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Paweł Błasiak1 

Szczecin

Zaangażowanie papieża Franciszka 
w dialog ekumeniczny w latach 2013-2018

Wstęp

Ojciec święty Franciszek, którego pontyfikatu od kilku lat jesteśmy świad-
kami określa siebie jako kontynuatora reform zapoczątkowanych przez Sobór 
Watykański II. Pośród wielu transpozycji będących owocem prac soborowych 
istotne miejsce zajmuje dialog ekumeniczny. Można wręcz zaryzykować twier-
dzenie, że Sobór rozpoczął dialog Kościoła katolickiego z poszczególnymi Ko-
ściołami i wspólnotami, który to do dnia dzisiejszego jest podtrzymywany i roz-
wijany. Dekret o ekumenizmie Unitatis redintegratio Soboru Watykańskiego II 
uczynił z dążenia do jedności wyznawców Chrystusa jeden z centralnych aspek-
tów życia Kościoła, natomiast wypowiedzi na temat ekumenizmu znalazły się 
również w jego innych innych dokumentach, przede wszystkim konstytucjach 
Dei verbum i Lumen gentium, a więc w tych wyższego rzędu.

Jak zauważa Hans Waldenfels, Papież Franciszek – pomimo że jest pierw-
szym biskupem Rzymu po Soborze Watykańskim II, który nie brał w nim udzia-
łu – został wyraźnie przez tenże ukształtowany2. Co więcej, swoim nauczaniem 
i praktyką zapoczątkował nową erę w jego recepcji3. Papież wielokrotnie pod-
kreślał, że pragnie reformy Kościoła opartej na wskazaniach soboru i stara się 
nadać jej nową jakość oraz dynamikę. Zależy mu również na jedności wśród 
wszystkich wyznawców Chrystusa: „Jest we mnie ta tęsknota, żeby podział się 
skończył – mówi Franciszek - żebyśmy się zjednoczyli. Jest we mnie ta tęskno-
ta zjednoczenia”4. Podziały wśród chrześcijan są skutkiem „niesłusznego wiąza-
nia religii z interesami narodowymi, politycznymi, gospodarczymi i wszelkimi 

1   Paweł Błasiak – ks. mgr, doktorant Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego, 
email: pblasiak4@gmail.com.

2  H. Waldenfels, Na imię mu Franciszek. Papież ubogich, Wydawnictwo Święty Wojciech, Po-
znań 2014, s.107.

3  Por. tamże, s. 39.
4  M. Kaszowski, Nauczanie papieża Franciszka pod lupą, Vox Domini, Katowice 2014, s. 94.
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innymi”5 nauczał św. Jan Paweł II; obecnie ojciec święty Franciszek powraca 
to tej refleksji.

Papież Franciszek stara się nie zamykać swojego marzenia o zjednoczeniu 
w formie wypowiedzianych słów, lecz dąży do niego poprzez pracę duszpaster-
ską, spotkania, decyzje, głoszenie Słowa Bożego, podróże oraz gesty.

Niniejszy artykuł stawia sobie za cel prześledzenie w ujęciu chronologicz-
nym pontyfikatu Franciszka: jego spotkań, wypowiedzi oraz działań związa-
nych z posługą na rzecz jedności chrześcijan, które często, przekraczając uprze-
dzenia, papież odważnie i aktywnie podejmuje. Analiza taka pomoże uwypuklić 
– charakterystyczne dla franciszkowego sposobu myślenia – działania w kwestii 
jedności Kościoła oraz zauważyć powracające wątki, które papież podejmuje 
i rozwija, a dzięki temu opisać specyficzny dla jego posługi sposób percypowa-
nia i prowadzenia działalności ekumenicznej. Należy żywić nadzieję, że zgodnie 
z zamysłem papieża dialog ekumeniczny nie będzie tylko papierową deklaracją 
i wspomnieniem przeżytych uroczystych spotkań przedstawicieli różnych Ko-
ściołów i wspólnot, lecz przełoży się na codzienne życie chrześcijan, na wspól-
ne stawianie czoła wyzwaniom współczesności.

1. Rok 2013 – Deklaracja podążania drogą ekumenizmu

Już w pierwszym tygodniu swojej posługi piotrowej, 30 marca 2013 r. pa-
pież Franciszek w Sali Klementyńskiej Pałacu Apostolskiego przyjął na au-
diencji reprezentantów Kościołów i Wspólnot oraz innych religii, którzy w po-
przednim dniu uczestniczyli w Mszy św. inaugurującej jego pontyfikat. Byli to 
przedstawiciele hierarchii prawosławnej, delegaci luterańscy, anglikanie, meto-
dyści, baptyści. Na początku tego spotkania głos zabrał ekumeniczny patriarcha 
Konstantynopola Bartłomiej I, następnie ojciec święty wygłosił prelekcję, pod-
czas której powiedział między innymi, że: „pełna realizacja jedności wierzących 
w Chrystusa zależy od planu Boga i naszej lojalnej współpracy”6. Papież Fran-
ciszek przypomniał Sobór Watykański II: „Nie mogę zapomnieć, podobnie jak 
wy, jak wielkie znaczenie miał ten sobór dla drogi ekumenicznej”7. Franciszek 
przytoczył słowa bł. Jana XXIII z przemówienia inauguracyjnego Sobór Waty-
kański II: „Kościół katolicki uważa za swój obowiązek aktywne działanie, aby 
spełniła się wielka tajemnica tej jedności, o którą Jezus Chrystus prosił w żarli-

5  Por. Jan Paweł II, Świadkowie pokoju, Przemówienie do uczestników Dnia Modlitwy o Pokój 
w Asyżu 24 stycznia 2002, [w:] Papież Franciszek Sługa nowego świata, A. Boniecki [red.], 
Poznań-Kraków 2013, s. 140-141.

6  Franciszek, Z przyjaźnią i szacunkiem. Przemówienie do przedstawicieli innych Kościołów, 
Wspólnot kościelnych oraz religii [20 III 2013], „L’Osservatore Romano” 5 (2013), s. 21.

7  Tamże, s. 22.
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wej modlitwie Ojca Niebieskiego w przeddzień swej Ofiary”8. Franciszek zade-
klarował chęć podążania drogą ekumenizmu, obierając kurs wypracowany przez 
sobór oraz posoborowych papieży9: „Ze swej strony pragnę zapewnić, w ślad 
za moimi poprzednikami, o zdecydowanej woli kontynuowania drogi dialogu 
ekumenicznego”10. Wymownym gestem było przekazanie znaku pokoju przez 
papieża Franciszka patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi I oraz katoliko-
sowi Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego Karekinowi II podczas Eucharystii 
rozpoczynającej jego pontyfikat11. W tych pierwszych słowach i gestach, u pro-
gu pontyfikatu zawiera się istota jego postawy, która z czasem będzie nabierała 
nowych treści; jednak w kwestiach ekumenicznych będzie zawsze opierała się 
na kilku zasadach. Po pierwsze – papież odwołuje się do Boga jako źródła i celu 
jedności chrześcijan, ten aspekt będzie wielokrotnie powracał w wypowiedziach 
Franciszka: Bóg jest źródłem jedności chrześcijan i Jego wolą jest zjednoczenie 
wierzących. Po drugie – Franciszek wskazuje na Sobór Watykański II jako 
punkt wyjścia do konstruktywnego dialogu. Po trzecie – papież wyraźnie de-
klaruje chęć zachowania i kontynuacji tego, co już zostało dokonane przez jego 
poprzedników w tym temacie i na tym wypracowanym gruncie pragnie stawiać 
kolejne kroki na „drodze do jedności”. Postawę tę potwierdza poprzez wypo-
wiedzi oraz czytelne gesty, które czasem zaskakujące, są bogate w treści. 

W trakcie kolejnych spotkań, podejmowanych działań, wypowiadanych 
słów oraz wymownych gestów Franciszek będzie często powracał do niniejsze-
go schematu: Jedność, której źródłem i sprawcą jest Bóg. Sobór Watykański II 
i to, co nastąpiło po nim w kwestii zjednoczenia chrześcijan jako punkt odnie-
sienia. Pragnienie podążania wspólnie drogą ekumenizmu jako bracia. W trak-
cie podążania przez papieża drogą ekumenizmu pojawią się kolejne aspekty, 
Franciszek będzie wskazywał na problemy z jakimi muszą mierzyć się obecnie 
chrześcijanie, a nawet ludzkość, takie jak: migracje, ubóstwo, wojny i prze-
moc, zanieczyszczenie środowiska, prześladowania chrześcijan, handel ludźmi 
i współczesne niewolnictwo oraz sprawa odpowiedzialności za głoszenie Ewan-
gelii. Tylko we współpracy i w zjednoczeniu można zdaniem ojca świętego sta-
wiać czoła tym wielkim, często bolesnym i wymagającym reakcji wyzwaniom 
współczesnego świata i być autentycznym świadkiem Jezusa.

10 maja 2013 r. w 40 rocznicę historycznego spotkania Pawła VI i Papieża 
Aleksandrii oraz Patriarchy Stolicy św. Marka Szenudy III na audiencji gene-

8  Tamże, s. 22.
9  Por. H. Scerri, Ekumeniczne zaangażowanie papieża Franciszka, [w:] P. Kantyka, P. Kopiec, 

M. Składkowski [red.], O ekumenizmie w Roku Wiary, Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 
30-lecia Instytutu Ekumenicznego KUL, Lublin 2013, s. 71-84.

10  Tamże, s. 22.
11  Por. Z. Glaeser, Ekumenizm w nauczaniu papieży po Soborze Watykańskim II, Kamień Śląski-

-Opole 2017, s. 151-172.
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ralnej papież Franciszek przyjął Papieża Teodora II i członków Koptyjskiego 
Kościoła Ortodoksyjnego. Była to okazja, aby przypomnieć Wspólną Deklara-
cję jaką ich poprzednicy podpisali 40 lat wcześniej. Franciszek przypomniał: 

„Wspólna Deklaracja naszych poprzedników sprzed 40 lat stała się kamieniem 
milowym na drodze ekumenicznej i dała początek Komisji ds. Dialogu Teologicz-
nego między naszymi Kościołami, której prace przyniosły dobre rezultaty i która 
przygotowała grunt pod trwający do dzisiaj owocny, szerszy dialog między Kościo-
łem katolickim a całą rodziną Ortodoksyjnych Kościołów Wschodnich. (…) Nasze 
Kościoły uznały, że zgodnie z apostolską tradycją wyznają „jedną wiarę w Boga 
Jednego i Trójjedynego i w bóstwo Jedynego Wcielonego Syna Bożego (…), Boga 
doskonałego w swej boskości i doskonałego człowieka w swym człowieczeństwie. 
Przyznawały, że życie boskie jest nam dawane i ożywiane za pomocą siedmiu sa-
kramentów i że czują się złączone we wspólnym oddawaniu czci Matce Bożej”12. 

To spotkanie oraz wypowiedziane słowa ukazały wolę podążania Franciszka 
oraz Kościoła, któremu przewodzi drogą wyznaczoną przez jego poprzedników. 
Ojciec święty pragnie zachować osiągnięte już zbliżenie między Kościołami 
Katolickim i Ortodoksyjnymi i dalej wytrwale zmierzać ku pojednaniu chrze-
ścijan. Określenie tego, co tożsame w wyznawanej wierze ma zobrazować prze-
wagę aspektów łączących te Kościoły nad różnicami, które pojawiły się miedzy 
nimi na przestrzeni wieków.

W tym samym roku – inaugurującym papieską posługę – Franciszek przy-
jął podczas audiencji generalnej arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty 
Anglikańskiej Justina Welby’ego. Podczas tego spotkania (pierwszego między 
tymi duchownymi) przypomniał: 

„Zaangażowanie na rzecz poszukiwania jedności chrześcijan nie rodzi się z ra-
cji natury praktycznej, lecz z woli Pana Jezusa Chrystusa, który uczynił nas swoimi 
braćmi i dziećmi Jednego Ojca”. Papież zauważył również, że: „Historia relacji 
Kościoła Anglii i Kościoła Rzymu jest długa i złożona, nie brak w niej momentów 
bolesnych. Jednakże ostatnie dziesięciolecia cechowały narastające zbliżenie i bra-
terstwo (…) [które] urzeczywistniło się zarówno przez dialog teologiczny, dzięki 
pracom Międzynarodowej Komisji Anglikańsko – Katolickiej, jak również poprzez 
zacieśnianie na wszystkich poziomach serdecznych stosunków i codzienne współ-
życie, nacechowane głębokim wzajemnym szacunkiem i szczerą współpracą”13.

12  Franciszek, Ekumenizm cierpienia, Audiencja dla Papieża Teodora II i członków delegacji 
Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego, „L’Osservatore Romano” 7 (2013), s. 10.

13  Franciszek, W drodze do jedności. Audiencja dla arcybiskupa Canterbury i prymasa Wspólnoty 
Angielskiej, „L’Osservatore Romano” 8/9 (2013), s. 32.
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Z kolei 21 października tegoż roku Franciszek spotkał się z delegacją Świa-
towej Federacji Luterańskiej i niektórymi członkami Komisji Luterańsko – Ka-
tolickiej ds. Jedności. Ojciec święty w swoim przemówieniu zacytował słowa 
poprzedników, Benedykta XVI: „Jedność nie jest w pierwszym rzędzie owocem 
naszych wysiłków, ale działania Ducha Świętego, na którego winniśmy otwo-
rzyć z ufnością nasze serca, aby nas prowadził drogami pojednania i jedności” 
i Jana Pawła II: „Czyż można głosić Ewangelię pojednania, nie dążąc zarazem 
czynnie do pojednania Chrześcijan?”(Ut unum sint nr 98)14. Ojciec Święty do-
strzegł i podziękował Panu Jezusowi za liczne postępy poczynione w relacjach 
między luteranami i katolikami dzięki dialogowi teologicznemu i współpracy 
w różnorodnych dziedzinach duszpasterskich. Zwrócił także uwagę na potrzebę 
ekumenizmu duchowego, zachęcał do zbliżania się do Jezusa Chrystusa, który 
„weźmie nas za rękę i będzie naszym przewodnikiem”15. W tych słowach wy-
powiedzianych przez papieża widzimy jasno, co już było poruszone, że kwestię 
jedności chrześcijan widzi on przede wszystkim jako owoc działania Boga, 
z którym człowiek może i powinien współpracować. To właśnie Bóg przez 
Ducha Św. dokonuje dzieła zjednoczenia chrześcijan. Ludzie mogą jedynie 
otworzyć się na łaskę jedności, przyjąć ją i podjąć współpracę.

W dniach 19-22 listopada 2013 r. odbywała się w Watykanie sesja plenarna 
Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich. Jej temat przewodni brzmiał: „Katolic-
kie Kościoły Wschodnie 50 lat po Soborze Watykańskim II”. Franciszek przyjął 
uczestników sesji na audiencji i powiedział do nich m.in.: „Zamierzeniem tej 
sesji plenarnej jest nawiązanie do łaski Soboru Watykańskiego II i jego później-
szego magisterium na temat Chrześcijańskiego Wschodu. (…) Idąc szlakiem 
wytyczonym przez moich poprzedników, pragnę potwierdzić w tym miejscu, że 
we wspólnocie kościelnej (in ecclesiastica communione) prawomocnie istnieją 
Kościoły partykularne, korzystające z własnych tradycji. (…) Prawdziwa róż-
norodność, uprawniona różnorodność, ta która pochodzi z natchnienia Ducha 
Świętego, nie szkodzi jedności, ale jej służy. Sobór mówił nam, że ta różno-
rodność jest konieczna do jedności!”16. W innym punkcie owego przemówienia 
papież jeszcze raz odniósł się do Soboru Watykańskiego II, stwierdził: „Trzeba 
zrobić wszystko co możliwe, aby pragnienia soborowe zostały zrealizowane”17. 
W tym samym dniu, nieco wcześniej, Franciszek przyjął w Sali Konsystorza 
patriarchów i arcybiskupów większych Katolickich Kościołów Wschodnich, 

14  Franciszek, Pan rozbudził w nas tęsknotę za jednością, Spotkanie z delegacją luterańską, 
„L’Osservatore Romano” 12 (2013), s. 26.

15  Tamże, s. 25.
16  Franciszek, Nie sposób myśleć o Bliskim Wschodzie bez chrześcijan, Spotkanie z uczestnikami 

sesji plenarnej Kongregacji ds. Kościołów Wschodnich, „L’Osservatore Romano” 1 (2014),  
s. 27.

17  Tamże, s. 28.
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gdzie wygłosił do nich krótkie przemówienie, po czym wysłuchał ich relacji na 
temat sytuacji chrześcijan obrządków wschodnich na bliskim Wschodzie, w Eu-
ropie Wschodniej, Indiach i we wspólnotach w diasporze18. W tych słowach 
papieża zauważamy po raz kolejny odwołanie do wypracowanych przez sobór 
rozwiązań. Pojawia się również wątek różnorodności. Właśnie taką koncepcję 
zjednoczenia chrześcijan, opartą na poszanowaniu różnic proponuje Franciszek; 
będzie do niej jeszcze wielokrotnie wracał. 

Z okazji święta św. Andrzeja 30 listopada delegacja watykańska udała się 
do Stambułu. W jej składzie był Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popiera-
nia Jedności Chrześcijan kard. Kurt Koch, który w imieniu papieża Francisz-
ka przekazał Ekumenicznemu Patriarsze przesłanie pt. „Radość bycia braćmi 
w Chrystusie”19.

Podsumowując wypowiedzi Franciszka podczas spotkań ekumenicznych 
w 2013 r. trzeba zauważyć jednoznaczne odwoływanie się do Boga jako źró-
dła jedności chrześcijan. Papież zwraca uwagę na to, że wolą Stwórcy jest 
zjednoczenie wszystkich wierzących w Chrystusa, a człowiek powinien 
podjąć współpracę z Duchem Świętym. Franciszek podkreśla, że dążenie do 
zjednoczenia jest wypełnianiem planu Bożego. Ukazuje Sobór Watykański II 
i wypracowane tam wskazania oraz to, co zostało uczynione po soborze jako 
podstawę do pracy ekumenicznej. Papież mówi również o rozumieniu jedność 
chrześcijan jako „różnorodność, którą tworzy Duch Święty”. Do tej koncepcji 
jeszcze powróci i ją rozwinie. Franciszek jednocześnie wsłuchuje się w głosy 
chrześcijan z różnych stron świata, co pozwala mu poznać rozleglej problemy 
z jakimi na co dzień się borykają. Do tych spraw będzie nawiązywać z głęboką 
troską w swoich wypowiedziach przy różnych okazjach. 

2. Rok 2014 – Papież wyrusza w drogę

Kolejny rok pontyfikatu papieża Franciszka obfitował w wiele wydarzeń 
o charakterze ekumenicznym: pielgrzymki, konferencje, homilie, deklaracje, 
przemówienia. W porównaniu z rokiem poprzednim – kiedy to spotkania o cha-
rakterze ekumenicznym i międzyreligijnym miały miejsce przede wszystkim 
w Watykanie podczas audiencji generalnych, a Franciszek odbył tylko jedną 
podróż zagraniczną do Brazylii na XXVIII Spotkanie Młodych w Rio de Ja-
neiro – w roku 2014 papież „wyruszył w drogę”. Najwyraźniej swoją postawą 
chciał potwierdzić to, o czym często mówił na początku swej posługi i do czego 

18  Por. Franciszek, Jesteście sługami jedności kościelnej, „L’Osservatore Romano” 1 (2014), s. 
26.

19  Por. Franciszek, Radość bycia braćmi w Chrystusie. Przesłanie do Ekumenicznego Patriarchy 
Konstantynopola z okazji święta św. Andrzeja, „L’Osservatore Romano” 1 (2014), s. 34.
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zachęcał swój Kościół, mianowicie do traktowania życia i powołania jako drogi, 
po której należy odważnie kroczyć: „Trzeba wędrować nieustannie w obecności 
Pana”20 i „A teraz wyruszamy w drogę”21.  – zapowiedział inaugurując swój 
pontyfikat.

W 2014 r. Franciszek odwiedził: Ziemię Świętą (Jordanię, Palestynę, Izra-
el), Republikę Korei, Albanię, Francję, Turcję. Podróże te, obok wymiaru apo-
stolskiego, modlitewnego i duszpasterskiego były okazją do prowadzenia zde-
cydowanego dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego.

W Jerozolimie 25 maja 2014 r. w pięćdziesiątą rocznicę historycznego 
spotkania Pawła VI i Patriarchy Ekumenicznego Atenagorasa, papież Franci-
szek spotkał się z Patriarchą Ekumenicznym Bartłomiejem. Był to kulminacyjny 
moment jego wizyty w Ziemi Świętej. Owocem tej konfrontacji jest podpisana 
przez tych hierarchów wspólna deklaracja „Ku pełnej jedności”, która obrazuje 
obopólną wolę Kościołów w kontynuowaniu dialogu ekumenicznego: „Nasze 
dzisiejsze braterskie spotkanie jest nowym i niezbędnym krokiem na drodze 
do jedności, do której prowadzić nas może jedynie Duch Święty, do komunii 
w uprawnionej różnorodności”22. Obaj duchowni wskazali na wspólne źródła 
wiary: „Bóg, źródło wszelkiego pokoju i miłości, nauczył nas postrzegania 
siebie nawzajem jako członków tej samej rodziny chrześcijańskiej, która ma 
jednego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i miłowania się nawzajem, to-
też możemy wyznawać naszą wiarę w tę samą Ewangelię Chrystusa otrzymaną 
przez Apostołów oraz wyrażoną i przekazaną nam przez sobory powszechne 
i Ojców Kościoła”23. Jednocześnie podkreślili, że „dialog teologiczny nie po-
szukuje najniższego wspólnego mianownika teologicznego, co do którego moż-
na by osiągnąć kompromis, ale opiera się raczej na pogłębieniu całej prawdy, 
którą Chrystus dał swojemu Kościołowi, prawdy, którą dzięki natchnieniu Du-
cha Świętego wciąż coraz lepiej rozumiemy”24. Jako cel dążeń ekumenicznych 
obu Kościołów wskazano wspólnotę eucharystyczną: „ (…) wyczekujemy dnia, 
w którym będziemy wreszcie razem uczestniczyli w Uczcie Eucharystycznej. 
(…) Gdy osiągniemy ten cel, ku któremu zwrócone są nasze nadzieje objawi-
my światu miłość Boga, a tym samym będziemy uznawali się za prawdziwych 
uczniów Chrystusa (por. J 13,35)”25.

20  Franciszek, Homilia z mszy św. z udziałem kardynałów wygłoszona w Kaplicy Sykstyńskiej na 
zakończenie konklawe [14 III 2013], „L’Osservatore Romano” 5 (2013), s. 6.

21  Franciszek, Pierwsze błogosławieństwo. Przemówienie z loggii Bazyliki Watykańskiej w dniu 
wyboru [13 III 2013], „L’Osservatore Romano” 5 (2013), s. 3.

22  Ku pełnej jedności, Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Ekumenicznego Patriarchy Kon-
stantynopola, „L’Osservatore Romano” 6 (2014), s. 14.

23  Tamże, s. 15.
24  Tamże, s. 15.
25  Tamże, s. 15.
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W przemówieniu wygłoszonym podczas nabożeństwa ekumenicznego 
w bazylice Grobu Świętego Franciszek przypomniał jak wiele ważnych kroków 
zostało już zrobionych na drodze do jedności chrześcijan: „Dzięki impulsowi 
Ducha Świętego było możliwe uczynienie naprawdę ważnych kroków na dro-
dze ku jedności. Mamy świadomość, że pozostaje jeszcze dalsza droga do prze-
bycia, aby osiągnąć tę pełnię komunii (…)”26.

