone badania z zakresu psychologii religii poświęcają 
wiele uwagi charakterystyce osób religijnych i niereligijnych oraz poszukiwa-
niu osobowościowych korelatów tego zjawiska2. Jak zauważa P. Socha3, w pro-
wadzonych analizach osoby niereligijne prezentowane są jako posiadające brak 

1 Katarzyna Händel – mgr, doktorantka Uniwersytetu SWPS WZ we Wrocławiu, e-mail: kata-
rzyna_hendel@onet.pl.

2 W. Chaim, Niektóre cechy charakteru a personalny wymiar religijności, [w:] T. Doktór, 
K. Franczak [red.] Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, 
Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2000, s. 7-21; T. Doktór, K. Franczak, Niektóre korelaty 
religijności personalnej i apersonalnej, [w:] T. Doktór, K. Franczak [red.], Postawy wobec re-
ligii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, s. 71-85; R. Jaworski, Typologie religij-
ności, [w:] S. Głaz [red.], Podstawowe zagadnienia psychologii religii, Kraków: Wydawnictwo 
WAM 2006, s. 271-285; K. Franczak, Osobowościowe korelaty wybranych form religijności, 
[w:] H. Gasiul, E. Wrocławska- Warchala [red], Osobowość i religia, Warszawa: Wydawnictwo 
Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego 2009, s. 262-279. 

3 P. Socha, Zakres znaczeniowy pojęcia religijności a sposoby jego operocjanolizacji, „Zeszyty 
Naukowe Uniwerystetu Jagielońskiego: Studia Religiologica” 9 (1983), s. 169-185.



296

Katarzyna Händel

religijności i jednocześnie przejawiające deficyty w zakresie osobowości. Au-
tor dokonał porównania osób religijnych i niereligijnych oraz ambiwalentnych, 
w wyniku czego przedstawił tezę iż w zakresie pewnych wymiarów funkcjono-
wania dwie pierwsze grupy osób są do siebie podobne.

Określając funkcje jakie pełni religia w życiu jednostki należy sprecyzować 
czy religijność stanowi dla niej wartość naczelną i centralną, czy w hierarchii 
zajmuje miejsce peryferyjne. Ściśle można wskazać funkcje religijności jako ce-
chy autotelicznej – integruje osobowość, zwraca w kierunku rozwoju. W sytu-
acji gdy religijność nie jest eksponowana w centrum systemu osobowości pełni 
rolę instrumentalną spełniając często niereligijne potrzeby4.

Drugą zmienną niezależną w prezentowanych badaniach stanowi styl funk-
cjonowania obronnego definiowany za H. Grzegołowską-Klarkowską5 jako nie-
świadomą formę samooszukiwania się, w sposób celowy i ukierunkowany znie-
kształcającą sygnały zagrożenia a tym samym modyfikującą posiadaną przez 
jednostkę wiedzę o sobie oraz o świecie. Jednocześnie podkreśla ona zarówno 
pozytywne jak i negatywne skutki stosowania mechanizmów obronnych. Autor-
ka wskazuje, że poprzez redukcję lęku i zachowanie poczucia własnej warto-
ści, obronne reakcje mogą sprzyjać konstruktywnym sposobom radzenia sobie, 
jednak stosowane w nadmiarze oddalają jednostkę od samoświadomości oraz 
mogą stanowić blokadę dla rozwoju osobowości.

Dane zgormadzone dzięki analizie literatury przedmiotu pozwalają prze-
widywać, że religijność jako konstrukt centralny oraz stosowanie mechani-
zmów obronnych wpływa na percepcje siebie, innych i czasu.

H. Grzegołowska Klarkowska6 stoi na stanowisku, że gdy uruchamiane zo-
stają mechanizmy obronne to znajduje to swoje odzwierciedlenie w strukturze ja, 
której jednym z elementów jest samoocena globalna. Zdaniem badaczy funkcją 
mechanizmów obronnych jest zabezpieczenie jednostki przed doświadczeniem 
lęku oraz zmianami obrazu siebie7. Potwierdzono empirycznie korelacje pomię-
dzy posiadaniem pozytywnej wizji Boga a wysokim poczuciem własnej wartości8.
4 J. Szymołon, Koncepcje psychologii religii, [w:] S. Głaz [red.], Podstawowe zagadnienia psy-

chologii religii, Kraków: Wydawnictwo WAM 2006, s. 35-41.
5 Por. H. J. Grzegołowska-Klarkowska, Samoobrona przez samooszukiwanie się, [w:] M. Ko-

fta, T. Szustrowa [red.], Złudzenia, które pozwalają żyć, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 
PWN 2009.

6 H. J. Grzegołowska-Klarkowska, Mechanizmy obronne osobowości. Warszawa: Państwowe 
Wydawnictwo Naukowe 1986.

7 S. Siek, Rozwój potrzeb psychicznych, mechanizmów obronnych i obrazu siebie, Warsza-
wa: Krajowa Agencja Wydawnicza 1984; N. McWilliams,. Diagnoza psychoanalityczna, 
Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2015.

8 T. Doktór, K. Franczak, Niektóre korelaty religijności personalnej i apersonalnej, [w]: T. Dok-
tór, K. Franczak [red.]. Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konsekwencje, 
s. 71-85.
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E. Fromm, K. Horney oraz H. S. Sullivan źródeł lęku i w efekcie mechani-
zmów obronnych upatrywali w czynnikach społeczno-kulturowych9. Społeczny 
wymiar religijności człowieka znajduje odzwierciedlenie w wynikach badań po-
twierdzających powiązania religijności z zachowaniami prospołecznymi. Tym 
samym oparte na przeżyciu religijnym doświadczanie świata jest istotnym czyn-
nikiem wpływającym na kształt funkcjonowania interpersonalnego10. J. Śliwak 
oraz M. Szafrańska11 wskazują na współzależność altruizmu i religijności, jed-
nocześnie zauważając trudność w określeniu kierunku zależności.

Badacze P. Zimbardo i J. Boyd12 w prowadzonych badaniach wykazali istot-
ne różnice w zakresie preferowanych perspektyw temporalnych wśród osób ba-
danych pochodzących z różnych grup wyznaniowych.

Ponadto analizy korelacyjne wskazują na związek perspektywy teraźniejszej 
(wymiar hedonistyczny i fatalistyczny) oraz przeszłej-negatywnej m.in. z mniej-
szą stabilnością emocjonalną i lękliwością.

W oparciu o literaturą przedmiotu sformułowano następujące hipotezy:
H1:  Osoby badane, które w ciągu życia zmieniły wyznanie różnią się istot-

nie w obszarze zmiennych zależnych od osób, trwających w wyznaniu 
rodziny generacyjnej.

H2:  Wynik ogólny centralności religijności koreluje z percepcją siebie, sty-
lami funkcjonowania społecznego oraz perspektywami temporalnymi.

H3:  Elementy składowe religijności oraz mechanizmy obronne są istotnymi 
predyktorami dla stylów ustosunkowania interpersonalnego.

H4:  Preferencja określonego stylu obrony oraz religijność i jej składowe są 
predyktorami poszczególnych perspektyw temporalnych.

1. Metoda

1.1. Zastosowane narzędzia badawcze

Kwestionariusz autorstwa S. Hubera pozwala na ocenę poziomu oraz cen-
tralności religijności u osób poddanych badaniu. Narzędzie obejmuje 15 pozy-
cji, wobec których badany odnosi się na skali 5 stopniowej wyrażając intensyw-
9 C. S. Hall, G. Lindzey, J. B. Campbell, Teorie osobowości, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe 

PWN 2010.
10 J. Szymołon,. Postawy prospołeczne a religijność. „Roczniki Psychologiczne” 5 (2002), 

s. 181-193.
11 J. Śliwak, M. Szafrańska, Poziom altruizmu a przeżywane relacje religijne do Boga, [w:] 

T. Doktór, K. Franczak [red.] Postawy wobec religii. Psychologiczne uwarunkowania i konse-
kwencje, s. 161-185.

12 P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
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ność przyjętego stanowiska. Kwestionariusz skonstruowano w taki sposób, że 
nasilenie danego wymiaru religijności odzwierciedla częstość występowania 
bądź ważność poruszanych treści. W zależności od sformułowania stwierdzenia 
możliwe jest udzielenie odpowiedzi 1 – nigdy lub wcale, 2 – mało lub rzadko, 
3 – średnio lub czasem, 4 – dość ważne lub często, 5 – bardzo ważne lub bardzo 
często. Wynik ogólny uzyskany poprzez zsumowanie wyników we wszystkich 
skalach decyduje o stopniu centralności religijności w systemie wszystkich kon-
struktów osobistych jednostki. Możliwa jest również analiza poszczególnych 
wymiarów religijności, na które składają się – zainteresowanie problematyką 
religijną, przekonania religijne, modlitwa, doświadczenie religijne, kult. Każdy 
wymiar jest badany 3 pozycjami testowymi. Polską wersję narzędzia opracowa-
ła B. Zarzycka. Wynik ogólny skali C-15 charakteryzuje się wysokim wynikiem 
współczynnika rzetelności α = 0,93. Wartości wskaźników rzetelności zawierają 
się w przedziale od α = 0,82 dla podskal zainteresowanie problematyką religijną 
oraz kult do α = 0,90 dla wymiaru przekonania religijne13.

Charakterystyki stosowanych mechanizmów obronnych przez osoby bada-
ne dokonano przy pomocy Kwestionariusza Stylu Obrony opracowanego przez 
G. Andrews, M. Singh, M. Bond, udostępnionego przez A. Kokoszkę, który 
wraz z współpracownikami prowadził prace nad adaptacją tego narzędzia do 
warunków polskich (Kokoszka, Roman, Bryła, Grabowski, 2003). Jest to in-
wentarz oparty na metodzie samoopisu składający się z 40 pozycji, pozwalający 
na wyodrębnienie 20 mechanizmów obronnych ujętych w 3 style funkcjono-
wania obronnego – styl niedojrzały, styl neurotyczny oraz styl dojrzały. Oso-
ba badana określa stopień zgodności twierdzeń do własnego doświadczenia na 
9-punktowej skali Likerta od 1 (zdecydowanie się nie zgadzam) do 9 (zdecydo-
wanie się zgadzam). W oryginalnej wersji językowej wskaźnik rzetelności dla 
stylu niedojrzałego wynosi α = 0,80, dla stylu neurotycznego α = 0,58 oraz dla 
stylu dojrzałego α = 0,68. W wersji polskiej kwestionariusza autorstwa M. Pi-
róga oraz H. Grzegołowskiej-Klarkowskiej wartości współczynnika rzetelności 
dla każdego ze stylów uzyskały wyższą miarę w przypadku stylu niedojrzałe-
go α = 0,86 oraz neurotycznego α = 0,67 i niewiele niższą dla stylu dojrzałego 
α = 0,6214.

W celu pomiaru stylu funkcjonowania interpersonalnego zastosowano Skalę 
Ustosunkowań Interpersonalnych autorstwa J. Stanika opartą na koncepcji oso-
bowości w wymiarze interpersonalnym H. S. Sullivan’a oraz T. Learego. Kwe-

13 B. Zarzycka, Skala Centralności Religijności Stefana Hubera, „Roczniki Psychologiczne” 
10 (2007), s. 133-157.

14 M. Piróg, Mechanizmy obronne osobowości w obliczu ostatniego kryzysu rozwojowego w bie-
gu życia, (nieopublikowana praca magisterska), Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej 
im. Marii Grzegorzewskiej 2013.
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stionariusz składa się z 70 stwierdzeń, do których osoba badana może odnieść 
się twierdząco, przecząco bądź w przypadku trudności w podjęciu jednoznacz-
nej decyzji – neutralnie. Narzędzie badawcze składa się z 12 podskal, z których 
8 pierwszych odnosi się do kołowego modelu klasyfikacji interpersonalnych 
stylów zachowania opartego na kontinuum dominacja-submisja oraz wrogość-
-afiliacja. Ponadto wyodrębniono również 4 skale dodatkowe. Specyficzne 
kompozycje skal pozwalają na wyodrębnienie funkcjonalnych zespołów takich 
jak: skale prospołeczne (2, 3, 4, 11), syndrom wrogości (5, 6, 7) oraz syndrom 
egocentryzmu (1, 8, 9). Wskaźniki rzetelności poszczególnych podskal wynosi 
od α = 0,69 dla skali 4 do α = 0,89 dla skali 10. Odpowiadająca każdej ze skali 
wartość współczynnika korelacji jest istotna statystycznie15.

Do scharakteryzowania perspektywy temporalnej osób badanych wykorzy-
stano Kwestionariusz Postrzegania Czasu (Zimbardo Time Perspective Inven-
tory) autorstwa P. Zimbardo i J. Boyd16. Pozycje testowe reprezentują posta-
wy wobec osobistych doświadczeń, zachowań i preferencji, które są związane 
z czasem i temporalnością, nie stanowią jednak opisu specyfiki demograficznej 
temporalnej perspektywy. Narzędzie oparte jest na fundamencie teoretycznym 
łączącym procesy emocjonalne, motywacyjne, poznawcze i społeczne. Kwestio-
nariusz składa się z 56 pozycji mierzących 5 orientacji względem czasu: prze-
szłą negatywną, przeszłą pozytywną, teraźniejszą hedonistyczną, teraźniejszą 
fatalistyczną oraz przyszłą. Osoba badana odnosi się do stwierdzeń zaznacza-
jąc odpowiedź na 5 punktowej skali od 1 (zupełnie nieprawdziwe) do 5 (bardzo 
prawdziwe). W wersji oryginalnej kwestionariusza współczynnik rzetelności 
mierzony za pomocą współczynnika alfa Cronbacha wynosi od 0,82 dla skali 
przyszłej negatywnej do 0,74 dla skali teraźniejszej fatalistycznej17. Dla polskiej 
adaptacji kwestionariusza przeprowadzonej przez M. Mażewskiego rzetelność 
wynosi od α = 0,65 dla pozytywnej przeszłości do α = 0,81 dla negatywnej 
przeszłości18.

Aby oszacować poziom samooceny osób badanych posłużono się Ska-
lą Samooceny autorstwa M. Rosenberga w polskiej adaptacji dokonanej przez 
I. Dzwonkowską, K. Lachowicz-Tabaczek, M. Łaguna19. Narzędzie składa się 
z 10 diagnostycznych stwierdzeń, w stosunku do których osoba badana określa 

15 J.M. Stanik, Skala Ustosunkowań Interpersonalnych, Kielce: Schumacher 1994
16 P. Zimbardo, J. Boyd, Putting Time in Perspective: A Valid, Reliable Individual-Differences 

Metric, “Journal of Personality and Social Psychology” 77 (1999), s. 1271-1288.
17 Tamże.
18 B. Zawadzka, M. Byrczek, S. Zawadzka, Perspektywa temporalna i inne czynniki, psycho-

logiczne utrudniające adaptację do wymogów leczenia u chorych przewlekle dializowanych, 
„Psychiatria Polska” 48 (2104), s. 961-974.

19 M. Łaguna, K. Tabaczek, I. Dzwonkowska, Skala Samooceny SES Morrisa Rosenberga- polska 
adaptacja metody, „Psychologia Społeczna” 2 (2007), s. 164–176.



300

Katarzyna Händel

swoją zgodność na 4 stopniowej skali gdzie 1 oznacza zdecydowanie zgadzam 
się natomiast 4 oznacza zdecydowanie nie zgadzam się. Wartość wskaźnika rze-
telności polskiej wersji kwestionariusza obliczono za pomocą współczynnika 
alfa Cronbacha. Dla całej próby standaryzacyjnej jej wartość można określić 
jako wysoką, wynosi bowiem α = 0,83.

1.2. Charakterystyka grupy badawczej

W badaniu wzięły udział 192 osoby, w tym 61 mężczyzn i 131 ko-
biet. Przedstawiciele Kościoła katolickiego stanowili 20,31% badanej grupy, 
Kościoła ewangelickiego – 13,02%, Kościoła zielonoświątkowego – 19,79%, 
wyznawcy Hare Kryszna – 14,58%, Islamu 10,94%. Ponadto w badaniu uczest-
niczyły osoby deklarujące się jako ateiści, którzy stanowili 21,35% próbki ba-
dawczej. Wiek osób badanych zawierał się w przedziale od 16 do 82 roku życia 

Udział w badaniach był dobrowolny. Dobór próby badawczej miał charak-
ter celowy, ze względu na deklarowane aktualne wyznanie.

2. Analiza uzyskanych wyników

W pierwszej kolejności zweryfikowano hipotezę dotyczącą różnic w zakre-
sie charakterystyk psychologicznych w grupach wyróżnionych na podstawie de-
klaracji zmiany wyznania. Wyniki analizy prezentowane są w tabeli 1 

Tabela 1. Porównanie średnich w zakresie zmiennej samoocena, perspektywa temporal-
na oraz styl funkcjonowania społecznego w grupach wyróżnionych ze względu na kon-

wersję religijną (Test U Manna Whitneya)

Średnia w grupie osób 
deklarujących aktualnie 
to samo wyznanie jak 

w rodzinie generacyjnej

Średnia w grupie osób 
deklarujących zmianę wy-

znania w ciągu życia
U Z p

Samoocena 29,58 30,85 3819 –1,22 0,221
Przeszłościowa-ne-
gatywna 2,92 2,86 4025 0,57 0,569

Teraźniejsza-hedo-
nistyczna 3,27 3,20 3849 1,05 0,293

Przyszła 3,57 3,44 3761 1,29 0,196
Przeszłościowa-po-
zytywna 3,63 3,34 3215 2,78 0,005

Teraźniejsza-fatali-
styczna 2,65 2,47 3711 1,43 0,154
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Średnia w grupie osób 
deklarujących aktualnie 
to samo wyznanie jak 

w rodzinie generacyjnej

Średnia w grupie osób 
deklarujących zmianę wy-

znania w ciągu życia
U Z p

Kierowniczo-auto-
rytatywny 4,86 5,05 4230 -0,36 0,717

Podtrzymująco-
-przesadnie opie-
kuńczy

8,46 7,62 3482 2,36 0,018

Współpracująco- 
przyjacielski 6,34 5,88 3680 1,83 0,067

Uległo-zależny 8,14 6,97 3281 2,89 0,004
Wycofująco-maso-
chistyczny 2,91 3,12 4261 -0,28 0,779

Buntowniczo-po-
dejrzliwy 1,18 1,55 3854 -1,37 0,172

Agresywno-sady-
styczny 2,58 2,20 4160 0,55 0,583

Współzawodniczą-
co-narcystyczny 3,14 3,17 4173 –0,51 0,607

Samoakceptacja 4,31 3,86 4036 0,88 0,379
Skala kłamstwa 3,50 2,94 3832 1,42 0,155
Zaradność, re-
alizm, względna 
autonomia

8,14 8,25 4343 0,06 0,951

Pesymizm, bez-
radność, „wołanie 
o pomoc’’

1,93 1,75 4322 –0,12 0,908

Przeprowadzona analiza statystyczna uzyskanych danych wykazała, że 
nie istnieje istotna statystycznie różnica w zakresie natężenia zmiennej sa-
mooceny pomiędzy grupami wyróżnionymi ze względu na konwersję religij-
ną (Z = –1,22; p = 0,221). Na tej podstawie można wnioskować, że zmiana 
wyznania religijnego nie ma związku z poziomem samooceny. Potwierdzono 
natomiast obecność istotnej różnicy w zakresie podskali perspektywa prze-
szłościowa-pozytywna w zależności od konwersji wyznania generacyjnego 
osób badanych (Z = 2,78; p = 0,005). Ze szczegółowej analizy tabeli można 
odczytać, iż średni wynik w zakresie perspektywy przeszłościowo-pozytywnej 
w grupie osób, które wyznają aktualnie tą samą religię jak w rodzinie gene-
racyjnej jest istotnie wyższy niż w grupie osób które wyznają aktualnie inny 
rodzaj religii niż w rodzinie generacyjnej. Można zatem wnioskować iż zmiana 

cd. tabeli 1
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wyznania religijnego w sposób istotny wpływa na perspektywę przeszłościo-
wo-pozytywną.

Analiza potwierdziła obecność istotnej różnicy w zakresie stylu podtrzy-
mująco-przesadnie opiekuńczego (Z = 2,36, p = 0,018) oraz uległo-zależne-
go (Z = 2,89, p = 0,004) w grupach niezależnych wyróżnionych na podstawie 
deklarowanej zmiany wyznania religijnego. W obszarze obu stylów, osoby 
utrzymujące to samo wyznanie, jak w rodzinie generacyjnej prezentują wyż-
szy średni rezultat, niż osoby badane, które zmieniły wyznanie. Można wysu-
nąć konkluzję, że osoby poddające się konwersji religijnej rzadziej prezentują 
w kontaktach międzyludzkich zachowania charakterystyczne dla stylu podtrzy-
mująco-przesadnie opiekuńczego takie jak pozytywne ustosunkowanie z zaak-
centowaną komponentą dominacji oraz dla stylu uległo-zależnego odznaczają-
cego się podporządkowaniem wobec innych i uległością.

Kolejno, poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy wynik ogólny centralno-
ści religijności koreluje z percepcją siebie, stylami funkcjonowania społecznego 
oraz perspektywami temporalnymi? Wyniki analizy korelacyjnej przedstawiono 
w tabalach 2, 3 i 4.

Tabela 2. Macierz korelacji wyniku ogólnego religijności i poszczególnych perspek-
tyw temporalnych (N = 189)

1 2 3 4 5
Religijność-
-Wynik 
Ogólny

–0,013 –0,402** 0,110 –0,023 0,113

*p < 0,05 **p < 0,01.

Adnotacja: 1 – perspektywa przeszłościowo-negatywna; 2 – perspektywa teraźniejsza-hedoni-
styczna; 3 – perspektywa przyszła; 4 – perspektywa przeszłościowo-pozytywna; 5 – perspektywa 
teraźniejsza-fatalistyczna.

Macierz korelacji przedstawiona w tabeli 2 wskazuje na ujemny, istotny sta-
tystycznie związek między poziomem religijności a perspektywą teraźniejszą- 
hedonistyczną (rho-Spermana = –0,402, p < 0,01). Tym samym założenia hi-
potezy badawczej zostały częściowo potwierdzone. Zależność ta charakteryzuje 
się silną siłą związku oraz ma charakter odwrotnie proporcjonalny. Oznacza to, 
iż wraz ze wzrostem poziomu religijności obserwuje się spadek natężenia per-
spektywy teraźniejszej-hedonistycznej.

Analiza korelacyjna rezultatów uzyskanych za pomocą wyniku ogólne-
go Skali Centralności Religijności oraz stylów wchodzących w skład Skali 
Ustosunkowań Interpersonalnych wykazała istnienie pozytywnych związ-
ków o słabej sile zależności między centralnością religijności a stylem pod-
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trzymująco-przesadnie opiekuńczym (rho-Spermana = 0,178, p < 0,05), 
stylem współpracująco-przyjacielskim (rho-Spermana = 0,171, p < 0,05), 
stylem uległo-zależnym (rho-Spermana = 0,248, p < 0,01) i skalą kłam-
stwa (rho-Spermana = 0,235, p < 0,01). Jednocześnie umiarkowanie sil-
ny, ujemny związek odnotowano pomiędzy wynikiem ogólnym religijno-
ści a stylem współzawodnicząco-narcystycznym (rho-Spermana = –0,340, 
p < 0,01). Ujemne, o słabej sile korelacje uzyskano pomiędzy centralnością 
religijności a stylem kierowniczo-autorytatywnym (rho-Spermana = –0,227, 
p < 0,01), stylem buntowniczo-podejrzliwym (rho-Spermana = –0,259, 
p < 0,01) oraz skalą pesymizm, bezradność, „wołanie o pomoc” (rho-Sper-
mana = –0,162, p < 0,05). Centralność zmiennej religijności nie wykazuje 
istotnej relacji ze stylem wycofująco-masochistycznym, stylem agresywno-
-sadystycznym, skalą samoakceptacji oraz skalą mierzącą poziom zaradności, 
realizmu i względnej autonomii.

Tabela 4. Korelacja pomiędzy wynikiem ogólnym religijności a samooceną (N = 190)

Samoocena
Religijność – Wynik Ogólny –0,105

*p < 0,05 **p < 0,01.

Powyższa analiza statystyczna wykazała brak istotności współczynnika ko-
relacji rho-Spermana pomiędzy wynikiem ogólnym religijności a samooceną. 
Nie istnieje zależność pomiędzy badanymi zmiennymi.