Po powrocie do Watykanu, wygłaszając katechezę podczas audiencji gene-
ralnej, która była podsumowaniem wizyty papieża w Ziemi Świętej, Franciszek 
wskazał na te obszary działalności w świecie, które wymagają wspólnego dzia-
łania zjednoczonych chrześcijan. Powiedział między innymi: „Wszyscy jeste-
śmy braćmi w Chrystusie, a z Patriarchą Bartłomiejem jesteśmy przyjaciółmi, 
braćmi i łączy nas pragnienie by iść razem, czynić wszystko co od dziś możemy 
czynić: modlić się razem, pracować razem dla Bożej owczarni, zabiegać o po-
kój, doglądać świata stworzonego, tyle rzeczy, które są nam wspólne. A jako 
bracia musimy iść naprzód”27. Pojawia się tutaj nowy akcent. Franciszek używa 
określenia: „doglądać świata stworzonego”. To obrazowe i nawiązujące do słów 
Pisma Świętego stwierdzenie (Rdz 1, 28) w kontekście ekumenicznym należy 
rozumieć jako zaproszenie do wspólnej odpowiedzialności za świat i jego pro-
blemy, do działań oraz inicjatyw, co w praktyce jest bardzo wymiernym wyra-
żeniem dążenia do zjednoczenia. Papież rozumie, że aby zmierzyć się w po-
ważnymi kłopotami współczesnego świata konieczna jest współpraca. Do takiej 
współpracy i do takiego ekumenizmu dąży Franciszek. Ekumenizmu, który ma 
służyć dobru całej ludzkości, więcej całemu stworzeniu. 

W trakcie pielgrzymki do Korei Płd. która była jego III podróżą zagranicz-
ną, Franciszek spotkał się w budynku dawnej kurii metropolitalnej z koreań-
skimi zwierzchnikami religijnymi. Byli wśród nich prawosławni, anglikanie, 
luteranie. Papież przemówił do zebranych formułując m.in. takie słowa: „Życie 
jest drogą, długą drogą, której nie można przebyć samotnie. Trzeba iść z brać-
mi w obecności Boga. (…) Bądźmy braćmi, uznawajmy się za braci i idźmy 
razem”28. W prelekcji tej po raz kolejny ukazał wolę konsekwentnego podą-
żania drogą dialogu i zbliżenia ekumenicznego, zapraszając przedstawicieli 
wszystkich religii do wspólnego przeżywania wiary, życia oraz powołania. 

W dniu 21 września Franciszek przybył do Tirany, stolicy Albanii. Podczas 
przemówienia skierowanego do najwyższych władz kraju i korpusu dyplo-
matycznego papież docenił i pochwalił społeczeństwo albańskie za pokojowe 
współistnienie i współpracę osób należących do różnych wyznań. Szczególnym 

26  Franciszek, Kamień odsunięty od grobu. Przemówienie papieża Franciszka podczas nabożeń-
stwa ekumenicznego w bazylice Grobu Świętego, „L’Osservatore Romano” 6 (2014), s. 18. 

27  Franciszek, Pragnienie, by iść razem, „L’Osservatore Romano” 6 (2014), s. 32.
28  Franciszek, Droga, której nie można przebyć samotnie, „L’Osservatore Romano” 6 (2014),  

s. 22.
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czasem i miejscem dialogu podczas tej wizyty było spotkanie ze zwierzchni-
kami innych religii chrześcijańskich Albanii, które odbyło się na Katolickim 
Uniwersytecie Matki Bożej Dobrej Rady w Tiranie. W konferencji tej oprócz 
reprezentantów innych religii brali udział prawosławni, protestanci oraz kato-
licy (każdy z nich miał okazje podejść i przez chwilę osobiście porozmawiać 
z papieżem). Podczas przemówienia Franciszek odwołał się do słów św. Jana 
Pawła II, który gościł w tym kraju w roku 1993 r. Jan Paweł II powiedział wte-
dy: „Wiara najpełniej nam uświadamia, że mamy jednego Stwórcę i że wszyscy 
jesteśmy braćmi” (Orędzie do narodu albańskiego 25 kwietna 1993 r.)29. Fran-
ciszek dopowiedział do tych słów: „Nietolerancja wobec tych, których przeko-
nania religijne są odmienne od własnych, jest bardzo podstępnym zagrożeniem, 
które niestety pojawia się dzisiaj w różnych regionach świata. (…) Autentyczna 
religia jest źródłem pokoju a nie przemocy!”30. Jednocześnie wskazał na dwie 
postawy, które jego zdaniem mogą mieć znaczenie w promowaniu wolności 
religijnej. Pierwsza z nich to „postrzeganie każdego mężczyzny i każdej ko-
biety, także tych, którzy nie należą do naszej tradycji religijnej nie jako rywali, 
a tym bardziej wrogów, lecz jako braci i siostry”31. Druga to: „Zaangażowanie 
na rzecz dobra wspólnego. (…) Im bardziej służymy innym, tym bardziej jeste-
śmy wolni”32. W przemówieniu tym papież wskazał na bardzo ważną zasadę, 
niezbędną do tego, aby dialog ekumeniczny oraz międzyreligijny był autentycz-
ny i rzeczywisty: każdy z jego uczestników powinien być wiernym swojej toż-
samości religijnej. „Dialog może toczyć się (…) na temat kwestii teologicznych, 
lecz tym co ważniejsze i piękne, jest podążanie razem, bez zdradzania swojej 
tożsamości, bez ukrywania jej, bez obłudy”33.

Piąta podróż zagraniczna papieża Franciszka do Turcji miała miejsce 
w dniach 28-30 listopada 2014 r. Ojciec święty, oprócz spotkania z przedsta-
wicielami innych religii, miał okazję porozmawiać również z chrześcijanami: 
reprezentantami tureckich wspólnot katolickich obrządku łacińskiego, ormiań-
skiego, syryjskiego oraz chaldejskiego, z przedstawicielami Kościołów prawo-
sławnych i protestanckich. Franciszek odprawił dla nich Mszę św. w łacińskiej 
katedrze Ducha Świętego. Podczas homilii powiedział, że to Duch Święty two-
rzy jedność wśród wierzących. „Duch Święty przynosi jedność Kościołowi: jed-
ność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności wewnętrznej. Kościół 
i Kościoły są wezwane, by pozwoliły się prowadzić przez Ducha Świętego, 

29  Franciszek, Prawdziwa religia jest źródłem pokoju a nie przemocy. Spotkanie ze zwierzchni-
kami innych religii i wyznań chrześcijańskich w Albanii, „L’Osservatore Romano” 10 (2014), 
s. 14.

30  Tamże, s. 14.
31  Tamże, s. 15.
32  Tamże, s. 15.
33  Tamże, s. 15.
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przybierając postawę otwartości, uległości i posłuszeństwa”34. W innym miejscu 
zaznaczył, że: 

„Duch Święty rodzi różne charyzmaty w Kościele, Na pozór wydaje się, 
że powstaje nieład, ale w rzeczywistości, pod Jego kierownictwem, stanowi to 
ogromne bogactwo, ponieważ Duch Święty jest Duchem jedności, który nie oznacza 
jednolitości. Tylko Duch Święty może wzbudzić różnorodność, wielość a jednocze-
śnie prowadzić do jedności. Kiedy my chcemy tworzyć różnorodność i zamykamy 
się w naszych partykularnych i wyłączających wizjach, doprowadzamy do podziału; 
a kiedy my chcemy tworzyć jedność, według naszych ludzkich planów, to w końcu 
dochodzi do ujednolicenia i zniewolenia. Jeśli natomiast pozwolimy się prowadzić 
Duchowi, to bogactwo, różnorodność, odmienność nigdy nie stają się konfliktem, 
ponieważ On nas pobudza, by żyć różnorodnością w komunii Kościoła”35.  

Podczas pielgrzymki do Turcji papież Franciszek w niedzielę 30 listopa-
da uczestniczył w Boskiej Liturgii św. Jana Chryzostoma, odprawionej przez 
Patriarchę Bartłomieja I z okazji święta św. Andrzeja patrona Ekumeniczne-
go Patriarchatu Konstantynopola w kościele św. Jerzego. Papież nazwał dialog 
ekumeniczny spotkaniem, patrzeniem na siebie twarzą w twarz, powiedział: 
„Prawdziwy dialog to zawsze spotkanie osób, które mają imię, obliczę, historię, 
a nie tylko wymiana idei”36. 

Owocem tej pielgrzymki oraz spotkań ekumenicznych jest Wspólna de-
klaracja Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I, 
w której obaj przywódcy religijny deklarują się do wzmożenia wysiłków na 
rzecz promowania pełnej jedności wszystkich chrześcijan, a zwłaszcza między 
katolikami i prawosławnymi37.

Podczas tureckiej pielgrzymki w wypowiedziach Franciszka powrócił temat 
różnorodności. Ojciec święty rozwinął go, ukazując różnorodność nie jako prze-
szkodę do jedności czy jej zagrożenie, lecz jako dar Ducha Świętego, coś co 
jest wartością i bogactwem samym w sobie. Zdaniem papieża – jedność jakiej 
oczekuje Pan Bóg opiera się na poszanowaniu różnic oraz na świadomości tego, 
że to co łączy chrześcijan jest czymś większym i ważniejszym niż różnice, które 
należy traktować jako dar i wzajemne ubogacenie. Dialog ekumeniczny staje się 
autentyczny dzięki poszanowaniu i wierności swojej tożsamości religijnej.

34  Franciszek, Bogactwo, różnorodność i odmienność nigdy nie powinny być przyczyną konflik-
tów, „L’Osservatore Romano” 12 (2014), s. 26.

35  Tamże, s. 26.
36  Franciszek, Jedyna rzecz, jakiej pragnie Kościół i Papież, „L’Osservatore Romano” 12 (2014), 

s. 28.
37  Por. Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja I, 

„L’Osservatore Romano” 12 (2014), s. 30.



21

Zaangażowanie papieża Franciszka w dialog ekumeniczny

Oprócz słów, Franciszek w dialogu ekumenicznym posługuje się również 
gestem. W trakcie tureckiej pielgrzymki pochylił on głowę przed patriarchą 
ekumenicznym prosząc go o błogosławieństwo. Spotkało się to z krytyką 
pewnych kręgów kurialnych. Jednakże tym wymownym gestem nawiązał, jak 
zauważa kard. Walter Kasper, do najlepszej tradycji papieży, takich jak św. Pa-
weł VI, który w 1975 r. ukląkł przed wysłannikiem ówczesnego patriarchy eku-
menicznego prosząc go o przebaczenie, czy do wielokrotnych próśb o darowa-
nie przewinień św. Jana Pawła II, które ten wypowiadał w pierwsza niedzielę 
Wielkiego Postu roku 200038. 

Oprócz pielgrzymek zagranicznych odbytych w roku 2014 papież Franci-
szek również przy innych okazjach zajmował się ekumenizmem. 

Na początku Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan podczas audiencji 
generalnej mówił, że podziały wśród chrześcijan są zgorszeniem, tym bardziej, 
że Jezus przyszedł, aby nas jednoczyć a nie dzielić. Chrzest i krzyż są główny-
mi elementami jedności, a podziały osłabiają wiarygodność uczniów Chrystusa, 
mogą zniweczyć moc krzyża i osłabiają skuteczność ewangelicznego zaangażo-
wania. Potrzebna jest modlitwa – apelował papież, aby „zgorszenie podziału” 
ustało i aby już go między nami nie było39.

Z kolei 25 stycznia 2014 r. na zakończenie Tygodnia modlitw o Jedność 
Chrześcijan papież Franciszek odprawił nieszpory w rzymskiej bazylice św. 
Pawła za Murami. W tej uroczystości wzięły udział delegacje różnych Kościo-
łów chrześcijańskich. Ojciec święty w homilii mówił m.in.: „Jedność nie do-
kona się w cudowny sposób na końcu; jedność powstaje w czasie drogi. Duch 
Święty tworzy ją w czasie drogi. Jeśli nie idziemy razem, jeśli nie modlimy 
się jedni za drugich, jeśli nie współpracujemy w wielu sprawach, które możemy 
uczynić na tym świecie dla ludu Bożego, jedność nienastanie”40. 

5 maja 2014 r. Franciszek z okazji pierwszej rocznicy spotkania z Papie-
żem Aleksandrii i Patriarchą Stolicy Św. Marka, Teodorem II zwierzchnikiem 
Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Egiptu, wystosował przesłanie dzięku-
jąc Bogu za podjętą wspólną drogę pojednania. Franciszek zauważył, że: „Na-
uczyliśmy się lepiej rozumieć jedni drugich i budować trwałe podwaliny, aby 
przezwyciężyć dawne różnice. Będąc świadomi, że to co nas łączy, jest o wiele 
większe od tego co nas dzieli, doświadczamy już prawdziwej komunii, chociaż 
uznajemy, że nie jest ona ani pełna, ani doskonała”41.

38  Por. W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, Biblioteka „Więzi”, Warsza-
wa 2015, s. 88.

39  Por. Franciszek, Podziały wśród nas są zgorszeniem, „L’Osservatore Romano” 2 (2014), s. 49.
40  Franciszek, Chrystus nie może być podzielony, Nieszpory na zakończenie Tygodnia modlitw 

o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 2 (2014), s. 22.
41  Franciszek, Wspólna modlitwa za wszystkich chrześcijan, Przesłanie do Teodora II z okazjo 

dnia przyjaźni koptyjsko – katolickiej, „L’Osservatore Romano” 6 (2014) s. 37.
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8 maja 2014 r. Franciszek spotkał się w bibliotece prywatnej w Pałacu Apo-
stolskim z Najwyższym Patriarchą i Katolikosem wszystkich Ormian Kerekinem 
II, zwierzchnikiem Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego. Ojciec święty przy-
pomniał podczas przemówienia o ogromnej liczbie męczenników, którzy przelali 
krew za Chrystusa w XX w. W tej grupie „synowie i córki narodu ormiańskiego 
zajmują poczesne miejsce”. Franciszek zauważył, że „cierpienia znoszone przez 
chrześcijan w ostatnich dziesięcioleciach wniosły jedyny i nieoceniony wkład 
również w sprawę jedności wśród uczniów Chrystusa. Tak jak w Kościele sta-
rożytnym krew męczenników stała się zasiewem nowych chrześcijan, podobnie 
w naszych czasach krew wielu chrześcijan stała się zasiewem jedności. Ekume-
nizm cierpienia, ekumenizm męczeństwa, ekumenizm krwi jest mocnym wezwa-
niem, by iść drogą pojednania Kościołów, zdecydowanie i ufnie zdając się na 
działanie Ducha. Czujemy się zobowiązani iść tą drogą braterstwa również ze 
względu na dług wdzięczności, jaki zaciągnęliśmy wobec cierpienia licznych na-
szych braci, które stało się zbawcze, bo było zjednoczone z męką Chrystusa”42.

Innym istotnym spotkaniem ekumenicznym Franciszka, była Audiencja ge-
neralna dla Arcybiskupa Canterbury Justina Wellby’ego, Prymasa Wspólnoty 
anglikańskiej, która miała miejsce w bibliotece Pałacu Apostolskiego w dniu 
16 kwietnia 2014 r. Również podczas tego posiedzenia papież wyraził myśl, 
że podziały wśród chrześcijan są zgorszeniem i przeszkodą w głoszeniu Ewan-
gelii o zbawieniu świata. Franciszek odwołał się także do wezwania Soboru 
Watykańskiego II: „Źródłem pociechy jest dla mnie mądre wezwanie, zawarte 
w dekrecie Soboru Watykańskiego II o ekumenizmie, które napomina nas, by-
śmy rozwijali nasze relacje i współpracę, nie stawiając przeszkód na drogach 
Opatrzności i nie tłumiąc przyszłych zachęt Ducha Świętego (Unitatis redin-
tegratio, 24). Nasze postępy na drodze do pełnej jedności nie będą po prostu 
rezultatem naszych ludzkich działań, lecz wolnym darem Boga”43.

28 lipca 2014 r. Franciszek udał się do Caserty, gdzie spotkał się z Ewange-
liczną Wspólnotą Zielonoświątkową. W trakcie tego spotkania ponownie zauwa-
żył, że w Kościele istnieje różnorodność i jest to dzieło Ducha Świętego. Ten sam 
Duch Święty wprowadza jedność, którą nazwał cytując „pewnego ewangelika 
– «różnorodnością pojednania»”, lecz istnieje również podział, który pochodzi 
od szatana44. Podczas tego przemówienia papież mówiąc o ekumenizmie użył 

42  Franciszek, Ekumenizm cierpienia, Przemówienie podczas spotkania z Katolikosem Kerekinem 
II, „L’Osservatore Romano” 6 (2014), s. 38.

43  Franciszek, Wspólny front przeciw niewolnictwu. Przemówienie podczas audiencji dla Arcybi-
skupa Canterbury Justina Welby’ego Prymasa Wspólnoty anglikańskiej, „L’Osservatore Roma-
no” 7 (2014), s. 16.

44  Franciszek, «Różnorodność pojednania» przez Ducha Świętego, Przemówienia Papieża Fran-
ciszka w Zielonoświątkowym Kościele Pojednania w Casercie, „L’Osservatore Romano” 8/9 
(2014), s. 41.
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porównania z dziedziny geometrii. Jedność w Kościele nie jest podobna do kuli, 
w której wszystkie punkty są w takiej samej odległości od środka, gdyż byłaby 
to jednolitość. Jedność ma raczej przypominać wielościan, który jest całością, 
choć wszystkie jego części są różne, a każda ma swoją charakterystykę i swój 
charyzmat – zauważył i dodał: „I właśnie na tej drodze my chrześcijanie, czynimy 
to, co określamy mianem teologicznym – ekumenizm (…) – aby ta różnorodność 
była bardziej zharmonizowana za sprawą Ducha Świętego i stała się jednością”45.

24 października 2014 r. Franciszek przyjął na audiencji uczestników eku-
menicznej pielgrzymki katolików i prawosławnych zorganizowanej przez 
«Orientale Lumen». Papież przypomniał, że: „Nie ma prawdziwego dialogu 
ekumenicznego bez gotowości do wewnętrznej odnowy i dążenia do większej 
wierności Chrystusowi u Jego woli”46. Franciszek zauważył, że są „znaki”, 
które wskazują na ścisłe więzi jakie istnieją między Stolicą Rzymu i Konstan-
tynopola, jednocześnie pojawiają się przeszkody, które należy przezwyciężać 
„w miłości i prawdzie” 47.

Również podczas audiencji generalnych ojciec święty podejmował temat 
jedności Kościoła. W dniu 8 października 2014 r. powiedział, że jako chrześci-
janie i uczniowie Chrystusa nie powinniśmy godzić się z podziałami, które są 
w Kościele – „Ciele Chrystusa”. Stwierdził: „Podziały wśród chrześcijan, raniąc 
Kościół ranią Chrystusa i my, kiedy jesteśmy podzieleni zadajemy ranę Chry-
stusowi: Kościół jest bowiem ciałem, którego Chrystus jest głową”48. Podczas 
tej audiencji Franciszek zachęcał do otwartości i dialogu. Po raz kolejny uka-
zał, że jest zwolennikiem kultury spotkania, zauważył: „Pan prosi nas o nowe 
otwarcie: prosi byśmy nie zamykali się na dialog i na spotkanie (…), prosi nas 
byśmy nie skupiali spojrzenia na tym co nas dzieli, lecz raczej na tym co nas 
łączy. (…) Twórzmy wspólnotę w drodze”49.

Do tego tematu Franciszek nawiązał również podczas audiencji generalnej 
22 października 2014 r. Odnosząc się do tekstu biblijnego z Księgi Ezechiela 
(Ez 37, 1-14) zdefiniował Kościół jako ciało, które ożywia Duch Święty.

30 października papież przyjął delegację Międzynarodowej Konferencji 
Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej do której powiedział, że trzeba 
„umocnić nasze pragnienia pojednania i pokoju”50.

45  Tamże, s. 41.
46  Franciszek, W służbie jedności wierzących w Chrystusa, Przemówienie do uczestników ekume-

nicznej pielgrzymki zorganizowanej przez Fundację «Orientale Lumen», L’Osservatore Roma-
no 11 (2014), s. 42.

47  Tamże, s. 42.
48  Franciszek, Nie godźmy się z podziałami, „L’Osservatore Romano” 11 (2014), s. 53.
49  Tamże, s. 54.
50  Franciszek, Jedność zaczyna się od przemiany serca. Audiencja dla biskupów starokatolickich 

Unii Utrechckiej, http://www.osservatoreromano.va/pl/news/jednosc-zaczyna-sie-od-przemia-
ny-serca.
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Pod koniec roku z okazji Świąt Bożego Narodzenia Franciszek wystosował 
list do chrześcijan na Bliskim Wschodzie. W ciepłych słowach wyraził solidar-
ność i bliskość z chrześcijanami tego regionu. Jeden z ustępów tego listu ukazu-
je dobre relacje papieża z przedstawicielami kościołów wschodnich. 

Drugi rok pontyfikatu Franciszka charakteryzuje wytężona praca ekume-
niczna. Dzięki niej relacje z innymi Kościołami chrześcijańskimi są dobre. 
Ojciec święty pisze: „Jestem zadowolony z dobrych stosunków i współpracy 
między patriarchami katolickich Kościołów i wschodnich Kościołów prawo-
sławnych jak również między wiernymi różnych Kościołów”51. 

W 2014 r. Franciszek zgodnie z zapowiedziami, „wyruszył w drogę”. Wy-
kazał się również wzmożoną troską o budowanie jedności chrześcijan, tłuma-
cząc jak postrzega ową jedność. Papież przy wielu okazjach wyjaśniał, że jest 
ona darem Bożym, że tworzy ją Duch Święty w pełnym poszanowaniu różno-
rodności, która wypływa z miłości. Jedność chrześcijan ma być właśnie takim 
dziełem, którego spoiwem jest wzajemna miłość i poszanowanie, a także ak-
ceptacja różnić wynikających z przywiązania uczestników dialogu do własnej 
tożsamości religijnej. Porównując jedność chrześcijan do figury geometrycznej 
(wielościanu w opozycji do kuli), Franciszek chciał pokazać, że jedność ma nie 
być dążeniem do jednolitości, lecz organizmem, który – zjednoczony przez Du-
cha Świętego, oparty na mocnym fundamencie jakim jest Jezus Chrystus oraz 
wspólna wiara w Ewangelię – jest rzeczywistością dynamiczną i harmonijną 
będącą we wspólnej drodze ku Bogu, ku zbawieniu.

3. Rok 2015 – Ekumenizm w pięćdziesiąt lat 
po zakończeniu Soboru Watykańskiego II

Początek 2015 r. to podróż Franciszka do Sri Lanki i na Filipiny. Jest to 
również okazja do podjęcia dialogu ekumenicznego. Papież spotkał się w cen-
trum kongresowym Bandaranaike z przedstawicielami różnych religii i wspól-
not chrześcijańskich. Ojciec Święty zwrócił uwagę, że dialog jest istotny, jeśli 
„chcemy się poznać, rozumieć i szanować nawzajem. Jednak jak uczy doświad-
czenie, aby taki dialog i spotkanie były efektywne, muszą opierać się na pełnym 
i szczerym przedstawieniu naszych przekonań. Oczywiście taki dialog uwydat-
ni, jak zróżnicowane są nasze wierzenia, tradycje i zwyczaje. A jednak, jeśli 
uczciwie przedstawimy nasze przekonania, to będziemy w stanie wyraźniej wi-

51  Franciszek, Nie jesteście sami, List do Chrześcijan na Bliskim Wschodzie, „L’Osservatore Ro-
mano” 1 (2015), s. 36.
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dzieć, co mamy wspólnego. Otworzą się nowe drogi dla wzajemnego szacunku, 
współpracy, a także przyjaźni”52. 

Na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Franciszek pod-
czas Nieszporów wygłosił homilię, w której pojawiło się wiele refleksji dotyczą-
cych jego rozumienia spotkania i dialogu ekumenicznego. Papież nawiązując do 
Ewangelii, wskazał na Pana Jezusa przechodzącego przez Samarię. Zauważył, 
że dla Niego nie stanowiło problemu spotkanie z Samarytanami, którzy w tam-
tym czasie byli uważani przez Żydów za heretyków i schizmatyków. Franciszek 
wyciąga z tego wniosek, że konfrontacja z tymi, którzy różnią się od nas może 
przyczynić się do naszego duchowego rozwoju. Spotkanie Jezusa z Samarytanką 
przy studni Jakuba ukazuje nam Pana cierpliwego, szanującego osobę, którą ma 
przed sobą. Ten przykład zachęca do „spokojnej konfrontacji z drugim”. „Aby 
się zrozumieć i wzrastać w miłości i prawdzie trzeba się zatrzymać, zaakcepto-
wać i słuchać nawzajem. W ten sposób zaczyna się już doświadczać jedności. 
Jedność tworzy się, gdy się idzie. (…) Jedność chrześcijan nie będzie owocem 
wyrafinowanych dyskusji teologicznych, w których każdy będzie się starał prze-
konać innych o słuszności swoich poglądów.(…) Musimy uznać, że aby dotrzeć 
do głębi tajemnicy Boga, potrzebujemy siebie – jedni drugich, potrzebujemy 
się spotkać i konfrontować pod kierunkiem Ducha Świętego, który zaprowadza 
harmonię w różnorodności i przezwycięża konflikty, godzi różnice”53.

Kolejną okazją do spotkania ekumenicznego w 2015 r. była 100 rocznica 
zagłady Ormian (Medz Jegharn – Rzeź Ormian). 12 kwietnia Franciszek prze-
wodniczył w Bazylice św. Piotra Mszy św. koncelebrowanej z katolickim pa-
triarchą Cylicji Nersesem Bedrosem XIX Tarmounim. Na tej uroczystości byli 
obecni Patriarcha i Katolikos wszystkich Ormian Karekin II i Katolikos Cylicji 
Aram I. Podczas tej Mszy Franciszek zaliczył w poczet doktorów Kościoła po-
wszechnego ormiańskiego filozofa, poetę i mistyka św. Grzegorza z Nareku54. 

6 czerwca 2015 r. papież udał się w podróż do Sarajewa, gdzie 
w międzynarodowym ośrodku studenckim prowadzonym przez franciszkanów 
spotkał się ze zwierzchnikami różnych religii i wyznań chrześcijańskich z Bo-
śni i Hercegowiny. Była to kolejna okazja do dialogu i refleksji w duchu po- 
jednania55. 

52  Franciszek, Dialog otwiera drogę do współpracy. Spotkanie w Kolombo z przedstawicielami 
lankijskich wspólnot religijnych, „L’Osservatore Romano” 2 (2015), s. 10-11.

53  Franciszek, Ekumenizm krwi dzisiejszych męczenników, Homilia podczas Nieszporów na za-
kończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 2 (2015), s. 49.

54  Por. Franciszek, Pierwsze ludobójstwo XX stulecia, Msza św. w Drugą Niedzielę Wielkanocną, 
w 100 rocznicę zagłady Ormian, „L’Osservatore Romano” 5 (2015), s. 31. 

55  Por. Franciszek, Ten kraj może stać się przesłaniem. Spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne, 
„L’Osservatore Romano” 6 (2015), s. 14-16.
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W dniach 21-22 czerwca 2015 r. ojciec święty wyruszył w podróż duszpa-
sterską do Turynu, gdzie między innymi złożył wizytę w świątyni waldensów. 
Była to pierwsza w historii wizyta papieska w ich miejscu kultu. Podczas spo-
tkania wspólnie odmówiono modlitwę Ojcze nasz w wersji ekumenicznej. Fran-
ciszek po raz kolejny zauważył, że „jedność tworzy się w drodze”56, a „jednym 
z głównych owoców, jakie już wydał w tych latach ruch ekumeniczny, jest od-
krycie na nowo braterstwa łączącego wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chry-
stusa i zostali ochrzczeni w Jego imię”57. W trakcie tego zgromadzenia Franci-
szek odwołał się również do przeszłości, przypominając, że jest ona naznaczona 
konfliktami i przemocą stosowaną w imię własnej wiary. W imieniu Kościoła 
katolickiego poprosił zwierzchników i przedstawicieli waldensów o przebacze-
nie, powiedział: „Przepraszam was za nasze postawy i zachowania niechrze-
ścijańskie, a nawet nieludzkie, w stosunku do was w przeszłości. W imię Pana 
Jezusa Chrystusa przebaczcie nam!”58.

23 czerwca 2015 r. Franciszek wystosował Przesłanie z okazji 50 roczni-
cy powstania Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej 
Rady Kościołów. Napisał m.in.: „Wspólna Grupa Robocza powinna być ukie-
runkowana na zajmowanie się realnymi troskami kościołów w świecie. W ten 
sposób będzie mogła proponować formy współpracy mające na celu nie tylko 
coraz większe zbliżenie się kościołów, ale także zagwarantowanie, by ofiaro-
wały one skuteczną diakonię, odpowiadającą potrzebom ludzi”59. Jednocześnie 
wskazał na te obszary, które obecnie sprawiają największe trudności na drodze 
do jedności: „Musimy uznać, że pomimo licznych osiągnięć ekumenicznych 
w ostatnim półwieczu misja i chrześcijańskie świadectwo nadal niedomagają 
z powodu naszych podziałów. Brak zgody odnośnie do różnych kwestii – szcze-
gólnie antropologicznych, etycznych i socjalnych jak również w zrozumieniu 
istoty i warunków jedności, do której dążymy – wymaga wciąż jeszcze wielkie-
go wysiłku. Nasz dialog musi być kontynuowany!”60.

Kolejna podróż zagraniczna Franciszka, która miała miejsce w dniach 25–30 
listopada 2015 r. do Kenii, Ugandy i Republiki Środkowoafrykańskiej dała rów-
nież okazję do spotkania ekumenicznego. W dniu 26 listopada w nuncjaturze 
w Nairobi spotkał się z przedstawicielami różnych wspólnot chrześcijańskich 
(anglikanami, ewangelikami, metodystami, zielonoświątkowcami oraz przedsta-

56  Por. Franciszek, W imię Pana Jezusa przebaczcie nam! Wizyta w świątyni waldensów, „L’Os-
servatore Romano” 7/8 (2015), s. 34.

57  Por. tamże.
58  Por. tamże.
59  Por. Franciszek, Nasz dialog musi być kontynuowany, Przesłanie z okazji 50. Rocznicy powsta-

nia Wspólnej Grupy Roboczej Kościoła Katolickiego i Ekumenicznej Rady Kościołów, „L’Os-
servatore Romano” 7/8 (2015), s. 39.

60  Tamże, s. 39.
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wicielami African Inland Church). Franciszek zauważył, że: „(…) dialog eku-
meniczny i międzyreligijny nie jest luksusem (…) jest istotny, jest czymś czego 
nasz świat, raniony przez konflikty i podziały, potrzebuje coraz bardziej (…) 
dostrzega się coraz wyraźniej potrzebę międzyreligijnego zrozumienia, przyjaź-
ni i współpracy w obronie godności, którą Bóg nadał poszczególnym osobom 
i całym ludom”61.

Ojciec Święty przypomniał znaczenie Soboru Watykańskiego II dla rozwoju 
dialogu ekumenicznego: „W tym roku obchodzimy 50. rocznicę zakończenia 
Soboru Watykańskiego II, podczas którego Kościół katolicki zaangażował się 
w dialog ekumeniczny (…) służąc porozumieniu i przyjaźni. (…) Świat słusznie 
oczekuje, że wierzący będą współpracowali z ludźmi dobrej woli w rozwiązy-
waniu wielu problemów, które wywierają wpływ na ludzką rodzinę”62. Kolejny 
raz papież wskazał na „pragmatyczne” znaczenie ekumenizmu. Dialog ekume-
niczny nie służy wyłącznie dążeniu do jedności chrześcijan jako wartości samej 
w sobie. Jest on również konieczny do zmierzenia się z konkretnymi wyzwania-
mi i problemami, które stawia współczesny świat.

W trakcie tej podróży Franciszek odwiedził również sanktuarium anglikań-
skie, a następnie katolickie w Kampali Namugongo, gdzie w latach 1885-1887 
życie za wiarę oddało 23 anglikanów i 22 katolików63. Wszystkie te wizyty, ge-
sty oraz przemówienia świadczą o wielkim wysiłku włożonym w kwestię eku-
meniczną. Obrazują pogłębiającą się bliskość przedstawicieli różnych Kościo-
łów i wspólnot chrześcijańskich oraz determinują potrzebę dalszego podążania 
razem drogą jedności. Analizując te wydarzenia możemy zobaczyć autentyczne 
zaangażowanie ojca świętego w budowanie jedności wśród uczniów Chrystusa.

Rok 2015 wiąże się z 50-tą rocznicą zakończenia obrad Soboru Watykań-
skiego II. Papież wielokrotnie do jego ustaleń powraca i nawiązuje. Odbywa 
5 pielgrzymek zagranicznych, odwiedzając m.in.: Azję, Afrykę, Amerykę Płd., 
USA, Europę. W swoich wystąpieniach wskazuje na zasady dialogu ekumenicz-
nego, które muszą opierać się na wzajemnym poszanowaniu stron podejmują-
cych taki dialog oraz na szczerości w pełnym wyrażaniu swoich przekonań. 
Również w 2015 r. Franciszek jako pierwszy z papieży odwiedza świątynię 
waldensów w Turynie, gdzie po raz kolejny stwierdza, że „jedność nie oznacza 
jednolitości”64.

61  Franciszek, Imię Boga nigdy nie może być wykorzystywane do usprawiedliwiania przemocy. 
Spotkanie ekumeniczne i międzyreligijne w Nairobi, „L’Osservatore Romano” 12 (2015), s. 
10-11. 

62  Tamże, s. 11.
63  Por. Franciszek, Śmierć za Chrystusa jest świadectwem o ekumenizmie krwi, Msza św. 

w katolickim sanktuarium męczenników ugandyjskich w Namugongo, „L’Osservatore Romano” 
12 (2015), s. 20.

64  Franciszek, W imię Pana Jezusa przebaczcie nam!. s. 34.
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4. Rok 2016 – 500 lat Reformacji 
i spotkanie z Patriarchą Cyrylem

W 2016 r. na zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w ho-
milii podczas nieszporów papież Franciszek zauważył: „My wszyscy, wierzący 
w Chrystusa, jesteśmy «powołani do ogłaszania chwalebnych dzieł Boga» (por. 
1P 2, 9). Pomimo dzielących nas wciąż jeszcze różnic przyznajemy z radością, 
że u źródeł życia chrześcijańskiego jest zawsze powołanie, którego autorem 
jest sam Bóg. Możemy robić postępy na drodze do pełnej widzialnej jedno-
ści chrześcijan nie tylko wtedy, kiedy zbliżamy się nawzajem do siebie, ale 
przede wszystkim zależnie od tego, na ile nawracamy się do Pana, który ze 
względu na swą łaskę nas wybiera i nas powołuje, abyśmy byli Jego uczniami. 
A nawrócenie oznacza pozwolenie, aby Pan w nas żył i działał. Dlatego kiedy 
chrześcijanie z różnych Kościołów razem słuchają Słowa Bożego i starają się 
wprowadzać je w życie, doprawdy czynią ważne kroki w kierunku jedności. 
A łączy nas nie tylko powołanie; zbliża nas także sama misja: głoszenie wszyst-
kim wspaniałych dzieł Boga”65. 

W 2016 r. Franciszek będąc w trakcie swojej XII podróży zagranicznej do 
Meksyku podczas lądowania w Hawanie w sali na lotnisku spotkał się i przepro-
wadził dwugodzinną rozmowę z Cyrylem Patriarchą moskiewskim. Jak określił 
to sam papież była to „rozmowa braci”, dwóch biskupów na temat Kościołów 
i świata66. Owocem tego spotkania jest wspólna deklaracja, której znaczna 
część dotyczy problemu prześladowania chrześcijan w różnych częściach glo-
bu, a także apel do wszystkich stron uwikłanych w konflikty, do wspólnoty 
międzynarodowej o dobrą wolę, odpowiedzialność, roztropność i przystąpienie 
do stołu rokowań67. Podczas tej homilii Franciszek poprosił również o przeba-
czenie za wszelkie wykroczenia przeciwko jedności i miłości braterskiej jakiej 
dopuszczali się w przeszłości chrześcijanie: „Prośmy przede wszystkim o prze-
baczenie za grzech naszych podziałów, które są otwartą raną w Ciele Chrystusa, 
jako Biskup Rzymu i pasterz Kościoła katolickiego chcę błagać o miłosierdzie 
i przebaczenie za nieewangeliczne postawy katolików wobec chrześcijan z in-
nych Kościołów. Jednocześnie zachęcam wszystkich braci i siostry katolików 
do wybaczenia, jeśli dziś lub w przeszłości doznali zniewag ze strony innych 
chrześcijan. Nie możemy wymazać, tego co było, ale nie chcemy pozwolić, 

65  Franciszek, Jezus jedną bramą prowadzącą do zbawienia. Homilia podczas Nieszporów na za-
kończenie Tygodnia Modlitwy o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 2 (2016), s. 26.

66  G. M. Vian, Na drodze jedności, „L’Osservatore Romano” 3 (2016), s. 3.
67  Por. Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Patriarchy Cyryla, „L’Osservatore Romano” 

3/4 (2016), s. 16.
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aby ciężar dawnych win nadal ciążył na naszych relacjach. Miłosierdzie Boże 
odnowi nasze relacje”68.

Również ekumeniczny wymiar miała wizyta Franciszka na greckiej wyspie 
Lesbos (16 kwietnia 2016 r.). Ojciec święty zobaczył się z Ekumenicznym Pa-
triarchą Konstantynopola Bartłomiejem I, prawosławnym biskupem Aten i ca-
łej Grecji Hieronimem II. Duchowni odwiedzili obóz dla uchodźców głównie 
z Syrii w Morii. Owocem tego spotkania jest m.in. Wspólna deklaracja Pa-
pieża Franciszka, Patriarchy Bartłomieja, Arcybiskupa Hieronima, w której 
zwierzchnicy Kościołów zwracają się z apelem do społeczności międzynarodo-
wej, przywódców politycznych, opinii publicznej o pomoc i opiekę dla uchodź-
ców, migrantów, azylantów, o 

„zastosowanie wszelkich środków, aby zapewnić jednostkom i wspólnotom 
możliwość pozostania na swoich rodzinnych ziemiach i cieszenia się podstawo-
wym prawem do życia w pokoju i bezpieczeństwie. (…) Potwierdzamy z przeko-
naniem, że «pojednanie [według chrześcijan] oznacza popieranie sprawiedliwości 
społecznej (…). Chcemy razem przyczyniać się do tego, żeby emigrującym kobie-
tom i mężczyznom, uchodźcom szukającym w Europie azylu była udzielana ludzka 
i godziwa gościnność». Wzywamy wspólnotę międzynarodową, aby uznała za spra-
wę pierwszorzędną ochronę życia ludzkiego oraz wspierała na każdym poziomie 
taką politykę integracyjną, która obejmowałaby wszystkie wspólnoty religijne”69.

Franciszek opuszczając wyspę Lesbos w geście solidarności i troski zabrał 
ze sobą do Rzymu trzy rodziny muzułmańskich uchodźców. 

W dniach 24-26 czerwca 2016 r. papież pielgrzymował do Armenii. Wizyta 
ta stworzyła wiele okazji do spotkań ekumenicznych i prowadzenia przez ojca 
świętego dialogu ekumenicznego. Franciszek przemawiając w katedrze w Ecz-
miadzanie podziękował Bogu za to, że udało się osiągnąć wspólnotę euchary-
styczną pomiędzy Kościołem katolickim i ormiańskim. Powiedział: „Dziękuję 
Panu również, za drogę jaką Kościół katolicki i Ormiański Kościół Apostolski 
przebyły prowadząc szczery i braterski dialog, aby osiągnąć pełną wspólnotę 
eucharystyczną. Oby Duch Święty dopomógł nam urzeczywistniać tę jedność, 
o którą modlił się nasz Pan, aby Jego uczniowie byli jedno a świat uwierzył”70.

Wieczorem 25 czerwca 2016 r. Na Placu Republiki w Erewanie odby-
ło się spotkanie ekumeniczne. Udział w nim wzięło kilkadziesiąt tysięcy Or-
mian,  prezydent Armenii Serż Sarkijan, Zwierzchnik Ormiańskiego Kościoła 

68  Tamże, s. 26.
69  Wspólna deklaracja Papieża Franciszka, Patriarchy Bartłomieja, Arcybiskupa Hieronima, 

„L’Osservatore Romano” 5 (2016), s. 10-11.
70  Franciszek, Nowe drogi pojednania, Przemówienie w katedrze Eczmiadzynie, „L’Osservatore 

Romano” 7/8 (2016), s. 33.
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Apostolskiego – Katolikos oraz Najwyższy Patriarcha Wszystkich Ormian Ka-
rekin II, katolicki patriarcha Cylicji obrządku ormiańskiego Kirkor Bendros XX. 
Po modlitwie, odczytaniu po włosku i armeńsku fragmentów Listu św. Pawła do 
Rzymian i Ewangelii według św. Jana, odśpiewano pieśni błagalne o pokój. Na-
stępnie katolikos i Franciszek wygłosili przemówienia. Ojciec święty zauważył, 
że jedność chrześcijan „nie jest korzyścią strategiczną, o którą trzeba zabiegać 
w obustronnym interesie, ale tym, o co prosi nas Jezus i co mamy realizować 
z dobrą wolą i ze wszystkich sił, aby wywiązać się z naszej misji: konsekwent-
nie nieść światu Ewangelię”71.

Jednym z owoców tej wizyty jest Wspólna deklaracja Papieża Franciszka 
i Katolikosa Karekina II, w której obaj przywódcy religijni podziękowali Bogu 
za braterskie relacje pomiędzy ich Kościołami: „Wysławiamy Pana za to, że 
dzisiaj wiara chrześcijańska jest znowu w Armenii żywa i że Kościół Ormiański 
prowadzi swoją misję w duchu współpracy między Kościołami (…)”72. I w in-
nym miejscu: „Z zadowoleniem potwierdzamy, że pomimo utrzymujących się 
podziałów wśród chrześcijan zrozumieliśmy, że znacznie więcej nas łączy niż 
dzieli. Jest to mocny fundament, dzięki któremu jedność Kościoła Chrystusowe-
go stanie się widoczna zgodnie ze słowami Pana: «Aby wszyscy stanowili jed-
no» (J 17, 21). W minionych dziesięcioleciach rozpoczęła się nowa, pomyślna 
faza w relacjach pomiędzy Ormiańskim Kościołem Apostolskim a Kościołem 
katolickim, umacnianych naszymi wzajemnymi modlitwami i wspólnym wysił-
kiem w stawianiu czoła współczesnym wyzwaniom”73.

Kolejna, XVI podróż zagraniczna Franciszka to pielgrzymka do Gruzji i Azer-
bejdżanu w dniach 3 września – 2 października 2016 r. Pielgrzymka ta dała spo-
sobność do spotkania ekumenicznego. Doszło do niego w siedzibie patriarchatu 
Gruzińskiego Kościoła Prawosławnego. Papież zobaczył się na prywatnej roz-
mowie z Katolikosem Patriarchą całej Gruzji Eliaszem II, a następnie (podczas 
oficjalnego spotkania) z członkami Świętego Synodu Gruzińskiego Kościoła 
Prawosławnego, przedstawicielami kościołów luterańskiego i Ormiańskiego 
Apostolskiego. Podczas tego spotkania zachęcał: „Niech trudności nie stanowią 
przeszkód, ale niech będą bodźcami do lepszego wzajemnego poznawania 
się, dzielenia ożywczej limfy wiary, do zintensyfikowania modlitwy jedni za 
drugich oraz współpracy z miłością apostolską we wspólnym świadectwie, ku 
chwale Boga w niebie i w służbie pokoju na ziemi”74. W innym miejscu przy-

71  Franciszek, Pamięć i pojednanie, Przemówienie podczas spotkania ekumenicznego w Erewa-
nie, „L’Osservatore Romano” 7/8 (2016), s. 38.

72  Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i Katolikosa Karekina II, „L’Osservatore Romano” 
7/8 (2016), s. 42.

73  Tamże, s. 43.
74  Franciszek, Nowe pragnienie braterstwa, Przemówienie podczas spotkania z Katolikosem-Pa-

triarchą całej Gruzji Eliaszem II, „L’Osservatore Romano” 10 (2016), s. 19.
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pomniał, że: „Gruziński Kościół Prawosławny, mający swoje korzenie w prze-
powiadaniu apostolskim, a zwłaszcza w postaci apostoła Andrzeja oraz Kościół 
rzymski, założony na męczeństwie apostoła Piotra, mają zatem łaskę odnowie-
nia dziś, w imię Chrystusa i na Jego chwałę, piękna apostolskiego braterstwa. 
Piotr i Andrzej byli bowiem braćmi: Jezus wezwał ich, aby porzucili sieci, stali 
się razem rybakami ludzi (por. Mk 1, 16-17). Umiłowany bracie, pozwólmy by 
znów pociągnęło nas Jego wezwanie do porzucenia tego, co nas powstrzymuje 
od bycia razem głosicielami Jego obecności. (…) Żeby Ewangelia przynosiła 
owoc także dzisiaj, wymaga od nas, abyśmy trwali jeszcze mocniej w Panu, 
zjednoczeni ze sobą”75.

1 października 2016 r. na Stadionie im. Micheila Meschiego w Tibilisi Fran-
ciszek odprawił Mszę św. dla katolickiej wspólnoty gruzińskiej, do której należą 
wierni trzech obrządków – łacińskiego, ormiańskiego i asyryjsko-chaldejskiego. 
Ojciec święty nawiązując do Listu św. Pawła do Galatów (por. Ga 3, 27) po-
wiedział: „Dlatego pomimo naszych ograniczeń i niezależnie od wszelkich póź-
niejszych zróżnicowań historycznych i kulturowych, jesteśmy wezwani, byśmy 
byli «kimś jednym w Chrystusie Jezusie» (Ga 3, 28) i nie stawiali na pierwszym 
miejscu nieporozumień i podziałów wśród ochrzczonych, ponieważ naprawdę 
o wiele więcej łączy nas, niż dzieli”76.

W drodze powrotnej do Rzymu Franciszek na pokładzie samolotu wziął 
udział w konferencji prasowej. Na pytanie jednego z gruzińskich dziennika-
rzy o przyszłą współpracę i konstruktywny dialog między Kościołem katolic-
kim i Gruzińskim Kościołem Prawosławnym papież odpowiedział: „Nie trzeba 
angażować się w dyskusje doktrynalne. To trzeba zostawić teologom. Oni to 
potrafią lepiej od nas. Dyskutują i są świetni, są dobrzy, mają dobrą wolę, teo-
lodzy z jednej i drugiej strony. Co powinniśmy zrobić my, lud? Modlić się jedni 
za drugich. Jest to niezwykle ważne: modlitwa. A po drugie pracować razem: 
są ludzie biedni, możemy razem pracować z ubogimi. (…) Zróbmy razem coś 
dobrego dla innych, to możemy zrobić. I to jest droga ekumenizmu. Nie tylko 
droga doktrynalna – to jest ostatnia rzecz, do tego dotrzemy na końcu. Ale za-
cznijmy iść razem”77. 