Tabela 3. Macierz korelacji dla wyniku ogólnego religijności i poszczególnych sty-
lów funkcjonowania społecznego

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Re-
ligij-
ność- 
Wynik 
Ogól-
ny

-0,227** 0,178* 0,171* 0,248** 0,076 -0,259** -0,082 -0,340** 0,020 0,235** 0,133 -0,162*

*p < 0,05 **p < 0,01.

Adnotacja: 1- kierowniczo-autorytatywny; 2- podtrzymująco-przesadnie opiekuńczy; 3- współ-
pracująco-przyjacielski; 4- uległo-zależny; 5- wycofująco-masochistyczny; 6- buntowniczo-po-
dejrzliwy; 7- agresywno-sadystyczny; 8- współzawodnicząco-narcystyczny; 9- Samoakceptacja; 
10- Skala kłamstwa; 11- Zaradność, realizm, względna autonomia; 12- Pesymizm, bezradność, 
‘’wołanie o pomoc’’.
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W poniższych tabelach przedstawiono modele regresji krokowej postępują-
cej dla wybranych stylów ustosunkowania interpersonalnego. Z uwagi na oka-
załość materiału empirycznego zdecydowano zaprezentować jedynie wybrane 
modele predykcji.

Tabela 5. Podsumowanie modelu regresji dla stylu kierowniczo-autorytatywnego

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 3,786 1,153 3,28 0,001
Modlitwa –0,549 0,167 –0,366 0,111 –3,29 0,001
Styl neurotyczny 0,168 0,070 0,394 0,165 2,39 0,018
Przekonania reli-
gijne 0,360 0,168 0,236 0,110 2,15 0,033

R = 0,32421858 R2 = 0,10511769, Skorygowane R2 = 0,09060608, F(3,185) = 7,2437, p < 0,001.

Podane w powyższej tabeli dane, pozwalają stwierdzić, że najsilniejszą moc 
predykcyjną dla stylu kierowniczo-autorytatywnego miał wymiar modlitwy Skali 
Centralności religijności (Beta = –0,549, p = 0,001). Można wnioskować, że im 
częściej jednostka nawiązuje indywidualny dialog z Bogiem tym mniejsze jest 
natężenie stylu kierowniczo-autoratytywnego. Umiarkowanie silnym predykto-
rem okazała się podskala przekonania religijne (Beta = 0,360, p = 0,033). Wnio-
ski wyciągnięte na tej podstawie można sformułować w taki sposób, że im więk-
szy jest stopień pewności człowieka co do treści religijnych tym bardziej będzie 
preferował zachowania charakterystyczne dla stylu kierowniczo autorytatywne-
go. Neurotyczne mechanizmy obronne stanowią słaby predyktor dla powyższego 
stylu interpersonalnego (Beta = 0,168, p = 0,018). Cały model regresji jest istot-
ny statystycznie (F = 7,2437, p < 0,001) i wyjaśnia 9% wariancji.

Tabela 6. Podsumowanie modelu regresji dla stylu podtrzymująco-przesadnie opiekuń-
czego

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 5,586 0,960 5,82 0,001
Doświadczenie 
religijne 0,304 0,093 0,172 0,053 3,27 0,001

Styl dojrzały 0,153 0,071 0,293 0,137 2,14 0,034
Zainteresowanie 
problematyką 
religijną

–0,129 0,092 –0,086 0,062 –1,40 0,164

R = 0,26966224 R2 = 0,07271772,Skorygowane R2 = 0,05768071 F(3,185) = 4,8359 p < 0,01.
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Jak wynika z tabeli 6 wymiarami mającymi największy udział w dyskrymi-
nowaniu stylu podtrzymująco-przesadnie opiekuńczego są doświadczenie reli-
gijne (Beta = 0,304, p = 0,001) oraz dojrzały styl funkcjonowania obronnego 
(Beta = 0,153, p = 0,034). Na podstawie tych dwóch charakterystyk ujętych 
w modelu, można w 5% wyjaśnić zmienność stylu podtrzymująco-przesad-
nie opiekuńczego.

Tabela 7. Podsumowanie modelu regresji dla stylu współpracująco-przyjacielskiego

Predyktory b* Błąd 
stand. b* B Błąd 

stand. b t(104) P

W. wolny 3,870 0,783 4,94 0,001
Kult 0,683 0,130 0,327 0,062 5,25 0,001
Modlitwa –0,444 0,131 –0,210 0,062 –3,38 0,001
Styl dojrzały 0,432 0,226 0,749 0,392 1,91 0,058
Styl niedojrzały –0,312 0,226 –0,518 0,375 –1,38 0,169

R = 0,41843941 R2 = 0,17509154 Skorygowane R2 = 0,15715875 F(4,184) = 9,7638 p < 0,001.

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż dwa wymiary centralności religijno-
ści mają 15% udziału w predykcji zmienności stylu współpracująco-przyjaciel-
skiego. Kult jest istotnym predyktorem, a kierunek zależności jest wprost pro-
porcjonalny (Beta = 0,683, p = 0,001). Im bardziej jednostka odczuwa udział 
w nabożeństwach religijnych jako ważne tym większe nasilenie stylu współpra-
cująco-przyjacielskiego. Sytuacja prezentuje się odwrotnie w przypadku wymiaru 
modlitwy – im większe natężenie praktyk indywidualnego, modlitewnego kon-
taktu z Bogiem tym, w mniejszym stopniu akcentują się zachowania charaktery-
styczne dla stylu współpracująco-przyjacielskiego (Beta = –0,444, p = 0,001).

Tabela 8. Podsumowanie modelu regresji dla stylu uległo-zależnego

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 5,494 0,463 11,86 0,001
Kult 0,318 0,069 0,205 0,045 4,59 0,001

R = 0,31795906 R2 = 0,10109796 Skorygowane R2 = 0,09629100 F(1,187) = 21,032 p < 0,001.

Z powyższego modelu statystycznego można wnioskować, że jedynym istot-
nym predyktorem, wyjaśniającym 9% wariancji stylu uległo-zależnego, jest wy-
miar kult (Beta = 0,318, p = 0,001). Im większe jest społeczne zakorzenienie re-
ligijności tym jednostka jest bardziej uległo-zależnie ustosunkowana społecznie.
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Tabela 9. Podsumowanie modelu regresji dla stylu współzawodnicząco-narcystycznego

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) P

W. wolny 5,169 0,545 9,49 0,001
Modlitwa –0,619 0,206 –0,340 0,113 –3,01 0,003
Przekonania reli-
gijne 0,446 0,166 0,240 0,089 2,69 0,008

Zainteresowanie 
problematyką 
religijną

–0,183 0,090 –0,128 0,063 –2,04 0,043

Kult –0,176 0,133 –0,097 0,074 –1,32 0,189
Doświadczenie 
religijne 0,164 0,155 0,097 0,092 1,06 0,291

R = 0,41982567 R2 = 0,17625360 Skorygowane R2 = 0,15374686 F(5,183) = 7,8312 p < 0,001.

Powyższy model regresji dla stylu współzawodnicząco-narcystycznego, jako 
istotne statystycznie predyktory eksponuje trzy wymiary centralności religij-
ności, które łącznie tłumaczą 15% wariancji tej zmiennej. Najsilniejszym pre-
dyktorem okazała się modlitwa (Beta = –0,619, p = 0,003), kierunek informuje 
nas o tym, że im większe jest nasilenie indywidualnego kontaktu z Bogiem tym 
mniej zaakcentowane w zachowaniu jednostki, są cechy takie jak wyniosłość 
i niezależność oraz wrogość w stosunku do siebie i innych. Kolejnym, ziden-
tyfikowanym wymiarem, o wysokiej sile wpływu na wystąpienie stylu współ-
zawodnicząco-narcystycznego jest podskala dotycząca przekonań religijnych 
(Beta = 0,446, p = 0,008). Na podstawie kierunku zależności możemy ocenić, 
iż im bardziej jednostka jest subiektywnie pewna istnienia rzeczywistości trans-
cendentnej tym więcej w jej zachowaniu interpersonalnym cech, właściwych dla 
stylu współzawodnicząco-narcystycznego. Ostatnią charakterystyką, w sposób 
słaby wpływającą na poziom badanej zmiennej, jest zainteresowanie problematy-
ką religijną (Beta = –0,183, p = 0,043). Powyższy wynik oznacza, że im bardziej 
jednostka poznawczo i intelektualnie konfrontuje się z treściami religijnymi, tym 
w jej działaniu mniej właściwości stylu współzawodnicząco-narcystycznego.

Tabela 10. Podsumowanie modelu regresji dla skali samoakceptacja

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) P

W. wolny 8,066 1,069 7,54 0,001
Styl neurotyczny –0,277 0,070 –0,734 0,186 –3,94 0,001

R = 0,27698612 R2 = 0,07672131 Skorygowane R2 = 0,07178399 F(1,187) = 15,539 p < 0,001.
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Z powyższej tabeli, odczytujemy, że jedynym istotnym statystycznie czynni-
kiem wpływającym na poziom zmiennej samoakceptacja, wyjaśniającym jedno-
cześnie 7% wariancji tej zmiennej jest neurotyczny styl obronny (Beta = –0,277, 
p = 0,001). Siła wpływu jest ujemna co oznacza, że im więcej w repertuarze 
obronnym jednostki jest neurotycznych mechanizmów, tym niższy wynik w skali 
samoakceptacji, który świadczy o wyższym poziomie jej samozadowolenia.

W celu poszukiwania uwarunkowań perspektywy temporalnej w ramach re-
ligijności oraz stylów funkcjonowania obronnego przeprowadzono regresję kro-
kową postępującą. Szczegółowe wyniki przedstawiono w poniższych tabelach. 
Ze względu na rozległość materiału empirycznego poniżej zamieszczono wy-
brane modele regresji.

Tabela 11. Podsumowanie modelu regresji dla perspektywy przeszłościowo-negatywnej

Predyktory b* Błąd 
stand. b* b Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 3,353 0,251 13,38 0,001
Styl neurotyczny –0,628 0,240 –0,372 0,142 –2,61 0,010
Styl dojrzały 0,469 0,240 0,290 0,149 1,95 0,052

R = 0,22729036 R2 = 0,05166091 Skorygowane R2 = 0,04146371 F(2,186) = 5,0662 p < 0,001.

Powyższy model regresji zidentyfikował neurotyczne mechanizmy obronne 
(Beta = –0,628, p = 0,010) jako jedyny, istotny statystycznie predyktor, wyja-
śniający 4% zmienności przeszłościowo-negatywnej perspektywy temporal-
nej. Rozpatrując uzyskany wynik można powiedzieć, że im wyższy poziom 
wyniku w zakresie neurotycznego funkcjonowania obronnego, tym nasilenie tej 
perspektywy temporalnej jest słabsze.

Tabela 12. Podsumowanie modelu regresji dla perspektywy teraźniejszej-hedonistycznej

Predyktory b* Błąd 
stand. b* B Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 3,869 0,121 31,93 0,001
Religijność-wynik 
ogólny –0,594 0,188 –0,019 0,006 –3,15 0,002

Doświadczenie 
religijne 0,239 0,188 0,035 0,028 1,27 0,207

R = 0,38141962 R2 = 0,14548092 Skorygowane R2 = 0,13629255 F(2,186) = 15,833 p < 0,001.

Analiza regresji dla perspektywy teraźniejszej-hedonistycznej ukazała, że 
tylko wynik ogólny centralności religijności (Beta = –0,594, p = 0,002) ma swój 
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udział w zmienności wyników tej zmiennej (13%). Kierunek zależności wska-
zuje, że im bardziej religijność jest centralnym konstruktem osobowości, tym 
niższe jest natężenie perspektywy teraźniejszej-hedonistycznej.

Tabela 13. Podsumowanie modelu regresji dla perspektywy przyszłej

Predyktory b* Błąd 
stand. b* B Błąd 

stand. b t(104) p

W. wolny 2,455 0,209 11,74 0,001
Styl neurotyczny 0,321 0,069 0,151 0,032 4,67 0,001
Kult 0,146 0,069 0,020 0,009 2,12 0,036

R = 0,34682848 R2 = 0,12029000 Skorygowane R2 = 0,11083075 F(2,186) = 12,717 p < 0,001.

Dla perspektywy przyszłej, zespół dwóch zmiennych tj. styl neurotyczny 
(Beta = 0,321, p = 0,001) oraz kult (Beta = 0,146, p = 0,036) wyjaśnia 11% 
zmienności, dla całej grupy badawczej. Kierunek zależności mówi o tym, że im 
intensywniejsze zachowania związane z kultem oraz natężenie neurotycznych 
obron, tym wyższy będzie poziom przyszłej perspektywy temporalnej osób ba-
danych.

3. Dyskusja wyników

Pierwszy poruszony problem dotyczył różnic w zakresie zmiennych za-
leżnych pomiędzy grupami wyróżnionymi ze względu na konwersję religij-
ną. W grupie osób deklarujących zmianę wyznania w ciągu życia odnotowano 
istotnie niższe wyniki w zakresie perspektywy temporalnej przeszłościowej- 
-pozytywnej oraz w zakresie stylu podtrzymująco-przesadnie opiekuńczego 
i uległo-zależnego, w porównaniu do osób trwających w tym samym, co w ro-
dzinie generacyjnej wyznaniu. Porównanie średnich wyników w obszarze sa-
mooceny nie wykazało istotnych statystycznie różnic, stąd w tym zakresie nie 
potwierdzono hipotezy badawczej.

J. Goldberg i C. Maslach w oparciu o prowadzone badania zaobserwowały 
tendencję do aktywniejszego zaangażowania w życie rodzinne a także w kul-
tywowanie tradycji rodzinnych w ich szerszym rozumieniu, z uwzględnieniem 
większej liczby pokoleń wśród osób uzyskujących wysokie wyniki w perspek-
tywie przeszłościowo-pozytywnej. Co więcej, osadzenie w obyczajowości ro-
dzinnej oraz częste kontakty z członkami rodziny okazały się być związane 
z formułowaniem bardziej konkretnych planów na przyszłość20. Cechami spe-
20 Por. P. Zimbardo, J. Boyd, Paradoks czasu, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2009.
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cyficznymi dla stylu podtrzymująco-przesadnie opiekuńczego są w rozumieniu 
J. M. Stanika21 działania zabarwione przyjaznymi uczuciami do partnera inte-
rakcji. W repertuarze zachowań osoby przejawiającej ten styl funkcjonowania 
są takie formy aktywności, które odzwierciedlają również poczucie odpowie-
dzialności, stanowczości i dominacji. Natomiast styl uległo-zależny obejmuje 
zachowania wyrażające gotowość do pozostawania podległym i podporządko-
wanym w kontekście interpersonalnym.

Na podstawie przytoczonych powyżej rezultatów badań własnych, można 
przypuszczać, że osoby badane, które w swoim życiu dokonały zmiany wyzna-
nia w mniejszym stopniu zinternalizowały zasady obyczajowości rodowej. Ja-
kość więzi rodzinnej może wyrażać się w grupie konwertyków w postaci za-
chowań niekonwencjonalnych, odmiennych niż zakładałyby normy danej grupy 
społecznej. Pozytywna percepcja przeszłości w grupie osób trwających w wy-
znaniu rodziny generacyjnej zdaje się odznaczać w charakterze ustosunkowania 
społecznego w postaci pewności siebie, stanowczości i odpowiedzialności, któ-
re można rozumieć jako manifestację trwałego zakorzenienia w tradycji, dające-
go poczucie stabilności i bezpieczeństwa.

Kryzys religijny postrzegany jest jako destruktywny dla systemu religijnych 
wartości22, bądź jako szansa na pogłębienie religijnego przeżywania związanego 
ze zmianą kierunku religijnych zachowań oraz pozytywne przemiany w obrębie 
osobowości23. Warto w tym miejscu przytoczyć stanowisko R. Pomianowskie-
go, uznającego kryzys religijny za proces weryfikacji swoich dotychczasowych 
przekonań, w którym istotną funkcję ma pełnić środowisko rodzinne, gdyż od 
klimatu w nim panującego zależy czy finalnie, jednostka ponownie zaakcep-
tuje wartości zaszczepione w procesie wychowania24. Powyższe rozważania 
teoretyczne dotyczące kryzysu religijnego można odnieść do sytuacji konwer-
sji religijnej. Znajdują one ilustrację empiryczną w przeprowadzonej analizie 
porównawczej. Konwersja religijna ma związek z występowaniem zachowań 
w mniejszym stopniu odznaczających się submisyjnością i jednocześnie ze słab-
szym natężeniem pozytywnego nastawienia do przeszłości co może przejawiać 
się w postawie braku uczestnictwa czy zaangażowania w rodzinnych tradycjach 
i rytuałach. Bardziej negatywne, niż pozytywne ustosunkowanie do przeszłości 

21 Por. J.M. Stanik, Skala Ustosunkowań Interpersonalnych, Kielce: Schumacher 1994.
22 Por. Z. Chlewiński [red.], Wybrane zagadnienia z psychologii pastoralnej, Lublin: Redakcja 

Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1989; F. Głód, Kryzys religijny, [w:] 
S. Głaz [red.]. Podstawowe zagadnienia psychologii religii. Kraków: Wydawnictwo WAM 
2006, s. 179-202; J. Szmyd, Osobowość a religia, Warszawa: Wydawnictwo „Książka i Wie-
dza 1979.

23 Zob. M. Nowosielski, Pojęcie i przyczyny powstawania kryzysu religijnego, „Studia Psycholo-
gica UKSW” 12 (2012), s. 95-105

24 Zob. tamże.
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wśród badanych zmieniających w ciągu życia wyznanie, spowodowane może 
być ujemnym wartościowaniem zdarzeń ze swojej historii życia. Może to być 
właśnie kryzys związany z modyfikacją systemu wartości, wywołany przez ja-
kieś wydarzenie. Osoby, które w ciągu życia zmieniły wyznanie, częściej niż 
osoby trwające w wyznaniu rodowym doświadczają poczucia krzywdy i zawo-
du, mają skłonność do myśli ruminacyjnych oraz przede wszystkim częściej 
przetwarzają w myślach przykre doświadczenia.

Kolejna, sformułowana hipoteza badawcza zakładała, że wynik ogólny cen-
tralności religijności koreluje z percepcją siebie, stylem funkcjonowania spo-
łecznego oraz perspektywą temporalną. Przeprowadzona analiza korelacyjna 
nie ukazała istotnego związku pomiędzy centralnością religijności a samooceną. 
Jednocześnie odnotowano iż centralne umiejscowienie konstruktu religijności 
współistnieje z mniejszym nasileniem perspektywy temporalnej teraźniejszej-
-hedonistycznej. Na płaszczyźnie eksploracji związku religijności ze stylem 
funkcjonowania interpersonalnego zaobserwowano liczne, istotne statystycz-
nie korelacje.

Hedonistyczna orientacja na teraźniejszość ma w sobie mocno akcentowaną 
komponentę percepcyjną i wiąże się z upodobaniem do doświadczania wyłącz-
nie przyjemności, w rozumieniu zmysłowym. To co charakterystyczne dla osób 
nastawionych hedonistycznie, to koncentracja na bieżącym czerpaniu przyjem-
ności, pozbawiona namysłu nad wpływem swojego postępowania na przyszłość 
oraz nieuwzględnianie konsekwencji płynących z przeszłych doświadczeń25. 
Przedstawiona na podstawie wielu badań empirycznych sylwetka osoby hedoni-
stycznie zorientowanej na teraźniejszość staje w sprzeczności z wykreowanym 
obrazem jednostki religijnej. Fundamentalnym założeniem obecnym w dok-
trynach największych religii świata jest perspektywa długoterminowa, czyli 
oczekiwanie na życie wieczne. Korzystanie z przyjemności życia opartych na 
zaspokajaniu potrzeb cielesnych jest sankcjonowane oraz uznane za grzeszne. 
Charakterystyczna dla hedonistów spontaniczność i trudność w konstruowaniu 
planów na przyszłość stanowić może kolejną trudność w zaadaptowaniu się do 
życia w ramach danej religii. Uzyskany wynik analizy może służyć jako po-
twierdzenie głęboko osadzonego oraz powszechnego niezależnie od wyznania 
poczucia odpowiedzialności za swoje działanie wśród osób religijnych. Funkcję 
stymulującą, zdaje się mieć wizja nagrody bądź kary w postaci dostąpienia zba-
wienia, niejako oddalonej gratyfikacji lub wiecznego potępienia. Jednostki reli-
gijne (z centralnie położonym konstruktem religijności) niepodważalnie cechuje 
szacunek i uznanie wobec systemu norm i wartości nałożonego przez daną reli-
gię, które przeciwne są postawie hedonistycznej.
25 Por. M. Sobol-Kwapińska, Żyć chwilą? Postawy wobec czasu a poczucie szczęścia, Lu-

blin: Wydawnictwo KUL 2007.
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Centralność religijności okazała się być jedynym istotnym predyktorem dla 
perspektywy teraźniejszej-hedonistycznej. Kierunek prognozy jest analogiczny 
do uzyskanej korelacji. Potwierdza to sformułowaną powyżej tezę, że central-
ne umiejscowienie religijności w systemie konstuktów osobistych determinuje 
sposób percepcji czasu. Sposób tego oddziaływania można opisać jako odległy 
od poszukiwania łatwych rozwiązań i koncentracji na beztroskim doświadcza-
niu przyjemności. Jednostki religijne przywiązują dużą wagę do konsekwencji 
własnych działań, spontaniczne impulsy prawdopodobnie są tonizowane przez 
obecną w tle świadomość bożej obecności. Doktryna religijna, której zasady 
obecne są w procesie wychowania prawdopodobnie ma wpływ na wykształce-
nie orientacji temporalnej. Szczególnie, głęboko zakorzenione wartości chrze-
ścijańskie, definicja grzechu czy perspektywa życia wiecznego.

Wyniki badań własnych wskazują na istotne oddziaływanie religijności na 
styl funkcjonowania społecznego osób poddanych badaniu. Na podstawie ana-
lizy korelacyjnej można stwierdzić, iż centralność religijności w systemie kon-
struktów osobistych jednostki minimalizuje w sytuacji interpersonalnej zacho-
wania wrogie i antyspołeczne, rywalizacyjne, naznaczone podejrzliwością oraz 
te o charakterze przywódczym. Natomiast sprzyja manifestowaniu przyjaznych 
uczuć w kontaktach interpersonalnych, gotowości do kompromisu, działań za-
chęcających do współpracy oraz tendencji do uległości i podporządkowania się. 
Powyższe wyniki dowodzą, że nadrzędność religijności w systemie konstruk-
tów osobistych oddziałuje na sferę relacji interpersonalnych jednostki. Do po-
dobnych implikacji doprowadziły badania R. Jaworskiego26, u podstaw których 
spoczywała koncepcja religijności personalnej i apersonalnej. Wyniki wskazały 
na większą otwartość i postawę zrozumienia oraz akceptacji innych ludzi, osób 
przejawiających religijność personalną. Jednostki z religijnością apersonalną 
z kolei, są bardziej dominujące w relacji z innymi ludźmi, cechuje je nastawie-
nie agresywne, podejrzliwe oraz brak zaangażowania społecznego.

Modele prognozujące wystąpienie zachowań charakterystycznych dla stylu 
kierowniczo-autorytatywnego oraz współzawodnicząco-narcystycznego pozwo-
liły stwierdzić, że najsilniejszym wskaźnikiem obu postaw jest wymiar modli-
twy. Okazuje się, że im bardziej jednostka jest zaangażowana w indywidualny 
dialog z Bogiem, tym rzadziej przejawia w zachowaniu postawę dominacji. Mo-
dlitwa jest formą indywidualnego kontaktu z rzeczywistością transcendentalną, 
wyrazem zaufania oraz oddania się i podległości27. W modlitwie okazuje się 
swoją mniejszość, słabość, zarówno prosząc Boga o łaskę jak i za nią dzięku-
jąc. Subiektywna pewność w stosunku do treści religijnych ma znaczenie dla 
26 Por. R. Jaworski, Psychologiczne korelaty religijności personalnej, Lublin: KUL 1989. 
27 Zob. K. Wojtasik, Modlitwa, [w:] S. Głaz [red.]. Podstawowe zagadnienia psychologii religii, 

s. 354-365.
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poczucia wyższości i społecznej kompetencji. Wymiar modlitwy jest jednocze-
śnie wyrazem wykorzystania potencjału zawartego w przekonaniach religij-
nych28. Badani prezentujący ustosunkowanie kierowniczo-autorytatywne oraz 
współzawodnicząco-narcystyczne mogą być przekonani o istnieniu Boga i to 
poczucie obecności jest w takim stopniu wystarczające, że nie odczuwają po-
trzeby nawiązywania osobistego kontaktu z Istotą Wyższą. Tożsamość istotnych 
predyktorów obu stylów funkcjonowania interpersonalnego potwierdza ich po-
dobieństwo w zakresie przejawianych zachowań, wzorzec współzawodnicząco-
-narcystyczny obejmuje dodatkowo element wrogości w obszarze dominacji29.