Do tej wizyty Franciszek odniósł się również podczas katechezy wygłoszo-
nej na Placu św. Piotra, powiedział wtedy: „Prawdziwa misja nie jest nigdy 
prozelityzmem, lecz przyciąganiem do Chrystusa poprzez silną więź z Nim 

75  Tamże, s. 18-19.
76  Franciszek, Tajemnica tuniki, Przemówienie w patriarchalnej katedrze w Mcchecie, „L’Osser- 

vatore Romano” 10 (2016), s. 23.
77   Franciszek, Nie ma innej drogi, Rozmowa z dziennikarzami podczas lotu z Baku do Rzymu, 

„L’Osservatore Romano” 10 (2016), s. 29.
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w modlitwie, na adoracji i w konkretnej miłości, która jest służeniem Jezusowi 
obecnemu w najmniejszym z braci”78.

Okazją do wypowiedzi o charakterze ekumenicznym było dla ojca świętego 
wydanie w Stanach Zjednoczonych książki Johna Chryssavgisa – archidiakona 
tronu patriarszego i teologicznego konsultanta greko-prawosławnej archidiece-
zji Ameryki i patriarchatu ekumenicznego ds. środowiska – z okazji 25 rocznicy 
wyboru na Stolicę w Konstantynopolu patriarchy Bartłomieja I „Bartholomew 
Apostle and Visionary”. Przedmowę do tej publikacji napisał Franciszek. Przy-
pomniał tam, że: „Kościół Rzymu i Kościół Konstantynopola łączy głęboka 
i starożytna więź, której nawet wieki milczenia i nieporozumień nie zdołały ze-
rwać”79. Zauważył również, że: „Nasi poprzednicy, czcigodny Atenagoras i bł. 
Paweł VI zostawili nam święte zadanie, jakim jest pokonanie wstecz drogi, któ-
ra doprowadziła do rozdziału naszych Kościołów, i oczyszczenie tego co leży 
u źródeł naszego oddalenia się od siebie, oraz dążenie do przywrócenia pełnej 
komunii w wierze i miłości (…) Dzisiaj nas braci w wierze i nadziei, która nie 
zawodzi, łączy głębokie pragnienie aby chrześcijanie Wschodu i Zachodu mo-
gli czuć się częścią jednego i jedynego Kościoła.”80. Franciszek stwierdził, że: 
„W dwóch wspólnych deklaracjach, które podpisaliśmy w Jerozolimie i Fana-
rze, potwierdziliśmy zdecydowanie i stanowczo nasze wspólne zobowiązanie, 
wynikające z naszej wierności Ewangelii, do kształtowania świata bardziej spra-
wiedliwego i bardziej szanującego godność i podstawowe wolności, z których 
najważniejsza jest wolność religijna”81. W przytoczonych fragmentach tekstu 
możemy zobaczyć trzy punkty strategii Franciszka w podejściu do zagadnie-
nia jedności Kościoła. Po pierwsze, papież przypomina i odwołuje się do po-
czątków, a więc do tego, że Pan Jezus pragnie zjednoczenia wszystkich swoich 
uczniów. W tym konkretnym przypadku zwraca uwagę na początek Kościoła 
i pierwotne zjednoczenie uczniów Chrystusa. Po drugie, zjednoczenie chrze-
ścijan Franciszek stawia jako pragnienie i cel wspólnych wysiłków. Po trzecie, 
papież wskazuje na problemy przed jakimi staje obecnie Kościół i cała ludzkość 
ukazując, że tylko dzięki współpracy można stawiać im czoła.  

Rok 2016 to rok, w którym przypadło 500-lecie Reformacji. Szczególnym 
miejscem duchowej komunii luterańsko-katolickiej dla upamiętnienia tamtych 
wydarzeń były dwa szwedzkie miasta – Lund oraz Malmö. W dniach 31 paź-
dziernika – 1 listopada 2016 r. Franciszek podróżował do Szwecji, aby uczest-

78  Franciszek, Dialog i poszanowanie dla wszystkich mieszkańców Kaukazu, Katecheza wygło-
szona podczas audiencji generalnej na Placu św. Piotra, „L’Osservatore Romano” 10 (2016), 
s. 34.

79  Franciszek, Nasza wspólna droga, Przedmowa Papieża Franciszka do książki o Bartłomieju I, 
„L’Osservatore Romano” 10 (2016), s. 40.

80  Tamże, s. 40.
81  Tamże, s. 40.
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niczyć w rozpoczęciu obchodów związanych z tym wydarzeniem oraz uczcić 
50-lecie dialogu katolicko-luterańskiego, związanego z utworzeniem w Lund 
Światowej Federacji Luterańskiej. Papież brał udział w nabożeństwie ekume-
nicznym w luterańskiej katedrze w Lund, gdzie wygłosił homilię. Na jego za-
kończenie ojciec święty oraz przewodniczący Światowej Federacji Luterańskiej 
bp Munib Younan podpisali wspólną deklarację z okazji 500-lecia Reformacji, 
w której m.in. zauważyli, że: „Nauczyliśmy się, że to co nas łączy, jest większe 
niż to, co nas dzieli”82.  Franciszek przedstawia ekumenizm jako drogę – nie-
ustanną wędrówkę, w której „konkretnym wyrazem pełnej jedności jest przyj-
mowanie komunii przy jednym stole”83. „Chcielibyśmy, aby ta rana w Ciele 
Chrystusa została uzdrowiona. Taki jest cel naszych dążeń ekumenicznych, któ-
re chcielibyśmy przyspieszyć, także przez odnowienie naszego zaangażowania 
w dialog teologiczny”84.  

Rok 2016 to dalsze podążanie Franciszka drogą ekumeniczną, po której pro-
wadzi Kościół, to spotkania i podróże do: Meksyku, na grecką wyspę Lesbos, 
Armenii, Gruzji, Azerbejdżanu oraz Szwecji. W roku tym papież wraz patriar-
chami: Cyrylem Patriarchą moskiewskim, Patriarchą Konstantynopola Bartło-
miejem I,  Katolikosem oraz Najwyższym Patriarchą Wszystkich Ormian Ka-
rekinem II oraz przewodniczącym Światowej Federacji Luterańskiej bp Munib 
Younan podpisali wspólne deklaracje. Spotkania te były okazjami do pogłębiania 
dialogu i pojednania, wyrażenia wspólnej troski o współczesne problemy, oka-
zją do przeproszenia za wyrządzone krzywdy. Pojawił się również nowy wątek 
w wypowiedziach Ojca Świętego – odpowiedzialność za misję, która domaga 
się zjednoczenia oraz brania wspólnej odpowiedzialność za głoszenie Ewangelii 
i dawanie świadectwa, również przez braterską miłość jaka ma łączyć uczniów 
Chrystusa. Temat ten będzie jeszcze powracał, zostanie rozwinięty w kolejnych 
wypowiedziach papieża Franciszka, odnoszącego się do jedności chrześcijan. 

5. Rok 2017 – Miłość Chrystusa ponagla do pojednania

W roku 2017 pierwszą oficjalną okazją do refleksji Franciszka nad kwe-
stią ekumenizmu był Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, tym razem ob-
chodzonego pod hasłem: «Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas» (por.  
2 Kor 5. 14). Ojciec święty odniósł się do tej maksymy w homilii wygłoszonej 
podczas nieszporów na zakończenie tego wydarzenia. Zauważył po raz kolej-

82  Wspólna deklaracja Papieża Franciszka i przewodniczącego ŚFL bp Muniba Younana, „L’Os-
servatore Romano” 11 (2016), s. 8.

83  Tamże, s. 8.
84  Tamże, s. 8.
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ny, że pojednanie między chrześcijanami nie jest naszą inicjatywą, lecz jest to: 
„bezinteresowny dar Boga”85. Z tego daru wypływa zobowiązanie: „Osoba, któ-
ra otrzymała przebaczenie i jest miłowana, winna sama z kolei głosić Ewangelię 
pojednania słowami i czynami, żyć życiem pojednanym i dawać tego świadec-
two”86. Papież podzielił się ze słuchaczami następującą refleksją: „Autentyczne 
pojednanie chrześcijan będzie mogło się urzeczywistnić, kiedy będziemy potra-
fili nawzajem rozpoznawać swoje dary i będziemy zdolni z pokorą i łagodno-
ścią uczyć się jedni od drugich – uczyć się jedni od drugich – nie oczekując, 
że to inni mają się najpierw nauczyć od nas”87. Warunkiem takiej postawy jest 
naśladowanie świadectwa św. Pawła zawartego w kolejnych słowach Drugiego 
Listu do Koryntian. Franciszek sparafrazował jego słowa: „Posłannicy pojedna-
nia są powołani, aby żyli już nie dla siebie, lecz dla Tego, który za nich umarł 
i zmartwychwstał (por. 2 Kor 5. 14-15)”88.

26 lutego 2017 r. Franciszek udał się do anglikańskiej parafii Wszystkich 
Świętych w Rzymie. Była to pierwsza w historii wizyta papieża u anglikanów 
w Wiecznym Mieście. Głównym jej punktem była Liturgia Słowa sprawowana 
z okazji obchodów 200. rocznicy pierwszej celebracji liturgicznej Wspólnoty 
anglikańskiej w Rzymie. Ojciec święty poświęcił ikonę Chrystusa Zbawiciela, 
uczestniczył w Liturgii odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych. Przy tej okazji 
wygłosił homilię, w której zauważył, że: „Prawdziwa i trwała jedność wzrasta 
i się umacnia, kiedy działa się razem na rzecz tego, kto jest w potrzebie. Za 
sprawą zgodnego świadectwa miłości bliźniego miłosierne oblicze Jezusa staje 
się widzialne w naszym mieście”89.

W dniach 28-29 kwietnia 2017 r. Franciszek pielgrzymował do Egiptu. Była 
to XVIII podróż apostolska Papieża. Podczas tej pielgrzymki złożył wizytę 
Zwierzchnikowi Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego Papieżowi Aleksandrii 
i Patriarsze Stolicy św. Marka Towadrosowi II. Na zakończenie tego spotkania 
wraz delegacjami obu Kościołów odbyło się podpisanie wspólnej deklaracji, by 
potwierdzić swoje zaangażowanie w «dążenie do widzialnej jedności w różno-
rodności pod kierunkiem Ducha Świętego». Razem też przewodniczyli wspólnej 
modlitwie ekumenicznej z udziałem innych zwierzchników kościołów chrześci-
jańskich. W przemówieniu podczas wizyty u Papieża Tawadrosa II w siedzibie 
Koptyjskiego Patriarchatu Ortodoksyjnego Franciszek powiedział: „Zdaliśmy 

85  Franciszek, Uczmy się od siebie nawzajem, Homilia podczas Nieszporów na zakończenie Tygo-
dnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, „L’Osservatore Romano” 2 (2017), s. 13.

86  Tamże, s. 13.
87  Tamże, s. 13.
88  Tamże, s. 13.
89  Franciszek, Jezus wzywa nas do poświęcenia się na rzecz jedności i miłości, Homilia wygło-

szona podczas Liturgii Słowa w anglikańskim kościele Wszystkich Świętych w Rzymie, „L’Os-
servatore Romano” 3/4 (2017), s. 28.
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sobie sprawę, że należąc do Niego [Jezusa] nie możemy już myśleć o tym, aby 
iść dalej każdy swoją drogą, bo sprzeniewierzylibyśmy się Jego woli”90.

W dniach 31 maja – 3 czerwca 2017 r. w Rzymie miały miejsce obchody 
50-lecia powstania Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej. Na te spotkania przy-
było kilkadziesiąt tysięcy katolików oraz przedstawiciele ewangelików i zielo-
noświątkowców. Z tej okazji Franciszek podzielił się rozważaniem, w którym 
zauważył: 

„Zgromadziliśmy się «my wszyscy wierzący». (…) Duch Święty zgromadził 
nas byśmy nawiązali więzy braterskiej przyjaźni, która będzie nam dawała otuchy 
w dążeniu do jedności ze względu na misję. (…) Abyśmy udowadniali, że pokój 
jest możliwy. (…) Jeśli my uwydatniamy różnice, to prowadzimy wojnę między 
sobą i nie możemy głosić pokoju. (…) Różnimy się – ale pragniemy być różnorod-
nością pojednaną.(…) Czy dzieło to [Odnowa Charyzmatyczna] zrodziło się jako 
katolickie? Nie. Powstało jako ekumeniczne! Narodziło się jako ekumeniczne, bo 
właśnie Duch Święty stwarza jedność i tenże Duch Święty zasugerował, aby ta-
kie było! (…) Jednoczy nas świadectwo naszych dzisiejszych męczenników. Krew 
chrześcijańska jest przelewana w różnych miejscach świata! Dziś pilniej niż kie-
dykolwiek potrzebna jest jedność chrześcijan, zjednoczonych przez dzieło Ducha 
Świętego w modlitwie i w działaniu na rzecz najsłabszych”91.

W jednej ze swych homilii wygłoszonej podczas Mszy Św. w uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego w roku 2017, Franciszek powrócił do tematu jedności 
w różnorodności i wskazał na dwie postawy, które nazwał pokusami przeciwko 
jedności i różnorodności. Pierwsza z nich to: „Pokusa dążenia do odmienności 
bez jedności. Dzieje się tak wtedy, kiedy chcemy się wyróżniać, kiedy tworzą 
się ugrupowania i partie, (…) kiedy zamykamy się we własnych odrębnościach. 
(…) wówczas wybiera się cześć, a nie całość”92.  Druga postawa, która również 
niszczy jedność i różnorodność to:  „Dążenie do jedności bez różnorodności. 
W ten sposób – mówił papież – jedność staje się jednolitością, obowiązkiem 
robienia wszystkiego razem i wszystkiego tak samo, myślenia wszyscy zawsze 
w taki sam sposób. I tak jedność staje się uniformizacją i nie ma już wolno-
ści”93. W tej samej homilii Franciszek stwierdził: „Być mężczyznami i kobieta-
mi Kościoła oznacza być mężczyznami i kobietami jedności”94. 

90  Franciszek, Jednoczy nas niewinna krew, Przemówienie podczas wizyty u Papieża Tawadrosa 
II w siedzibie Koptyjskiego Patriarchatu Ortodoksyjnego, „L’Osservatore Romano” 5 (2017), 
s. 10.

91  Franciszek, Strumień łaski Ducha Świętego, Rozważanie podczas ekumenicznego czuwania 
modlitewnego z charyzmatykami, „L’Osservatore Romano” 6/7 (2017), 20-21.

92  Franciszek, O jedność w różnorodności, Homilia podczas Mszy Św. Na Uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego, „L’Osservatore Romano” 6/7 (2017), s. 23.

93  Tamże, s. 23.
94  Tamże, s. 23-24.
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W dniu 1 września 2017 r. Franciszek i Patriarcha Ekumeniczny Bartło-
miej wystosowali Wspólne przesłanie na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę 
Świata Stworzonego. Chociaż dokument ten z założenia nie dotyczy kwestii 
jedności Kościoła, lecz ochrony środowiska naturalnego, jest on owocem dialo-
gu, spotkań i deklaracji; świadczy o dokonującym się, wspólnym zaangażowa-
niu i podjętej braterskiej współpracy. Jest przykładem i dowodem na to, że dia-
log ekumeniczny przynosi efekty i przekłada się na inne obszary wymagające 
mówienia „jednym głosem”. Czytamy w nim: „Dlatego zjednoczeni w tej samej 
trosce o Boże stworzenie oraz uznając, że ziemia jest wspólnym dobrem, żarli-
wie zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli, do poświęcenia 1 września czasu 
na modlitwę w intencji środowiska”95. Sam fakt wspólnego wystosowania tego 
dokumentu jest niewątpliwym świadectwem pojednania i podążania wspólną 
drogą. Ochrona ziemi i środowiska naturalnego jest właśnie tym, o czym wielo-
krotnie wspominał Franciszek: jednym z wielkich problemów jakie stają przed 
ludzkością, problemów wymagających zjednoczenia i podejmowania współpra-
cy wielu środowisk.

W roku 2017 przypadała 100 rocznica utworzenia przez Benedykta XV Kon-
gregacji dla Kościołów Wschodnich i Papieskiego Instytutu Studiów Wschod-
nich w Rzymie. Franciszek złożył tej wspólnocie wizytę, odprawił Mszę Św. 
oraz skierował przesłanie. 

Na przełomie listopada i grudnia 2017 r. papież udał się w podróż do 
Mjanmy i Bangladeszu. 1 grudnia w Dhace – stolicy Bangladeszu, w ogrodzie 
rezydencji arcybiskupiej odbyło się spotkanie Franciszka z przedstawicielami 
różnych religii i Kościołów chrześcijańskich, którego przewodnim tematem był 
pokój. Ojciec święty nawiązał podczas przemówienia do „kultury spotkania” – 
idei, która jest mu bliska, powiedział: „Znakiem naszych czasów szczególnie 
napawających otuchą jest to, że wierzący i ludzie dobrej woli coraz częściej 
czują się powołani do współdziałania w tworzeniu kultury spotkania, dialogu 
i współpracy w służbie rodzinie ludzkiej. (…) Pobudza to nas do wyciągnięcia 
ręki do drugiego w postawie wzajemnego zaufania i zrozumienia, aby zbudo-
wać jedność, która pojmuje różnorodność nie jako zagrożenie, ale jako poten-
cjalne źródło ubogacenia i rozwoju”96.  

Rok 2017 był kolejnym rokiem posługi papieża Franciszka dla Kościoła, 
również na rzecz jedności chrześcijan. W tym czasie Franciszek przypomniał 
o jedności w różnorodności, którą tworzy Duch Święty i o niebezpieczeństwie po-
staw, które mogą niszczyć ową jedność. Pewnego rodzaju precedensem stało się 

95  Aby uzdrowić zraniony Świat stworzony, Wspólne przesłanie Papieża Franciszka i Patriar-
chy Ekumenicznego Bartłomieja na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, 
„L’Osservatore Romano” 9 (2017), s. 8.

96  Franciszek, Inni są drogą a nie przeszkodą, Przemówienie podczas spotkania międzyreligijnego 
i ekumenicznego w Dhace, „L’Osservatore Romano” 1 (2018), s. 28.
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wspólne przesłanie Papieża Franciszka i Patriarchy Ekumenicznego Bartłomieja 
na Światowy Dzień Modlitwy o Ochronę Świata Stworzonego, będące przykła-
dem wspólnego zaangażowania na rzecz dobra jakim jest troska o planetę.

6. Rok 2018 – Jedność w kluczu misyjnym

Zgodnie z tradycją w lutym 2018 r., w święto Nawrócenia św. Pawła Franci-
szek przewodniczył nieszporom ekumenicznym na zakończenie Tygodnia Mo-
dlitw o Jedność Chrześcijan, które odbyły się w bazylice św. Pawła za Murami, 
papież wygłosił homilię, w której zwrócił uwagę słuchaczy na dokonujące się 
w świecie męczeństwo chrześcijan. „Chrześcijanie wraz z przyjaciółmi z innych 
tradycji religijnych, stają dziś przed wyzwaniami, które poniżają ludzką god-
ność: uciekają od konfliktów zbrojnych i nędzy, są ofiarami handlu ludźmi i in-
nych form współczesnego niewolnictwa; zaznają niedostatku i głodu w świecie 
coraz bogatszym w środki, a ubogim w miłość”97. – powiedział papież i podsu-
mował: „Chrześcijanie są wezwani do wspólnego zachowania pamięci o tym, 
czego Bóg w nich dokonał. Ożywiając tę pamięć, możemy wspierać jedni dru-
gich i uzbrojeni tylko w Jezusa i łagodną moc Jego Ewangelii, mierzyć się 
z każdym wyzwaniem łagodnie i z nadzieją”98. 

31 czerwca 2018 r. Franciszek udał się do Genewy, aby wziąć udział w ob-
chodach 70 rocznicy powstania Światowej Rady Kościołów (ŚRK). Papież wziął 
udział w spotkaniu modlitewnym z udziałem duchownych i świeckich przedsta-
wicieli Kościołów członkowskich Rady i Kościoła katolickiego w siedzibie ŚRK, 
wygłosił tam mowę. Uczestniczył także w spotkaniu ze studentami w Instytucie 
Ekumenicznym w Bossey, gdzie również podzielił się refleksją. W genewskim 
Pałacu Wystaw i Kongresów Palexpo odprawił Mszę i wygłosił homilię. Podczas 
prelekcji w siedzibie Światowej Rady Kościołów Franciszek nawiązał do często 
powracającego w jego słowach obrazu ludzkiego życia jako drogi: „ Człowiek 
jest istotą w drodze”99 – powiedział – „Droga jest metaforą, która ukazuje sens 
ludzkiego życia. (…) Serce skłania nas by iść, aby osiągnąć cel. (…) Postępować 
według Ducha to odrzucać światowość – nawiązał Franciszek do słów św. Pawła. 
(…) Na przestrzeni dziejów często dochodziło do podziałów wśród chrześcijan, 
ponieważ u korzeni w życie wspólnot przeniknęła mentalność światowa; najpierw 
pielęgnowano własne interesy, a potem sprawy Jezusa Chrystusa. (…) Ruch eku-
meniczny, w który tak wielki wkład wniosła Światowa Rada Kościołów, zrodził 

97  Franciszek, Chrześcijanie zjednoczeni w prześladowaniach i męczeństwie, Homilia podczas 
II Nieszporów święta Nawrócenia św. Pawła, „L’Osservatore Romano” 3/4 (2018), s. 14.

98  Tamże, s. 14.
99  Franciszek, Świat chce jedności, Przemówienie Papieża podczas spotkania na modlitwie w sie-

dzibie Światowej Rady Kościołów, „L’ Osservatore Romano” 7 (2018), s. 9.
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się dzięki łasce Ducha Świętego. (…) Postępowanie razem, modlenie się razem, 
pracowanie razem – to jest nasza główna droga dzisiaj. (…) Tylko razem idzie się 
dobrze”100 – zaznaczył. Z kolei w przemówieniu w siedzibie Światowej Rady Ko-
ściołów ojciec święty powrócił do myśli wypowiadanej już wcześniej – powiązał 
ekumenizm z zadaniem misyjnym; stwierdził: 

„Pozwólcie bracia i siostry, że wyrażę wam oprócz głębokiej wdzięczności (…) 
także zatroskanie. Wynika ono z wrażenia, że ekumenizm i misje nie są już tak 
ściśle ze sobą powiązane jak pierwotnie. A przecież nie można zapomnieć o na-
kazie misyjnym ani pozbawić go treści (…). To czego potrzebujemy naprawdę to 
nowy zryw ewangelizacyjny. Jesteśmy wezwani, aby być ludem, który żyje i dzieli 
się radością Ewangelii. (…) Jestem przekonany, że jeśli wzmoże się zapał misyj-
ny wzrośnie także jedność wśród nas. (…) ewangelizacja naznaczy rozkwit nowej 
ekumenicznej wiosny”101. 

7 lipca 2018 r. w Bari odbyło się ekumeniczne spotkanie modlitewne w for-
mie Liturgii Słowa oraz spotkanie za zamkniętymi drzwiami na temat aktualnej 
sytuacji na Bliskim Wschodzie, w którym uczestniczyło wielu zwierzchników 
Kościołów wschodu i zachodu. Tak o tym spotkaniu napisał Giovani Maria 
Vian: „Chyba nigdy z tak wielką mocą nie podniósł się głos Papieża, aby błagać 
o pokój na Bliskim i Środkowym Wschodzie i piętnować dramatyczną sytuację 
chrześcijańskich mniejszości, którym grozi, że zostaną stamtąd wyeliminowa-
ni. I chyba nigdy tak liczni i cieszący się autorytetem przedstawiciele innych 
Kościołów nie przyłączyli się do Papieża rzymskiego, jak podczas spotkania 
ekumenicznego o charakterze niemal synodalnym”102.