Najsilniejszą wartość predykcyjną dla stylu podtrzymująco-przesadnie opie-
kuńczego miał wymiar doświadczenia religijnego. Jednostki, które na co dzień 
odczuwają bożą obecność oraz interwencję w swoje życie wykazują postawę 
zrozumienia i troski wobec innych. W literaturze przedmiotu można znaleźć 
tezy uzupełniające uzyskane rezultaty. Doświadczenie obecności transcendent-
nej w codziennym życiu sprzyja pozytywnemu odniesieniu do świata przejawia-
jącemu się w otwartości oraz dążeniu do harmonii30.

Zestawienie wymiarów wyjaśniających postawę współpracująco-przyjaciel-
ską pozwala stwierdzić, że duże znaczenie predykcyjne mają dla niej rytuały 
religijne osadzone na fundamencie wspólnotowego zaangażowania. To znaczy 
społeczny wymiar religijności i poczucie jego ważności odzwierciedla się w po-
stawie akceptacji wobec drugiego człowieka oraz nawiązywaniu relacji opar-
tych na emocjonalnym rezonowaniu. Przeciwnie, zaangażowanie w jednostko-
we formy kultu takie jak modlitwa nie wzmacnia nastawienia na współdziałanie 
i dążenie do kompromisowych rozwiązań.

Ustalając kolejny model podjęto próbę wyodrębnienia czynników istotnych 
dla predykcji uległo-zależnego stylu funkcjonowania społecznego. Jedynym 
istotnym predyktorem okazał się wymiar kultu. Zakorzenienie we wspólnocie 
religijnej, możliwość uzyskania wsparcia ze strony innych wiernych oraz waż-
ność bliskości innych ludzi w czynnościach rytualnych jest charakterystyczne 
dla jednostek podatnych na wchodzenie w relacje niesymetryczne, wyrażające 
niesamodzielność i podporządkowanie. Na zasygnalizowanie zasługuje sfera 
negatywnych konsekwencji wynikających z kreowania postawy uległości po-
przez grupowe formy kultu, gdyż powstaje niebezpieczeństwo manipulacji za 
pośrednictwem grupy wyznaniowej, na członków submisyjnych, gotowych do 
posłuszeństwa wobec autorytetu.

28 Zob. B. Zarzycka, Skala Centralności Religijności Stefana Hubera, „Roczniki Psychologiczne” 
10 (2007), s. 133-157.

29 J.M. Stanik, Skala Ustosunkowań Interpersonalnych, Kielce: Schumacher 1994.
30 J. Król, S. Głaz, Doświadczenie religijne, [w:] S. Głaz [red.] Podstawowe zagadnienia psycho-

logii religii, s. 203-224.
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Zakończenie

Przeprowadzone analizy doprowadziły do satysfakcjonujących odpowiedzi 
na pytania badawcze, wskazując na ważną rolę religijności oraz funkcjonowa-
nia obronnego w dyskryminowaniu postaw wobec otoczenia, percepcji czasu 
a także siebie. Wykazano, ze konfiguracja wymiarów religijności pozwala pro-
gnozować występowanie poszczególnych postaw wobec otoczenia społecz-
nego. Ponadto, dowiedziono, że autonomia konstruktu religijności zmniejsza 
prawdopodobieństwo hedonistycznego stosunku do rzeczywistości.

Poziom wyjaśniania wariancji zmiennych zależnych pozostawia przestrzeń 
do dalszych poszukiwań. Zaprezentowane rezultaty badań potwierdziły istotny 
udział religijności w kreowaniu relacji interpersonalnych oraz nastawienia wo-
bec czasu, jednak złożoność czynników warunkujących ludzkie doświadczanie 
nie pozwala na objaśnienie funkcjonowania jedynie za pomocą konstruktu reli-
gijności i jej wymiarów oraz jakością stosowanych obron. Oprócz nich istnieje 
jeszcze wiele innych, które nie zostały uwzględnione w tym badaniu, na przy-
kład czynniki środowiskowe związane z klimatem rodzinnym i wychowaniem 
oraz temperament.

Badania własne pozwoliły również na potwierdzenie pozytywnych skut-
ków stosowania szerokiego wachlarza reakcji obronnych w postaci pozytyw-
nego nastawienia wobec przeszłości, orientacji na przyszłość oraz postawie 
otwartości i afiliacji wobec innych ludzi. Oszacowano również moc predyk-
cyjną niedojrzałych reakcji obronnych w przewidywaniu poziomu samooceny. 
W obliczu przedstawionych wyników badań należy mieć świadomość koniecz-
ności dalszej weryfikacji empirycznej zagadnienia wpływu stosowania mecha-
nizmów obronnych na funkcjonowanie człowieka.

Duże znaczenie dla uzyskanych wyników mogło mieć wewnętrzne zróżnico-
wanie grupy badawczej. Podobne porównania warto by dokonać na każdej z grup 
wyznaniowych oddzielnie, co wiązałoby się ze zgromadzeniem obszerniejszego 
materiału empirycznego. Na uwadze należy mieć fakt, iż eksploracja takiego za-
gadnienia znajduje się na styku nauk psychologicznych i religioznawstwa.

Streszczenie

Niniejsza praca oraz przeprowadzone w jej ramach badanie ma na celu zgłębienie 
zagadnienia wpływu religijności oraz określonego stylu obronnego na percepcją siebie, 
innych i czasu, z jednoczesnym uwzględnieniem konwersji religijnej.

Grupę badawczą stanowiły 192 osoby. Do pomiaru religijności wykorzystano Skalę 
Centralności Religijności (C-15). Styl funkcjonowania obronnego mierzono za pomocą 
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Kwestionariusza Stylu Obrony (DSQ-40), samoocenę – Skalą Samooceny (SES), styl 
funkcjonowania społecznego – Skalą Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) oraz per-
spektywę percepcji czasu – Kwestionariuszem Postrzegania Czasu (ZTPI).

Zgodnie z oczekiwaniem analiza uzyskanych wyników wykazała różnice pomiędzy 
grupami wyróżnionymi ze względu na konwersję religijną. Zaobserwowano, że osoby 
badane, które deklarują takie samo, jak w rodzinie generacyjnej wyznanie, w zakresie 
przeszłościowo-pozytywnej perspektywy postrzegania czasu oraz podtrzymująco-prze-
sadnie opiekuńczego i uległo-zależnego stylu funkcjonowania interpersonalnego, uzy-
skują wyższe wyniki niż osoby, które w ciągu życia zmieniły wyznanie. Wyniki analiz 
pokazały także liczne korelacje między wymiarami religijności a stylami społecznego 
funkcjonowania oraz percepcją czasu. Zidentyfikowano, że wraz z nasileniem central-
ności konstruktu religijności zmniejsza się natężenie postawy buntowniczo-podejrzliwej 
oraz współzawodniczaco-narcystycznej oraz perspektywy czasu teraźniejszej-hedoni-
stycznej. Odnotowano również, że stosowanie mechanizmów obronnych sprzyja orien-
tacji temporalnej na przyszłość oraz pozytywnemu postrzeganiu przeszłych zdarzeń. 
Mechanizmy obronne oraz wymiary centralności religijności okazały się istotnymi pre-
dyktorami większości stylów społecznego funkcjonowania oraz perspektyw temporal-
nych i samooceny.

Słowa kluczowe: religijność, style funkcjonowania obronnego, samoocena, perspekty-
wa temporalna, relacje interpersonalne.

Abstract

Religiosity and styles of defense to perception of oneself, 
other and time.

This thesis and research carried out in its framework is to explore the impact of reli-
gious issues and a particular style of defensive perception of self, others, and time, while 
taking into account religious conversion.

The research group contained 192 people. The level of religiosity was measured by 
Centrality Religiosity Scale (C-15). The functioning of defensive style was distinguished 
through Defense Style Questionnaire (DSQ-40), self-esteem by Self-Esteem-Scale (SES), 
style of social functioning by Scale of Interpersonal Behavior (SUI) and the prospect of 
time perception by Zimbardo Time Perceptive Inventory.

As expected, analysis of the results showed differences between two groups, divided 
according to religious conversion. It has been observed that subjects who declared the 
same confession as in the family generation, in terms of past- positive perspective of time 
and supporting- overly caring and submissive- dependent style of interpersonal function-
ing, achieved higher results than those who have changed profession (religion) during 
their lifetime.
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The results of the analysis showed variety of selection relationships between dimen-
sions of religiosity and styles of social functioning and the perception of time. It was 
identified that with increasing centrality of religiosity construction the intensity of rebel-
lious- suspicious attitiudes was reduced as well as competitively-narcissistic and present 
hedonistic – temporal orientation. It was also noted that the usege of defensive mecha-
nisms influenced temporal orientation for the future and the positive perception of past 
events. Defensive mechanisms and the dimensions of the centrality of religiosity turned 
out to be significant predictors of most styles of social functioning, temporal perspectives 
and self-esteem.

Keywords: religiosity, defensive style of functioning, self-esteem, temporal perspective, 
interpersonal relations.
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Szczecin

Wartościowanie płciowości i seksualności 
w religiach monoteistycznych.

Założenia doktrynalne a rzeczywistość empiryczna

Wstęp

Założenia doktrynalne poszczególnych religii w zdecydowany sposób 
określają ich stosunek dotyczący płciowości człowieka oraz jego seksualno-
ści. Święte księgi, stanowiące źródła wiary, określają role społeczne i zadania 
przypisane kobiecości i męskości. Jednocześnie też w sposób ściśle określony 
umiejscawia się w tych źródłach istotę seksualności człowieka oraz zakazy i na-
kazy regulujące powinności wyznawców w zakresie podejmowanych przez nich 
zachowań w tej sferze życia.

Pierwszym celem artykułu jest analiza założeń doktrynalnych poszczegól-
nych religii monoteistycznych (chrześcijaństwa, judaizmu i islamu) dotyczą-
cych istoty płciowości – kobiecości i męskości oraz zagadnień związanych 
z seksualnością człowieka2. Drugim celem jest poznanie rzeczywistych po-
staw wyznawców tych religii lub konfesji wobec płciowości i seksualności, 
mierzonych za pomocą badań empirycznych.

1. Płciowość i seksualność w chrześcijaństwie

1.1. Wartościowanie płciowości i seksualności w katolicyzmie

W dokumentach Kościoła katolickiego problematyka płciowości i seksual-
ności człowieka zajmuje ważne miejsce3. Seksualność traktowana jest jako in-

1 Marta Komorowska-Pudło – dr, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: marta.komorowska-pudlo@usz.edu.pl.

2 W odniesieniu do konfesji chrześcijańskich, omawiana problematyka zostanie przedstawiona 
odrębnie dla katolicyzmu, prawosławia i protestantyzmu.

3 Zob. Paweł VI, Encyklika Humane Vitae. O zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ży-
cia ludzkiego (HV), Watykan 1968; Jan Paweł II, Familiaris Consortio, Adhortacja Apostolska. 
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tegralny składnik natury ludzkiej, który wyraża się w zróżnicowaniu płciowym, 
w kobiecości i męskości4.

W religii katolickiej kobieta i mężczyzna są sobie równi jako osoby, ze 
szczególnym podkreśleniem ich godności wynikającej z płci, wzajemnego 
szacunku wobec decyzji wiążących się ze sferą płciowości i sposobów jej wy-
rażania. Wiąże się to z dziełem stworzenia obojga na obraz i podobieństwo 
Boga5. Zadania kobiety i mężczyzny to wzajemne pomaganie sobie i uzupeł-
nianie się6.

Według nauki Kościoła katolickiego płciowość jest darem danym człowie-
kowi i powinna być podporządkowana miłości małżeńskiej mężczyzny i ko-
biety7. Sfera seksualna pozwala na realizację celu małżeństwa, jakim jest dobro 
małżonków i przekazywanie życia8. Dla Kościoła katolickiego seksualność jest 
ważną sferą w życiu człowieka, ale „zarezerwowaną” tylko dla małżonków9, 
których wzajemne współżycie powinno charakteryzować się wyłącznością10 
i opierać na uszanowaniu wzajemnej godności11.

W katolicyzmie nieakceptowane są: przed- i pozamałżeńska aktywność 
płciowa (w tym współżycie płciowe w małżeństwie niesakramentalnym12), ma-
sturbacja, kohabitacja, homoseksualizm, pornografia, prostytucja, oddzielanie 
miłości od seksu13.

1.2. Wartościowanie płciowości i seksualności w prawosławiu

Kobiety i mężczyźni mają w prawosławiu jednakowy status, są sobie równi 
i podobnie „powołani do realizacji swojego człowieczeństwa, do zbliżania się 
ku Boskiej doskonałości”14. Kobieta, poprzez tworzenie wspólnoty małżeńskiej 
i rodzinnej oraz dbałość o jakość jej funkcjonowania, pełni według prawosławia 
szczególną rolę w procesie zbawiania siebie, męża i dzieci, a przez to w proce-

O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (FC), Rzym 1981; Jan Paweł II, 
Encyklika Evangelium Vitae. O wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (EV), Rzym, 1995.

4 Por. W.B. Skrzydlewski, Etyka seksualna. Przemiany i perspektywy, Kraków: Wydawnictwo M 
1999, s. 19.

5 Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK), Poznań: Pallotinum 1994, nr 369, 357; FC nr 11, 19.
6 KKK nr 371-373.
7 Tamże, nr 2360-2363.
8 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, Lublin: TN KUL 2001, s. 201-212.
9 KKK nr 2349, 2362, 2364, 2365.
10 FC nr 11.
11 K. Wojtyła, Miłość i odpowiedzialność, s. 30-36.
12 FC nr 82, 84.
13 KKK nr 2211, 2352, 2354, 2355, 2357-2359, 2380, 2381, 2396.
14 M. Miklicz, Kobieta w prawosławiu, [w:] Kobiety i religie, K. Leszczyńska, A. Kościańska 

[red.], Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006, s. 51.
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sie zbawiania świata. Małżonka i matka zasługuje na większe uznanie niż ko-
bieta, która nie żyje w małżeństwie i nie posiada rodziny15. Prawosławie respek-
tuje od kobiet przestrzegania tzw. okresów nieczystości w trakcie menstruacji 
i w 40 dni po porodzie. W tym czasie nie powinna mieć ona kontaktu z prze-
mienionymi chlebem i winem, z Krzyżem, Ewangelią, ikonami, ze świętymi 
olejami oraz z ołtarzem, na którym sprawowana jest Eucharystia16.

W filozofii i teologii prawosławia podkreśla się, że ciało i seks w relacjach 
małżeńskich służy ich współdziałaniu i rozwojowi. Wyznawców tej religii ce-
chuje wyrozumiałość i tolerancyjne nastawienie do spraw seksu17. Płciowość to 
ważny element osobowości człowieka, a akt seksualny to jedność zmysłowo-
-psychiczno-duchowa, służąca zbliżeniu dwojga ludzi18. „Płeć jest źródłem ży-
cia, zwycięstwem nad śmiercią, bo mąż i żona żyją w dzieciach. Ciało i płeć 
są świętością”19. Współżycie seksualne małżonków może odbywać się nie tylko 
w celach prokreacyjnych, a tzw. namiętności ciała nie są szczególnie potępiane, 
gdyż świadczą o niskim poziomie uduchowienia materii. Homoseksualizm nie 
jest w prawosławiu akceptowany20.

1.3. Wartościowanie płciowości i seksualności w protestantyzmie

Kobieta jest w luteranizmie równa mężczyźnie, choć zdarza się, że czasa-
mi jej rola jest umniejszana. Zajmuje równoprawne miejsce obok mężczyzny, 
ma podobne do męża prawo do rozwoju własnych talentów, do podejmowania 
pracy zawodowej, do podejmowania samodzielnych decyzji, do budowania wła-
snego autorytetu w dziedzinie nauki i wiedzy21.

Współżycie seksualne w protestantyzmie traktowane jest jako natural-
ny aspekt wzajemnej relacji kobiety i mężczyzny w małżeństwie22. Jan Kal-
win traktował „stosunek seksualny za akt godny szacunku i w pewnym sensie 
święty”23.

15 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ja-
giellońskiego 2002, s. 112.

16 Tamże, s. 57.
17 Z. Lew-Starowicz, Seks w kulturach świata, Wrocław: Ossolineum 1987, s. 87.
18 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia erotyki, Warszawa: MUZA SA 2004, s. 133.
19 Tamże.
20 Tamże.
21 M. Golec, Pozycja kobiety w Kościele luterańskim – religijne determinanty sposobu postrzega-

nia płci, [w:] Kobiety i religie, K. Leszczyńska, A. Kościańska [red.], Kraków: Zakład Wydaw-
niczy NOMOS 2006, s. 71-73.

22 P. Jaskóła, Problem małżeństwa w relacjach ewangelicko-rzymskokatolickich, Opole: Redakcja 
Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2013, s. 59.

23 C. Bishop, Dusza i seks, Warszawa: Świat Książki 1997, s. 96.
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Z analizy literatury wynika, że protestanccy duchowni niewiele uwagi po-
święcają nieheteroseksualnym zachowaniom swoich wiernych oraz innym prak-
tykom związanym z seksualnością24.

2. Płciowość i seksualność w judaizmie

Rodzina w judaizmie opiera swoje funkcjonowanie m.in. na określonym 
systemie rytualnych nakazów i zakazów odnoszących się do płci osób ją two-
rzących25. W przepisach prawnych Tory mężczyzna i kobieta są sobie równi26. 
Tymczasem religia oraz związane z nią rytuały wyznaczają w rodzinach orto-
doksyjnych i konserwatywnych odmienne zadania oraz zasady zachowania się 
dla żyjących w nich kobiet i mężczyzn. Mężczyźni zajmują się pracą i nauką, 
a kobiety głównie domem i rodziną. Oddają się one działaniom małżeńskim 
skierowanym na prokreację, macierzyństwo i prowadzenie gospodarstwa do-
mowego dla męża, dla rodzących się w nim dzieci i dla siebie27. Status kobiety 
żydowskiej w strukturze społecznej jest z jednej strony raczej niski, choć z dru-
giej strony okazuje się ona niezastąpiona w dbałości o spójność rodziny oraz 
do przechowywania i przekazywania kolejnym pokoleniom tradycji rodzinnych 
i religijnych28.

Judaizm to religia, w której kobiety poddawane są systematycznie szcze-
gólnie trudnym dla nich doświadczeniom związanym z ich intymnością. Odno-
szą się one do tzw. okresów nieczystości. Tzw. „oddalenie” (nidda) obejmuje 
kobiety w czasie menstruacji (przez siedem dni krwawienia i siedem tzw. dni 
„białych” po ustaniu krwawienia) i w czasie połogu (po urodzeniu syna – 40 
dni, a córki – 80 dni)29. W tym czasie uznawane są za nieczyste, a oznacza to 

24 Tamże, s. 97.
25 K. Stańczak-Wiślicz, Czy można pogodzić feminizm z praktyką religijną? Dylematy femini-

stycznej teologii judaizmu, [w:] Kobiety i religie, K. Leszczyńska, A. Kościańska [red.], Kra-
ków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006, s. 249.

26 M. Friedman, Tradycja rodzinna w judaizmie, [w:] Rodzina w wielkich religiach świata, J. Ki-
jas [red.], Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1999, s. 55.

27 D. de La Maisonneuve, Judaizm, Warszawa: Dialog 2010, s. 81-84.
28 M. Friedman, Tradycja rodzinna w judaizmie, s. 55-56; B. Arcimowicz, Kobieta w religii – ju-

daizm i karaimizm oraz ich wpływ na rolę kobiety w społeczności, „Kultura i społeczeństwo” 
(2008) nr 3, s. 113; K. Stańczak-Wiślicz, Czy można pogodzić feminizm z praktyką religijną?, 
s. 252-253.

29 F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, s. 89; B. Arcimowicz, Kobieta w religii…, 
s. 115-116; A. Szwed, Ta, która spogląda na króla. Rola kobiety w tradycyjnym judaizmie, [w:] 
Kobiety i religie, K. Leszczyńska, A. Kościańska [red.], Kraków: Zakład Wydawniczy NO-
MOS 2006, s. 22-24; P. Piekarski, Między Benares a Jerozolimą. Kilka uwag o podobieństwach 
pomiędzy hinduizmem a judaizmem, „Estetyka i Krytyka” (2011) nr 23, s. 252-253.
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dla nich zakaz kontaktowania się z innymi osobami i przedmiotami, zakaz skła-
dania ofiary w Świątyni, zakaz bliskości fizycznej pomiędzy małżonkami oraz 
podejmowania zachowań seksualnych. Po zakończeniu nidda kobieta – mężatka 
obmywa całe ciało w mykwie i dopiero potem może być aktywna seksualnie30.

Judaizm porządkuje życie seksualne małżonków, które uznane jest za na-
turalne zaspokajanie podstawowych potrzeb człowieka. Do obowiązków męża 
należy podejmowanie kontaktów seksualnych z żoną, z dbałością o ich jakość. 
Relacje seksualne mają sprawiać kobiecie zadowolenie, a towarzyszyć temu po-
winny: intymność, harmonia, brak przemocy i obopólna zgoda na współżycie31. 
Mężczyźni nie powinni postrzegać satysfakcji seksualnej jako głównego celu 
podejmowanych przez niego zachowań seksualnych, a jedynie jako ich mimo-
wolną konsekwencję. Obowiązkiem mężczyzny jest także prokreacja, dlatego to 
on powinien inicjować relacje seksualne z żoną. Tradycyjny judaizm reguluje 
także częstotliwość kontaktów seksualnych małżonków. Częstotliwość ta obej-
muje konieczność ochrony kobiety przed dyskomfortem spowodowanym zbyt 
częstymi kontaktami seksualnymi, a także zachowywanie przerw wynikających 
z nieczystości kobiet i wymogów związanych ze wzwodem męża oraz z jego 
wyjazdami32.

Kontakty seksualne przed- i pozamałżeńskie są zakazane33, choć w sytuacji 
zdrady mówi się o zakazanym cudzołóstwie żony, które grozi rozwodem i nie-
możnością poślubienia przez nią kochanka, a w przypadku zdrady dokonanej 
przez męża szuka się usprawiedliwienia w dopuszczaniu przez Biblię poliga-
mii34. Zakazane są relacje homoseksualne i masturbacja35 oraz prostytucja i de-
wiacje36.

3. Płciowość i seksualność w islamie

Kobiety i mężczyźni są w islamie równi wobec Boga37, jednakże według 
Koranu prawa kobiet równe są ich obowiązkom, a mężczyźni są o jeden sto-
pień wyżej niż kobiety. W praktyce oznacza to panowanie mężczyzn nad ko-
bietami, wypełnianie przez nich władzy absolutnej w rodzinie i społeczeństwie, 
30 B. Arcimowicz, Kobieta w religii, s. 116; A. Szwed, Ta, która spogląda na króla, s. 23; P. Pie-

karski, Między Benares a Jerozolimą, s. 252-253.
31 A. Szwed, Ta, która spogląda na króla, s. 20-21.
32 Zob. tamże, s. 21, 24.
33 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia…, s. 282.
34 M. Friedman, Tradycja rodzinna w judaizmie, s. 51-52.
35 A. Szwed, Ta, która spogląda na króla, s. 20; C. Bishop, Dusza i seks, s. 73.
36 Z. Lew-Starowicz, Encyklopedia…, s. 282.
37 W. Tarish, Rodzina w Koranie, [w:] Rodzina w wielkich religiach świata, s. 100.
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wykluczenie kobiet z praktyk religijnych38, społeczną, prawną i ekonomiczną 
przewagę mężczyzn, także poniżanie i wyzyskiwanie kobiet przez mężczyzn39, 
podporządkowywanie ich mężczyznom, a nawet bicie, co czyni je od nich 
w pełni zależnymi40. Według Koranu mężczyzna jest racjonalny, zdecydowa-
ny i stanowczy, opanowany i silny41, ma pełnić tzw. funkcję „głowy rodziny” 
i być odpowiedzialnym za własną żonę (żony) i dzieci42, natomiast kobieta jest 
emocjonalna, uczuciowa, bezbronna, potrzebująca opieki i wsparcia mężczy-
zny43, nie musi, ale może pracować44. Prawa i obowiązki małżonków w tradycji 
islamskiej są równe, ale nie oznacza to, że są identyczne45. W islamie występuje 
wyraźny podział na obowiązki kobiece i męskie. Władzę w rodzinie ma najstar-
szy mężczyzna, obowiązuje patriarchat. Mężczyzna ma utrzymywać i ochraniać 
rodzinę. Kobieta ma rodzić dzieci i wychowywać je oraz dbać o dom. Gospo-
darstwem domowym i rodziną zarządza najstarsza kobieta – matka dorosłych 
i żonatych synów46. Mimo niższego statusu społecznego kobieta spełnia funda-
mentalną rolę w funkcjonowaniu i rozwoju rodziny47.

Islam w dużym stopniu dba o przestrzeganie tzw. czystości duchowej i mo-
ralnej, wskazując ściśle określone zasady funkcjonowania społecznego osób 
obojga płci48. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywa element kobiecej gar-
deroby – hidżab oraz abaja. Kobiety irańskie noszą je w celu okazania swojej 
przynależności kulturowo-religijnej, zakrycia nimi swojego ciała, okazania 
swojej skromności, moralności, ochrony przed niechcianymi spojrzeniami męż-
czyzn i ochrony przed pokusami z ich strony49. Innym elementem segregacji 
funkcjonowania osób obojga płci jest wzajemna izolacja w sferze publicznej50.

38 H. Kabalan, za: F. Adamski, Rodzina. Wymiar społeczno-kulturowy, s. 85.
39 Tamże.
40 E. Baszak, Kontakty między płciami w świecie muzułmańskim, „Seksuologia Polska” 

(2004) nr 2, s. 74; J. Brzezińska, Islam i feminizm? – Ruch kobiet w Egipcie na rzecz równo-
uprawnienia płci, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” (2011) nr 39, s. 131.

41 J. Brzezińska, Islam i feminizm?, s. 131.
42 J. Truskolaska, Rodzina w islamie, „Roczniki Nauk Społecznych” (2007) nr 2, s. 92.
43 J. Brzezińska, Islam i feminizm?, s. 131.
44 J. Truskolaska, Rodzina w islamie, s. 91.
45 A.M. Piwko, Małżeństwo w islamie, „Nurt SVD” (2009) nr 2, s. 120.
46 J. Truskolaska, Rodzina w islamie, s. 92.
47 Tamże.
48 M. Kołodziej, M. Skowronek, „Chusta jest moim, naszym kłamstwem”. Dwie twarze młodego 

pokolenia Islamskiej Republiki Iranu, „The Polish Journal of the Arts and Culture” (2012) nr 1, 
s. 196.

49 E. Baszak, Kontakty…, s. 73; M. Kołodziej, M. Skowronek, „Chusta jest moim, naszym kłam-
stwem”, s.197-199; B.A. Lemu, F. Heeren, Woman in Islam,, Nigeria: The Islamic Founda-
tion Kano 2003, s. 26-27.

50 E. Baszak, Kontakty…, s. 72-73; M. Kołodziej, M. Skowronek, „Chusta jest moim, naszym 
kłamstwem”, s. 200-202; B.A. Lemu, F. Heeren, Woman in Islam, s. 25, 28.



323

Wartościowanie płciowości i seksualności w religiach monoteistycznych

W islamie obowiązuje surowa moralność obejmująca seksualność. Zakazane 
jest współżycie seksualne przed- i pozamałżeńskie51. Kontakty seksualne mię-
dzy kobietą i mężczyzną są możliwe jedynie w małżeństwie. Seksualność czło-
wieka, a także współżycie płciowe cenione jest jako wartość i dobro52. Ważne 
znaczenie ma błona dziewicza, której brak uniemożliwia małżeństwo. Zabronio-
ne jest i surowo karane odtwarzanie błony dziewiczej53. W krajach islamu waż-
ną praktyką było i często jest nadal obrzezanie mężczyzn i kobiet54.

Współżyciu seksualnemu małżonków powinny towarzyszyć określone zasa-
dy: zalecane jest podejmowanie aktów płciowych w nocy z czwartku na piątek 
oraz w piątek (dzień świąteczny), dozwolone są wszelkie formy pieszczot i za-
chowań seksualnych małżonków (bez wzajemnego ranienia się i upokarzania 
oraz bez stosunków analnych). Zabronione jest współżycie podczas menstruacji 
i połogu (do 40 dni po porodzie), podczas pielgrzymki do Mekki, od wscho-
du do zachodu słońca podczas miesiąca ramadan. Niedopuszczalne są związki 
homoseksualne i cudzołóstwo oraz całowanie się małżonków w miejscach pu-
blicznych. Nie jest akceptowana także masturbacja55.

Inicjacja seksualna podczas nocy poślubnej jest dla obojga małżonków w is-
lamie niezwykle trudnym doświadczeniem, związanym głównie z tym, że 
małżonkowie się nie znają, są dla siebie jeszcze dość obcy, nie rozwinęła się 
jeszcze miłość na właściwym poziomie namiętności i intymności. Podczas 
tzw. nocy poślubnej szczególnie ważne jest dla nich tzw. szybkie skonsumo-
wanie związku, a brak zaangażowania w budowanie atmosfery sprzyjającej 
gotowości seksualnej powoduje, że często dla kobiet doświadczenie inicjacji 
seksualnej jest przykre i wiąże się niejednokrotnie z powstawaniem proble-
mów ginekologicznych (zaburzenia miesiączkowania, bóle brzucha i okolicy 
krzyżowej, ogólne osłabienie, bezsenność i dyspareunia)56. Mimo pozytywnego 
odnoszenia się muzułmanów do seksualności w małżeństwie często zdarza się, 
że kobieta czuje się jako narzędzie zaspokajające potrzeby mężczyzny, a sama 
nie czuje się usatysfakcjonowana w tej sferze57.

51 B.A. Lemu, F. Heeren, Woman in Islam, s. 25.
52 A.M. Piwko, Małżeństwo w islamie, s. 126-127; B.A. Lemu, F. Heeren, Woman in Islam, 

s. 24-25.
53 E. Baszak, Współżycie…, s. 36.
54 Z. Lew-Starowicz, Seks…, s. 271. 
55 E. Baszak, Współżycie seksualne w kulturze islamu, „Seksuologia Polska” (2003) nr 1, 

s. 36-37; A.M. Piwko, Małżeństwo w islamie, s. 127-128.
56 Zob. tamże.
57 E. Baszak, Współżycie…. s. 36-37; A.M. Piwko, Małżeństwo w islamie, s. 127.
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4. Płciowość i seksualność w międzyreligijnych badaniach 
empirycznych

W badaniach dotyczących związku religijności respondentów z ich płcią 
zwraca się uwagę na role społeczne, jakie powinny pełnić kobiety i mężczyź-
ni. Ludzie bardziej religijni w każdej z religii monoteistycznych przejawiają 
bardziej konserwatywne postawy wobec pełnienia tradycyjnych ról płciowych58. 
Wszystkie religie monoteistyczne promują małżeńskie i rodzinne obowiązki ko-
biet, szczególnie gdy w domu są małe dzieci, stawiając na dalszym miejscu ich 
działalność w sferze publicznej lub pracę zawodową59.

Z badań wynika, że im wyższy był poziom zaangażowania religijnego do-
rosłych katolików, tym częściej preferowali oni tradycyjny model małżeństwa, 
w którym mężczyzna pracuje, a kobieta zajmuje się domem60. Większa gru-
pa katolików niż protestantów uznała, że to mężczyźni, a nie kobiety powinni 
podejmować naukę na studiach wyższych i jednocześnie częściej katolicy za-
przestali tej nauki przed dwudziestym rokiem życia. Katolicy częściej niż pro-
testanci uznawali, że w dzieciach trzeba kształtować wartość ciężkiej pracy oraz 
potwierdzali, że mężczyźni powinni mieć pierwszeństwo w stosunku do kobiet 
w dostępie do zatrudnienia61. Znajduje to potwierdzenie w badaniach wskazu-
jących, że kobiety o większym zaangażowaniu religijnym rzadziej podejmują 
pracę zawodową, a jednocześnie charakteryzują je wyższe wskaźniki dzietno-
ści niż kobiety o słabszych więziach religijnych62. W badaniach współczesnych, 
w przypadku muzułmanek takiej zależności nie stwierdzono63. Postępujące zmia-
ny tradycji i norm religijnych islamu obejmują różnorodne zjawiska dotyczące 
przemian w wartościowaniu ról kobiecych oraz jej praw. W wielu krajach mu-
zułmańskich upowszechniają się m.in. emancypacja płci, feminizm, poprawia-
nie sytuacji kobiety we wszystkich dziedzinach, kształcenie dziewcząt na równi 
58 T.K. Ahrold, C.M. Meston [za:] J.S.T. Woo, N. Morshedian, L.A. Brotto, B.B. Gorzalka, Sex 

guilt mediates the relationship between religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-
Canadian, “Archives of Sexual Behavior” (2012) nr 41, s. 1487.

59 B.R. Hertel; H. Hartman, M. Hartman [za:] J.G. Read, Family, religion, and work among Arab 
American women, „Journal of Marriage and Family” (2004) nr 4, s. 1042-1043.

60 M. Komorowska-Pudło, System wartości Schelerowskich a postawy dorosłych wobec wybra-
nych aspektów relacji w heteroseksualnych związkach intymnych, „Fides et Ratio. Kwartalnik 
Naukowy” (2014) nr 1, s. 69-70.

61 M. Ramocka, Catholics and Protestants: The analysis of differences in declared values as 
prospective determinants of economic growth, „Research Papers Collection” (2011) nr 2, 
s. 119-121.

62 Por. H. Hartman, M. Hartman; E.L. Lehrer [za:] Family, religion, and work among Arab Amer-
ican women, s. 1043. 

63 Y.Y. Haddad, J.I. Smith; J.G. Read [za:] Family, religion, and work among Arab Ameri-
can women, s. 1047.
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z chłopcami, aktywizacja zawodowa kobiet, zdobywanie wyższego wykształce-
nia przez kobiety, zakaz i karanie przemocy wobec kobiet, włączanie kobiet do 
życia kulturalnego i do polityki, masowe upowszechnianie praw kobiet, dostęp 
do praw wyborczych, uwalnianie się przez kobiety od seksualnej dominacji męż-
czyzn nad nimi, swobodniejsze podejście do chust i płaszczy okrywających ciało 
w zakresie koloru i formy, zmniejszenie segregacji płci w miejscach pracy64.

W rodzinach ortodoksyjnych Żydów kobieta nie kształci się religijnie i nie 
uczestniczy w życiu szerszej społeczności. Natomiast w krajach, w których roz-
winięty jest feminizm i kobiety mają większe uprawnienia, zaczęły się ujawniać 
powolne zmiany w tradycyjnych rolach ich dotyczących. W kulturach nowocze-
snych kobiety żydowskie podejmują kształcenie w zakresie religii i związanych 
z nią pism i praw, a nawet pełnią funkcje rabinów65. Obok ról małżeńskich i ro-
dzinnych podejmują także role zawodowe. Niewiele zmieniło się jednak w ob-
szarze ich działań ogólnospołecznych i politycznych66.

Ludzi bardziej religijnych w każdej z religii monoteistycznych częściej ce-
chują konserwatywne postawy wobec seksualności niż tych, dla których reli-
gia jest mniej ważna67. Fundamentaliści religijni przejawiają bardziej negatyw-
ne postawy wobec seksu przedmałżeńskiego68 i później inicjują seksualnie69, 

64 F. Adamski, Wymiar społeczno-kulturowy, s. 86-87; I.A. Ndiaye, Kobieta w Islamie. Na 
przy kła dzie Senegalu jako nowoczesnego kraju muzułmańskiego, „Forum Politologiczne” 
(2006) nr 4, s. 305-320; K. Pędziwiatr, Religijny wymiar wolności i społecznego zaanga-
żowania wśród młodych muzułmanek w Belgii i Wielkiej Brytanii, [w:] Kobiety i religie, 
K. Leszczyńska, A. Kościańska [red.], Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS 2006, 
s. 315-335; M. Stojkow, Nisa’iyyah, czyli feminizm w krajach Lewantu, [w:] Kobiety i religie, 
s. 293-306; J. Truskolaska, Rodzina w islamie, s. 94-99; M. Nowaczek-Walczak, Czas przemó-
wić – kampanie społeczne w świecie arabskim, [w:] Kulturowe uwarunkowania rozwoju w Azji 
i Afryce, red. K. Górak-Sosnowska, J. Jurewicz, Łódź 2010, s. 225-233 [za:] http://depot.
ceon.pl/handle/123456789/1543 (15.12.2015); J. Brzezińska, Islam i feminizm?, s. 136-146; 
M. Ko ło dziej, M. Skowronek, „Chusta jest moim, naszym kłamstwem”, s. 198-209; B. A. 
Lemu, F. He eren, Woman in Islam, 2003, s. 14-15.

65 B. Arcimowicz, Kobieta w religii, s. 119.
66 B. Arcimowicz, Kobieta w religii, s. 114, 119; K. Stańczak-Wiślicz, Czy można pogodzić fem-

inizm z praktyką religijną?, s. 260-261; B.S. Okun, The effects of ethnicity and educational 
attainment on Jewish marriage patterns: Changes in Israel, 1957-1995, “Population Studies” 
(2001) nr 1, s. 49-50.

67 J.S.T. Woo [i in.], Sex guilt mediates the relationship between religiosity and sexual desire 
in East Asian and Euro-Canadian, s. 1486; J. Glass, L.E. Nath, Religious conservatism and 
women’s market behavior following marriage and childbirth, “Journal of Marriage and Fam-
ily” (2006) nr 3, s. 613.

68 R.L. Bassett, H.L. Smith, R.L. Newell, A.H. Richards, za: J.S.T. Woo [i in.], Sex guilt medi-
ates the relationship between religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-Canadian, 
s. 1487.

69 D.H. McCree[i in.], D.W. Holder [i in.], L. Miller, M. Gur, E. Griffith [i in], E.H. Zaleski, 
K.M. Schiaffino, [za:] K.K. Shirazi, M.A. Morowatisharifabad, Religiosity and determinants of 
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często dopiero po zawarciu małżeństwa70. Częstsze uczestnictwo w praktykach 
religijnych jest związane z mniejszą aktywnością seksualną i mniejszą liczbą 
partnerów seksualnych71. Osoby zaangażowane religijnie częściej wiążą współ-
życie seksualne z miłością72. Większe zaangażowanie religijne jest czynnikiem 
ochronnym w zachowaniach seksualnych wysokiego ryzyka73. Fundamentaliści 
religijni przejawiają również bardziej konserwatywne postawy wobec homosek-
sualizmu i przypadkowego seksu74.

Katolicy bardziej zaangażowani religijnie są mniej liberalni w sferze sek-
sualności75, przy czym „same przekonania religijne nie mają tak dużego zna-
czenia, jak czynne zaangażowanie w działalność religijną”76. Im wyższy był 
stopień zaangażowania religijnego młodych Polaków, tym późniejsze było ich 
zainteresowanie seksualnością, rzadsze doświadczenia seksualne przedinicja-
cyjne, mniejsza akceptacja podejmowania przedmałżeńskiego współżycia sek-
sualnego77, rzadsze preferowanie tzw. poznania się i dopasowania w przedmał-
żeńskich doświadczeniach seksualnych oraz częstsze stawianie wymogu miłości 
i małżeństwa dla podejmowania aktywności płciowej78.

Wyższy poziom zaangażowania religijnego katolików koreluje dodatnio 
z późniejszym podejmowaniem przedmałżeńskiego współżycia płciowego79. 

safe sex in Iranian non-medical male students, „Journal of Religion and Health” (2009) nr 1, 
s. 30, 34; S.E. Barkan, J.K. Cochran, L. Beeghley, za: J.S.T. Woo [i in.],, Sex guilt mediates the 
relationship between religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-Canadian, s. 1486.

70 R.T. Første, T.B. Heaton; A. Thornton, D. Camburn; M. Zelnik [i in], za: K.L. Brewster, 
E.C. Cooksey, D.K. Guilkey, R.R. Rindfuss, The changing impact of religion on the sexual and 
contraceptive behavior of adolescent women in the United States, “Journal of Marriage and 
Family” (1998) nr 2, s. 493-494; J.K. Davidson [i in.], S.E. Barkan, J.K. Cochran, L. Beeghley, 
[za:] J.S.T. Woo [i. in.], Sex guilt mediates the relationship between religiosity and sexual de-
sire in East Asian and Euro-Canadian, s. 1486.

71 S.E. Barkan, J.K. Cochran, L. Beeghley, za: J.S.T. Woo [i. in.], Sex guilt mediates the relation-
ship between religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-Canadian, s. 1486.

72 J.K. Davidson [i in.], [za:] tamże.
73 K.K. Shirazi, M.A. Morowatisharifabad, Religiosity and determinants of safe sex in Irani-

an non-medical male students, s. 34.
74 T.K. Ahrold, C.M. Meston,[za:] J.S.T. Woo [i in.], Sex guilt mediates the relationship be-

tween religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-Canadian, s. 1487.
75 J.K. Davidson, N.B. Moore, J.R. Earle, R. Davis, Sexual attitudes and behavior at four univer-

sities: do region, race, and/or religion matter?, „Adolescence” (2008) nr 170, s. 190.
76 P. De Neuter, E.J. Kanin, D.H. Howard, [za:] W.B. Skrzydlewski, Seks przedmałżeński – ma 

sens czy nie?, Kraków: Wydawnictwo M 1999, s. 146.
77 W. Wróblewska, Nastoletni Polacy wobec seksualności, Warszawa: SGH 1998, s. 34, 42; 

M. Komorowska-Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualno-
ści, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2015, s. 134-146.

78 M. Komorowska-Pudło, System…, s. 72.
79 M. Komorowska-Pudło, Psychospołeczne…, s. 134-146; M. Komorowska-Pudło, System…, 
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Zależność taką stwierdzono szczególnie wśród mężczyzn80. Ponadto katolicy 
o niższym poziomie religijności często mają większą liczbę partnerów seksual-
nych81.

Badania porównujące charakter doświadczeń seksualnych wyznawców róż-
nych religii wykazały, że mimo zaangażowania religijnego większość respon-
dentów podejmowała przedmałżeńską aktywność płciową. Jedynie z przyszłym 
współmałżonkiem aktywność taką podejmowali nieco częściej katolicy niż pro-
testanci. Najczęściej współżycie seksualne przed ślubem z kimś innym niż przy-
szły współmałżonek podejmowali liberalni protestanci, nieco rzadziej katolicy, 
a najrzadziej konserwatywni protestanci. Brak doświadczeń w podejmowaniu 
seksu przedmałżeńskiego najczęściej deklarowali muzułmanie82, a wśród chrze-
ścijan nieco częściej protestanci niż katolicy83. Jednocześnie też najwięcej nie-
planowanych ciąż wśród młodych Amerykanek pojawiło się wśród tych, które 
nie były związane z żadną religią, dużo mniej wśród związanych z religią chrze-
ścijańską, a najmniej z religiami niechrześcijańskimi (judaizm i islam)84.

Wiele badań wskazuje na podobne do powyższych zróżnicowanie doświad-
czeń seksualnych wyznawców różnych religii i zwykle okazywało się, że 
w odniesieniu do podejmowania seksu przedmałżeńskiego, kohabitacji przed-
małżeńskiej i aborcji najbardziej zgodni z tradycyjnymi wartościami życia ro-
dzinnego byli konserwatywni protestanci w porównaniu do bardziej liberalnych 
protestantów. Nieco mniej zgodni niż konserwatywni protestanci byli z tymi 

stain from premarital sexual intercourse?, „Journal of Psychology & Christianity”(2000) 
nr 2, s. 121; W. Wróblewska, Nastoletni Polacy wobec seksualności,, s. 45; E.N. Chapman, 
R.J. Werner-Wilson, Does positive youth development predict adolescent attitudes about sex-
uality?, „Adolescence” (2008) nr 171, s. 508; K.L. Brewster [i.in.], The changing impact of 
religion on the sexual and contraceptive behavior of adolescent women in the United States, 
s. 495.

80 C. Paul, J. Fitzjohn, J. Eberhart-Philips, P. Herbison, Sexual abstinence at age 21 in New Ze-
land: the importance of religion, „Science” (2000) nr 1, s. 1.

81 F.S. Christopher, S. Sprecher, [za:] J.K. Davidson, N.B. Moore, J.R. Earle, R. Davis, Sexual 
attitudes and behavior at four universities: do region, race, and/or religion matter?, s. 193; 
I. Puzek, A. Štulhofer, I. Božičević, Is religiosity a barrier to sexual and reproductive health? 
Results from a population-based study of young Croatian adults, „Archives of Sexual Behav-
ior„(2012) nr 41, s. 1497, 1501-1502.

82 M.R. Mohammadi [i in.], [za:] K.K. Shirazi, M.A. Morowatisharifabad, Religiosity and deter-
minants of safe sex in Iranian non-medical male students, s. 30.

83 J.E. Uecker, Religion, pledging, and the premarital sexual behavior of married young adults, 
„Journal of Marriage and Family” (2008) nr 70, s. 736; K.L. Brewster, The changing impact 
of religion on the sexual and contraceptive behavior of adolescent women in the United States, 
s. 499; D. Eggebeen, J. Dew, [za:] A. Mahoney, Religion in families, 1999-2009: A relational 
spirituality framework, „Journal of Marriage and Family” (2010) nr 72, s. 811.

84 M.T. Williams, L. Bonner, Sex education attitudes and outcomes among North American wom-
en, „Adolescence” (2006) nr 161, s. 8.
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wartościami katolicy85. Z nowszych badań także wynika, że osoby niereligijne 
mają więcej doświadczeń seksualnych i częściej podejmują masturbację, niż te 
osoby, które określają siebie jako protestanci, katolicy, czy żydzi86.

Większe zaangażowanie religijne korelowało ze zdecydowanie rzadszym 
podejmowaniem przez dorosłych katolików przygodnych doświadczeń seksu-
alnych, w sytuacji jednoczesnego tworzenia trwałych związków heteroseksu-
alnych w momencie popełnianej zdrady87. Z badań przeprowadzonych wśród 
amerykańskich katolików wynika, że uczestnictwo w życiu religijnym nie 
sprzyja zdradom w związkach udanych, lecz nie chroni przed nią w małżeń-
stwach nieszczęśliwych88.

Osoby mniej zaangażowane religijnie w większym stopniu akceptują podej-
mowanie zachowań seksualnych potępianych społecznie89. Katolicy wierzący 
praktykujący częściej niż nieregularnie praktykujący, bądź niewierzący potępia-
ją homoseksualizm, prostytucję, kazirodztwo, czyny lubieżne wobec nieletnich 
i pornografię90. Im wyższy jest poziom zaangażowania religijnego młodzieży 
i dorosłych, szczególnie kobiet, tym rzadziej korzystają oni z oglądania mate-
riałów pornograficznych91. Zdecydowanie więcej katolików uczestniczących 
w praktykach religijnych, w porównaniu do niepraktykujących jest przeciwnych 
małżeństwom homoseksualnym92.

Porównano osoby zaangażowane religijnie z dwóch kręgów kulturo-
wych: Kanady i Stanów Zjednoczonych oraz krajów azjatyckich. Osoby z tere-

85 Zob. L.D. Pearce, A. Thornton, Religious identity and family ideologies in the transition to 
adulthood, „Journal of Marriage and Family” (2007) nr 5.

86 E.O. Laumann, J.H. Gagnon, R.T. Michael, S. Michaels, S. Leiblum, M. Wiegel, F. Brickle, 
E. Pluhar, E.A. Frongillo, J.M. Stycos, D. Dempser-McClain, [za:] J.S.T. Woo [i in.], Sex guilt 
mediates the relationship between religiosity and sexual desire in East Asian and Euro-Canadi-
an, s. 1486.

87 M. Komorowska-Pudło, System…, s. 69.
88 D.C. Atkins, D.H. Baucom, N.S. Jacobson,[za:] A. Mahoney, Religion in families, s. 815.
89 J. Woodroof, za: E. Rydz, B. Zarzycka, Poziom religijności a poczucie spójności wewnętrznej 

w wieku młodzieńczym, „Psychologia Rozwojowa” (2008) nr 4, s. 51.
90 A. Szymanowska, T. Szymanowski, Opinia społeczna w Polsce o niektórych zachowaniach pa-

tologicznych, kontrowersyjnych, przestępstwach i środkach kontroli prawno-karnej, Centralny 
Zarząd Zakładów Karnych Ministerstwa Sprawiedliwości, Stowarzyszenie „Patronat”, Warsza-
wa 1996; R. Boguszewski, Kontrowersje wokół różnych zjawisk dotyczących życia małżeńskie-
go i rodzinnego, Komunikat z badań CBOS, Warszawa 2008, s. 8, 10, 19, http://www.cbos.pl/
SPISKOM.POL/2008/K_054_08.PDF (27.01.2010), s. 8, 10, 19.