W dniach 22-25 września 2018 r. Franciszek udał się na Litwę, Łotwę i do 
Estonii. Jednym z punktów tej pielgrzymki było spotkanie ekumeniczne w lu-
terańskiej katedrze w Rydze. Papież powiedział m.in.: „Aktualnie misja nadal 
wzywa nas do jedności i domaga się jej od nas, abyśmy przestali patrzeć na 
rany przeszłości i zaniechali wszelkich postaw autoreferencyjnych, a skupili się 
na modlitwie Nauczyciela. [Aby wszyscy stanowili jedno ( J 17, 21)]. (…) Jed-
ność, do której wzywa nas Pan, jest zawsze jednością w kluczu misyjnym. (…) 
Uda nam się zrealizować tę misję ekumeniczną, jeśli pozwolimy, aby przenik-
nął nas Duch Chrystusa. (…) Za każdym razem, gdy staramy się powrócić do 
źródeł i odzyskać pierwotną świeżość Ewangelii pojawiają się nowe drogi”103.

100  Tamże, s. 9-10.
101  Franciszek, Trzeba wędrować, modlić się i pracować razem. Przemówienie Franciszka pod-

czas spotkania ekumenicznego w siedzibie Światowej Rady Kościołów, „L’Osservatore Roma-
no” 7 (2018), s. 11-12.

102  G. M. Vian, Korzenie naszych dusz, „L’Osservatore Romano” 7 (2018), s. 29.
103  Franciszek, Jeśli nie będzie rozbrzmiewała muzyka Ewangelii, Przemówienie podczas ekume-

nicznego spotkania w luterańskiej katedrze w Rydze, „L’Osservatore Romano” 10 (2018), s. 29.
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Zakończenie

Należy zauważyć, że Franciszek zdecydowanie kontynuuje dialog ekume-
niczny oparty na wskazaniach Soboru Watykańskiego II podążając drogą swo-
ich poprzedników: św. Pawła VI,  Benedykta XVI i św. Jana Pawła II. Na prze-
strzeni kilku lat swego pontyfikatu odbył bardzo wiele spotkań o charakterze 
ekumenicznym, czy to podczas podróży zagranicznych, czy przyjmując przed-
stawicieli innych Kościołów. Zobaczył się nieomal ze wszystkimi zwierzchni-
kami Kościołów i wspólnot chrześcijańskich wschodu i zachodu, z wieloma 
podpisał wspólne deklaracje. Dowodzi to słuszności określenia papieża Fran-
ciszka człowiekiem spotkania, jak sam siebie często definiuje zachęcając do 
praktykowania właśnie kultury spotkania, która jest istotnym elementem jego 
posługi. W Stambule w 2014 r. podczas jednej z wizyt ekumenicznych powie-
dział: „Spotkanie się, spojrzenie sobie nawzajem w oczy, wymiana pocałunku 
pokoju, modlitwa jeden za drugiego, to podstawowy wymiar drogi, ku przywra-
caniu pełnej jedności”104. 

W swoich wypowiedziach, homiliach oraz przy innych okazjach Franci-
szek wielokrotnie podejmował temat jedności chrześcijan, dlatego w kontekście 
jego pontyfikatu można spotkać się z określeniem nowej wiosny ekumenicznej.  
Z kolei Zygmunt Glaeser stwierdza, że analizując wypowiedzi papieża Fran-
ciszka, jego gesty i działania można zauważyć ewolucję ekumenicznej meto-
dologii105. Zagadnienie jedności chrześcijan wyraźnie leży papieżowi na sercu, 
a swój paradygmat ekumeniczny rozwija. Mówiąc o przedstawicielach innych 
religii zawsze używa określenia: bracia. Wszyscy jesteśmy braćmi w Chrystusie 
– mówi. Bądźmy braćmi, uznawajmy się za braci i idźmy razem.

Warto zaznaczyć, że w czasie pontyfikatu Franciszka przypadły ważne rocz-
nice dla dialogu ekumenicznego: 50 rocznica zakończenia Soboru Watykańskie-
go II, 50 rocznica historycznego spotkania papieża Pawła VI z Patriarchą Kon-
stantynopola Atenagorasem, 50 rocznica dialogu z Luteranami, 500 rocznica 
Reformacji. Do tych wydarzeń Franciszek wielokrotnie powracał w swoich wy-
powiedziach. 

Spotykając się z przedstawicielami Kościołów Wschodnich, papież wska-
zuje na wspólne fundamenty doktryny chrześcijańskiej: wiarę w Trójcę Świę-
tą, w boskość Syna Bożego Jezusa Chrystusa, uznawanie siedmiu sakramen-
tów ustanowionych przez Jezusa, oddawanie czci Matce Bożej. Jednocześnie 
Franciszek wskazuje na – nie będącą przeszkodą dla jedności – różnorodność, 
której źródłem jest Duch Święty. Za cel, do którego należy dążyć na drodze 

104  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, s. 87.
105  Por Z. Glaeser, Papieża Franciszka posługiwanie na rzecz jedności chrześcijan, [w:] Mosty 

nie mury 5 lat pontyfikatu Franciszka, Opole 2018, s. 47.
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ekumenicznej obiera wspólnotę eucharystyczną. Papież przypomina również 
o toczącym się dialogu teologicznym, którego ambicją nie jest wcale znalezie-
nie wspólnego mianownika, lecz pogłębienie całej objawionej prawdy. Fran-
ciszek uważa, że jako Kościół katolicki możemy się wiele nauczyć od braci 
prawosławnych, szczególnie w kwestiach: kolegialności episkopalnej i tradycji 
synodalności106. Należy zauważyć, że dialog ekumeniczny prowadzony przez 
ojca świętego z Kościołami Wschodu jest często naznaczony troską o trudny 
los chrześcijan na Bliskim i Dalekim Wschodzie, gdzie wyznawcy Chrystusa, 
ale i innych religii są narażeni na skutki wojen. Niejednokrotnie muszą uciekać 
ze swoich domów, cierpią nędzę, są prześladowani, zabijani i potrzebują pomo-
cy, a bywa niestety, że ich los i cierpienie są w wielu przypadkach niezauwa-
żane. Franciszek mówiąc o kwestii męczeństwa wierzących w Chrystusa (mę-
czeństwo Ormian, Kościoła, na Bliskim i Dalekim Wschodzie, w Afryce, Azji 
oraz obecne w innych częściach świata) nazywa je ekumenizmem krwi. Krew 
męczenników nie może nie być spoiwem jedności. Z kolei podczas spotkań 
z Ormianami papież z zadowoleniem zauważył, że pomiędzy tymi Kościołami 
istnieje już jedność eucharystyczna.

Spotykając się z protestantami Franciszek miał okazję brać udział w ob-
chodach 500-lecia Reformacji. Papież zauważył, że: „to co nas łączy jest więk-
sze od tego co nas dzieli”. A łączy chrzest i krzyż. Wolą Pana Jezusa jest jed-
ność Jego wyznawców. Franciszek wielokrotnie mówił o Duchu Świętym jako 
tym, który tworzy jedność, wskazywał, że istniejące różnice dotyczą kwestii 
antropologicznych, etycznych, socjalnych, oraz rozumienia warunków i istoty 
jedności chrześcijan. 

W spotkaniu z z anglikanami papież przypomina o prowadzonym dialogu 
teologicznym, podkreśla dobre relacje i zauważa, że podejmowane są wspól-
ne działania na rzecz dzieła ewangelizacji i pomocy uchodźcom. W spotka-
niu z Waldensami, które można nazwać historycznym, gdyż Franciszek odbył 
pierwszą wizytę w ich świątyni, papież wskazał na chrzest jako wspólne źródło, 
które łączy. Prosił jednocześnie o przebaczenie krzywd jakie ta wspólnota do-
świadczyła ze strony katolików.

Ojciec Święty uważa, że zjednoczenie chrześcijan jest planem i pragnie-
niem samego Boga, wyrażonym w modlitwie Jezusa Chrystusa: „Aby wszyscy 
stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas 
jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał” (J 17, 21). Zadaniem chrześcijan 
jest urzeczywistniać pragnienie Jezusa. Podziały są zgorszeniem, otwartą raną 
na Jego ciele, którym jest Kościół, sprzeciwianiem się Jego woli. Osłabiają one 
skuteczność ewangelicznego zaangażowania, a wyniknęły z tego, że wspólnoty 
przenikał duch światowy. 

106  Por. A. Spedaro, Serce wielkie i otwarte na Boga, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013, s. 55. 
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Zdaniem papieża nie do przecenienia jest rola Ducha Świętego107. Fran-
ciszek jedność chrześcijan rozumie jako różnorodność, dar i łaskę, która po-
chodzi właśnie od Ducha Świętego, a którą chrześcijanie mają traktować jako 
bogactwo Kościoła oraz okazję do uczenia się od siebie nawzajem. Idea zna-
na jako jedność w pojednanej różnorodności wywodzi się z myśli luterańskiej. 
Podczas obrad Soboru Watykańskiego II reprezentował ją teolog reformowany 
Oscar Cullman. Według Światowej Federacji Luterańskiej jest to model przy-
szłej wspólnoty ekumenicznej.   W tym ujęciu jedność Kościoła można porów-
nać do figury geometrycznej – wielościanu, w którym ściany nie są jednakowe, 
w różnym stopniu i pod różnym kątem są od siebie oddalone, a mimo to stano-
wią jedność. Według tego modelu wszelka działalność ma na celu wydobycie 
tego co jest „najlepsze w każdym” (EG 236)108. „W Kościele różnorodność, któ-
ra jest wielkim bogactwem tworzy zawsze jedność w harmonii (…) Zjednoczeni 
w różnorodności nie ma innej katolickiej drogi do jedności” – naucza papież109. 
Zatem dążenie do jedności to nie prozelityzm, nie poszukiwanie wspólnego 
mianownika czy kompromisu, lecz pogłębienie całej prawdy objawionej przez 
Boga i odkrywanej na różny sposób w wielości wspólnot. Dialog ekumeniczny, 
aby był zatem autentyczny i owocny wymaga poszanowania różnic i wierność 
swojej tożsamości religijnej każdej ze stron, które go prowadzą. Ojciec święty 
dążenie do zjednoczenia rozumie w znaczeniu drogi, którą należy iść razem: 
Trzeba iść z braćmi w obecności Boga.  Jedność tworzy się, gdy się idzie. 

Co istotne Franciszek zagadnienie jedności chrześcijan umiejscawia w szer-
szym kontekście problemów oraz zadań jakie niesie współczesny świat i widzi 
je jako konieczny warunek do skutecznego mierzenia się z wieloma zagrożenia-
mi o zasięgu globalnym (migracje, ekologia, ubóstwo, wojny, prześladowania, 
współczesne formy niewolnictwa i inne). Chrześcijanie mamy modlić się razem, 
pracować razem, razem zabiegać o pokój i razem doglądać świata stworzonego. 

Gian Franco Svidercoschi wskazuje na nowy rodzaj ekumenizmu, do które-
go wzywa i sam praktykuje ojciec święty nazywając go ekumenizmem miłosier-
dzia. Wypływa on z konieczności wspólnego działania na rzecz ludzi potrzebu-
jących pomocy: „Zrodzony pod presją dramatycznego kryzysu humanitarnego, 
wyrasta ze wspólnego świadectwa i zaangażowania na rzecz potrzebujących”110. 

Myśl, która pojawiła się i dojrzewa w wypowiedziach Franciszka dotyczy 
syntezy ekumenizmu i misji. Tylko wówczas, gdy te dwa zadania jakie zostawił 
Kościołowi Pan Jezus – głoszenie Ewangelii oraz zjednoczenie będą ze sobą 
współgrać, staną się autentyczne i skuteczne. Ojciec Święty mówi zatem o jed-

107  Por. Z. Glaeser, Papieża Franciszka posługiwanie na rzecz jedności chrześcijan, s. 47.
108  W. Kasper, Papież Franciszek. Rewolucja czułości i miłości, s. 87.
109  Por. Alfabet Franciszka, red. P. Żyłka, Wydawnictwo WAM, Kraków 2014, s. 67.
110  G. F. Svidercoschi, Papież który zapalił świat, Wydawnictwo Znak, Kraków 2017, s. 126.
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ności w kluczu misyjnym. Głoszenie Ewangelii przez podzielony Kościół jest 
w jakimś sensie zaprzeczeniem Jej treści, przez co jest tak skuteczne i auten-
tyczne jak podejmowanie tego zadania razem. 

Trzeba mieć nadzieję, że głos Franciszka zostanie usłyszany przez współ-
czesnych chrześcijan na całym świecie oraz dotrze również do kolejnych poko-
leń, że chrześcijanie swoim życiem i postawą odpowiedzą na jego słowa. War-
to wierzyć, że w codziennym życiu, poprzez spotkania i wzajemną otwartość, 
będzie dokonywało się autentyczne zjednoczenie chrześcijan, pokonywanie 
uprzedzeń i nieufności oraz wrogości, wobec tego co odmienne. Że wzrośnie 
świadomość wspólnej odpowiedzialności za Ewangelię, aby Jej świadectwo 
dawane razem było bardziej wymowne. Stanie się tak, jeśli będzie następowa-
ło pogłębienie świadomości daru jakim jest wspólnota z Bogiem w Chrystusie 
i Duchu Świętym, do której człowiek zostaje włączony przez chrzest i wiarę111. 
Trzeba ufać, że dążenie ku jedności nie pozostanie tylko deklaracją, lecz będzie 
się realizować przez braterskie spotkania twarzą w twarz, przez podejmowanie 
wyzwań jakie niesie świat, i w niedalekiej przyszłości doprowadzi do pełnej 
jedności uczniów Chrystusa.

Streszczenie

Niniejszy artykuł podejmuje zagadnienie dialogu ekumenicznego prowadzonego 
przez papieża Franciszka. Ujęty temat został przedstawiony w kluczu chronologicznym. 
Poprzez kolejne lata posługi ojca świętego na Stolicy św. Piotra Franciszek uczestni-
czył w wielu spotkaniach i wydarzeniach o charakterze ekumenicznym, niejednokrotnie 
sam był inicjatorem takich wydarzeń.  Autor przedstawia te ekumeniczne wydarzenia, 
w których brał udział papież z przedstawicielami przeróżnych Kościołów i wspólnot 
chrześcijańskich. Prawosławia, wspólnot protestanckich, Kościołów Wschodu i Zacho-
du, które miały miejsce niejednokrotnie podczas podróży zagranicznych papieża i przy 
okazji różnych wydarzeń, wizyt i spotkań. Autor stara się wydobyć charakterystyczne 
spojrzenie papieża na zagadnienie jedności chrześcijan, myśli i wątki, do których pa-
pież często powraca. Dokonanie takiego przedstawienia i syntezy ma na celu, ukazanie 
zaangażowania papieża Franciszka w dialog ekumeniczny, przedstawienie jak ojciec 
święty rozumie dążenie do jedności, w jakim kluczu go podejmuje, jakie wiąże z nim 
oczekiwania i jakie stawia przed nim cele.

Słowa kluczowe: ekumenizm, papież Franciszek, dialog katolicko-prawosławny, dia-
log katolicko-protestancki.

111  Por. Z. Galeser, Ku eklezjologii „Kościołów siostrzanych”, Studium ekumeniczne, Opole 2000, 
s. 231.
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Summary:

Pope Francis’ involvement in ecumenical dialogue 
in the years 2013-2018

This article addresses the issue of the ecumenical dialogue led by Pope Francis. 
The subject is presented in chronological order. During his years of service as the Holy 
See, Francis, St. Peter’s successor, has participated in many meetings and events of 
an ecumenical nature and was the initiator of several of them. The author presents the 
ecumenical events in which the Pope participated along with representatives of various 
Churches and Christian communities. Meetings with the Orthodox Church, Protestant 
communities, and the Eastern and Western Churches have taken place many times du-
ring the Pope’s foreign travels and on the occasion of various events and visits. The 
author tries to bring out the pope’s characteristic views on the issue of Christian unity, 
including the thoughts and topics to which he often mentions. This presentation and 
synthesis aims, to show Pope Francis’ commitment to ecumenical dialogue, presenting 
how the Holy Father understands this striving for unity, the key he undertakes to do so 
and what his expectations and goals are.

Keywords: ecumenism, pope Francis, Catholic-Orthodox dialogue, Catholic-Protestant 
dialogue.
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Radosław Gabrysz1 
Paradyż

Postęp jako aksjomat transhumanizmu

Wstęp

„Jako najważniejsze zjawisko we wszechświecie, inteligencja ma zdolność 
przekraczania naturalnych ograniczeń i przemiany świata na swoje podobień-
stwo”2. Przywołane zdanie Raya Kurzweila stwierdza nie tylko fakt dotychczaso-
wych przemian, ale również zdaje się normatywnie wytyczać drogę do przyszło-
ści, której nie można już zarzucić. Jeśli ludzka umysłowość chce przetrwać, to 
powinna wziąć jeszcze większy udział w procesach transformacji świata i siebie 
samej. Nigdy bowiem wcześniej nie mieliśmy takiej okazji do modyfikacji przy-
rody i siebie samych tak, jak to stanie się możliwe już wkrótce3. 

Jeśli recenzujemy historyczny postęp, to z równoczesnym zwróceniem 
uwagi na jego wszechobecną zależność od powolnych mechanizmów ewolu-
cji, a zatem w podporządkowaniu przyrodzie. Analizujemy zatem stosunkowo 
długie odcinki czasu z relatywnie mało spektakularnymi zmianami cywilizacyj-
nymi (postęp linearny). Określenie dotychczasowego tempa w zakresie ludzkiej 
wynalazczości może jednak odegrać, jak sądzi Kurzweil, istotną rolę w kon-
struowaniu modeli rozwoju w przyszłości4. W tej perspektywie Nick Bostrom 
– kolejny ze współczesnych koryfeuszy transhumanizmu – twierdzi, że dzięki 
ludzkiej inteligencji, a w przyszłości – erupcji postludzkiej superinteligencji, 
postęp stanie się niewyobrażalnie gwałtowny i głęboki5. Nawet jeśli taki prze-
łom budzi prospektywny niepokój, to jednak już aktualnie mamy pewien wpływ 

1  Radosław Gabrysz – ks. dr, wykładowca w Zielonogórsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium 
Duchownym w Gościkowie-Paradyżu, e-mail: r.gabrysz@paradisus.pl. 

2  R. Kurzweil, Jak stworzyć umysł. Sekrety ludzkich myśli ujawnione, K. Zielińska [tł.], Białystok 
2018, s. 17.

3  G. Stock, Redesigning Humans. Our Inevitable Genetic Future, Boston-New York 2002, s.1; M. 
Kaku, Przyszłość ludzkości. Podbój Marsa, podróże międzygwiezdne, nieśmiertelność i nasze 
miejsce poza Ziemią, B. Bieniok, E. L. Łokas [tł.], Warszawa 2018, s. 297.

4  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość. Kiedy człowiek przekroczy granice biologii, E. Chodkow-
ska [tł.], A. Nowosielska, Warszawa 2013, s. 18-19.

5  N. Bostrom, Superinteligencja. Scenariusze, strategie, zagrożenia, D. Konowrocka-Sawa [tł.], 
Gliwice 2016, s. 11.
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na kierunek dalszego losu człowieka i świata. Czym zatem jest postęp w opty-
ce transhumanizmu? Dlaczego przyspieszenie w rozwoju cywilizacyjnym może 
budzić pewne opory natury naukowo-technologicznej i moralnej lub wręcz sze-
roką niechęć społeczną?

W niniejszym artykule podejmę problem złożonej diagnozy postępu – tak 
w perspektywie transhumanizmu – jak i głosów krytycznych.  W związku z tym 
spróbuję ustalić, w jaki sposób progres jest punktem wyjścia programu transhu-
manistycznego. Wreszcie – jakie to może wygenerować trudności i kontrowersje?

1. Afirmacja rozwoju: prometeizm

W transhumanizmie dość powszechnie jest podzielany pogląd, że swoje fi-
lozoficzne korzenie czerpie z oświeceniowego humanizmu. Stąd właśnie, jak 
twierdzi Max More, w ramach ruchu transhumanistycznego podkreśla się postęp 
jako istotną i źródłową dlań ideę. Akcentowanie progresu nie dotyczy jedynie 
jego prostej konstatacji – jako czegoś nieuchronnego. Kładzie się raczej nacisk 
na możliwość i celowość – jako jego normatywne faktory. Efektem takiego pro-
gramu jest sugestia, że jako ludzie jesteśmy odpowiedzialni za sterowanie przy-
szłością, która – w myśl autora – nie tylko będzie różnić się od teraźniejszości, 
ale również powinna okazać się lepsza – szczęśliwsza. Ten rys eschatologiczny 
nie byłby jednak wynikiem ludzkiej nadziei na ingerencję nadprzyrodzonych 
sił, ale kooperacją nauki i technologii zjednoczonej ludzką kreatywnością6. 

Pomysłowość to, zdaniem Kurzweila, podstawowa zasada rozwiązywania 
problemów, która zwykle sygnuje kolejne etapy postępu. Wydawać by się mo-
gło, że każde wielkie pytanie stanowi swoisty kryzys badawczy, a nawet sta-
gnację. Kiedy jednak nie znamy odpowiedzi – jednoznacznej i zadowalającej, 
to wówczas oddajemy pola twórczej eksploracji. W takich konfiguracjach mogą 
zrodzić się najlepsze pomysły. Każda znaleziona odpowiedź wraz z poprzedza-
jącą kwestią nadaje pęd postępowi naukowo-technicznemu. Następnie zaś ko-
lejna innowacja stawia nowe wyzwania: generuje nowe pytania i nowe obszary 
poszukiwań7. 

Kierunki progresu cywilizacyjnego, zdaniem Doroty Czajkowskiej-Majew-
skiej, określają jednostki niepokorne i odważne a nade wszystko pomysłowe. 
Dopiero z czasem ich innowacje są aplikowane – po okresie wstępnej rezer-
wy lub swoistego lęku przed nowym. W ten właśnie sposób rozwija się „kul-

6  M. More, The Philosophy of Transhumanism, [w:] The Transhumanist Reader: Classical 
and Contemporary Essays on the Science, Technology, and Philosophy of the Human Future,  
M. More, N. Vita-More [red.], John Wiley & Sons 2013, s. 4.

7  R. Kurzweil, Nadchodzi osobliwość, s. 17; K. Popper, Logika odkrycia naukowego, U. Niklas 
[tł.], Warszawa 2002, s. 75.
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turowa piramida”8. Jej protagonistą byłby Prometeusz („naprzód-myślący”, 
„Przedmysław”), który wbrew boskim zleceniom pragnął uczynić ludzkie życie 
znośniejszym – dając śmiertelnikom ogień, skradziony ze słonecznego rydwanu. 
Choć mityczny tytan zostaje napiętnowany – cierpiąc permanentne męki u stóp 
Kaukazu – to jednak postawa prometeizmu stała się toposem cywilizacyjnego 
wsparcia i kulturowego postępu. Wreszcie, jako mit założycielski, prometeizm 
jest transkrybowany przez transhumanistów na wszelkie odmiany i możliwości 
uczynienia życia ludzkiego szczęśliwszym9.

Idea filantropii, choć wstępnie przyświeca transhumanizmowi, to jednak 
będzie musiała ustąpić miejsca docelowemu postulatowi ruchu, a mianowicie 
idei postczłowieka. Wydłużenie życia ludzkiego oraz uczynienie go jakościo-
wo lepszym, wreszcie poszerzenie ludzkich zdolności jest jedynie etapem za-
pośredniczenia – transczłowieczeństwem (transhumanity) w peregrynacji czło-
wieczeństwa ku postczłowieczeństwu (posthumanity)10. O ile Vernor Vinge oraz 
Ray Kurzweil usiłują ulokować na tej drodze cezurę nadejścia technologicz-
nej osobliwości (technological singularity) i jako twórcy singularytarianizmu 
spekulują na temat tej epoki11, o tyle Bostrom usiłuje odżegnywać się od tych 
przewidywań na rzecz możliwości „eksplozji inteligencji”. Stawianie cezur na-
dejścia osobliwości technologicznej miałoby bowiem tę wadę, że już obecnie 
niektóre z wcześniejszych prognoz zostały zdewaluowane, gdy okazało się, że 
osobliwość nie nadeszła na tyle szybko bądź punktualnie, tak jak się tego spo-
dziewano12.