91 W. Wróblewska, Nastoletni Polacy wobec seksualności, s. 21; M. Komorowska-Pudło, Psycho-
społeczne…, s. 146.

92 M. Wenzel, Postawy wobec małżeństw homoseksualistów, Komunikat z badań CBOS, 
Warszawa 2001, s. 2, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2001/KOM049/KOM049.HTP 
(05.08.2002); L. Dyczewski, Wyobrażenia młodzieży o małżeństwie i rodzinie, Lublin: Wydaw-
nictwo KUL 2009, s. 120.
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nów zachodnich posiadały większą wiedzę na temat seksualności93, przejawiały 
mniejszy konserwatyzm seksualny94, mniejszą akceptację zachowań świadczą-
cych o molestowaniu seksualnym95, wyższy popęd seksualny96, szerszy reper-
tuar zachowań seksualnych97 i deklarowały mniejszą ilość problemów seksual-
nych98, w porównaniu do osób zamieszkujących wschodnie tereny świata.

Zakończenie

Płciowość i seksualność człowieka to obszary wysoko cenione przez wszyst-
kie religie monoteistyczne. Kobiety i mężczyźni w dokumentach tych religii 
zajmują zwykle miejsce równorzędne w odniesieniu do ich osób, gdyż tak zo-
stało to zaplanowane w dziele stworzenia. W praktyce okazuje się jednak, że 
w religiach chrześcijańskich wyższą pozycję zajmuje kobieta w katolicyzmie 
i w protestantyzmie w porównaniu do prawosławia, natomiast w judaizmie i is-
lamie jej miejsce w relacji z mężczyzną jest zdecydowanie niższe.

We wszystkich religiach monoteistycznych stawiane są wysokie wymogi do-
tyczące zachowań seksualnych wyznawców. Najwięcej miejsca w dokumentach 
Kościołów na temat seksualności poświęcono w katolicyzmie, islamie i juda-
izmie. Prawosławie i protestantyzm poświęca dyskusjom na ten temat niewiele 
miejsca podkreślając wysoką rangę tej sfery w życiu małżonków, ale pozosta-
wiając jednocześnie decyzje dotyczące seksualności samym małżonkom.

We wszystkich religiach monoteistycznych zakazane jest podejmowa-
nie przed- i pozamałżeńskich kontaktów seksualnych, przy czym najbardziej 
surowe oceny i konsekwencje związane z takimi zachowaniami opisane są 
w zasadach określonych przez islam i judaizm, szczególnie w odniesieniu do 
kobiet. Mimo wyraźnie określonych wymogów przedmałżeńskiej wstrzemięź-
liwości w każdej z religii ich wyznawcy łamią opisane w doktrynach wymo-
gi. Najwięcej przedmałżeńskich doświadczeń seksualnych ujawniają badani 
w religiach chrześcijańskich i w judaizmie, a najmniej w islamie.

93 L.A. Brotto i wsp., za: J.S.T. Woo [i in.], Sex guilt mediates the relationship between religiosity 
and sexual desire in East Asian and Euro-Canadian, s. 1487.

94 T.K. Ahrold, C.M. Meston, L.T. Higgins, C.H. Sun, C.M. Meston, P.D. Trapnell, B.B. Gorzal-
ka, L.A. Brotto, [za:] tamże, s. 1487.

95 M.A. Kennedy, B.B. Gorzalka, [za:] tamże.
96 Tamże.
97 C.M. Meston, T.K. Ahrold, C.M. Meston [i in.], [za:] tamże.
98 L.A. Brotto [i in.], [za:] tamże.
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Streszczenie

W artykule przedstawiono wymogi doktrynalne religii monoteistycznych (chrze-
ścijaństwo, judaizm, islam) związane z seksualnością kobiet i mężczyzn. Omówiono 
też wyniki różnych badań opisujących faktyczną realizację przez wyznawców założeń 
doktrynalnych poszczególnych religii. Seksualność jest wysoko ceniona przez wszyst-
kie religie monoteistyczne. We wszystkich religiach zakazane jest podejmowanie 
przed- i pozamałżeńskich kontaktów seksualnych. Mimo wyraźnie określonych wymo-
gów przedmałżeńskiej wstrzemięźliwości w każdej z religii ich wyznawcy łamią opi-
sane w doktrynach wymogi. Im większe jest zaangażowanie w doświadczenia religijne 
wyznawców, tym mniejsza jest ich akceptacja dotycząca tego typu zachowań i rzadziej 
podejmowana przedmałżeńska aktywność seksualna w porównaniu do osób o niższym 
poziomie religijności lub niewierzących. Kobiety i mężczyźni w dokumentach religii zaj-
mują zwykle miejsce równorzędne, jednak w rzeczywistości wyższą pozycję zajmuje 
kobieta w katolicyzmie i w protestantyzmie, a niższą w prawosławiu, judaizmie i islamie.

Słowa kluczowe: religia, kobiecość, męskość, seksualność, przedmałżeńskie współży-
cie seksualne.

Abstract

Evaluation of gender and sexuality in monotheistic religions. 
Doctrinal assumptions vs empirical reality

The article presents the doctrinal requirements of monotheistic religions (Christianity, 
Judaism, Islam) related to the sexuality of men and women. The results of various studies 
that describe the actual implementation by the followers of the various religions doctri-
nal assumptions were also discussed. Sexuality is highly appreciated by all monotheistic 
religions. In all religions it is forbidden to take pre- and extramarital sex. Despite the 
clearly defined requirements premarital abstinence in each of the religion their adherents 
violate the requirements of the doctrines. The greater the involvement of the religious 
in experiences of followers, the less is their acceptance for this type of behavior and 
rarely taken premarital sexual activity compared to those with lower levels of religious 
or non-believers. Women and men in the documents of religion usually occupy an equal 
position, but in fact a higher position is a woman in Catholicism and Protestantism, and 
lower in Orthodoxy, Judaism and Islam.

Keywords: religion, femininity, maleness, sexuality, premarital sexual intercourse.
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Szczecin

System propagandy a rozwój mediów w nazistowskich 
Niemczech w świetle „Dzienników” J. Goebbelsa

Wstęp

Mimo, że od zakończenia II wojny światowej upłynęło ponad 70 lat wciąż 
skrywa ona przed nami tajemnice i wciąż stanowi przedmiot badań i poszuki-
wań badaczy z różnych dyscyplin. Wiele źródeł wciąż skrywają archiwa. Jak są 
one istotne i ważne do zrozumienia tego co się stało i dlaczego się stało, ukazała 
publikacja „Dzienników” J. Goebbelsa. Stało się to możliwe dzięki udostępnieniu 
materiału źródłowego przez rosyjskie archiwa na początku lat 90. XX w. Przez kil-
kadziesiąt powojennych lat zbiór znajdował się najpierw w Archiwum Specjalnym 
przy Radzie Ministrów ZSRR a potem w Centrum Przechowywania Zbiorów Hi-
storyczno-Dokumentalnych. W 1992 r. Instytut Historii Najnowszej w Monachium 
rozpoczął pracę nad krytyczną edycją całości „Dzienników” J. Goebbelsa. Wydano 
24 tomy w 29 woluminach, a całość prac edycyjnych ukończono w 2008 r.2.

Polski czytelnik, dzięki pracy translatorskiej i redakcyjnej E. C. Króla 
otrzymał wybór „Dzienników”, który ukazał się w trzech tomach w latach 
2013-20143. Te prawie 2300 stron stanowią jednak zaledwie 5 proc. oryginalne-
go zbioru „Dzienników”. Nic więc dziwnego, że praca niemieckiego instytutu 
nad ich edycją trwała prawie 16 lat. E. C. Król przygotowując polską edycję 
zwrócił uwagę na potrzebę wypełnienia pewnej luki źródłowej w polskiej hi-
storiografii. Ale traktuje ją bardzo szeroko. W pierwszym rzędzie dotyczy hi-
storyków ale również badaczy mediów4. J. Goebbels opracował, przetestował 
1 Krzysztof Łuszczek – ks. dr, adiunkt w Katedrze Nauk o Rodzinie Wydziału Teologicznego 

Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: krzysztof.luszczek@usz.edu.pl.
2 E. C. Król, Joseph Goebbels i jego Dzienniki, [w:] E. C. Król [red.], Joseph Goebbels. Dzienni-

ki, t. 1: 1923-1939, Warszawa 2013, s. XXXII-XXXV.
3 E. C. Król [red.], Joseph Goebbels. Dzienniki, t. 1: 1923-1939, Warszawa 2013; t. 2: 

1939-1943, Warszawa 2013; t. 3: 1943-1945, Warszawa 2014.
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i skutecznie wprowadził w życie szereg strategii medialnych umożliwiają-
cych wywieranie skutecznego wpływu na ludzi. Były one wysoce innowacyj-
ne i oparte na osiągnięciach psychologii społecznej. Ich podstawowe założenia 
nie zmieniły się do dziś. Stąd analiza zapisków J. Goebbelsa może okazać się 
wysoce pomocna dla zrozumienia propagandowej funkcji współczesnych me-
diów. Na tyle, że „bez ryzyka wielkiej przesady [można] stwierdzić, że po gabi-
netach szefów współczesnych agencji PR, marketingu, promocji i reklamy koła-
cze się duch Goebbelsa”5.

1. Sieć propagandy

Mimo, że J. Goebbels stworzył najsilniejszy i najbardziej wyspecjalizowany 
ośrodek propagandowy to jednak, przynajmniej w początkach swojej działalno-
ści, musiał się liczyć z istnieniem konkurencyjnych centrali. Każda, znacząca 
osobistość w III Rzeszy starała się mieć własną niezależną sieć wpływu (przede 
wszystkim H. Himmler, M. Bormann, J. Ribentropp, A. Speer). To denerwo-
wało J. Goebbelsa, który dążył do maksymalnej centralizacji działań propa-
gandowych. Chciał wzmocnienia struktury własnego ministerstwa i dbał o sta-
ły, bezpośredni dostęp do Hitlera6. Dla J. Goebbelsa był to warunek konieczny 
do sprawowania, pełnej, totalnej kontroli nad społeczeństwem. Z tego dążenia 
wynikały konflikty ministra propagandy z różnymi instytucjami państwowymi, 
partyjnymi i wojskowymi7.

Paradoksalnie pogarszająca się sytuacja Wermachtu na frontach II wojny 
światowej wzmacniała pozycję J. Goebbelsa. Niemcy przegrywały na fron-
tach zewnętrznych, jednak wewnątrz kraju byli trzymani silną ręką propagan-
dy. W jakiś sposób zastąpiła ona brakujące dywizje na froncie. Z czasem pod-
porządkowano jej nawet działania gospodarcze i strategiczne na froncie (jak 
to było np. w przypadku produkcji filmu „Kolberg”). System stworzony przez 
J. Goebbelsa działał sprawnie praktycznie do zakończenia wojny8. To przede 
wszystkim dzięki temu Niemcy stawiali zaciekły opór tak długo, walczyli mie-
siącami w beznadziejnej sytuacji strategicznej i bez żadnej nadziei na sukces 
militarny. Żyli w świecie wykreowanym przez propagandę J. Goebbelsa, która 
karmiła ludzi wizjami rodem z kręconych przez niego filmów.

Mimo tego, że musiał walczyć z osobistościami ze szczytów władzy aby 
utrzymać władzę nad aparatem propagandy nigdy nie starał się izolować sys-
5 E. C. Król, Joseph Goebbels i jego Dzienniki…, s. L.
6 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, New York 2005, s. 59. 
7 Tamże, s. 18.
8 Tamże, s. 62.



337

System propagandy a rozwój mediów w nazistowskich Niemczech...

temu od polityki. Zawierał doraźne sojusze wykorzystując np. armię lub partię 
do prowadzonych działań. 29 sierpnia 1941 r. zapisał w swoich „Dziennikach”, 
że propaganda na dłuższą metę może być skuteczna jedynie wtedy, kiedy jest 
wspierana przez politykę9. Zawsze jednak podstawą jego organizacyjnej prze-
wagi (oprócz osobistych zdolności organizacyjnych) były bliskie relacje z Hi-
tlerem. Dużo miejsca w „Dziennikach” zajmują opisy spotkań z Hitlerem (także 
w prywatnej posiadłości J. Goebbelsa) i analizy jego decyzji. J. Goebbels nie 
stronił także od negatywnych ocen niektórych decyzji, zwłaszcza w sytuacji, 
kiedy został odsunięty od procesu ich podejmowania.

Jego konflikty z innymi prominentami III Rzeszy wynikały także z tego, że 
motywy działań propagandowych J. Goebbelsa były bardzo różne: komercyjny 
sukces, prestiż na arenie międzynarodowej, wpływy polityczne, spójność pro-
pagandy, możliwość ideologicznej indoktrynacji kultury i osobista próżność10. 
W tej walce z konkurencyjnymi ośrodkami propagandowymi J. Goebbels od-
nosił spektakularne sukcesy. Niewątpliwie było nim wprowadzenie specjalnych 
organizacji propagandowych (tzw. kompanii propagandowych) do niemieckiej 
armii. Formacje te zostały zorganizowane na froncie przy poszczególnych ar-
miach Wermachtu. Składały się z korespondentów wojennych, filmowców, fo-
toreporterów, rysowników i specjalistów od urządzeń technicznych. Takie grupy 
propagandowe tworzono również przy formacjach Waffen-SS. Swoją działal-
ność zainaugurowały już w 1938 r.11.

Dla J. Goebbelsa opinia publiczna była pozbawiona własnego zdania. Moż-
na ją kształtować przez prasę, plakat, radio, kino, szkołę, uniwersytet i ogólnie 
edukację. Dlatego wszystkie te instytucje powinny się bezwzględnie znaleźć 
pod kontrolą państwa12. Minister propagandy doskonale wyselekcjonował na-
rzędzia przy pomocy których chciał osiągnąć totalny (słowo szczególnie powta-
rzane przez J. Goebbelsa pod koniec wojny) wpływ na społeczeństwo. Stwo-
rzony system był dobrze przemyślany i ciągle udoskonalany. Poza drobnymi 
potknięciami działał praktycznie bez zarzutu.

2. Zasady

29 stycznia 1942 r. J. Goebbels zapisał w swoim „Dzienniku”, że „isto-
tą propagandy pozostaje (…) niezmiennie uproszczenie i powtarzanie”13. 

9 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 235.
10 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, s. 26.
11 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 762.
12 P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, Warszawa 2014, s. 114-115.
13 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 495.
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Ten pogląd powtarza się wielokrotnie na kartach „Dzienników”. 21 marca 
1943 r. zapisał: „Propaganda oznacza powtarzanie”14 a miesiąc później – „Isto-
tą propagandy jest ciągłe powtarzanie”15. Mimo ciągłego podkreślania potrzeby 
powtarzania komunikatu propagandowego J. Goebbels uważał, że w propagan-
dzie ważne jest podejście kreatywne. Absolutnie nie można popaść w schema-
ty. 30 grudnia 1941 r. J. Goebbels zapisał: „Propaganda nie jest żadnym do-
gmatem lecz sztuką przystosowania”16. Minister propagandy zawsze zwracał 
uwagę na elastyczność działań i dobór właściwych środków do realizacji ce-
lów. „Propaganda, która poddaje się szablonowi, jest bezskuteczna” (28 wrze-
śnia 1942 r.)17

J. Goebbels nie opierał swoich tez jedynie na intuicji czy obserwacji pro-
cesów społecznych. Starał się również zapoznać z najnowszymi badaniami 
dotyczącymi psychologii reklamy. W latach 20. XX w. nastąpił jej intensywny 
rozwój w Stanach Zjednoczonych. Analizowano percepcję przekazu reklamo-
wego (np. rozpoznawalność czcionek i ich optymalną wielkość). Dominującym 
nurtem był behawioryzm, który zakładał możliwość efektywnego sterowania 
zachowaniami klientów. Dużą wagę przywiązywano do masowości i powtarzal-
ności komunikatu reklamowego. Minister propagandy III Rzeszy bardzo inte-
resował się rozwojem psychologii propagandy. Było to możliwe tym bardziej, 
że w latach 20. XX w. ukazało się w Niemczech szereg prac na ten temat18. Jed-
nak J. Goebbels nie czerpał z szeroko dyskutowanych teorii (np. o roli sloganu), 
był pragmatykiem. Wzorował się raczej na reklamie handlowej, a Berlin był 
idealnym miejscem do prowadzenia tego typu eksperymentów19. Zdawał sobie 
sprawę, że działania propagandowe mają związek nie tyle z polityką informa-
cyjną ale raczej z psychologią społeczną. Mają osiągnąć swój cel prowadząc do 
integracji społecznej, mobilizować, dostarczać motywacji20. Jeżeli dodatkowo 
z propagandy utworzy się trwały i ciągły element środowiska życia człowieka, 
to będzie ona praktycznie niezauważalna21.

Elastyczność działań propagandowych ministra propagandy przejawiała się 
m.in. w przekonaniu, że obojętnie od sytuacji społeczno-politycznej ludziom 

14 J. Goebbels. Dzienniki, t. 3, s. 25.
15 Tamże, s. 57. 
16 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 334.
17 Tamże, s. 495.
18 Były to m.in.: Ch. von Hartungen, Psychologie der Reklame, Stuttgart 1921; E. Lysinski, Psy-

chologie des Betriebes. Beiträge zur Betriebsorganisation, Berlin 1923; Th. König, Reklame – 
Psychologie. Ihr gegenwärtiger Stand – ihre praktische Bedeutung, Monachium 1924.

19 D. Reinhard, Von der Reklame zur Marketing Geschichte der Wirtschaftswerbung in Deutsch-
land, Berlin 1933, s. 87-88.

20 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, s. 2.
21 J. Ellul, The Technological Society, New York 1964, s. 21. 
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należy dostarczać rozrywkę oraz sensację. W kształtowaniu polityki propagan-
dowej w radio J. Goebbels zwracał uwagę na stałą obecność rozrywki. Program 
radiowy miał być maksymalnie popularny22. Pewne zachwianie w tej polityce 
nastąpiło po katastrofie stalingradzkiej. Trwało jednak jedynie kilka dni i potem 
znów rozrywka i humor wróciły do radia23. J. Goebbels planował również do-
starczenie odpowiednie ilości sensacji. W 1931 r. pisał: „Berlin potrzebuje sen-
sacji jak ryba wody. To miasto tym żyje i chybi celu każda propaganda, która 
tego nie uwzględni”24.

J. Goebbels dość szybko zaczął testować swoje niektóre pomysły propa-
gandowe w warunkach wojennych. Po rozpoczęciu wojny z Polską nakazał 
zainstalowanie wzdłuż granicy z Francją megafonów, które emitowały tanecz-
ną muzykę. Chciał potem wykorzystać obrazy tańczących francuskich żołnie-
rzy w propagandzie25. Nakazał również rozmieszczenie wzdłuż całego frontu 
800 transparentów z hasłem: „Jeśli nie zaatakujecie, nie będziemy strzelać. Nic 
od Was nie chcemy!” Minister propagandy był zadowolony ze swoich pomy-
słów. „Sporo sobie po tym obiecuję” – pisał w swoim „Dzienniku”26.

Niewątpliwie największym sprawdzianem dla machiny propagandowej jaką 
stworzył J. Goebbels była klęska niemieckiej armii pod Stalingradem. Przewi-
dując klęskę J. Goebbels już pod koniec 1942 r. próbował przejąć inicjatywę. 
Postawił na pewien realizm w przekazie i unikanie rozbudzania nierealnych na-
dziei. Jednak pewne „straty psychologiczne”, które się dokonały w niemieckim 
społeczeństwie były niezmiernie trudne do odrobienia. 28 stycznia 1943 r. pi-
sał w „Dziennikach”: „W związku z przewidywanym szokiem proponuję kil-
ka zabiegów wspomagających, które bez wątpienia przyniosą określony skutek. 
Jest jednak jasne, że sprawa Stalingradu stanowi przedmiot gorących dysku-
sji w narodzie niemieckim i że będziemy mieli również psychologiczne trud-
ności z wyjaśnieniem tego przypadku”27. Na niekorzyść niemieckiego aparatu 
propagandowego działała również wzmożona aktywność alianckich rozgłośni 
niemieckojęzycznych i akcja ulotkowa. Na początku lutego wszystko stało się 
już jasne i katastrofy stalingradzkiej nie można było ukrywać. Tragiczną wiado-
mość trzeba przekazać niemieckiej opinii publicznej. Minister propagandy czy-
ni to w sposób dla siebie charakterystyczny. 4 lutego 1943 r. zapisał w „Dzien-
nikach”:

22 P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, s. 434. 
23 M. Bonacker, Goebbels’ Mann beim Radio. Der NS-Propagandist Hans Fritzsche (1900-1953), 

München 2007, s. 197.
24 J. Goebbels, Kampf um Berlin. Der Anfang, Monachium 1931, s. 44.
25 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 608.
26 Tamże, s. 6. 
27 Tamże, s. 585.
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Jesteśmy teraz zmuszeni przekazać narodowi niemieckiemu wiadomość o pod-
daniu Stalingradu. Jest to decyzja bardzo gorzka, ale konieczna. Emitujemy wiado-
mość jako meldunek specjalny po południu około godz. 16 w ramach radiowej służ-
by informacyjnej i dodajemy stosowny, heroiczny ceremoniał. (…) Nasz meldunek 
odpowiada w pełni (…) odczuciom. Jest poważny, rzeczowy, trzeźwy, pozbawiony 
patosu, ale również i wszelkiego chłodu28.

Katastrofa stalingradzka zdecydowała o innym rozłożeniu akcentów w pra-
cy propagandowej przez J. Goebbelsa. Czas tuż po niej miał stanowić swoiste 
„nowe otwarcie” w działaniach ministra propagandy Rzeszy. Zaczął przed-
stawiać wojnę jako „walkę na śmierć i życie”. Nie ma wyjścia, można tylko 
walczyć albo zginąć29. Przyszedł czas na rzucenie hasła „wojny totalnej”. Dla 
J. Goebbelsa przemówienie z 18 lutego 1943 r. stało się punktem zwrotnym dla 
jego działalności jako ministra propagandy i jego pozycji jako jednego z przy-
wódców III Rzeszy. Tym bardziej, że zabrakło tam Hitlera. J. Goebbels określił 
to dosadnie w swoim „Dzienniku”: „Manifestacja w Pałacu Sportu stanowi ro-
dzaj cichego zamachu stanu. Po prostu przeskoczyliśmy przeszkodę wzniesioną 
przed nami przez biurokrację. Wojna totalna nie jest już sprawą mało rozsąd-
nych ludzi, lecz jest teraz w rękach narodu”30. J. Goebbels przemawiał pod wiel-
kim transparentem „Totaler Krieg – kürzester Krieg”. Jego przemówienie było 
precyzyjnie przemyślane. Minister propagandy potrafił budować napięcie aby 
w końcu osiągnąć jego szczyt w pytaniu skierowanym do publiczności: „Czy 
chcecie wojny totalnej?”31 Przedstawił klęskę stalingradzką jak wydarzenie 
wzmacniające Niemców. Oczyszczony naród bardziej zjednoczy się wokół ce-
lów i wodza, podwoi wysiłki. Przemówienie J. Goebbelsa stało się popisem kra-
somówczym i najbardziej zaangażowanym i mającym znaczenie propagandowe 
wystąpieniem. Przyniosło ono efekty nawet wśród tych, którzy byli sceptycznie 
nastawieni do wojny32.

28 Tamże, s. 588.
29 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, s. 132.
30 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 608.
31 Ten najważniejszy fragment przemówienia J. Goebbelsa w języku niemieckim brzmiał nastę-

pująco: „Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und 
radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? (…) Nun, Volk, steh auf 
und Sturm brich los!”, Full text of “Wollt Ihr den totalen Krieg?”, https://archive.org/stream/
WolltIhrDenTotalenKrieg/GoebbelsJoseph-Rede-WolltIhrDenTotalenKrieg194315S._djvu.txt 
(19.01.2016).