Niezależnie od powyżej rozlokowanych akcentów, Robin Hanson analizuje 
ideę postępu na przykładzie upływu czasu, jaki byłby potrzebny do podwoje-
nia rozmiarów światowej gospodarki. Dla społeczności myśliwsko-zbierackich 

 8  D. Czajkowska-Majewska, Nowy lepszy? człowiek, Warszawa 2005, s. 29.
 9  N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, „Journal of Evolution and Technology” 14. 

1. 2005; [w:] Academic Writing Across the Disciplines, M. Rectenwald i L. Carl [red.], New 
York 2011, [cyt. za:] http://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf; [dostęp z dn.] 24.1. 2019 
r., s. 1-2; Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa 1998, s. 96, 101,110 i 462-463.

10  C. S. Campbell, J. F. Keenan, D. R. Loy, K. Maththews, T. Winograd, L. Zoloth, The Machine 
in the Body: Ethical and Religious Issues in the Bodily Incorporation of Mechanical Devices, 
[[w:]] Altering Nature. Volume two: Religion, Biotechnology, and Public Policy, B. A. Lustig, 
B. A. Brody, G. P. McKenny [red.], Springer 2008, s. 240.

11  Singularytarianizm jest odmianą transhumanizmu, gdzie akcentuje się rolę osobliwości tech-
nologicznej w procesie transformacji świata i człowieka [R. Kurzweil, Nadchodzi Osobliwość, 
s. 29-35]. Czas nadejścia osobliwości Kurzweil przewiduje na rok 2045 [R. Kurzweil, Prawo 
przyspieszających powrotów, R. B. Lisek [tł.], „Rita Baum” 18 (2011), s. 33], Vinge spekulo-
wał, że już ok. 2020 roku sztuczna inteligencja przewyższy potencjałem „naturalnego” czło-
wieka, a w ramach rewizji prognoz: nie później niż do 2030 r. [V. Vinge, Osobliwość, „Rita 
Baum” 18 (2011), s. 27-28].

12  N. Bostrom, Superinteligencja, s. 19.
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(plejstoceńskich) to 224 tysiące lat, następnie dla społeczności agrarnych – 909 
lat, wreszcie – dla społeczeństw przemysłowych: 6,3 roku. Widzimy zatem, że 
w ramach postępu cywilizacyjnego, którego miernikiem jest również wzrost 
gospodarczy, w coraz krótszym czasie zachodzi coraz więcej przemian. Zda-
niem Bostroma nie chodzi tu jedynie o promowany przez Kurzweila wzrost 
wykładniczy, który zdezaktualizuje – tak wzrost potęgowy jak i wcześniejszy 
– linearny, ale o kolejną nagłą zmianę. Jej antecedencją mogłyby być rewolucja 
neolityczna i rewolucja przemysłowa. Te jednak nasuwają ledwie pewne wy-
obrażenie nowego skoku cywilizacyjnego w przyszłości13. 

Nawet, jeśli nie zgadzamy się z transhumanizmem pod względem pewnych 
rozstrzygnięć programowych (przekroczenie tzw. „limitu Hayflicka”, długo-
wieczność czy wręcz nieśmiertelność, wreszcie sama idea postczłowieka), to 
jednak zagadnienie przyspieszającego postępu daje asumpt do stawiania donio-
słych pytań o przyszłość postępu naukowego i technologicznego, a nawet mo-
ralnego. W tej perspektywie Bostrom przywołuje obraz zabawy bombą. Jeśli 
wyobrazimy sobie jedno dziecko bawiące się jej zapalnikiem, to jeszcze można 
je z tej zabawy wycofać. Jeżeli jednak mamy do czynienia z ogromną liczbą 
dzieci, z których każde może mniej lub bardziej świadomie przyczynić się do 
detonacji, to wówczas sytuacja staje się katastrofalna. Jeśli jesteśmy – niczym 
dzieci – żonglerami postępu, choć nie znamy jego kierunku, to jakie pozostaje 
rozwiązanie? Ucieczka? Strach przed przyszłością? Hamowanie postępu? Au-
tor proponuje „postanowienie zdobycia kompetencji tak wysokich, jak to tylko 
możliwe, zupełnie jakbyśmy się przygotowywali do trudnego egzaminu, które-
go wynik albo pozwoli nam urzeczywistnić marzenia, albo obróci je w ruinę”14.

2. Prometeizm versus epimeteizm 

Ryzyko, jakie niesie niestabilność azymutu postępu, a zwłaszcza jego 
efekty, może prowadzić do postawy wycofania (ruchy biokonserwatystów, 
neoluddystów)15. Transhumaniści są świadomi dość powszechnych obaw 
dotyczących ich programu i w ogóle zaawansowanego wykorzystania postępu 
w biotechnologii16. Na ich korzyść warto jednak przywołać przypadki, kiedy to 

13  R. Hanson, Long-Term Growth As A Sequence of Exponential Modes, wyd. popr. 2000, [cyt. 
za:] http://mason.gmu.edu/~rhanson/longgrow.pdf, [dostęp z dnia:] 24.11.2019 r.; N. Bostrom, 
Superinteligencja, s. 19; G. Lindenberg, Ludzkość poprawiona. Jak najbliższe lata zmienią 
świat, w którym żyjemy, Kraków 2018, s. 9.

14  N. Bostrom, Superinteligencja, s. 375.
15  C. C. Hook, Cybernetyka i nanotechnologia – problemy etyczne, A. Pawelec [tł.], „Znak” 580/9 

(2003), s. 63.
16  Ślady tych obaw, obecne w ramach gatunku science-fiction [SF] w literaturze i filmie, są no-

śnikiem ludzkich niepokojów.
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raczej brak pomysłowości i wycofanie (zacofanie?) prowadziły do katastrofy 
na różnych obszarach cywilizacyjnych i w różnych aspektach życia17. Uciele-
śnienie takiej postawy stanowi zaś mityczny brat Prometeusza – Epimeteusz 
(„wstecz-myślący”, „Pomysław”), który sprowadzając Pandorę z jej nieodłącz-
ną puszką-atrybutem – doprowadza do tąpnięcia i regresu. Epimeteizm – obra-
canie się wstecz – byłby zatem etykietą tych, którzy boją się postępu i zwracają 
się ku temu, co zostało wcześniej ustalone, co wydaje się bardziej znane18.

Transhumaniści proponują by nostalgię za dawnym światem i jego usta-
wieniami zastąpić nostalgią za przyszłością. Ten mechanizm towarzyszy nam 
już współcześnie: trudno wyobrazić sobie poważnie chorego, który sięgałby 
po starodawne medykamenty – odrzucając najnowsze wyniki eksperymentów 
medycznych. Równie trudno racjonalnie uzasadnić postawę kogoś, kto do na-
pisania pracy dyplomowej lub rejestracji kompozycji muzycznej poszukuje 
komputera sprzed trzech dekad. Chcemy raczej korzystać z owoców postępu, 
a postawy sentymentalne – związane z tęsknotą za tym, co minione – zwykli-
śmy traktować ze specyficznym politowaniem19.

Mimo powyższych spostrzeżeń, to co stare, tradycyjne wydaje się bezpiecz-
niejsze niż przyszłość, która zawsze nosi w sobie piętno hipotetyczności. Jeśli 
„wczoraj” jest już dokonane i nie niesie nieprzewidzianych zagrożeń – to „jutro” 
zdaje się zawsze odleglejsze i niepewne. Być może w takim zestawieniu wykry-
wamy w sobie postawę Epimeteusza. Jeśli nie każda zmiana bywa postępem, 
to obawy dotyczące efektów przemian stają się wyzwaniem cywilizacyjnym20.

Tymczasem, kiedy z „puszki Pandory” wyłoniły się smutki i choroby, to 
przewrotnie mogą stanowić inspirację dla postępu – tak, aby zaradzić tym nie-
dogodnościom. Transhumaniści twierdzą bowiem dość zgodnie, że to właśnie 
choroby, krótkotrwałość życia i niedoskonałości z jakimi ludzkość mierzy się 
od zarania są podstawą do uznania i wsparcia ich programu ulepszeń. W tej per-
spektywie stymulowanie przyspieszenia postępu byłoby dla transhumanistów 
czymś ewidentnie podstawowym21.

Obrońcy linearnego ujmowania postępu, a zatem modelu dość przewidy-
walnego i asekuracyjnego, stawiają na stabilny (zrównoważony) rozwój. Wy-

17  G. Lindenberg, Ludzkość poprawiona, s. 10-12.
18  J. Parandowski, Mitologia. Wierzenia i podania Greków i Rzymian, Poznań 1987, s. 34;  

R. Gabrysz, Transhumanizm wobec idei „raju na ziemi”, [w:] Księga Jubileuszowa. 70-lecie 
Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, D. Mazurkiewicz [red.], 
Paradyż 2017, s. 157; S. Wróbel, Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej, „Znak” 
722-723/08-09 (2015), s. 35.

19  B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, Kraków 2015, s. 354; R. Gabrysz, Transhumanizm 
wobec idei „raju na ziemi”, s. 167.

20  B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, s. 354-356.
21  N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, s. 1-2; R. Gabrysz, Transhumanizm wobec 

idei „raju na ziemi”, s. 158-159.
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nika to, jak diagnozuje Kurzweil, z pewnego rodzaju niedowierzania. Modele 
postępu wykładniczego wydają się w tej perspektywie mało wiarygodne lub 
wręcz niemożliwe do realizacji. Tymczasem postęp w zakresie informatyki jest 
– jak przypomina autor – wybitnie wykładniczy22. 

Wydaje się, że zarówno prometeizm jak i epimeteizm mogą stanowić ten-
dencje dopełniające się wzajemnie. Ich interakcja może lepiej odzwierciedlać 
rzeczywisty stan zmienności cywilizacyjnej i polaryzacji obranych postaw 
w tym zakresie. Czy jednak jest potrzebny regres by móc odnotować progres? 
Czy stagnacja leży na rubieżach obu tendencji. Czy raczej, jak głosi klasyczna 
maksyma: „Non progredi est regredi”. Kiedy postęp jest ewidentną cechą naszej 
cywilizacji, to nawet pozostawanie w miejscu byłoby wobec tego ruchem nie-
kompatybilnym, a nawet niemożliwym do utrzymania, a w rezultacie – regresją. 
Tymczasem podkreślanie opozycji obu tendencji – choć jak najbardziej zasadne 
– zwykle stanowi podstawę do budowania koncepcji skrajnych i naznaczonych 
fanatyzmem. Nawet jeśli niepokorni i pomysłowi naukowcy skłanialiby się ku 
mądrości Prometeusza – to jednak dopiero w zestawieniu postaw obu braci 
można dostrzec alegoryczne wyjaśnienie losu ludzkiego, dwóch prądów, które 
wzajemnie się stymulują23.

Jeśli Prometeusz i Epimeteusz reprezentują podział progresu i regresu, mocy  
i niemocy, to – w myśl poglądów transhumanistycznych – człowiek, jako istota 
źle obdarowana, cierpiąca rozliczne niedostatki, jest powołany do poszukiwania 
ulepszeń. W naszych ułomnościach tkwi zatem powód do modyfikacji i źródło 
stymulowania postępu. Prometeizm byłby zatem postawą prowokowaną epime-
teizmem24. 

3. Krytyka naiwnej wiary w postęp

W myśl transhumanizmu należy przejąć stery nad dalszym rozwojem i za-
stąpić powolne mechanizmy ewolucyjne. Michael Sandel – krytyk transhuma-
nizmu – zauważa, że taka możliwość niebezpiecznie powiększy odpowiedzial-
ność człowieka za dalszy progres. Natomiast Jürgen Habermas widzi w tym 
postępujący mechanizm autoinstrumentalizacji gatunku, gdzie osoby urodzone 
mogą zostać zastąpione osobami wytworzonymi. Era postewolucyjna miałaby 

22  R. Kurzweil, Jak stworzyć umysł, s. 345-346.
23  S. Wróbel, Perpetuum mobile istoty śmiertelnie protetycznej, s. 35.
24  A. Szczeklik, Nieśmiertelność. Prometejski sen medycyny, Kraków 2012, s. 9, 12, 15, 85;  

S. G. Post, R. H. Binstock, Introduction, [w:] The Fountain of Youth. Cultural, Scientific, and 
Ethical Perspectives on a Biomedical Goal, S. G. Post, R. H. Binstock [red.], New York 2004, 
s. 1; N. Bostrom, A History of Transhumanist Thought, s. 1; A. Damasio, Błąd Kartezjusza. 
Emocje, rozum i ludzki mózg, M. Karpiński [tł.], Poznań 2015, s. 286-287.
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zatem tę wadę, iż może okazać się niebezpieczna: zastąpienie długotrwałych 
sterowanych prawami natury przemian może przynieść zupełnie nieoczekiwane 
skutki: zamiast transhumanistycznych marzeń – ruinę świata i ludzkości25. 

Wyobrażeniem powyższej sytuacji mogłyby się stać dwie „podróże” wę-
drowcy w czasie – tak, jak to opisał George Herbert Wells w popularnej po-
wieści „Wehikuł czasu” z 1895 roku – inspirowanej dziełem Karola Darwina 
„O powstawaniu gatunków” z 1859 roku. Oto wskutek dalszego rozwoju cy-
wilizacji w roku 802701 bohater powieści znajduje dwie kasty: pięknych choć 
nieświadomych niebezpieczeństw Elojów i podziemnych, strasznych Morlo-
ków. Natomiast podczas drugiej podróży znajduje planetę już w fazie posta-
pokaliptycznej. Brak poczucia zagrożenia oraz otoczenie się innowacjami bio-
technologicznymi może zatem skutkować degeneracją inteligencji i ostatecznie 
rozkładem świata, jaki znaliśmy dotąd, tzn. podporządkowanego mechanizmom  
ewolucji26.

Industrializacja, rozwój technologiczny, robotyzacja życia mogą sprawić, że 
człowiek będzie się alienował coraz bardziej wobec przyrody na rzecz nowego 
sztucznego kontekstu. W cytowanym wyżej dziele pisał Wells: „A czyż dzisiaj 
robotnik z East Endu nie żyje już w tak sztucznych warunkach, że odcięty jest 
faktycznie od naturalnej powierzchni ziemi?”27 Ponadto autor prognozuje z za-
cięciem społecznym, że będzie pogłębiać się dystans bogatych od biednych. 
Podobny mechanizm rozdarcia społecznego przedstawił Fritz Lang w futury-
stycznym, niemym filmie „Metropolis” z 1927 roku: miasto-ogród, które jest 
przestrzenią dobrostanu wybranych (klasy Umysłu) i miasto-moloch, które po-
żera swoich robotników (klasy Dłoni)28.

Jeśli już współcześnie wątek dystrybucji innowacji medycznych i techno-
logicznych jest szeroko komentowaną kwestią, to równocześnie pojawia się 
hipotetyczna obawa – czy w przyszłości dostęp do zaawansowanych ulepszeń 
będzie jedynie przywilejem pewnej grupy z wyżyn społecznych. W odpowie-
dzi transhumaniści twierdzą, że w ich program jest wpisany egalitaryzm. Co 

25  M. More, A Letter to Mother Nature: Amendments to the Human Constitution, [cyt. za:]  
http://strategicphilosophy.blogspot.com/2009/05/its-about-ten-years-since-i-wrote.html, [dos- 
tęp z dn. 25.11.2019 r.]; M. J. Sandel, Przeciwko udoskonalaniu człowieka. Etyka w czasach 
inżynierii genetycznej, Olga Siara [tł.], Warszawa 2014, s. 80; J. Habermas, Przyszłość natury 
ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, M. Łukasiewicz [tł.], Warszawa 2003, s. 36, 
73-75.

26  J. K. Palczewski, Wstęp, [w:] H. G. Wells, Wehikuł czasu, F. Warmiński [tł.], Wrocław 1985, s. 
XVII, XXXVI-XXXIX; H. G. Wells, Wehikuł czasu, s. 59-60.

27  H. G. Wells, Wehikuł czasu, s. 58.
28  U Wellsa nieświadomi i bogaci Elojowie padają ofiarami mordów podziemnego proletaria-

tu – Morloków: H. G. Wells, Wehikuł czasu, s. 29-30, 57-60, 64-65. W fabule „Metropo-
lis” to robotnicy są ofiarami: N. J. Nowak, Metropolis. Film, który uczy myślenia, [cyt. za:]  
http://www.eioba.pl/a/3bwm/metropolis-film-ktory-uczy-myslenia, [dostęp 26.11.2019]. 
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więcej – w ramach transhumanizmu socjalistycznego – dąży się do zasypania 
dotychczasowych nierówności dostępnością do owoców nauki i techniki. Ob-
razem równości społecznej byłby Internet i postępujące usieciowienie społe-
czeństw. Transhumaniści – w ramach zaawansowanych projektów badawczych, 
a zwłaszcza możliwości wykorzystania potencjału osobliwości technologicznej 
– spekulują, że sieć Internetu mogłaby stać się nowym kontekstem ekspresji 
inteligencji, która przekroczy ludzkie bariery. Oznaczałoby to, że należy prze-
transponować do sieci to, co w ludzkim umyśle byłoby wartościowym substra-
tem dla nowej, poszerzonej inteligencji, czy wręcz sztucznej inteligencji (artifi-
cial intelligence – AI)29. 

W związku z powyższym transhumaniści mówią o niezniszczalnym nośniku 
wspomnień lub wiedzy – w opozycji do biologicznego umysłu. Zachodzi przy 
tym jednak wątpliwość: kogo byłyby to wspomnienia, czyj byłby ów stan 
wiedzy – skoro do tychże otworzyłby się teoretycznie nieograniczony dostęp. 
Kurzweil nasuwa przy tym przypuszczenie, że człowiek, który zasadniczo 
pozostałby biologiczny, mógłby posługiwać się AI – jako swoimi narzędziami, 
jako „służącymi”. Natasha Vita-More spekuluje jednak nad zagadnieniem nowej 
estetyki „człowieka 2.0”, a N. Katherine Hayles dowodzi konieczności prymatu 
kodu informacyjnego nad formą biologiczną, która na pewnym etapie może już 
nie być potrzebna30. 

Niezależnie od spekulacji dotyczących kierunku progresu modyfikacji czło-
wieka, wydaje się, że naiwna wiara w postęp, który byłby lekarstwem na po-
głębiające się różnice między poszczególnymi grupami społecznymi jest odwo-
łaniem transhumanistów do utopii schyłku XIX wieku. Niesamowicie trudno 
byłoby wyobrazić sobie społeczeństwo osób równych, gdzie nikt nie okaże się 
piękniejszy inteligentniejszy, czy wręcz – inny. Być może dlatego właśnie kon-
cepcje socjalistyczne – jak pokazała historia totalitaryzmu XX wieku – skutkują 
odgórnym sterowaniem, gdzie ludzie pełnią rolę podporządkowaną: jako swoiste 
tryby w jednej maszynie. W wypadku transhumanizmu byłaby to noosfera – ro-
dzaj świata inteligentnie zagospodarowanego31. Zasadna wątpliwość pojawiają-

29  N. K. Hayles, How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and 
Informatics, Chicago 1999, s. 2-5; M. Kaku, Przyszłość ludzkości, s. 290-291.

30  R. Kurzweil, Prawo przyspieszających powrotów, s. 35-36; M. Ford, Świt robotów. Czy 
sztuczna inteligencja pozbawi nas pracy?, K. Łuniewska [tł.], Warszawa 2016, s. 241-242; V. 
Vinge, Osobliwość, s. 30; N. Vita-More, Radically Enhanced Human Body, [w:] Best of H+ 
Magazine Volume 1 2008-2010, R. U. Sirius with B. Goertzel and D. Orban [red.], Humanity 
+ Press 2013, s. 53; N. K. Hayles, How We Became Posthuman, s. 2-3; M. Kaku, Przyszłość 
ludzkości, dz. cyt., s. 284; N. Vita-More, Top 5 Human Enhancement Must Haves, [cyt. za:] 
http://hplusmagazine.com/2010/11/30/top-5-human-enhancement-must-haves/, [dostęp z dn. 
22.11.2019 r.].

31  C. Rubin,  Human Dignity and the Future of Man, [w:] Human Dignity and Bioethics, B. T. La- 
nigan [red.], New York 2009, s. 112; D. Czajkowska-Majewska, Nowy lepszy? człowiek, s. 10. 
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ca się w tej perspektywie dotyczyłaby tożsamości indywidualnej. Czy postludzie 
różniliby się od siebie? Czy raczej istniałby jeden mechanizm superinteligencji? 
Co stanie się z tymi ludźmi, którzy nie będą chcieli uczestniczyć w głęboko 
postępującej modyfikacji? Wreszcie – czy powyższe kwestie nie oddają 
retorycznie naiwnej wiary w postęp?

Zakończenie

Wydaje się, że nie da się przecenić roli postępu w transhumanizmie. Cały 
szeroki wachlarz programowy ruchu jest zbudowany na idei progresu. Tyle, że 
z aksjomatu rozwoju poszczególne odmiany transhumanizmu wyprowadzają 
odmienne postulaty: od naznaczonych duchem wizjonerskim po bardziej zrów-
noważone. Niepokoje związane z przyspieszającym postępem technologicznym 
stają się o tyle wyraźniejsze, o ile uznamy, że głęboki postęp zmieniający nasz 
dotychczasowy etos jest nieunikniony a nie jedynie przewidywany. Krytykę 
wzbudzają także programy dotyczące zaawansowanej ingerencji opartej na mo-
delu wykładniczym (Kurzweil) czy możliwości eksplozji inteligencji (Bostrom), 
których – podobnie jak i samej idei postczłowieka – obecnie nie jesteśmy w sta-
nie zadowalająco określić z powodu zbyt wysokiego stopnia nieprzewidywal-
ności32. 

Samo stwierdzenie postępu nie chroni przed niczym. To zaledwie punkt 
wyjścia. Jeśli uznamy, że kategoria postępu nie jest relewantna moralnie, to 
wówczas wszystko zależy od jego wykorzystania i od nadanego mu kierunku. 
Zupełnie inaczej niż to wykoncypował Joachim de Fiore – wraz z postępem 
ludzkiej wiedzy nie musi automatycznie wzrastać poziom moralny. Więcej – 
wraz z postępującą technologią – niektóre wcześniejsze wskazania moralne by-
wają kwestionowane lub wręcz uchylane. Dotyczy to także zmiany obyczajo-
wości społecznej33. 

Jeśli postęp – jako aksjomat cywilizacji – jest niezbywalny, to warto od-
powiednio nim moderować (moralizacja postępu). Zasadne zatem jest konstru-
owanie takiej argumentacji etycznej, która zarówno ze strony transhumanistów 
jak i ich polemistów byłaby przystająca wobec wyzwań przyspieszającego pro-
gresu: „lepiej mieć zasady na wypadek sytuacji niemożliwych, niż nie mieć 
zasad na wypadek sytuacji, które nieoczekiwanie spadną na nas”34. 

32  B. Chyrowicz, Bioetyka. Anatomia sporu, s. 355-356.
33  T. S. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych, H. Ostromęcka [tł.], Warszawa 2001, s. 197; J. 

Kosian, Joachim z Fiore, [w:] Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. 5, A. Maryniarczyk [red.], 
Lublin 2004, s. 367.