32 E. Leiser, Nazi Ciemna, London 1974, s. 60.
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3. Technologiczne nowatorstwo

Minister propagandy zdawał sobie doskonale sprawę, że aby działania pro-
pagandowe osiągnęły swoje cele trzeba doskonalić narzędzia, które aparat pro-
pagandowy wykorzystuje. Muszą umożliwiać masowe dotarcie z komunikatem 
i być atrakcyjne dla odbiorców. Dlatego zawsze starał się zapewnić środki na 
rozwój bazy technicznej a często zarzucano mu, że nie liczy się z wydawanymi 
pieniędzmi (jak np. w przypadku produkcji filmowej). Technicy mogli jednak 
zawsze liczyć na jego poparcie, a J. Goebbels chętnie przyjmował wszelkiego 
rodzaju nowinki techniczne i nakazywał jak najszybciej je wdrażać. Jego zain-
teresowanie nowymi technologiami wyraziło się nawet w samym powstawaniu 
„Dzienników”. Podjął decyzję o ich mikrofilmowaniu w obliczu zbliżania się 
Armii Czerwonej do Berlina. Uważał, że stanowią one dzieło, które powinno 
służyć następnym pokoleniom Niemców. Takie przekonanie wpoił mu już dużo 
wcześniej Hitler zmuszając nawet jedno z wydawnictw do podpisania umowy 
z J. Goebbelsem na wydanie „Dzienników” i wypłacenie ministrowi propagan-
dy honorarium. O mikrofilmowaniu dowiedział się w listopadzie 1944 r. i nie-
długo później zdecydował o przeniesieniu swoich „Dzienników” na szklane ta-
bliczki33.

Już na długo przed wybuchem wojny J. Goebbels uważał, że znajomość 
mediów może w przyszłości okazać się bardzo przydatne. Dlatego chętnie od-
wiedzał imprezy związane np. ze światowym kongresem na temat reklamy. 
Szczególnie pouczające było dla niego spotkanie z filmem reklamowym. Pisał 
14 sierpnia 1929 r.: „W południe na wystawie o reklamie. (…) Co nieco na-
uczyłem się przy okazji filmu reklamowego. Może kiedyś to się nam przyda”34.

To poparcie J. Goebbelsa dla nowych technologii doprowadziło do rozwoju 
kilku wynalazków medialnych tuż przed wojną i w czasie wojny. Jeszcze przed 
wybuchem wojny uwagę ministra propagandy zwróciła telewizja. Zwrócił na 
nią uwagę, kiedy odwiedzał w 1936 r. Wystawę Radiową. Pisał w „Dzienniku” 
o telewizji, „która bardzo dobrze się rozwija”35. Od razu zauważył jej możliwo-
ści. Dążył do jak najszybszego wprowadzenia do sprzedaży nowych odbiorni-
ków telewizyjnych. Był z tego dumny. 29 lipca 1939 r. pisał: „Przede wszyst-
kim telewizja, można powiedzieć, że teraz w doskonałym wydaniu. Niczego 
już nie brakuje. Nowe odbiorniki wchodzą właśnie do obrotu handlowego”36. 
Aby wspierać rozwój telewizji J. Goebbels doprowadził do powstania jednego 
z pierwszych w świecie studiów telewizyjnych w berlińskiej dzielnicy Witzle-

33 P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, s. 856.
34 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 131.
35 Tamże, s. 338.
36 Tamże, s. 579.
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ben, w marcu 1935 r. Rozpoczęło ono regularne nadawanie programu telewizyj-
nego37.

W 1940 r. III Rzesza wyprodukowała pierwszy kolorowy film. Był to film 
muzyczny Frauen sind doch bessere Diplomaten w reżyserii G. Jacoby. Zdję-
cia rozpoczęto jeszcze przed wybuchem wojny w lipcu 1939 r. Obróbkę kolo-
rów oparto na technologii Agfacolor. Stanowiło to wyzwanie dla producen-
tów i znacznie przedłużyło wykonanie kolorowych kopii dla kin. Technikę wciąż 
doskonalono w fabryce Agfy w Wolfen. J. Goebbels bardzo dobrze ocenił tech-
niczną stronę produkcji natomiast negatywnie fabułę filmu i grę aktorską. Pisał 
w swoim „Dzienniku”: „Materiał zły, ale oddziaływanie kolorów dobre. Posunę-
liśmy się w tej kwestii mocno do przodu”38. Z czasem produkcja filmowa zaczęła 
odgrywać coraz większą rolę w działalności propagandowej J. Goebbelsa. Sta-
rał się mieć wpływ na budżet, obsadę a także fabułę filmów. Nie szczędził na to 
środków co stało się swego rodzaju obsesją w ostatnich miesiącach wojny.

We wrześniu 1942 r. zaprezentowano ministrowi propagandy wynalazek ta-
śmy magnetofonowej. Uznał ją za „wręcz rewolucyjną innowację w dziedzinie 
techniki rozrywki”39. Przejął nadzór nad jej produkcją, planował rozwinąć całą 
gałąź przemysłu. Jej pełny rozwój odkładał jednak na czas po zakończeniu woj-
ny. Co jednak interesujące za podstawowe zadanie dla taśmy magnetofonowej 
w pierwszej fazie jej eksploatacji uznał przede wszystkim dostarczanie rozryw-
ki. Takie działania stanowiły zawsze dla J. Goebbelsa jeden z priorytetów jego 
działalności. Dopiero na takim fundamencie lokował działania stricte propagan-
dowe. 15 września 1942 r. pisał w swoim „Dzienniku”: „Jeśli nawet podczas 
wojny nie da się w tej dziedzinie rozwinąć szerszej aktywności, to zadbam o to, 
aby po jej zakończeniu powstał przemysł, który z jednej strony będzie podlegał 
nadzorowi Rzeszy, z drugiej zaś dostarczy narodowi, i to najmniejszym kosztem 
szerokich możliwości rozrywki i relaksu”40.

Swoje zdanie na temat taśmy magnetofonowej zmienił w ostatnich miesią-
cach wojny. Zagrożony ostateczną klęską wszystkie wynalazki rzucał na front 
walki propagandowej. Takie zastosowanie znalazła także taśma magnetofono-
wa. Uznał, że można ją wykorzystać do rejestracji przemówień. Swoim pomy-
słem podzielił się z Hitlerem. 28 stycznia 1945 r. pisał w „Dzienniku”: „Zwra-
cam mu uwagę na nową technikę nagrywania na taśmę magnetofonową, 
umożliwiającą powtórzenie tych fragmentów przemówienia, które wyszły nie-
zbyt dobrze. Führer jest mi bardzo wdzięczny za tę wskazówkę”41.

37 Tamże, s. 718.
38 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 116.
39 Tamże, s. 484. 
40 Tamże, s. 484-485.
41 J. Goebbels. Dzienniki, t. 3, s. 555.
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W tym samym czasie kiedy zaprezentowano J. Goebbelsowi taśmę magne-
tofonową przedstawiono mu jeszcze jeden wynalazek służący rejestracji dźwię-
ku. W kwietniu 1942 r. po raz pierwszy usłyszał dźwięk w standardzie stereo-
fonicznym. Uznał Niemców za pionierów w rozwoju nowych technologii. Pisał 
21 kwietnia 1942 r.: 

Zaprezentowano mi nowy sposób rejestracji dźwięku filmowego i radiowe-
go. Plastycznie ukształtowana, tak zwana stereofonia, która oznacza niesłychany po-
stęp w całej technice zapisu i odtwarzania dźwięku. W tej dziedzinie my, Niemcy, 
jesteśmy znowu pionierami. Deklaruję moje poparcie dla dalszych prac. Tylko się tu 
znowu ubolewa, że trwa wojna i dla pilnych działań na jej rzecz trzeba się powstrzy-
mać od realizacji tak ważnych przedsięwzięć42.

4. Film – najważniejsze narzędzie propagandy

Kino stało się dla J. Goebbelsa najważniejszym kanałem propagando-
wym. Wraz z rozwojem wydarzeń przywiązywał do niego coraz większą wagę. 
Dawało mu możliwość pewnego „intelektualnego” wyżycia. Chociaż w myśl 
podstawowych zasad propagandowych dbał zawsze o to aby stanowiło dla wi-
dza również rozrywkę. Poprzez filmy minister propagandy dążył do trwałych 
zmian w postawach Niemców (tak jak np. w przypadku filmów antysemickich).

Zainteresowanie filmem J. Goebbelsa wynikało w dużej mierze z tego co ro-
biła L. Riefenstahl, ulubiona reżyserka Hitlera i twórczyni największych i naj-
bardziej znanych propagandowych produkcji filmowych III Rzeszy43. J. Goeb-
bels spotkał ją jeszcze na długo przed wojną i wyraźnie zrobiła na nim wrażenie 
jako kobieta, wtedy gdy jeszcze występowała jako tancerka. Pisał 13 stycz-
nia 1927 r. w „Dziennikach”: „Kobieta, nie, anioł. Leni Riefensthal, tańczyła 
In natura, przed projekcją. Zachwycające zjawisko człowiecze”44. Uważał, 
że jest ona jedynym człowiekiem kina, który potrafi zrozumieć Hitlera45. Nie 
mniej jednak wraz z rozwojem ich współpracy pojawia się coraz więcej napięć. 
J. Goebbels często określa w „Dziennikach” L. Riefenstahl jako histeryczkę. 

42 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 382-383.
43 Przykładem takiej produkcji jest film „Triumph des Willens” (1935). Stał się on chyba najbar-

dziej znanym przykładem kinematografii narodowosocjalistycznej. Na sukces film złożyło się 
nie tyle wsparcie ze strony nazistów co bardziej sposób jego realizacji. L. Riefenstahl posłuży-
ła się nową estetyką w operowaniu obrazami, wykorzystała nietypowe ujęcia, prowadzenie ka-
mery i oryginalny montaż. Realizacja bardziej przypominała film fabularny aniżeli dokumen-
talny. P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, s. 350.

44 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 90.
45 F. Moeller, Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin 1998, s. 160. 
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18 września 1936 r. pisze: „Riefenstahl skarży się na Weidemana. Ale ona jest 
jednak bardzo histeryczna”46; 25 października 1936 r.: „ta Riefenstahl narobiła 
niezłego bałaganu”47. Mimo tych napięć J. Goebbels postanowił wysłać reży-
serkę do Hollywood. Wyjechała na trzy miesiące. Była jednak izolowana w śro-
dowisku aktorskim. Uznano ją za jedną z propagatorek nazistowskiego reżimu. 
Niewiele tam osiągnęła i dość szybko musiała wrócić do Niemiec. J. Goebbels 
uznał, że był to wynik przede wszystkim opanowania przemysłu filmowego 
w USA przez Żydów. Według ministra propagandy Niemcy nie mieli czego szu-
kać w Hollywood48. Wszystkie wielkie dzieła propagandowe L. Riefenstahl po-
wstały jeszcze przed wybuchem wojny. W 1939 r. rozpoczęła pracę nad filmem 
„Penthesilea”. Mimo poparcia ze strony Hitlera u J. Goebbelsa projekt nie zna-
lazł uznania. W końcu nie doszło do jego realizacji49.

Minister propagandy zaczął mieć coraz większy wpływ na przemysł filmo-
wy dążąc do przejęcia nad nim całkowitej kontroli. Dokonało się to głównie 
poprzez przejęcie kontroli nad koncernem filmowym UFA. Zamieszanie wokół 
przedsiębiorstwa rozpoczęło się jesienią 1936 r., a kilka miesięcy później było 
już całkowicie kontrolowane przez nazistów50. J. Goebbels został nieformalnym 
dyrektorem programowym wytwórni. Interweniował we wszystko, czasem na-
wet w choreografię układów tanecznych51. Zasada sztywnego interwencjonizmu 
na wszystkich etapach produkcji filmowej stanowiła podstawową zasadę w nad-
zorze sprawowanym przez J. Goebbelsa. Szczegółowy monitoring prowadziło 
ministerstwo propagandy. Od jego pozytywnego wyniku zależało dopuszczenie 
filmu do emisji kinowej52. J. Goebbels chciał nie tylko nadzorować niemiec-
kie kino ale także zapewnić mu sukces komercyjny i międzynarodowy prestiż. 
Dominacją amerykańską w produkcji filmowej usprawiedliwiał swoją niechęć 
w stosunku do Hollywood. Jednak główną przyczyną potępienia dla amerykań-
skiej wytwórni był niewątpliwie antysemityzm J. Goebbelsa. Dla niego Holly-
wood było produktem żydowskim. Minister propagandy interesował się rów-
nież tym co działo się w kinie sowieckim. Czerpał stamtąd różnego rodzaju 
innowacje i nowy rodzaj estetyki (obecny np. w filmach S. Eisensteina)53.

Jednym z głównych kierunków propagandy realizowanej przez kinemato-
grafię stało się propagowanie antysemityzmu. Dwie najważniejsze produkcje 
antysemickie zrealizowane już w czasie wojny to „Der ewige Jude” w reżyserii 
46 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 343.
47 Tamże, s. 350.
48 Tamże, s. 539.
49 Tamże, s. 573; 782-783.
50 P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, s. 439.
51 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 382.
52 D. Welch, Propaganda and the German Cinema 1933-1945, Oxford 1983, s. 14-15.
53 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, s. 23.
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F. Hipplera oraz „Jud Süß” wyreżyserowany przez V. Harlana. Oba filmy były 
inaczej zrealizowane i inaczej przyjęte. „Der ewige Jude” był rodzajem filmu 
paradokumentalnego. J. Goebbels wysłał reżysera do okupowanej Warszawy, by 
tam zbierał materiały do filmu. Jego premiera odbyła się w listopadzie 1940 r. 
Film miał przede wszystkim obrzydzić Żydów. Porównywał ich do szczu-
rów. Służyły temu również sceny ukazujące ubój rytualny. Nazistowskie pismo 
„Unser Wille und Weg” reklamowało go jako pierwszy film dający pełny ob-
raz żydostwa. Cieszyło się, że będzie skutecznym narzędziem antysemityzmu. 
Mimo takiej euforii nazistów film nie był dobrze przyjęty przez masową pu-
bliczność.

Inaczej wyglądała sprawa z filmem „Jud Süß”. Jego akcja toczy się w pierw-
szej połowie XVIII w. na dworze księcia Karola Aleksandra Wirtemberskie-
go. Stanowi historię żydowskiego kupca, który manipulując księciem i finan-
sami księstwa doprowadza do śmierci władcy i upadku państwa. Ale zostaje 
zdekonspirowany, skazany na karę śmierci a Żydzi wygnani z Wirtembergii54. J. 
Goebbels nie krył swojego entuzjazmu dla filmu V. Harlana. 18 sierpnia 1940 r. 
pisał: „Film Harlana »Jud Süß«. Wielkie, genialne dzieło. Antysemicki film, tyl-
ko takiego mogliśmy sobie życzyć. Cieszę się”55. W ciągu pierwszego roku film 
obejrzało 20 mln Niemców56.

W „dorobku” propagandowym J. Goebbelsa istniało również szereg innych 
produkcji w całości lub z silnymi wątkami antysemickimi. Żadna z nich nie 
miała takiego wpływu na Niemców jak „Jud Süß” czy „Der ewige Jude” ale 
przyczyniały się do budowania antysemityzmu i trafiały do różnych grup spo-
łecznych. W 1939 r. trafił do kin film „Leinen aus Irland” w reżyserii H. Hel-
biga. Jest to historia Żyda, dyrektora koncernu tekstylnego, który chce zapew-
nić jednej z fabryk w Pradze zwolnienie z cła na dostawy płótna z Irlandii. To 
mogłoby załamać rodzimą, niemiecką produkcję. Jego machinacje zostają 
w porę wykryte, a niemiecka produkcja płótna uratowana. J. Goebbels nazwał 
go wprost filmem antysemickim. „Skontrolowanie antysemickiego filmu »Le-
inen aus Irland«. Wypadł bardzo dobrze” – pisał 16 września 1939 r.57

J. Goebbels wykorzystywał kino do zmiany postaw Niemców także na in-
nych płaszczyznach. Tak było z poparciem jakie udzielił minister propagandy 
filmowi „Ich klage an” w reżyserii W. Liebeneinera. Film tak naprawdę miał 
zmiękczyć opinię publiczną w kwestii eutanazji. Bohaterką jest kobieta, któ-
ra walczy z nieuleczalną chorobą. Błaga dwóch lekarzy aby położyli kres jej 
cierpieniom. Jeden z nich, jej przyjaciel, odmawia. Drugi, jej mąż, przyznaje 

54 J. Goebbels. Dzienniki, t. 1, s. 615.
55 Tamże, s. 100.
56 E. Rentschler, The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife. Harvard 1996, s. 154.
57 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 11.
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jej prawo do „śmierci na życzenie”58. J. Goebbels odnosił się do filmu entuzja-
stycznie i widział dla niego określone zadanie społeczne. 21 czerwca 1941 r. 
pisał: „Nowy film Liebeneinera »Ich klage an«. Za eutanazją. Prawdziwie dys-
kusyjny film. Świetnie zrobiony, całkowicie narodowonacjonalistyczny. Wywo-
ła najgorętsze dyskusje. I taki jest jego cel”59.

Poprzez kino J. Goebbels budował również w Niemcach postawy antypolskie. 
Sztandarowym przykładem stał się film G. Ucicky’ego „Heimkehr”. Film przed-
stawiał losy etnicznych Niemców żyjących w latach 30. XX w. na południowo-
-wschodnich krańcach II Rzeczypospolitej. Wybawienie przynosi im agresja III 
Rzeszy i powrót do Niemiec. Do ról epizodycznych Niemcy zaangażowali pol-
skich aktorów (m.in. B. Samborskiego i J. Kondrata). Minister propagandy dużo 
sobie obiecywał po propagandowym oddziaływaniu tego filmu. 25 lipca 1941 r. 
pisał w „Dziennikach”: „[Film] udał się znakomicie pod względem politycznym 
i artystycznym, nie stanowi jednak na tyle jednolitego i zwartego dzieła aby mu 
przyznać tytuł »Filmu Narodu«. (…) Jednakże w tym przypadku chodzi o film, 
który daje nadzieję, że odegra nadzwyczaj istotna rolę w naszej propagandowej 
walce o postawę naszego narodu”60. J. Goebbels osiągnął swój cel, „Heimkehr” 
stał się najbardziej antypolskim filmem w dziejach kinematografii61.

Propaganda filmowa J. Goebbelsa zaczęła nabierać szczególnego znaczenia, 
kiedy III Rzesza zaczęła odnosić klęski na frontach i widać było coraz wyraź-
niej, że wojny już nie wygra. Minister propagandy znalazł sposób aby w Niem-
cach podtrzymać ducha oporu i determinacji w walce mimo beznadziejniej 
sytuacji na froncie i wbrew zdrowemu rozsądkowi. 24 maja 1944 r. odbyła się 
premiera filmu „Junge Adler” w reżyserii A. Weidenmanna. Opowiadał on hi-
storię grupy członków Hitler Jugend pracujących w fabryce samolotów. Robią 
oni wszystko żeby podnieść wskaźniki i przybliżyć zwycięstwo62. Zmęczo-
ne wojną społeczeństwo nie zawsze jednak przyjmowało z entuzjazmem ko-
lejne propagandowe agitki ministra propagandy. J. Goebbels żali się, że film 
o młodych działaczach z Hitlerjugend nie został należycie przyjęty. 10 czerwca 
1944 r. pisał: „Chcę zauważyć na marginesie, że jest zdumiewające, iż najnow-
szy film o HJ »Junge Adler« nie znalazł powodzenia u publiczności. Wynika 
to zapewne stąd, że obecnie publiczność nie chce oglądać filmów politycznych. 
Nie chodzi do kina po to, aby dawać się wychowywać albo pouczać, lecz aby 
się zabawić i rozerwać”63. Okazuje się, że minister propagandy też czasami 

58 E. Leiser, Nazi Ciemna, London 1974, s. 91.
59 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 181.
60 Tamże, s. 200.
61 Tamże, s. 620.
62 J. Goebbels. Dzienniki, tom 3, s. 730.
63 Tamże, s. 325.
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popełniał błędy zapominając o zasadach, które sam tworzył. Dobra propaganda 
powinna dostarczać odbiorcom również rozrywki i sensacji.

Rok wcześniej na ekrany kin w III Rzeszy wszedł film „Titanic” w reżyse-
rii H. Selpina. Budżet filmu był ogromny, sięgał 4 mln marek (co daje dziś ok. 
180 mln dolarów)64. Była to pierwsza na taką skalę ekranizacja tragicznej hi-
storii brytyjskiego transatlantyku. Film kręcono w Gdyni a także na Bałtyku. 
Wykorzystano do tego statek Cap Arcona, na którym pod koniec wojny zginęło 
kilka tysięcy nazistowskich więźniów załadowanych przez SS na statek, który 
potem został zbombardowany przez alianckie lotnictwo. Zbudowano wielką 
makietę statku, która posłużyła do nakręcenia scen zatonięcia. Te z kolei krę-
cono na jeziorze na południowy wschód od Berlina. Ekipa była pod ciągłą pre-
sją alianckich nalotów. Film w ogóle nie miał szczęścia, co pokazują najlepiej 
losy reżysera – H. Selpina. To w trakcie pracy nad filmem reżyser został za-
denuncjowany do gestapo. Oskarżono go o poddawanie w wątpliwość strategii 
wojennej oraz naśmiewanie się z działań prowadzonych przez Wermacht. Re-
żyser został aresztowany. Wszystko działo się z polecenia J. Goebbelsa. Tak to 
sam skomentował w swoim „Dzienniku” 31 lipca 1942 r.: „Czułem się w obo-
wiązku nakazać aresztowanie reżysera filmowego Selpina i postawić go przed 
Narodowym Trybunałem Rzeszy. Pozwolił sobie na skandaliczne wypady prze-
ciwko niemieckiemu Wermachtowi i generalnej linii prowadzenia wojny. Musi 
najprawdopodobniej zostać skazany na karę wieloletniego więzienia”65. Niedłu-
go po aresztowaniu znaleziono Selplina powieszonego w celi co bynajmniej nie 
zmartwiło ministra propagandy. Nakazał dokończenie filmu W. Klingerowi, ale 
zabronił umieszczenia jego nazwiska w napisach końcowych.

Przed „Titanicem” J. Goebbels postawił bardzo konkretne cele. Miał to być 
film antybrytyjski i antysemicki. Krwiożerczy kapitalizm, który wykorzystuje 
do ograbiania ludzi takie narzędzia jak giełda miał być motywem przewodnim 
filmu. Negatywne charaktery w filmie to przede wszystkim Brytyjczycy. Pozy-
tywnym bohaterem okazał się np. jeden z oficerów na Titanicu, niemieckiego 
pochodzenia. Był przykładem odwagi i trzeźwego myślenia66.

Film miał premierę w listopadzie 1943 r. Jednak nawet po zakończeniu nazi-
stowska produkcja nie miała szczęścia. J. Goebbels zabronił jego rozpowszech-
niania w Rzeszy. Wyświetlano go tylko w niektórych krajach okupowanych. Sy-
tuacja na frontach dalej zmieniała się na niekorzyść Niemiec. Sceny tonącego 
statku, tonący ludzie, rozpaczliwa walka o życie Niemcom mogło się kojarzyć 
zupełnie z czymś innym niż zatonięcie transatlantyku. O tym słyszeli codzien-

64 M. Lebovic, Goebbels’ ‘Titanic’ cinematic disaster turns 70, „The Times of Israel” 01.10.2013, 
http://www.timesofisrael.com/goebbels-titanic-cinematic-disaster-turns-70 (28.01.2016).

65 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 450.
66 C. Romani, Tainted Goddesses: Female Film Stars of the Third Reich, New York 1992, s. 69. 
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nie w komunikatach wojennych i takie sceny mogły dodatkowo pogłębić poczu-
cie przygnębienia i klęski67.

Sytuacja na froncie miała coraz większy wpływ na działania ministra pro-
pagandy. Jednak rozmach projektowanych działań nadawał im pewien rys sza-
leństwa, który w jakiś sposób charakteryzował kilka ostatnich miesięcy działań 
Niemców na froncie, którzy mimo beznadziejnej sytuacji strategicznej stawiali 
zacięty opór. Wydaje się, że w takiej sytuacji znaczenie propagandy znacznie 
wzrosło. Dlatego klęski na froncie nie przeszkodziły J. Goebbelsowi w pla-
nowaniu ambitnych projektów propagandowych na rok 1945. W trudnym już 
przecież roku 1944 miały miejsce w Niemczech premiery 62 filmów. Na rok 
1945 planowano nakręcenie 46 filmów. 11 listopada 1944 r. J. Goebbels zapisał 
w swoich „Dziennikach”: „Z Winklerem i Hinklem omawiam program produk-
cji filmów zaplanowanych na 1945 rok. Zgadzamy się na 46 filmów. Na pewno 
osiągniemy tę liczbę, ponieważ mamy w rezerwie jeszcze sto filmów z progra-
mu tego roku”68. Po latach te projekty, tworzone w obliczu beznadziejnej sytu-
acji na frontach, oceniano jako transcendentalną wiarę w siłę kina, egzorcyzmo-
wanie rzeczywistości a także obsesję J. Goebbelsa na punkcie stworzenia sobie 
trwałego pomnika w historii69.

To właśnie w tym czasie propaganda J. Goebbelsa stworzyła projekt, który 
skupia jak w soczewce dążenia a może i ukryte pragnienia ministra propagandy. 
Ogromny rozmach, narodowosocjalistyczny przekaz, nie liczenie się z otaczają-
cą rzeczywistością, miejsce w historii – to wpływało na produkcję filmu „Kol-
berg”. W jakimś sensie ten film stanowił podsumowanie kilkuletnich działań J. 
Goebbelsa jako ministra propagandy. Główną ideą filmu było posłuszeństwo 
posunięte do granic absurdu70.

Sam pomysł filmu pojawił się dużo wcześniej. Pierwsze rozmowy dotyczą-
ce filmu, którego fabułę miało stanowić oblężenie niemieckiego miasta zosta-
ły przeprowadzone już na początku wojny71. J. Goebbels omawiał film w maju 
1943 r. W założeniu głównymi adresatami filmu mięli być mieszkańcy tere-
nów dotkniętych bombardowaniami. Miał stanowić apoteozę męskiej odwagi 
i siły oporu mieszczaństwa. Ostatecznie zdecydowano, że będzie opowiadał je-
den z epizodów wojen napoleońskich – oblężenie przez wojska francuskie Ko-
łobrzegu. Minister propagandy poświęcił sporo czasu aby namówić do projektu 

67 A. Marszal, The strange sinking of the Nazi Titanic, „The Telegraph” 05.03.2012, http://www.
telegraph.co.uk/culture/tvandradio/9124111/The-strange-sinking-of-the-Nazi-Titanic.html 
(29.01.2016).

68 J. Goebbels. Dzienniki, t. 2, s. 459.
69 J. C. Fest, The face of the Third Reich, New York 1970, s. 150.
70 E. Leiser, Nazi Ciemna, s. 127.
71 K. Reiss, Das gab‘s nur niemal – Die große Zeit des deutschen Films, Vienna 1977, s. 205-206.
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reżysera V. Harlana. 7 maja 1943 r. pisał w „Dziennikach”: „Harlan, który po-
czątkowo zgłaszał wątpliwości co do przyjęcia tego filmu, gdyż chciał kręcić 
film o Beethovenie, jest teraz pełen zapału. W ciągu ośmiu dni przygotował 
świetne exposé i chce w końcu czerwca rozpocząć już pracę w atelier. Premierę 
filmu obiecuje mi na Boże Narodzenie”72. V. Harlan jednak nie dotrzymał obiet-
nicy, premiera filmu miała miejsce ponad rok później.

Opóźnienia w produkcji filmu nie sprawiły, że reżyser stracił zaufanie J. Go-
ebbelsa. Mógł liczyć na wszystko co tylko uznał za potrzebne do produkcji fil-
mu. Jego możliwości logistyczne były dużo większe niż jakiegokolwiek gene-
rała na froncie. Co zakrawa na rodzaj szaleństwa to wycofanie z frontu prawie 
187 tys. żołnierzy i oddanie ich do dyspozycji reżysera. V. Harlan otrzymał do 
dyspozycji 10 tys. mundurów i 6 tys. koni. Aktorów i statystów rekrutowano 
także pośród rosyjskich i ukraińskich żołnierzy gen. A. Własowa. Co najmniej 
kilka składów pociągów dowoziło na plan filmu sól, która emitowała śnieg. 
Sam V. Harlan oceniał, że kręcenie filmu podlegało swoistemu prawu szaleń-
stwa, szczególnie w kontekście wycofania z frontu dziesiątek tysięcy żołnierzy 
w krytycznym momencie wojny. Wydaje się, że Hitler a szczególnie J. Goeb-
bels byli opętani ideą, że film może być bardziej przydatny niż zwycięstwo 
w Rosji73.

Świadectwem tego są także koszty filmu, które były dwa razy wyższe niż 
„Titanica” a ośmiokrotnie wyższe niż budżet przeciętnej niemieckiej produkcji 
z tego czasu74. Trudności logistyczne pokonywano sprawnie przede wszystkim 
dzięki szerokiej współpracy instytucji państwowych oraz Wermachtu75.

Film został ukończony pod koniec 1944 r. 1 grudnia 1944 r. J. Goebbels 
po raz pierwszy zobaczył film. Uznał go za majstersztyk sztuki reżyserskiej 
i odpowiedź na to czym żyją aktualnie Niemcy. Pisał w swoim „Dzienni-
ku”: „Spodziewam się, że ten film odniesie nadzwyczajny sukces. Spowodu-
ję, aby tak szybko jak to jest możliwe, został skierowany do szerokiego roz-
powszechniania. Ten film ma dla nastrojów dzisiejszego narodu niemieckiego 
takie znaczenie jak wygrana bitwa”76. Mimo tego, że minister propagandy był 
pełen zachwytu wymusił na V. Harlanie dokonanie pewnych zmian. Chodzi-
ło o usunięcie kilku scen ukazujących zniszczenia a także rozwój osobowo-
ści głównego bohatera. Reżyser w drugiej połowie grudnia 1944 r. zgodził się 
pod presją J. Goebbelsa na dokonanie cięć77. Tak naprawdę to wprowadzenie 

72 J. Goebbels. Dzienniki, t. 3, s. 70.
73 E. Leiser, Nazi Ciemna, s. 129.
74 D. Irwing, Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, Międzyzdroje-Kraków 2012, s. 644.
75 A. A. Kallis, Nazi Propaganda and the Second World War, s. 200.
76 J. Goebbels. Dzienniki, t. 3, s. 473.
77 Tamże, s. 492.
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zmian w filmie a także przygotowanie odpowiedniej liczby kopii spowodowało 
odsunięcie oficjalnej premiery w czasie.

Poprawioną wersję filmu J. Goebbels otrzymał 5 stycznia 1945 r. Oficjalna 
premierę wyznaczono na dzień 30 stycznia. Odbyła się jednocześnie w Tauent-
zienpalast oraz w sali kinowej UFA przy Alexanderplatz. Publiczność przyjęła 
film entuzjastycznie. Tego samego dnia wyświetlono go niemieckim żołnierzom 
broniącym twierdzy La Rochelle nad Atlantykiem a także obrońcom twierdz 
„Gdańsk” i „Wrocław”. Film przetransportowano w różne miejsca na froncie, 
a J. Goebbels przekazał osobiste kopie niektórym prominentom III Rzeszy78.

Dla ministra propagandy szczególne znaczenie miało zdanie Hitlera na temat 
„Kolbergu” a także projekcja filmu w Sztabie Generalnym. 12 lutego 1945 r. 
pisał w „Dziennikach”: „Führer wypowiada się z wielkim zachwytem o oddzia-
ływaniu filmu »Kolberg«. Film ten zrobił przede wszystkim wielkie wrażenie 
podczas projekcji w Sztabie Generalnym”79.

„Kolberg” niewątpliwie był ulubionym filmem J. Goebbelsa. Uważał go za 
niezwykły nie tylko za względu na samą produkcję ale również ze względu na 
efekt propagandowy. Co niezwykłe rzeczywistość na froncie w jakiś sposób do-
goniła, a może nawet przegoniła historię filmową. Półtora miesiąca po premie-
rze filmu Armia Czerwona wspierana przez jednostki 1 Armii Wojska Polskiego 
zdobyła Kołobrzeg po oblężeniu, które przyczyniło się do pokaźnych znisz-
czeń infrastruktury miejskiej. Dla ministra propagandy był to podwójny cios ze 
względu na film „Kolberg”. Dlatego starał się jak najdłużej blokować informa-
cje o upadku Kołobrzegu, aby nie pozbawiać filmu jego siły propagandowej80.

Zakończenie

Niewątpliwie J. Goebbelsa można uznać za „wirtuoza propagandy”. Jed-
nak swoje wykształcenie, zdolności intelektualne i organizacyjne zaprzągł 
w służbie złu. Jego „Dzienniki” są również świadectwem tego, że w niektórych 
działaniach potrafił być bardziej radykalny niż Hitler. Dzięki swoim umiejęt-
nościom udało mu się stworzyć sprawny system propagandy, bazujący na psy-
chologii marketingu i reklamy. Przetestował ten system i efektywnie stosował 
w działaniu.

Należy zwrócić uwagę na kilka elementów tego systemu, które po dziś dzień 
znajdują zastosowanie w działaniach marketingowych czy propagandowych. 
Za istotę propagandy J. Goebbels uznał powtarzane. Odbiorca musi być ciągle 
78 D. Irwing, Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, s. 727-728.
79 J. Goebbels, Dzienniki, t. 3, s. 583.
80 P. Longerich, Goebbels. Apostoł diabła, s. 726-727. 
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bombardowany tym samym przekazem, nawet wtedy gdy zaczyna go irytować. 
Ciągłe powtarzanie, często różnymi kanałami, zapewnia przekazowi trwanie 
w świadomości odbiorców.

Działania propagandowe muszą mieć charakter elastyczny. Powinny dosto-
sowywać się do nowych sytuacji. Wychodzić naprzeciw wyzwaniom. Czasem 
trzeba zrobić krok do tytułu aby potem można było zrobić kilka do przodu (jak 
to było np. w decyzji J. Goebbelsa o wycofaniu się z walki z krzyżami w szko-
łach i urzędach Bawarii). Dotyczy to także działań w sytuacjach kryzysowych. 
Wymagają one najczęściej niestandardowych działań. Dla systemu propagandy 
stworzonego przez J. Goebbelsa takim wyzwaniem była klęska stalingradzka. 
Minister propagandy nie zaklinał rzeczywistości. Nie tylko przyznał się do klę-
ski, ale przygotował Niemców na to co nadchodziło. Pozwalał na publikowa-
nie informacji o niekorzystnej sytuacji na froncie aby przez to zminimalizować 
efekt szoku po kapitulacji 6 Armii F. Paulusa. Militarną klęskę pod Stalingra-
dem J. Goebbels przekuł w propagandowe zwycięstwo. Rzucił hasło wojny 
totalnej. Jego wystąpienie w Pałacu Sportu w lutym 1943 r. było najważniej-
sze w całej jego karierze. J. Goebbels poczuł się autentycznie wodzem narodu, 
który może natchnąć na nowo wolą oporu. Tym bardziej, że Hitler występował 
przed publicznością coraz rzadziej. Do końca wojny hasło „wojny totalnej” było 
dla J. Goebbelsa nośne propagandowo.

Elastyczność działań ministra propagandy wyrażała się również w tym, że 
starał się unikać ich koturnowości. Stąd od samego początku stawiał na obec-
ność w mediach różnych form relaksu i sensacji. Pozwalało to na przyciągnię-
cie odbiorców np. do kin. Tutaj widział przyczynę popularności lub nie pew-
nych swoich produkcji antysemickich. Nawet po klęsce stalingradzkiej żałoba 
w niemieckim radio nie trwała długo.

W końcu J. Goebbels dbał o umiejętne mieszanie prawdy z fałszem. Na-
miastki prawdy (obecne np. w komunikatach wojennych) pozwalały na uwiary-
gadnianie ogromu kłamstwa, które było potrzebne do podtrzymania ducha opo-
ru w Niemcach. Wśród wielu mało znaczących prawd istotne kłamstwo staje się 
trudniejsze do wykrycia a nadawca komunikatu zyskuje na wiarygodności.

Możemy postawić pytanie: Czy działania J. Goebbelsa wydłużyły wojnę? 
Czy minister propagandy odpowiada za znaczny wzrost liczby ofiar, przede 
wszystkim na froncie wschodnim? Zapewne decydujące na froncie były dzia-
łania militarne, jednak na morale żołnierzy i wsparcie zaplecza dla frontu nie-
wątpliwie kluczowe znaczenie miały działania propagandowe. J. Goebbels po-
trafił maksymalnie wykorzystać propagandowo takie wydarzenia jak masakra 
niemieckiej ludności cywilnej we wsi Nemmersdorf w Prusach Wschodnich 
w październiku 1944 r. W artykule opublikowanym w „Völkischer Beobach-
ter” w ostatnie urodziny Hitlera 20 kwietnia 1945 r. pisał z dumą, że Niemcy 
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to wciąż ziemia lojalności81. Ale minister propagandy nie rozumiał albo nie 
chciał zrozumieć, że była to lojalność na granicy rozpaczy, wynikająca bardziej 
z braku alternatywy a nie z poświęcenia i entuzjazmu. Ta rozpacz, zwłaszcza na 
froncie wschodnim, prowadziła do obłędu walki na wyniszczenie, do śmierci od 
kuli wroga albo własnej.

Streszczenie

Historia III Rzeszy posiada jeszcze wiele aspektów, które czekają na swoje wyja-
śnienie bądź doprecyzowanie. Dotyczy to zwłaszcza aspektów społecznych i psy-
chologicznych prowadzenia wojny. Jak to się mogło stać, że w obliczu pewnej klęski 
i beznadziejnej sytuacji na frontach zarówno armia niemiecka jak i naród nadal stawiali 
opór. Nowe światło rzucają na to „Dzienniki” jednego z najbliższych współpracowni-
ków Hitlera – J. Goebbelsa. Odnalezione na początku lat 90. XX w. w tajnych rosyj-
skich archiwach wojskowych doczekały się swojego krytycznego wydania kilka lat temu. 
J. Goebbels jawi się w nich jako wirtuoz propagandy w służbie zła. To jego działania 
w dużej mierze tak skutecznie podsycały opór Niemców. J. Goebbels z jednej strony 
stał się autorem wielu, do dziś wykorzystywanych chwytów marketingu politycznego 
(np. sposób zarządzania sytuacją kryzysową po klęsce pod Stalingradem) czy promo-
torem wielu wynalazków w zakresie rozwoju mediów (m.in. wspierał prace nad taśmą 
magnetyczną i stereofonią). Nie tylko wiedział co powiedzieć Niemcom, ale także jak 
do tego wykorzystać najnowocześniejsze w tamtym czasie środki społecznego przekazu.

Słowa kluczowe: Mass media, propaganda, J. Goebbels, III Rzesza.

Abstract

The propaganda system and media development in Nazi Germany 
in the light of “The Diaries of Joseph Goebbels”

The history of the Third Reich still has many aspects that are waiting to be explained 
and clarified. This concerns in particular the social and psychological aspects of war-
fare. How could this happen that, facing a disaster and hopeless situation at the fronts, 
both German army and nation still resisted. A new light on this is shed by “The Dia-
ries of Joseph Goebbels”, one of Hitler’s closest collaborators. The original text, found 
in secret Russian military archives in the early 1990s, saw its critical edition done a few 
years ago. J. Goebbels appears in them as a virtuoso of propaganda in the service of 

81 J. Goebbels, Unser Hitler, „Völkischer Beobachter” 20.04.1945, s. 1. 



353

System propagandy a rozwój mediów w nazistowskich Niemczech...

evil. This was his actions that, for the most part, fuelled so effectively the resistance 
of Germans. On the one hand, J. Goebbels was the author of many political marketing 
tricks, being still in use (e.g. the way in which the crisis situation after the defeat at Stalin-
grad was managed), or a promoter of many inventions in the field of media development 
(among others, supported the works on magnetic tape and stereophony). He not only 
knew what to tell Germans but also how to use the most modern at that time means of 
social communication for this purpose.

translated by Jerzy Stępień

Keywords: Mass media, propaganda, J. Goebbels, Third Reich.

Bibliografia

Bonacker M., Goebbels’ Mann beim Radio. Der NS-Propagandist Hans Fritzsche (1900-1953), 
München 2007.

Ellul J., The Technological Society, New York 1964.
Fest J. C., The face of the Third Reich, New York 1970.
Full text of “Wollt Ihr den totalen Krieg?”, https://archive.org/stream/WolltIhrDenTotalenKrieg/

GoebbelsJoseph-Rede-WolltIhrDenTotalenKrieg194315S._djvu.txt (19.01.2016).
Goebbels J., Kampf um Berlin. Der Anfang, München 1931.
Goebbels J., Unser Hitler, „Völkischer Beobachter” 20.04.1945, s. 1.
Irwing D., Wojna Goebbelsa. Triumf intelektu, Międzyzdroje-Kraków 2012.
Kallis A.A., Nazi Propaganda and the Second World War, New York 2005.
Król E. C., Joseph Goebbels i jego Dzienniki, [w:] E. C. Król [red.], Joseph Goebbels. Dzienniki, 

t. 1: 1923-1939, Warszawa 2013, s. XXXII-XXXV.
Król E.C. [red.], Joseph Goebbels. Dzienniki, t. 1: 1923-1939, Warszawa 2013; t. 2: 1939-1943, 

Warszawa 2013; t. 3: 1943-1945, Warszawa 2014.
Król E.C., Słowo do tomu drugiego Dzienników Josepha Goebbelsa, E. C. Król [red.], Joseph Go-

ebbels. Dzienniki, t. 2: 1939-1943, Warszawa 2013.
Lebovic M., Goebbels’ ‘Titanic’ cinematic disaster turns 70, „The Times of Israel” 01.10.2013, 

http://www.timesofisrael.com/goebbels-titanic-cinematic-disaster-turns-70 (28.01.2016).
Leser E., Nazi Ciemna, London 1974.
Longerich P., Goebbels. Apostoł diabła, Warszawa 2014.
Marszal A., The strange sinking of the Nazi Titanic, „The Telegraph” 05.03.2012, http://www.

telegraph.co.uk/culture/tvandradio/9124111/The-strange-sinking-of-the-Nazi-Titanic.html 
(29.01.2016).

Moeller F., Filmminister. Goebbels und der Film im Dritten Reich, Berlin 1998.
Reinhard D., Von der Reklame zur Marketing Geschichte der Wirtschaftswerbung in Deutschland, 

Berlin 1933.
Reiss K., Das gab’s nur niemal – Die große Zeit des deutschen Films, Vienna 1977.
Rentschler E., The Ministry of Illusion: Nazi Cinema and Its Afterlife. Harvard 1996.
Romani C., Tainted Goddesses: Female Film Stars of the Third Reich, New York 1992.
Welch D., Propaganda and the German Cinema 1933-1945, Oxford 1983.





355

Troska ekologiczna w perspektywie niedorozwoju społecznego

Studia Paradyskie, t. 27, 2017, s. 355–365

Łukasz Marczak1

Lublin

Troska ekologiczna 
w perspektywie niedorozwoju społecznego 
Aktualność encykliki Sollicitudo rei socialis

Wstęp
Kryzys ekologiczny – ujmowany pod kątem niszczenia przyrody i nad-

miernego zużywania zasobów naturalnych – stał się przedmiotem dyskusji na 
początku lat 70. XX wieku i coraz bardziej uwidacznia się jako konieczna do 
rozwiązania złożona kwestia społeczna, co znajduje uzasadnienie w najnowszej 
encyklice społecznej Franciszka Laudato si’. Niekiedy jednak działanie na rzecz 
ochrony środowiska naturalnego nabiera ideologicznej argumentacji, której 
sprzyja uprawianie swoistego kultu przyrody, w wyniku którego osłabiany jest 
status człowieka i jego podstawowych praw. Nie od razu działania uzasadniane 
argumentacją o naleciałościach ideologicznych ujawniają się poprzez odebranie 
człowiekowi podstawowych praw, jednakże w długotrwałej perspektywie takie 
działania konsekwentnie prowadzą do wykluczenia człowieka najpierw z życia 
gospodarczego, a następnie z życia społecznego.

W katolickiej nauce społecznej zauważa się coraz większe akcentowanie – 
jak podawał Józef Majka „jakiejś wyższej formy sprawiedliwości” – tj. mię-
dzypokoleniowego wymiaru sprawiedliwości społecznej, która głównie spro-
wadza się do podkreślania środowiskowych aspektów prowadzonej polityki2. 
Wyraźnym przejawem takiej polityki jest chociażby likwidowanie kopalń wę-
glowych i atomowych – argumentowane zbyt wielkim ryzykiem szkodliwości 
dla środowiska naturalnego – i ukierunkowywanie całych gospodarek, podmio-
tów gospodarczych, a nawet gospodarstw domowych na odnawialne źródła po-
zyskiwania energii3. Taką politykę przyjęły Niemcy, w których już na rok 2022 

1 Łukasz Marczak – ks. mgr, lic., doktorant w Instytucie Socjologii KUL w katedrze Katolickiej 
Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, email: lukanm3@gmail.com.

2 J. Majka, Komentarz do encykliki Jana Pawła II Sollicitudo rei socialis, Wrocław 1988, s. 145.
3 Por. M. Vogt, Zur ethischen Bewertung der Atomenergie nach Tschernobyl und Fukushima, 

[w:] J. Ostheimer, M. Vogt [red.], Die Moral der Energiewende. Risikowahrnehmung im Wan-
del am Beispiel der Atomenergie, Stuttgart 2014, s. 19-37.
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przewiduje się zamknięcie ostatniej elektrowni atomowej w ramach programu 
transformacji energetycznej4.

W opracowaniu próbuje się ukazać wewnątrzpokoleniowy wymiar sprawie-
dliwości społecznej w encyklice Sollicitudo rei socialis (skrót: SRS) poprzez 
nakreślenie nierozwiązanego wciąż w skali globalnej problemu niedorozwoju 
społecznego. Wyraża się on w występowaniu obszarów ubóstwa, tworzących 
się m.in. wskutek bezrobocia i niepełnego zatrudnienia. Jednocześnie w takiej 
perspektywie próbuje się odnosić przedstawioną wówczas przez Jana Pawła II 
troskę ekologiczną do obecnych działań ekologicznych, które świadczą o wzra-
stającej świadomości ekologicznej.

1. Problem ubóstwa i niedorozwój społeczny

Od lat 90. XX wieku w polityce ogólnoświatowej w odpowiedzi na kryzys 
ekologiczny realizowana jest polityka zrównoważonego rozwoju akcentująca 
w wymiarze globalnym priorytet ochrony środowiska naturalnego i zwalczanie 
ubóstwa. Zanim jednak na szczycie ONZ w Rio de Janeiro w 1992 r. przyjęto 
koncepcję ogólnoświatowego rozwoju obejmującego obszar społeczeństwa, go-
spodarki i ekologii, w 1987 r. papież Jan Paweł II ogłosił encyklikę społeczną 
dotyczącą ogólnoświatowego rozwoju, piętnującą logikę rywalizujących blo-
ków i imperiów, w której pojawiają się także aspekty troski ekologicznej. Cho-
ciaż wydają się one lapidarnym wtrąceniem w tło ówczesnej panoramy świata, 
to jednak w kontekście rangi realizacji obecnej polityki ekologicznej warto wró-
cić do wyrażonej wówczas myśli Jana Pawła II w kontekście rozwoju globalne-
go i ochrony środowiska naturalnego. Nie można przy tym pominąć faktu, że 
ogłoszenie SRS zbiega się ze zdefiniowaniem kategorii zrównoważony rozwój 
w tzw. Raporcie Gro Harlem Brundtland, która m.in. odnosi się do likwidacji 
niedorozwoju społecznego poprzez harmonizowanie wymiaru społecznego, go-
spodarczego i ekologicznego.