34  N. Agar, Liberal Eugenics, [w:] Bioethics. An Anthology, H. Kuhse, P. Singer [red.], Oxford 
1999, s. 172.
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Streszczenie

Jeśli kategoria postępu jest punktem wyjścia dla złożonego programu transhuma-
nistycznego, to należy zdiagnozować – jakie jest w stanie wygenerować konsekwencje 
natury naukowo-etycznej. Transhumaniści dostrzegają w przyspieszającym progresie na-
ukowo-technologicznym szansę na „ucieleśnienie” projektu postczłowieka. Dlatego tem-
po wykładnicze rozwoju lub erupcja inteligencji (superinteligencja) – choć budzi pewne 
kontrowersje – jest nie tylko nieuchronne, ale wręcz pożądane dla dalszego rozwoju na-
szej inteligencji. Należy zatem dostrzec, że powolne mechanizmy ewolucji mogą zostać 
zastąpione stymulowanym (postewolucyjnym) przekształcaniem człowieka na drodze 
do postczłowieczeństwa. Prometeizm postawy transhumanistów polega zaś na tym, aby 
wspierać kreatywne działania, które wpisują się w dalszą modyfikację człowieka. Jeśli 
epimeteizm stanowi tendencję ku zacofaniu, zdegenerowaniu i wstecznictwu, to równo-
cześnie tkwi w tym inspiracja do moralizacji postępu – tak aby rozszerzenia potencjału 
ludzkiego przyniosły jak najwięcej korzyści. Choć transhumanizm podziela w pewnym 
zakresie naiwną wiarę w postęp, to jednak równocześnie formułuje takie postulaty, które 
domagają się wnikliwszej oceny etycznej i naukowej. Dopiero taka argumentacja może 
przynieść realne korzyści w rozwoju człowieka oraz określić właściwą aksjologię, która 
zostanie odpowiednio odniesiona do programu progresu w transhumanizmie.

Słowa kluczowe: postęp, osobliwość technologiczna, superinteligencja, tempo wy-
kładnicze, transhumanizm

Abstract
Progress as an axiom of transhumanism

If the category of progress is the starting point for a complex transhumanist pro-
gram, then it should be diagnosed – what are the scientific and ethical consequences.   
Transhumanists find in the accelerating scientific and technological progress a chance 
to embody the posthuman project. The exponential pace of development or the eruption 
of intelligence (superintelligence) – although it raises some controversy - is not only 
inevitable, but even desirable for the further development of our intelligence. It should 
therefore be noted that the slow mechanisms of evolution can be replaced by stimulated 
transformation of man on the path to posthumanity. Prometheism of the attitude of trans-
humanists consists in supporting creative activities that are part of further human modi-
fication.If epimetheism is an attitude of backwardness, degeneration and backwardness, 
then this is the inspiration for increased control of further development, moralization 
of progress - so that extensions of human potential bring the most benefits. Although 
transhumanism shares to some extent the naive faith in progress, it also formulates such 
postulates that demand a more thorough ethical and scientific assessment. Only such ar-
gumentation can bring real benefits in human development and proper axiology related 
in an appropriate way to programmatic progress in transhumanism.

Keywords: progress, technological singularity, superintelligence, exponential pace, 
transhumanism
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Jarosław Łapucha1 
Głogów

Zarzuty wobec idei intronizacji Chrystusa Króla. 
Ujęcie krytyczne

Wstęp

Idea intronizacji Chrystusa Króla już od ponad dwóch dekad prowadzi do 
ożywionej dyskusji na temat społecznego panowania Chrystusa w Polsce – cha-
rakteru oraz zasięgu Jego władzy. W przekonaniu opinii publicznej jest to także 
jedno z bardziej niezrozumiałych zjawisk rozwijających się na styku Kościoła, 
państwa i społeczeństwa. Niejednokrotnie kwestia intronizacji wzbudzała wiele 
emocji, nie zawsze jednak pozytywnych oraz budziła liczne kontrowersje, tak-
że wewnątrz Kościoła. Idea intronizacji Chrystusa Króla przez wiele lat była 
badana przez polskich biskupów. Po dogłębnej analizie, Konferencja Episko-
patu Polski podjęła decyzję, że 19 listopada 2016 r. w Łagiewnikach biskupi 
wraz z władzami państwowymi proklamują Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa 
za Króla i Pana. Był to niewątpliwie przełomowy moment w historii rozwoju 
idei intronizacji. 

Samo słowo „intronizacja” (łac. inthronizare – wynieść na tron) oznacza 
„uroczyste objęcie urzędu polegające na zajęciu tronu, katedry lub innego za-
szczytnego miejsca oraz przyjęcie homagium”2, jest to wyniesienie danej osoby 
do królewskiej bądź innej wysokiej godności. W odniesieniu do osoby Jezusa 
Chrystusa można mówić o intronizacji tylko w „częściowym znaczeniu”. Nikt 
z ludzi nie ma takiej władzy, by uczynić lub obwołać Mesjasza królem jakiegoś 
kraju, narodu czy społeczności. Jedynej intronizacji Syna Bożego dokonał przed 
wiekami sam Bóg Ojciec, nadając Chrystusowi tytuł „Króla królów i Pana pa-
nów” (Ap 19, 16). 

Józef Baniak w jednym ze swoich artykułów pisze: „Obiektywna ocena 
i analiza aktywności Kościoła instytucjonalnego i różnych jego agend jest zło-

1  Jarosław Łapucha - mgr, doktorant na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu,  
e-mail: jareklap@interia.pl.

2  B. Migut, Intronizacja, [w:] Encyklopedia katolicka, J. Duchniewski, [red.], t. VII, Lublin 
1997, s. 398.
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żona i problematyczna. Trudność tę wywołują liczne czynniki, wśród których 
znajduje się sam Kościół, a zwłaszcza jego dwupoziomowa świadomość czy 
tożsamość – religijna (nadprzyrodzona) i świecka (doczesna)”3. Idea introni-
zacji w Kościele w Polsce jest swoistą aktywnością, której ocena oraz interpre-
tacja nie należą do prostych i oczywistych. Jest to zjawisko, które musiało się 
zmierzyć z ostrą i rzeczową krytyką nie tylko ze strony osób nieprzychylnych 
Kościołowi, ale także ze strony hierarchów i ludzi wierzących. Jednym z prze-
jawów takiej właśnie krytyki był zarzut postrzegania aktu intronizacyjnego jako 
zawłaszczenia przez religię przestrzeni publicznej, co objawia się w trojaki spo-
sób: po pierwsze jako tworzenie państwa wyznaniowego – katolickiego, po dru-
gie jako zawłaszczenie szeroko rozumianej kategorii narodu i po trzecie jako 
próba zaprowadzanie w kraju ustroju teokratycznego. Przedmiotem niniejszego 
artykułu będzie prezentacja poszczególnych zarzutów oraz ich krytyczna ocena.

1. Zarzut tworzenia państwa katolickiego

Przy okazji uroczystości związanej z proklamacją Jubileuszowego Aktu 
Przyjęcia Jezusa za Pana i Króla, na nowo rozgorzała dyskusja dotycząca cha-
rakteru państwa polskiego oraz obecności Kościoła katolickiego w przestrzeni 
publicznej. Zadano po raz kolejny pytanie, czy Polska nie staje się przez to 
krajem wyznaniowym. Marek Dłużniewski zauważył, że Polacy są nieustan-
nie „straszeni” fanatyzmem religijnym, który miałby przejawiać się w próbach 
tworzenia silnego państwa o charakterze wyznaniowym4.  Czy są podstawy do 
takiej diagnozy?

Państwo wyznaniowe charakteryzuje się tym, że jedna z religii otrzymuje 
pozycję uprzywilejowaną, stając się w ten sposób religią państwową. Fakt ten 
jest zazwyczaj zapisany formalnie w ustawie zasadniczej lub w umowie kon-
kordatowej, na mocy której dana religia lub Kościół stają się oficjalnie panu-
jącymi5. W konsekwencji kwestia wyznania nie jest sprawą tylko i wyłącznie 
prywatną, ale i publiczną. Jak napisała Maria Gołda-Sobczak, „Konsekwencją 
wyznaniowego charakteru państwa, co znajduje zwykle wyraz w konstytucji, są 
postanowienia rozmaitych aktów normatywnych, które zastrzegają piastowanie 
określonych stanowisk państwowych przez wyznawców religii państwowej bądź 

3  J. Baniak, Kościół rzymskokatolicki i jego medialny obraz w demokratycznym społeczeństwie 
obywatelskim w Polsce w ujęciu i ocenach katolików świeckich, [w:] J. Baniak [red.], Religia 
i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wybo-
rem, Poznań 2012, s. 39.

4  M. Dłużniewski, Państwa wyznaniowego nie będzie, „Przewodnik Katolicki” 44 (2015), s. 18.
5  A. Bielawska, J. Wiśniewski, K. Żodź, Traktat ustanawiający konstytucję dla Europy w porów-

naniu z konstytucjami państw członkowskich Unii Europejskiej, Poznań 2006, s. 42. 
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oficjalnej. Najczęściej dotyczy to stanowiska głowy państwa”6. Wyrazem wy-
znaniowości danego kraju są także publiczne modlitwy w instytucjach państwo-
wych, eksponowanie symboli religijnych w budynkach użyteczności publicznej 
oraz administracji państwowej, a także obecność osób duchownych religii pa-
nującej na uroczystościach o charakterze rządowym i politycznym. Nauczanie 
religii, która jest religią uprzywilejowaną w szkołach w państwie wyznaniowym 
jest zazwyczaj przedmiotem o charakterze obligatoryjnym we wszystkich szko-
łach publicznych. W państwie wyznaniowym religia i wszystko, co jest z nią 
związane jest otaczane szczególną opieką instytucji rządowych7. 

Biorąc pod uwagę powyższe kryteria, Polski nie można określić mianem 
państwa katolickiego. W obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 roku, w artykule 25 zawarte są poszczególne zasady, 
które regulują relacje pomiędzy państwem a Kościołem katolickim i innymi 
związkami wyznaniowymi. Według art. 25 ust. 3 Ustawy Zasadniczej, „stosunki 
między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształ-
towane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności 
każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka 
i dobra wspólnego”8. W polskiej Konstytucji podkreślona została wzajemna 
autonomia państwa oraz Kościoła i innych związków wyznaniowych. Każda 
z tych instytucji jest od siebie niezależna; posiada swój własny system prawny. 

Pomimo tak wyraźnego zapisu w polskim prawodawstwie, nadal pojawiają 
się głosy oraz zarzuty wysuwane pod adresem Kościoła katolickiego oraz nie-
których polityków, mówiące o tym, że Rzeczpospolita niebezpiecznie zmierza 
w kierunku państwa katolickiego lub nim już jest. Według niektórych stan fak-
tyczny odbiega od stanu prawnego. Wiktor Osiatyński, zapytany przez Aleksan-
drę Pawlicką o to, czy Polskę można nazwać krajem katolickim, odpowiedział, 
że „jesteśmy w pół drogi”9, by taki stan rzeczy osiągnąć. W dalszej części roz-
mowy Osiatyński podkreślił, że aby powstrzymać zmierzanie Rzeczpospolitej 
w tym kierunku, należy w pierwszej kolejności wypowiedzieć konkordat za-
warty pomiędzy państwem polskim a Stolicą Apostolską, który daje domniema-
ną „uprzywilejowaną pozycję” Kościołowi Rzymskokatolickiemu w Polsce10, 
gdzie większa część społeczeństwa deklaruje swoją przynależność do Kościoła 
Rzymskokatolickiego. 

 6  M. Gołda-Sobczak, Systemy relacji między państwem a kościołami i związkami wyznaniowy-
mi,  „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 1 (2008), s. 66-67.

 7  Tamże.
 8  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. [Dz.U. nr 78, poz. 483].
 9  W. Osiatyński [w rozmowie z A. Pawlicką], Kościelny rachunek jest już spłacony, „Newsweek” 

31 (2014), s. 24.
10  Tamże.



62

Jarosław Łapucha

Ten zarzut uwidocznił się także przy okazji pojawienia się w debacie pu-
blicznej pomysłu przeprowadzenia w kraju intronizacji Chrystusa Króla. Ks. Jó- 
zef Krukowski, wybitny specjalista w dziedzinie relacji Kościół – państwo, na-
pisał: „Mówienie o tym, że Polska to państwo wyznaniowe, jest wyrazem braku 
świadomości, czym jest państwo wyznaniowe, a czym państwo świeckie. (…) 
Godne ubolewania jest, że głoszą je tacy politycy, którzy jednocześnie mówią, 
iż są katolikami”11.

Wskazuje się dzisiaj, że dzieło intronizacji jest zabiegiem, który ma kształ-
tować Polskę na kraj o charakterze ściśle konfesyjnym. W mediach pojawiły się 
komentarze, które w krytycznym tonie odniosły się do wydarzeń z 19 listopada 
2016 roku. Można znaleźć opinie, które wprost ukazują, że głównym celem 
dzieła intronizacyjnego jest stworzenie z Polski kraju katolickiego: „Wydarze-
nie, które miało miejsce w krakowskich Łagiewnikach, a mianowicie tzw. in-
tronizacja, jest wydarzeniem ukazującym sojusz episkopatu i rządu oraz dąże-
nie do budowy państwa jedynej słusznej religii, w którym nie będzie miejsca 
dla osób nie podzielających poglądów i wartości głoszonych przez Kościół”12. 
W narracji publicznej podkreśla się, że na oczach współczesnych Polaków na 
nowo zostaje powzięta średniowieczna idea przymierza tronu z ołtarzem. Pol-
skim biskupom katolickim bliżej do sojuszu z państwem aniżeli z Jezusową 
Ewangelią. Dzięki takiej relacji Kościół cieszy się coraz większymi przywileja-
mi, a jego głos w wielu kwestiach jest głosem obligatoryjnym dla osób rządzą-
cych i rządzonych. Krytycy dzieła intronizacji Chrystusa Króla zauważają, że 
wspomniany sojusz ma podkreślić spójność oraz potęgę państwa, gdzie nie ma 
miejsca dla ludzi, którzy są przeciwni poglądom głoszonych przez Kościół oraz 
konkretne partie polityczne. Hierarchom oraz osobom rządzącym w kontekście 
proklamacji Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Pana i Króla zostało za-
rzucone także bardzo instrumentalne traktowanie oraz wykorzystywanie Jezusa 
Chrystusa do prowadzenia politycznych rozgrywek13. 

Kolejnym zarzutem, który pojawił się w tym kontekście była obecność pre-
zydenta Andrzeja Dudy, parlamentarzystów i dygnitarzy na proklamacji Aktu. 
Na wielu portalach społecznościowych czy w stacjach telewizyjnych pojawiły 
się od razu nieprzychylne komentarze, podkreślające niestosowność zachowania 
głowy państwa oraz innych polityków, którzy brali udział w tej uroczystości. 
Według komentatorów, prezydent nie powinien uczestniczyć w wydarzeniu, 

11  J. Krukowski [w rozmowie z I. Skubisiem], Państwo świeckie czy wyznaniowe, http://www.
niedziela.pl [dostęp: 10.01.2019].

12  D. Wiktor, Intronizacja – droga do państwa wyznaniowego?, http://www.przegladdziennikar-
ski.pl [dostęp: 10.01.2019].

13  Por. J. Makowski, Katolicyzm a la polonaise. Co łatwiej: przyjąć jedną rodzinę uchodźców 
czy ogłosić Jezusa Chrystusa Królem naszej ojczyzny?, http://www.newsweek.pl [dostęp: 
25.01.2019].
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podczas którego oficjalnie i publicznie przyjmuje się Chrystusa za Pana i Kró-
la14. Jednak rodzi się tu pytanie o to, czy prezydent Andrzej Duda w Łagiewni-
kach był obecny jako głowa państwa polskiego, czy jako osoba prywatna. Jeżeli 
uczestniczył on w tej uroczystości jako prezydent kraju, to przeciwnicy introni-
zacji natychmiast nadają temu wydarzeniu charakter natury czysto politycznej, 
odrywając go od jego teologicznego wymiaru.  Obecność głowy państwa na ta-
kiej uroczystości mogła być widziana jako zrzeczenie się władzy oraz preroga-
tyw przysługujących z racji pełnionej funkcji prezydenta kraju na rzecz Boga, 
który tym samym, staje się formalnym władcą. Głos w tej sprawie zabrał m.in. 
Jarosław Gowin. Komentując obecność prezydenta, podkreślił, że Andrzej Duda 
oraz inni parlamentarzyści uczestniczyli w tym wydarzeniu jako osoby prywat-
ne oraz Jubileuszowy Akt został przyjęty przez nich tylko i wyłącznie w ich wła-
snym imieniu, jako akt czysto religijny, bez żadnych podtekstów politycznych, 
a nie, jak zauważają krytycy, w imieniu wszystkich Polaków. Jarosław Gowin 
zaznaczył również, że wydarzenie to nie miało żadnego wymiaru ani konotacji 
o zabarwieniu politycznym15. 

Do kwestii obecności prezydenta Andrzeja Dudy odniósł się także abp Sta-
nisław Gądecki. Stwierdził on, że ten temat trzeba rozpatrywać w kategoriach 
wolności religijnej, która jest prawem każdego człowieka. Hierarcha zaznaczył 
także, że „odmawianie prezydentowi prawa do pojawiania się na uroczysto-
ściach religijnych, czy do publicznego uczestnictwa w aktach religijnych, nego-
wałoby prawo osoby piastującej najwyższy urząd do osobistej wolności religij-
nej”16. Abp Gądecki podkreślił także, że skoro prezydent Andrzej Duda jest ka-
tolikiem, to ma prawo do wyznawania oraz uzewnętrzniania swoich przekonań 
oraz wiary. Fakt, że takie zachowanie głowy państwa nie jest przez wszystkich 
akceptowane i lubiane, nie może oznaczać, że trzeba odmówić prezydentowi 
prawa do wolności religijnej17.

Istotny jest także fakt, że podczas całej uroczystości w krakowskich Ła-
giewnikach prezydent Andrzej Duda nie wygłosił żadnej przemowy. Podobnie 
uczynili inni politycy oraz parlamentarzyści, co może wskazać na bezzasadność 
argumentów uznających, że obecność głowy państwa upolityczniła to wydarze-
nie oraz charakter samego aktu. Bezzasadnym wydaje się także oskarżanie pre-
zydenta o zrzeczenie się swoich praw oraz prerogatyw, wynikających z pełnio-
nego urzędu, na rzecz Boga. W trakcie całej uroczystości zabierali głos jedynie 
hierarchowie Kościoła katolickiego. 

14  Tamże.
15  M. Wałach, Wicepremier rządu PiS o „intronizacji”: śluby prezydenta nie były oficjalną dekla-

racją państwa, http://www.pch24.pl [dostęp: 10.01.2019].
16  S. Gądecki [w rozmowie z W. Nowickim], Kościół nie tworzy własnej partii, „Przewodnik 

Katolicki” 1 (2017), s. 19. 
17  Tamże.
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Zwolennicy idei intronizacji, odpowiadając na te zarzuty upolitycznienia 
Aktu poprzez fakt obecności polityków podkreślają, że władze mogą uczest-
niczyć w takich uroczystościach o charakterze religijnym, ponieważ są to na 
ogół osoby wierzące, deklarujące swoja formalną przynależność do Kościo-
ła, pragnące dawać świadectwo swojej przynależności do Chrystusa. Według 
członków ruchów intronizacyjnych, obecność osób powiązanych na co dzień ze 
sferą polityczną nie wpłynęła w żadnej mierze na to, aby akt ten nabrał ściśle 
politycznego charakteru. Obecność tak znamienitych osób podkreśliła jedynie 
rangę tego wydarzenia w skali całego kraju. 

Warto spojrzeć na intronizację także pod kątem jej wpływu na polską prze-
strzeń rządzenia. Trzeba w tym kontekście zadać sobie pytanie, czy fakt prokla-
macji Jubileuszowego Aktu oraz przyjęcie przez znaczną część obywateli Pol-
ski (w tym także część polityków i parlamentarzystów) panowania Chrystusa, 
znacząco wpłynęły na zmianę w kwestii ustawodawstwa. Z tym wiąże się także 
zagadnienie obecności religii (ściślej mówiąc, wyznania rzymskokatolickiego) 
w przestrzeni rządzenia. Założenia prawidłowo pojmowanej intronizacji (tj. jako 
czysto religijnej) nie przewidują wprost bezpośredniego wpływu na sferę usta-
wodawstwa. Dzięki temu aktowi kompetencje władzy kościelnej nie powięk-
szają się oraz nie wpływają znacząco na wspomniane już kwestie. Paweł Rojek 
w jednym z wywiadów stwierdził, że idea intronizacyjna za jeden z celów po-
stawiła sobie „podważenie nowożytnego dualizmu”, który kwestie religii oraz 
wiary spycha do przestrzeni prywatnej. Według niego, religia ma mieć wpływ, 
nie tylko teoretyczny, ale realny na to, co dzieje się w gospodarce, sferze pu-
blicznej, a także polityce, a więc co za tym idzie, także w konkretnym ustawo-
dawstwie, które powinno być oparte oraz budowane na solidnym fundamencie 
Ewangelii18. Na innym miejscu Paweł Rojek stwierdził, że „Chrześcijaństwo 
powinno przenikać całą rzeczywistość, zarówno życie prywatne, jak i publicz-
ne. Skoro Bóg ma być wszystkim we wszystkich, to bądźmy konsekwentni”19. 
Według niektórych autorów, idea intronizacyjna to żądanie, by społeczeństwa 
oraz państwa wyszły z roli „suwerena, roli boga społecznego”, a w pełni przy-
jęły oraz godziły się z Bożym Objawieniem, które jest naczelną wartością dla 
każdego człowieka20. Intronizacja jest niejako zasadą stanowiącą o wiarygod-
ności władzy oraz całego aparatu państwowego. To swego rodzaju „uczciwe 
oświadczenie”, że rząd w swoich poszczególnych decyzjach politycznych, 
przejawiających się w konkretnym ustawodawstwie, w myśl teologii introni-
zacji, będzie opierał się na wartościach chrześcijańskich, jednak z całkowitym 

18  P. Rojek [w rozmowie z M. Müllerem], Świat to nie poczekalnia, „Tygodnik Powszechny” 48 
(2017), s. 14.

19  Tamże. 
20  M. Majewski, Intronizacja Jezusa Króla, Kraków 2016, s. 80.
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uszanowaniem wolności poszczególnych osób oraz współczesnych zdobyczy 
naukowych. W całej idei przyjęcia panowania Jezusa Chrystusa chodzi jedynie 
o to, by działania polityczne oraz publiczne państw nie stały w opozycji do po-
wszechnych (uniwersalnych) oraz rozumowych zasad etyki chrześcijańskiej21. 

Śledząc dokładniej polskie ustawodawstwo oraz wpływ na nie Jubileuszo-
wego Aktu Przyjęcia Jezusa za Pana i Króla, trudno dostrzec, by akt ten miał 
jakieś szczególne bądź przełomowe znaczenie w tej kwestii. Kościół Rzymsko-
katolicki nie uzyskał z tego tytułu żadnych nowych prerogatyw, które postawił-
by go w szczególnej oraz uprzywilejowanej pozycji względem innych wspólnot 
religijnych w kraju. 

2. Zarzut zawłaszczenia kategorii narodu

Wobec idei intronizacji Jezusa Chrystusa został wysunięty także zarzut, że 
Kościół katolicki zawłaszczył sobie ogólną kategorię narodu poprzez fakt ogło-
szenia Jubileuszowego Aktu w imieniu wszystkich obywateli Polski lub poprzez 
spojrzenie na społeczność narodową jedynie przez pryzmat osób wierzących 
i deklarujących swoją katolickość, wykluczając tym samym z narodu osoby 
spoza tej kategorii. Zarzut ten w ścisłym sensie wysuwany jest wobec Konfe-
rencji Episkopatu Polski. To właśnie biskupi byli odpowiedzialni za stworzenie 
i zredagowanie tekstu oraz proklamację Jubileuszowego Aktu. 