W katolickiej nauce społecznej niedorozwój społeczny w skali globalnej do-
tyczy głównie niedopuszczalnego zacofania krajów biednego Południa świata, 
z którym silnie koreluje nadrozwój bogatych krajów Północy5. Przejawy niedo-

4 M. Bukowski [red.], 2050.pl. Podróż do niskoemisyjnej przyszłości, Warszawa 2013, s. 47.
5 Nierówności społeczne w wymiarze globalnym są ogromne. 20% populacji koncentruje się 

w krajach bogatych i dysponuje obecnie 87% wszystkich dochodów światowych. 80% popu-
lacji przeżywa z reszty, czyli wykorzystuje 13% wszystkich dochodów. To ogromne zróżni-
cowanie powiększa się wraz z biegiem czasu. Te same bazy danych pokazywały w latach 60. 
XX w. mniejsze zróżnicowanie w dystrybucji dochodów w skali globalnej. W 1960 r. stosunek 
pomiędzy dochodami 20% najbogatszych i 20% najbiedniejszych ludzi na świecie wynosił 30 
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rozwoju społecznego zauważa się także w postkomunistycznych krajach, któ-
re wraz z rozpadem Związku Radzieckiego odzyskały suwerenność6. Zjawiska 
niedorozwoju społecznego opisane w SRS, rozumianego przez „sytuacje niezli-
czonej rzeszy mężczyzn i kobiet, dzieci, dorosłych i osób w podeszłym wieku, 
(…) konkretnych i niepowtarzalnych ludzi, którzy cierpią pod nieznośnym cię-
żarem nędzy”7, przedstawione są nie tylko przy pomocy wskaźników społecz-
nych i ekonomicznych, ale także z uwzględnieniem wskaźników z dziedziny 
kulturowej, politycznej, a przede wszystkim moralnej.

Jedną z głównych przyczyn niedorozwoju społecznego jest problem ubó-
stwa, który w świetle SRS rozumie się wielowymiarowo. Ubóstwo definiuje się 
szeroko jako pewne braki lub ograniczenia, które nie pozwalają w odpowied-
ni sposób rozwijać się człowiekowi. Szczególną formą ubóstwa, podkreślo-
ną przez Jana Pawła II, jest pozbawienie osoby ludzkiej podstawowych praw, 
w tym m.in. prawa do inicjatywy gospodarczej. W 20-tą rocznicę ogłoszenia en-
cykliki o rozwoju ludów Populorum progressio (skrót: PP), w której Paweł VI 
opowiedział się za urzeczywistnieniem globalnej solidarności w celu likwidacji 
ubóstwa i wyrównywania szans rozwoju, „liczba ubogich, zamiast maleć, wzra-
sta, i to nie tylko w krajach słabiej rozwiniętych, ale, co jest równie gorszące, 
w krajach wysoko rozwiniętych”8.

Wydaje się, że taki kontekst rozwoju przedstawiony w SRS łatwiej można 
zrozumieć poprzez paradygmat zmiany społecznej opracowany w latach 70. XX 
wieku wg teorii systemu światowego Immanuela Wallersteina – uzasadniające-
go, że procesy rozwojowe świata są bardziej złożone i nie wynikają już bez-
pośrednio z kolonialnego wyzysku, lecz np. ze wzajemnych zależności gospo-
darczych połączonych z założeniami antropologicznymi czy uwarunkowaniami 
geograficzno-kulturowymi9.

Paradygmat systemu światowego I. Wallersteina wydaje się być pewnego ro-
dzaju „bardziej rozwiniętą formą” paradygmatu teorii rozwoju zależnego, który 
uznaje dychotomiczny podział świata na kraje zacofane i rozwinięte. W para-
dygmacie rozwoju zależnego ubóstwo krajów Trzeciego Świata zostało ukaza-
ne jako wynik kolonialnych zależności od bogatych państw Europy Zachodniej 
i USA.

do 1. Ten sam stosunek wzrósł do 32 w 1970 r., do 45 w 1980 r., a w 1997 r. osiągnął 60 do 1. 
Średni dochód na głowę w północnej części świata jest około 20 razy większy niż na Południu. 
Por. A. Lanza, Lo sviluppo sostenibile, Bologna 1997, s. 41.

6 G. Zabłocki, Rozwój zrównoważony – idee, efekty, kontrowersje (perspektywa socjologiczna), 
Toruń 2002, s. 60.

7 SRS nr 14.
8 SRS nr 42.
9 A.W. Jelonek, K. Tyszka, Koncepcje rozwoju społecznego, Warszawa 2001, s. 29-32.
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Przetrwanie uzależniających systemów ekonomicznych, których skutkiem 
jest zwiększanie się bogactwa zamożnych przy równoczesnym utrwalaniu nę-
dzy ubogich, przewidywał już Paweł VI w PP10. Jan Paweł II po upływie dwu-
dziestu lat wymienił szereg zjawisk, które potwierdzają, że niedorozwój spo-
łeczny wciąż jest nierozwiązanym problemem, który zyskuje nowe oblicza, 
bowiem zjawiska ubóstwa coraz częściej zaczynają pojawiać się w krajach roz-
winiętych.

Wśród wielu zjawisk niedorozwoju społecznego Jan Paweł II wyróżnił 
dwa: kryzys mieszkaniowy i problem bezrobocia lub niepełnego zatrudnie-
nia11. Rozwiązaniu tych problemów, charakteryzujących powstałe obszary ubó-
stwa, powinny służyć nie tylko odpowiednie pomocowe działania doraźne, ale 
przede wszystkim długofalowa polityka państwa ukierunkowana na umożliwia-
nie godnego życia poprzez dostęp do pracy. W ciągłości nauczania społecznego 
Kościoła – także tego najbardziej odpowiadającego współczesnym złożonym 
problemom natury ekologicznej – podkreśla się, że priorytetowym celem po-
lityki państwa w celu likwidacji obszarów ubóstwa powinna być odpowiednia 
organizacja zatrudnienia, w tym zapewnienie wszystkim dostępu do pracy wraz 
z uwzględnieniem jej wysokiej wartości12.

2. Wzrost świadomości ekologicznej i polityka ekologiczna

Wraz z tak realizowaną polityką zauważa się ciągły wzrost świadomości 
ekologicznej, której wyrazem są coraz bardziej rozpowszechniane trendy pro-
wadzenia stylu życia i organizowania gospodarki, mające jak najmniej szkodzić 
środowisku naturalnemu. Etyk społeczny z Monachium Markus Vogt uważa, że 
z momentem ogłoszenia Laudato si’ (skrót LS) – pierwszej encykliki społecznej 
o charakterze ekologicznym – wzrost świadomości ekologicznej wobec współ-
czesnej eksploatacji zasobów naturalnych i dokonującego się przy tym znisz-
czenia środowiska naturalnego, ma równie znaczącą rangę co fakt sformułowa-
nia katalogu praw człowieka w połowie XX wieku13.

Wskazania dot. odpowiedzialnego działania względem środowiska natural-
nego zauważa się w nauczaniu społecznym Kościoła od lat 60. XX w. Do mo-
ralnej odpowiedzialności w stosunku do środowiska naturalnego wzywał także 

10 Paweł VI, Enc. Populorum progressio, nr 33; SRS nr 16.
11 SRS nr 17-18.
12 Benedykt XVI, Enc. Caritas in veritate, (skrót: CV) nr 32; Franciszek, Enc. Laudato si’, 

nr 124, 127.
13 M. Vogt, Ein neues Kapitel der katholischen Soziallehre. Ganzheitliche Ökologie – eine Frage 

radikal veränderter Lebensstile und Wirtschaftsformen, „Amosinternational” (2015) z. 4, s. 3.
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Jan Paweł II w SRS. Odpowiedzialna postawa człowieka względem środowi-
ska naturalnego wynika z moralnego charakteru rozwoju, który domaga się po-
szanowania bytów żyjących w przyrodzie. Ich ochronę papież uzasadnił trzema 
względami: 1. wzajemną zależnością bytów występujących w środowisku na-
turalnym, tworzących uporządkowany system; 2. niebezpieczeństwem wyczer-
pania się ograniczonych, nieodnawialnych zasobów naturalnych, których brak 
mógłby być problematyczny dla przyszłych pokoleń, 3. szkodliwym wpływem 
skutków uprzemysłowienia na jakość życia ludzkiego, zwłaszcza na zdrowie14. 
Ta potrójna argumentacja odpowiedzialnego działania względem środowiska 
naturalnego pojawiła się w tym samym roku, w którym na szczycie ONZ w Ra-
porcie Brundtland zdefiniowano zrównoważony rozwój15.

W SRS papież podkreślił, że pozytywnym znakiem w działaniach na rzecz 
środowiska naturalnego jest: 1. rosnąca świadomość ograniczoności dostęp-
nych zasobów, 2. potrzeba poszanowania integralności i rytmów natury oraz 3. 
uwzględnianie wartości środowiska naturalnego przy programowaniu rozwoju16. 
Dziś ukierunkowanie działania gospodarczego człowieka zgodne z poszanowa-
niem rytmów przyrody jest jednym z postulatów modelu ekonomii cyrkulacyj-
nej M. Vogta, który odnosi się do teorii „słabego” zrównoważonego rozwoju17. 
Nie brakuje także propozycji ukierunkowywania gospodarek według teorii „sil-
nego” zrównoważonego rozwoju, które preferują zaniechanie ingerencji w śro-
dowisko naturalne ze względu na jego wysoką wartość18. Jan Paweł II przestrze-
gał jednak, że w trosce ekologicznej niedopuszczalne byłoby posługiwanie się 
jakimikolwiek argumentami na rzecz ochrony środowiska naturalnego w celu 
tworzenia demagogicznych koncepcji rozwojowych19. Koncepcja rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego ukierunkowana na troskę o środowisko naturalne powin-
na być wolna od jakichkolwiek populistycznych obietnic, które niekiedy wyni-
kają z idealistycznych założeń i nierealnych modeli.

W tych słowach wydaje się słyszeć echo krytyki raportów Klubu Rzymskie-
go, które katastroficznie przepowiadały wyczerpanie się zasobów naturalnych 
wraz ze wzrastającą liczbą ludności na świecie. Jednocześnie ta organizacja 
ujawniła nachylenie antynatalistyczne upatrując rozwiązanie problemu demo-

14 SRS nr 34.
15 Por. Brundtland-Kommission (WCED), Our Common Future, 1987.
16 SRS nr 26.
17 M. Vogt, Das Konzept der Nachhaltigkeit, [w:] A. Rauscher, J. Althammer, W. Bergsdorf, 

O. Depenhauer, Handbuch der Katholischen Soziallehre. Im Auftrag der Görres-Gesellschaft 
zur Pflege der Wissenschaft und der Katholischen Sozialwissenschaftlichen Zentralstelle, Ber-
lin 2008, s. 411-412. 

18 M. Hauff, Nachhaltige Entwicklung. Grundlagen und Umsetzung, München 2014, s. 118, 
122-127.

19 SRS nr 26.
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graficznego i biedy w polityce kontroli urodzeń20. W tej kwestii należy także 
wrócić do encykliki Mater et magistra (skrót: MM) w której Jan XXIII za-
pewniał, że stosunek liczby ludności do zasobów w skali światowej nie będzie 
wywoływał niepokojów, o ile zaistnieje w organizacji życia społeczno-gospo-
darczego zasada sprawiedliwego podziału dóbr21. W ciągłości nauki społecz-
nej Kościoła i jej aktualizacji wciąż pożądane jest odnoszenie się do tej zasady 
w wymiarze sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej, zwłaszcza w kontekście 
zauważanej dziś polityki ekologicznej wyraźnie włączającej międzypokolenio-
wy wymiar sprawiedliwości społecznej.

3. Wewnątrzpokoleniowy aspekt sprawiedliwości społecznej: 
społeczno-gospodarczy wymiar rozwoju ogólnoświatowego

SRS przedstawia w panoramie świata końca lat 80. XX wieku „istnienie 
mechanizmów ekonomicznych, finansowych i społecznych, które, chociaż są 
kierowane wolą ludzi, działają w sposób jakby automatyczny, umacniają 
stan bogactwa jednych i ubóstwa drugich”22. Z tego względu w realizacji spra-
wiedliwości społecznej, przede wszystkim w wymiarze wewnątrzpokolenio-
wym, konieczne jest poddanie tych mechanizmów szczegółowej analizie pod 
kątem zasad etyczno-społecznych. Automatyzm mechanizmów ekonomiczno- 
-finansowych i społecznych, uruchomiony i podtrzymywany przez kraje bar-
dziej rozwinięte sprzyja – poprzez samo ich funkcjonowanie – interesom pod-
miotów kierujących nimi i w końcu doprowadza do zdławienia lub uzależnienia 
gospodarek krajów słabiej rozwiniętych23.

Priorytetem dla krajów ubogich współczesnego świata powinna być likwi-
dacja ubóstwa z jednoczesnym położeniem akcentu na rozwój społeczny. W ob-
liczu powszechnie propagowanej polityki ekologicznej nie można zapomnieć 
o odpowiedniej koncepcji pracy i antropocentrycznej etyce środowiskowej24. 
Należy także pamiętać o potrzebie akcentowania prawa do inicjatywy gospodar-
czej, ponieważ jego ograniczanie prowadzi do poczucia frustracji, braku zaan-
gażowania w życiu publicznym i w końcu skłania do emigracji. Zawężanie czy 
nawet zanikanie twórczej podmiotowości osoby ludzkiej w dziedzinie gospo-
darczej niszczy przedsiębiorczość i prowadzi do ograniczania podmiotowości 

20 A. Walesiak, Ekoteologiczny wymiar raportów Klubu Rzymskiego, Kraków 2013, s. 230.
21 MM nr 185-190.
22 SRS nr 16.
23 Tamże.
24 LS nr 172.
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narodu w znaczeniu ekonomicznym25. W konsekwencji powstających zależno-
ści zauważa się nie tylko przejawy niedorozwoju w wymiarze społecznym, ale 
także w wymiarze kulturowym i ludzkim, zwłaszcza wtedy, kiedy zanika pod-
miotowość osoby ludzkiej w różnych przestrzeniach życia i działalności czło-
wieka.

W kontekście ciągłości nauczania społecznego Kościoła i jego aktualizacji 
także ze względu na występowanie złożonej kwestii ekologicznej, wciąż naj-
właściwszą weryfikacją koncepcji rozwoju integralnego – dotyczącego każdego 
człowieka i wszystkich ludzi – są wskaźniki stopnia dowartościowywania pracy 
ludzkiej „zarówno pod kątem jej przedmiotowej celowości, jak też pod kątem 
godności podmiotu każdej pracy, którym jest człowiek”26. Występujące obja-
wy niedorozwoju społecznego w postaci obszarów ubóstwa potwierdzają fakt, 
że w przypadku organizacji pracy i zatrudnienia występują wciąż błędy, które 
wpływają na całokształt życia społecznego. Błędy te nie tylko dotyczą obszaru 
organizacyjnego gospodarki, ale mają swoje głębsze źródło, które Jan Paweł II 
sprowadza do tzw. błędu antropologicznego27. Jego następstwem jest stopnio-
wa, często wręcz nieświadoma, akceptacja tzw. nowych koncepcji etycznych, 
nowych koncepcji człowieka, które w ostateczności prowadzą do negacji czło-
wieka i jego degradacji. Błąd antropologiczny jest także korzeniem postmoder-
nistycznej rewolucji kulturowej, która w różnych przejawach ideologicznych 
już dziś wydaje się wpływać na zmianę statusu osoby ludzkiej wyrażającą się 
w stopniowym odbieraniu człowiekowi przysługujących mu uprawnień.

4. Niebezpieczeństwo osłabienia statusu osoby ludzkiej 
w perspektywie polityki ekologicznej

Chociaż w ogólnoświatowej polityce zrównoważonego rozwoju przyjęto 
już w 1992 r. antropocentryczną argumentację etyki środowiskowej, to jednak 
w przejawach wrażliwości ekologicznej wciąż są proponowane nieantropocen-
tryczne typy etyki środowiskowej: biocentryczne, patocentryczne i holistyczne, 
które bytom nieożywionym czy zwierzętom przypisują tak wysoką wartość, że 
zaczynają się zacierać różnice między człowiekiem a innymi bytami przyrodni-
czymi28. Następstwem przyjmowania nieantropocentrycznych etyk środowisko-

25 Jan Paweł II, Enc. Laborem exercens, (skrót: LE) nr 15.
26 LE nr 18; SRS nr 18.
27 P. Jaroszyński, Kultura chrześcijańska szansą uniknięcia błędu antropologicznego, [w:] A. Ma-

ryniarczyk, K. Stępień [red.], Błąd antropologiczny, Lublin 2003, s. 395-396.
28 A. Ganowicz-Bączyk, Etyka środowiskowa, [w:] S. Janeczek, A. Starościc [red.], Etyka. Część 

II. Filozoficzna etyka życia spełnionego, Lublin 2016, s. 195-196.



362

Łukasz Marczak

wych jest osłabianie statusu osoby ludzkiej nie tylko w obszarze gospodarki, ale 
w ogólnej kulturze, którą tworzy człowiek, czego wyrazem są choćby postulaty 
nadawania bytom przyrodniczym osobowości prawnej29. Takie dążenia zauwa-
ża się w działalności ruchów ekologicznych, prezentujących nurty: wyzwolenia 
zwierząt, moralnej większości, dobrej woli czy New Age30.

Nieantropocentrycznym etykom środowiskowym towarzyszyło głównie 
w latach 70. XX w. przekonanie nieuchronnie zbliżającego się kataklizmu eko-
logicznego, którego oddźwiękiem wydaje się być aktualnie realizowana polity-
ka klimatyczna, której wdrażanie uzasadnia się groźnymi skutkami w przypadku 
podwyższenia temperatury o ponad 2ºC w porównaniu z epoką przedprzemysło-
wą31. Towarzyszy jej od 2009 r. nawet próba ogłoszenia nowej ery geologicznej – 
antropocenu32, która z jednej strony obrazuje wyraźną dominację człowieka w za-
początkowanych w XVIII w. procesach zagospodarowywania świata i niszczenie 
środowiska naturalnego, ale z drugiej strony rodzi pytanie – czy faktycznie skutki 
ludzkiej ingerencji w ekosystemach – której oznaką jest potwierdzona badaniami 
zmiana klimatu – rzeczywiście prowadzą do ekologicznej katastrofy? Realnie ob-
serwowane wykluczenie z życia społeczno-gospodarczego – widoczne w zjawi-
skach bezrobocia i bezdomności – i odpowiadające im działania zmierzające do 
włączenia społecznego są pierwszorzędnym celem budowania także świadomo-
ści ekologicznej. W tych działaniach najwyżej cenioną wartością musi pozostać 
osoba ludzka i jej prawo do godnego życia i integralnego rozwoju. Zachowanie 
wszystkich praw człowieka gwarantuje dobro i rozwój przyszłych pokoleń33.

Osłabienie statusu osoby ludzkiej daje się zauważyć w stosowanej od wie-
lu lat globalnej polityce antynatalistycznej w duchu mentalności maltuzjańskiej, 
która postuluje celowe ograniczanie światowej populacji w kontekście zagro-
żenia wyczerpania się zasobów naturalnych i wzrostu demograficznego34. W tę 
mentalność wpisują się również próby zapewniania opieki zdrowotnej wyraża-
jącej się w powszechnym dostępie do tzw. usług z zakresu zdrowia reproduk-
cyjnego. Edukacji społecznej dotyczącej praw reprodukcyjnych, wśród których 

29 K. Motyka, Zwierzęta na ławie oskarżonych i ich prawa (człowieka?), [w:] J. Białocerkiewicz, 
M. Balcerzak, A. Czeczko-Durlak [red.], Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Jasudowi-
cza, Toruń 2004, s. 315-324.

30 D. Kiełczewski, Ekologia społeczna, Białystok 2001, s. 149-155.
31 K.W. Brand, Umweltsoziologie. Entwicklungslinien, Basiskonzepte und Erklärungsmodelle, 

Weinheim und Basel 2014, s. 192-194.
32 Por. R. Leinfelder, Verantwortung für das Athropozän übernehmen, [w:] M. Vogt, J. Ostheimer, 

F. Uekötter [red.], Wo steht die Umweltethik?, Marburg 2013, s. 283-311.
33 J. Mazur, Relektura encykliki Sollicitudo rei socialis w 25. rocznicę jej proklamacji, [w:] Tenże 

[red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki Sollicitudo rei socialis Jana Paw-
ła II, Kraków 2013, s. 35-36.

34 CV nr 28.
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m. in. znajduje się ogólnodostępne w większości krajów świata prawo do legal-
nego i bezpiecznego przerywania ciąży35, towarzyszy uwrażliwianie społeczeń-
stwa pod względem ochrony środowiska naturalnego, którego jak najmniejszy 
stopień zanieczyszczenia staje się coraz bardziej pożądanym warunkiem roz-
woju społecznego. Wydaje się, że już niekiedy bardziej akcentuje się koncepcje 
rozwoju społecznego w zestawieniu społeczno-ekologicznym, aniżeli społecz-
no-gospodarczym36. Takie przesiąknięte postmodernistyczną mentalnością prze-
wartościowanie wartości: środowiska naturalnego i życia ludzkiego znajduje 
swoje źródło nie tylko już w kryzysie moralnym, ale jeszcze głębiej – w kryzy-
sie antropologicznym.

Zakończenie

Rozwój świadomości ekologicznej w kontekście coraz bardziej powszechne-
go przekonania o konieczności solidarności z przyszłymi pokoleniami nie może 
przysłaniać realnego wymiaru sprawiedliwości wewnątrzpokoleniowej, która 
odnosi się do wymiaru społeczno-gospodarczego37.

Marginalizacja w życiu społecznym będąca wynikiem niedorozwoju spo-
łecznego domaga się upodmiotowienia jednostek społecznych zwłaszcza w tych 
wymiarach życia, z którego są wykluczone. Wraz z poszerzającymi się obszara-
mi ubóstwa polityka państwa powinna położyć akcent na rozpoznanie tego wie-
loaspektowego problemu i wystosowanie zróżnicowanych działań na obszarach, 
gdzie powstaje ubóstwo o charakterze absolutnym, tzn. takim, który dotyczy 
niezaspokojenia potrzeb życiowych, prowadząc do poczucia bezradności, utraty 
motywacji do działania, a w skrajnych przypadkach nawet do śmierci38.

Strategia rozwoju przeciwdziałająca przyczynom ubóstwa powinna naj-
pierw akcentować prawo do pracy i inicjatywy gospodarczej, a dopiero potem 
prawo do życia w zdrowym środowisku naturalnym. Podkreślanie znaczenia 
organizacji pracy nie zwalnia człowieka z odpowiedzialnego postępowania 
względem środowiska naturalnego. Jednak niezrozumiałe jest w tym kontekście 
przyzwalanie na modele etyki środowiskowej, które przyznają środowisku natu-
ralnemu, biosferze lub jej określonym elementom status bytów równych osobie 
ludzkiej. Takie działania są oznaką osłabiania statusu osoby ludzkiej.

35 J. Kowalski, Aborcja, [w:] A. Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki, Radom 2009, s. 54.
36 Por. B. Görgen, B. Wendt, Nachhaltigkeit als Forschritt denken, „Soziologie und 

Nachhaltigkeit“ (2015) nr 1, s. 1-21.
37 LS nr 162.
38 A. Kapciak, Ubóstwo, [w:] A. Mikusińska, Socjologia. Przewodnik encyklopedyczny, Warsza-

wa 2008, s. 229.
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Streszczenie

Celem artykułu jest ukazanie wewnątrzpokoleniowego wymiaru sprawiedliwości 
społecznej w encyklice Sollicitudo rei socialis poprzez zarysowanie nierozwiązanego 
problemu niedorozwoju społecznego. W takiej perspektywie odnosi się troskę ekologicz-
ną do obecnych działań prośrodowiskowych, które świadczą o wzrastającej świadomości 
ekologicznej i większym zainteresowaniu sprawiedliwością międzypokoleniową. Arty-
kuł kończy się wskazaniem niebezpieczeństw prowadzonej polityki ekologicznej, która 
niekiedy wydaje się odsłaniać zjawiska osłabiające status osoby ludzkiej. Jednocześnie 
podkreśla się konieczność działań urzeczywistniających wewnątrzpokoleniową sprawie-
dliwość społeczną w wymiarze społeczno-gospodarczym.

Słowa kluczowe: katolicka nauka społeczna, ekologia, środowisko naturalne, Sollici-
tudo rei socialis.

Abstract

Concern for environment in a social underdevelopment perspective. 
Current affairs of the Sollicitudo rei socialis encyclical

The aim of the article is to reveal an intragenerational social justice dimension in the 
Sollicitudo rei socialis encyclical through defining a problem of social underdevelop-
ment. From this perspective, an environmental care is related with current proenviron-
mental actions which prove improvement of environmental awareness and interest in the 
intragenerational justice. The article is summed up with pointing out risks of a conducted 
environmental policy which sometimes seems to show phenomena weakening a status of 
a human-being. Simultaneously, it emphasizes necessity for action which fullfill a intra-
genrational social justice in a social and economic dimension.

Keywords: Catholic social teaching, ecology, environment, Sollicitudo rei socialis.
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