O. Tomasz Grabowski OP, odnosząc się do tej kwestii, napisał, że „bulwer-
sujące mogło się wydawać, że episkopat przemawia w imieniu całego narodu. 
Nasuwają się w związku z tym dwa pytania. Po pierwsze, czy w obecnej sytu-
acji społeczno-politycznej ktokolwiek może mówić w imieniu Polaków? (…) 
Tymczasem w Łagiewnikach, na przekór wszędobylskiemu podziałowi, biskupi 
występują w imieniu całego narodu. I tu rodzi się pytanie drugie: czy biskupi 
mają do tego prawo?”22. Dominikanin w dalszej części swojego artykułu wyja-
śniał, na czym polega owa szczególna „sytuacja społeczno-polityczna”. Wska-
zał on między innymi na liczne podziały, które można zaobserwować w Polsce, 
przede wszystkim na ten, który widoczny jest najwyraźniej – podział na arenie 
politycznej kraju.  Grabowski zwrócił także uwagę, że spór, który z pozoru za-
mknięty jest tylko w obrębie władzy państwowej i polityków, ma również nie-
mały wpływ na prawie wszystkie przestrzenie życia23. W momencie, gdy Polska 
jest tak bardzo zróżnicowana, biskupi uroczyście w imieniu Polaków proklamu-
ją Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana. 

21  Zob. tamże, s. 87. 
22  T. Grabowski, Intronizacja dla opornych, „W Drodze” 1 (2017), s. 78-79.
23  Tamże.



66

Jarosław Łapucha

Grabowski zwrócił uwagę na formę, w jakiej został stworzony ten Akt. Pod-
kreślił on, że dokument ten został napisany w pierwszej osobie liczby mnogiej. 
Dominikanin rozpatruje Akt napisany w takiej formie w kategorii swego rodza-
ju „prorockiego głosu”. Jego zdaniem problemem jest niepoprawne rozumienie 
misji biskupów. Pisze on: „(…) jedynym przekonującym argumentem przema-
wiającym za złożeniem Aktu przez biskupów w imieniu narodu jest uznanie go 
za gest proroczy. Jako taki domaga się on nie tyle krytyki, ile rozumnej wiary, 
która będzie zdolna odczytać profetyczność znaku”24. Zdaniem dominikanina, 
aby jakiekolwiek działanie (w tym i Akt) można było uznać za profetyczne, 
musi się charakteryzować następującymi cechami: naświetleniem zła obecnej 
sytuacji lub w jakimś stopniu jej interpretacją; zwróceniem uwagi na przyszłość 
z ukazaniem konsekwencji dalszego trwania w grzechu i złu lub wskazaniem na 
błogosławieństwo, które związane jest z podjęciem nawrócenia; oraz wyjściem 
poza sens, jaki nadaje przesłaniu prorok25. Według niego, Jubileuszowy Akt 
można zaliczyć do takiego prorockiego znaku. Ukazał on bowiem społeczny 
podział Polaków, a także postępującą laicyzację oraz brak żywej wiary u wielu 
osób. W końcowej części można natomiast dostrzec nakreślony obraz przyszło-
ści – pełnej błogosławieństwa, jeśli będzie ona związana z Bogiem lub „budzą-
cej strach, jeśli zostanie Go pozbawiona”26.

W końcowej części Jubileuszowego Aktu biskupi zamieścili taką oto frazę: 
„Oto Polska w 1050. rocznicę swego chrztu uroczyście uznała królowanie Jezu-
sa Chrystusa”27. Biskupi wspomnieli także wprost o tym, że zawierzają władzy 
Chrystusa Pana wszystkich tych, którzy zboczyli z drogi wiary i dalecy są od 
Boga oraz Jego Kościoła. Hierarchowie wystąpili w roli przedstawicieli całego 
narodu, a sam akt wraz z jego treścią mógł zostać odebrany jako pewnego ro-
dzaju symbol bądź rytuał, mający na celu zwrócenie uwagi na pilną potrzebę 
odbudowy jedności wśród Polaków lub jako próba zawłaszczenia przez Kościół 
katolicki kategorii narodu polskiego. 

Faktem jest, że w Polsce wciąż postępuje szeroko pojmowany proces seku-
laryzacji lub, jak wolą niektórzy, proces dechrystianizacji. W ostatnich latach 
dość drastycznie spadła liczba osób systematycznie praktykujących wiarę kato-
licką; osób chodzących do Kościoła czy też uczestniczących w szkolnej kate-
chezie. Statystyki i liczne badania opinii publicznej w tej kwestii są niezaprze-
czalne28. Polska coraz bardziej staje się krajem o charakterze laickim. Rośnie 

24  Tamże, s. 79.
25  Tamże.
26  Tamże.
27  Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 28 

(2016), s. 107.
28  Według badań przeprowadzonych przez ISKK, obecnie odsetek osób uczestniczących w nie-

dzielnej Eucharystii wynosi 36,7%, to o 3,3% mniej niż w roku 2012, gdzie dominicantes 
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liczba tych, którzy deklarują się jako osoby niewierzące oraz tych, którzy nie 
zgadzają się z nauką głoszoną przez Kościół29. Oznak postępującej laicyzacji 
w Polsce można by wymieniać jeszcze wiele. W obecnej sytuacji społecznej 
w Polsce nie można już mówić o tym, że „Polak = katolik”30. W takim wypad-
ku głos biskupów przemawiający w imieniu całego narodu wydaje się, jak pi-
sze Grabowski „uzurpacją”31. Przychylając się do opinii Grabowskiego, należy 
stwierdzić, że w tym przypadku kategoria narodu została „zawłaszczona” przez 
polski episkopat. Takie przedstawienie sprawy w społeczności, opierającej się 
na zasadach demokratycznych, może budzić opór oraz stanowczy sprzeciw. 
Brak jest w tym Akcie odniesienia do osobistej decyzji Polaków, wypływającej 
z głębokiej wiary oraz namysłu nad tym, co zawiera ów akt w swojej treści. 
Możliwe, że hierarchowie wyszli z założenia, że jeżeli większość obywateli de-
klaruje się jako katolicy, to można potraktować ogół społeczeństwa jako ludzi 
wierzących, w których imieniu można by składać deklaracje dotyczące przyję-
cia panowania i władzy Jezusa Chrystusa. Nie wzięto jednak pod uwagę tego, 
że, jak zostało to już wspomniane wcześniej, obraz Polaka katolika nie zawsze 
odpowiada rzeczywistości i obrazowi współczesnego społeczeństwa32. 

wynosiło 40%. Por. Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego SAC, Annuarium Statisticum Ec-
clesiae in Polonia AD 2018, Warszawa 2018, s. 36

29  Wielu katolików nie zgadzając się z oficjalną wykładnią Kościoła, np. w kwestiach rozwiązy-
wania małżeństwa, zapłodnienia in vitro, stosowania antykoncepcji, chciałoby zmiany stanowi-
ska w tej kwestii na bardziej liberalne. Zob. Centrum Badania Opinii Publicznej, Oczekiwane 
zmiany w nauczaniu Kościoła, Warszawa 2015, s. 4-10.

30  Model Polaka – katolika głęboko zakorzeniony jest w historii i mentalności narodu polskie-
go. Polska przez wielu nazywana była bastionem katolicyzmu oraz przedmurzem chrześci-
jaństwa na wschodzie Europy. Od początku istnienia struktur państwowych, wiara katolicka 
zajmowała istotne miejsce w przestrzeni publicznej oraz prywatnej większości obywateli nad-
wiślańskiego kraju. Katolicyzm stał się elementem nadającym w pewnym stopniu tożsamość 
wielu Polakom. Obraz Polaka – katolika wyklarował się w XVII w. Był to czas, w którym 
Rzeczypospolita prowadziła wojny z Rosją oraz Szwecją. Kraje te reprezentowały wyznania 
niekatolickie – prawosławie oraz luteranizm. Mocne powiązanie wiary katolickiej z polsko-
ścią miało wówczas wymiar ściśle polityczny, mniej natomiast religijny. Kolejnym etapem, 
który przyczynił się do ugruntowania tego stereotypu, był czas rozbiorów Polski. Wiara ka-
tolicka stała się gwarantem oraz nośnikiem tożsamości narodowej, była także odbierana jako 
element stanowiący o przynależności do narodu. Wyznanie rzymskokatolickie uznawane było 
za rys charakterystyczny Polaków. Wiara katolicka bardzo wyraźnie sprzeciwiała się także pra-
wosławiu oraz protestantyzmowi, które próbowano narzucać mieszkańcom Rzeczypospolitej 
w ramach dokonywanych rozbiorów. Kolejnym momentem w dziejach Polski, który znacząco 
wpłynął na ukształtowanie obrazu Polaka – katolika był czas okupacji hitlerowskiej oraz ko-
munistycznego zniewolenia. Wiara była wtedy wprost używana do antykomunistycznej walki 
o wolność i suwerenność Polski. Por. Polak – katolik, [w:] Podręczna encyklopedia PWN,  
A. Krupa [red.], Warszawa 2002, s. 664.

31  T. Grabowski, Intronizacja, s. 79. 
32  Tamże.
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Stereotyp bądź, mówiąc dokładniej, figura Polaka, który równocześnie jest 
katolikiem, to obraz, który w pewnej mierze jest aktualny, ale nie obejmuje 
już całego polskiego społeczeństwa. O aktualności istnienia tożsamości katolic-
kiej wśród wielu Polaków mogą świadczyć bardzo liczne przykłady, takie jak: 
uroczyste poświęcenia samochodów, autobusów czy budynków użyteczności 
publicznej; głośne protesty prowadzące do odwołania występu zespołu Behe-
moth w Poznaniu i innych miastach, który to zespół prezentuje w swojej dzia-
łalności artystycznej postawę jawnie antychrześcijańską33. Wpływ omawianej 
figury Polaka – katolika widać także w przestrzeni edukacji, gdzie krytykowane 
są pomysły wprowadzenia tzw. edukacji seksualnej; z ostrym sprzeciwem spo-
tkały się także pomysły oraz projekty ustaw rządowych dotyczących związków 
partnerskich34. Większość społeczeństwa polskiego deklaruje swoją przynależ-
ność do Kościoła oraz wiary katolickiej. Jednak, gdy wyjdzie się poza sferę 
deklaracji i spojrzy na praktykę oraz konkretne życie Polaków, deklarowane 
wartości nie mają przełożenia na codzienność, o czym świadczą wyżej przyto-
czone statystyki obrazujące religijność Polaków. To właśnie wskazuje na pew-
nego rodzaju wyczerpanie formuły stawiającej automatycznie znak równości 
pomiędzy Polakiem i katolikiem. Lech M. Nijakowski we wstępie do artykułu 
zatytułowanego Polak – katolicki poganin zawarł kontrowersyjną tezę: „Tak 
jak istnieje w Polsce antysemityzm bez Żydów, tak istnieją Polacy – katolicy 
bez »prawdziwych katolików«”35. Wskazał on tym samym na pewnego rodzaju 
fasadowość oraz brak głębi w przeżywaniu przez współczesnych ludzi wiary 
katolickiej. Według niego figura Polaka – katolika zeświecczyła się, tracąc coś 
tym samym ze swojej oryginalności36. 

Drugim argumentem przemawiającym za tym, że biskupi przywłaszczyli so-
bie kategorię narodu, byłby wspomniany na początku ekskluzywizm, rozumiany 
tu jako zawężenie społeczności narodowej jedynie do osób wierzących. Naród 
staje się dobrem, które nie jest osiągalne i możliwe dla ogółu, lecz jest w posia-
daniu uprzywilejowanej grupy – w tym przypadku katolików. Takie spojrzenie 
na sprawę wyklucza z kategorii narodu osoby wyznające inną wiarę, ateistów 
oraz agnostyków. Lista osób mogących czuć się wyłączonymi z tej ważnej ka-
tegorii, jaką jest naród, jest o wiele dłuższa. Adam Szostkiewicz wskazał na 
tkwiące w akcie intronizacyjnym potencjalne niebezpieczeństwo ekskluzywi-
stycznego pojmowania społeczności narodowej przez Kościół katolicki. Szost-
kiewicz napisał: „W intencji kościelnej chodzi o akt religijny, ale są podstawy, 
by się obawiać, że intronizacja w Krakowie nabierze znaczenia aktu polityczno-

33  Presja ma sens! Koncert Behemotha w Poznaniu został odwołany, http://www.wpolityce.pl 
[dostęp: 10.01.2019].

34  Zob. M. Duch-Dyngosz, Do kogo należy ta tożsamość?, „Znak” 11 (2014), s. 6.
35  L.M. Nijowski, Polak – katolicki poganin, „Znak” 11 (2014), s. 20.
36  Por. tamże.
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-państwowego i przyczyni się do dalszych podziałów w społeczeństwie, które 
przecież nie składa się z samych katolików, ale na przykład też protestantów”37. 

Do powyższych zarzutów odniósł się ks. Tomasz Jaklewicz. Przyznał, że 
nie można stawiać znaku równości pomiędzy narodem a ludźmi wierzącymi, 
stwierdził, że „wspólnota narodowa nie jest tożsama ze wspólnotą wiary, czyli 
Kościołem”38. Jednak, zdaniem Jaklewicza, trzeba zwrócić uwagę na kontekst, 
w jakim dokonano proklamacji Jubileuszowego Aktu, a mianowicie na jubile-
usz 1050. chrztu państwa polskiego. Dlatego też odwołano się do szeroko ro-
zumianej wspólnoty narodowej, której tożsamość nierozerwanie zespolona jest 
z chrześcijaństwem. Podkreślił on, że ta prawda w żadnej mierze nie stanowi 
naruszenia praw osób deklarujących inną wiarę niż katolicka lub osób niewie-
rzących. Jaklewicz zaznaczył także, że Polacy, będący jednocześnie katolikami, 
mają prawo do tego, by prosić Wszechmogącego Boga o to, by Jego Syn Jezus 
Chrystus był nieustannie obecny w życiu i dziejach Polski, która tak wiele Mu 
zawdzięcza. 

3. Zarzut wprowadzania państwa teokratycznego

W debacie publicznej dotyczącej kwestii związanych z ideą intronizacyjną 
podniesiono zarzut, że Polska poprzez przyjęcie panowania Chrystusa stanie 
się w praktyce państwem teokratycznym, gdzie suwerenem nie będzie już – jak 
do tej pory – naród, lecz sam Bóg. Wraz z tymi obawami pojawiło się również 
pytanie, czy wizja Rzeczypospolitej jako teokracji nie jest przesadzona i nie 
jest wynikiem nieuzasadnionych lęków oraz fobii, niektórych środowisk zajmu-
jących się tą kwestią. Zazwyczaj są to środowiska przeciwne idei intronizacji 
oraz Kościołowi jako takiemu. Wydaje się, że wspomniane obawy przed zapro-
wadzeniem w Polsce rządów typowo teokratycznych nie mają jednak pokrycia 
w rzeczywistości. 

Teokracja w Encyklopedii Katolickiej określona została jako „typ ustroju 
społecznego, w którym władza, także polityczna, należy do stanu kapłańskiego 
lub duchowych nauczycieli danej wspólnoty religijnej, także forma sprawowa-
nia władzy postrzeganej (niekiedy z osobą władcy) jako czynniki boski i sa-
kralny, wywodzonej od Boga, poszukującej w teologii politycznej uzasadnienia 
(legitymizacji) samego faktu panowania”39. Na innym miejscu można przeczy-

37  A. Szostkiewicz, W listopadzie „intronizacja Chrystusa”.  Szostkiewicz: Polska pod rządami 
PiS staje się katolickim państwem narodu polskiego, http://www.tokfm.pl [dostęp: 10.01.2019].

38  T. Jaklewicz, Uznajemy Twe panowanie, Jezu Chryste, „Gość Niedzielny” 47 (2016), s. 20.
39  J. Bartyzel, Teokracja, [w:] Encyklopedia Katolicka, E. Gigilewicz [red.] , t. XIX, Lublin 2013, 

s. 652.
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tać, że teokracja jest dosłownie „panowaniem Boga”40, natomiast Roger Scruton 
w swoim Słowniku myśli politycznej podaje, że „dosłownie to »rządy Boga«, 
lecz w obiegowym rozumieniu »rządy księży«”41.

Zwolennicy stanowiska mówiącego, o tym, że Polska poprzez Jubileuszo-
wy Akt stanie się teokracją uważają, że suwerenem w kraju przestał być naród, 
a miejsce króla zajął Chrystus. W niektórych komentarzach na temat introni-
zacji, pojawiło się znane średniowieczne powiedzenie Augustus mortuus est, 
habemus novum Augustum! (Umarł król, niech żyje król!)42. Według Bogny 
Drozdek, ta słynna fraza, od 19 listopada 2016 roku ma swoją polską parafrazę, 
głoszącą: „»Umarł prezydent, niech żyje król«!”43. W myśl tego hasła, władza 
świecka obumarła, ustępując miejsca władzy nadprzyrodzonej – władzy same-
go Boga. W takiej sytuacji podmiotem władzy jest Stwórca, którego ktoś musi 
reprezentować. W myśl założeń ustroju teokratycznego, reprezentantami Boga 
mieliby być kapłani bądź inni, którzy zostali przez Niego wybrani i namaszcze-
ni do sprawowania władzy nad całym ludem. 

Przez wiele osób prezydent RP Andrzej Duda jest uważany za kogoś, kto 
został w sposób szczególny wybrany przez Boga do sprawowania władzy w Jego 
imieniu. Ksiądz Ludwik Nowakowski w artykule dotyczącym intronizacji, wyja-
śnił, na czym miałoby polegać to szczególne wybraństwo głowy państwa.  Zda-
niem tego kapłana „obecny Prezydent Polski pan Andrzej Duda jest niewątpliwie 
mężem Opatrzności Bożej dla narodu”44. Symbolicznym momentem, który mógł-
by wskazać na to, że głowa państwa jest wspomnianym już „mężem Opatrzności” 
i wybrańcem posiadającym mandat do sprawowania władzy w imieniu Boga, 
było złapanie porwanej przez wiatr konsekrowanej Hostii w trakcie VIII Święta 
Dziękczynienia45. Wielu w tym znaku dopatruje się szczególnego wskazania przez 
Boga właśnie na prezydenta Andrzeja Dudę jako na tego, który ma sprawować 
władzę z Jego woli. Niektórzy podkreślają także fakt, że w dniu 24 maja 2015 
roku, gdy Andrzej Duda został wybrany na urząd prezydenta, Kościół świętował 
uroczystość Zesłania Ducha świętego, co także miałoby stanowić szczególny znak 
od Boga, wskazujący na wybraństwo tego polityka.

Trudno jest znaleźć miejsca, w których prezydent Andrzej Duda w jakikol-
wiek sposób komentowałby, skądinąd liczne głosy i komentarze dotyczące jego 

40  Z. Chełmicki, Teokracja, [w:] Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. XXXVII-XXXVIII, War-
szawa 1913, s. 106. 

41  R. Scruton,  Słownik myśli politycznej, Teokracja, Poznań 2002, s. 405. 
42  B. Drozdek, Teokracja, czyli wczoraj pogrzeb, dziś intronizacja, http://mulierreligiosa.word-

press.com [dostęp: 12.01.2019]. 
43  Tamże.
44  L. Nowakowski, Intronizacja na 100-lecie Odzyskania Niepodległości, http://fronda.pl, [do-

stęp: 12.01.2019]. 
45  Tamże. 
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wybrania i namaszczenia przez Boga. Brak jest wypowiedzi wskazujących na to, 
że prezydent RP powołuje się na mandat pochodzący od Boga, który czyniłby 
zeń wykonawcę władzy w imieniu i zastępstwie Stwórcy. Faktem jest, że głowa 
państwa polskiego otwarcie przyznaje się do swojej wiary i religijności, jednak 
nie uważa się on za kogoś, kto w imieniu Boga ma zaprowadzać ustrój teokra-
tyczny w Rzeczpospolitej. Ukazywanie więc prezydenta Andrzeja Dudy jako 
osoby zrzekającej się swoich prerogatyw na rzecz Boga, mający tym samym 
aspiracje do zaprowadzenia w Polsce teokracji, jest nieprawdą. Jubileuszowy 
Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana, w którego proklamacji brał on udział, 
też nie miał na celu zmiany ustroju z demokratycznego na ustrój teokratyczny, 
gdzie władzę mieliby sprawować kapłani bądź osoby cieszące się namaszcze-
niem płynącym od Boga. Polscy biskupi w komentarzu do Jubileuszowego Aktu 
stanowczo podkreślili, że „celem aktu nie jest zapewnienie doczesnej władzy 
czy dostatku […]. Akt ten […] nie może stanowić nadużycia Najświętszego 
Imienia Jezus do osiągania celów doczesnych […]”46. 

Analizując cechy ustroju teokratycznego i zestawiając je z obecną sytuacją 
panującą w Polsce, trudno jest traktować poważnie zarzut przeciwników dzie-
ła intronizacji, wskazujący na to, że kraj poprzez ideę intronizacji zmierza ku 
porządkowi teokratycznemu, restauracji tego ustroju, bądź takim już się stał. 
Obawy te wydają się nieuzasadnione. Do wspomnianych zarzutów oraz lęków 
odniósł się Marcin Majewski. Uważa on, że kwestii związanych z panowaniem 
Jezusa nie można rozpatrywać w kontekście chęci narzucania przez Boga czy 
przez Jego Kościół konkretnej religii lub ideologii. Zdaniem Majewskiego, 
straszenie przez przeciwników dzieła intronizacji krajem o charakterze teokra-
tycznym czy państwem wyznaniowym (na wzór państw muzułmańskich) jest 
po prostu czystą manipulacją lub przejawem ignorancji oraz braku wiedzy na 
temat tego, czego naucza Jezus Chrystus i Jego Kościół. Spoglądanie na intro-
nizację w kategoriach jakiegoś wyjątkowego namaszczenia osób sprawujących 
w Polsce władzę czy nadania im szczególnych uprawnień oraz przywilejów jest 
błędem47. Autor podkreślił także, że błędem jest patrzenie na całe dzieło introni-
zacji jako na „parasakrament naznaczający władzę boskim autorytetem”. Prze-
ciwnie, dzięki prawdziwemu przyjęciu Jezusa za Pana i Króla, tak w wymiarze 
indywidualnym, jak i społecznym, można dokonać obiektywnej oraz właściwej 
oceny władzy i jej postępowania, w świetle nauki wypływającej z Ewangelii 
oraz tego, czego naucza Kościół katolicki48.  Nie można też mówić, że poprzez 
proklamację Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa za Pana i Króla, władza 

46  Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych, Komentarz teologiczny do Jubileuszowego Aktu Przyję-
cia Jezusa za Króla i Pana, „Akta Konferencji Episkopatu Polski” 28 (2016), s. 152.

47  M. Majewski, Intronizacja Jezusa, s. 88-89. 
48  Tamże, s. 89. 
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świecka (polityczna) została oddana Chrystusowi lub osobom duchownym.  
Majewski pisze wprost, że w idei intronizacji „nie idzie ani o teokrację, bezpo-
średnie rządy Boga, ani o państwo wyznaniowe, pośrednie rządy religii, prowa-
dzące do fuzji struktur państwa ze strukturami konfesyjnymi”49. 

W gruncie rzeczy brak jest jakichkolwiek wypowiedzi, które wskazywałby 
na to, że podmiotem prawa, przez proklamację Jubileuszowego Aktu Przyjęcia 
Jezusa za Pana i Króla stał się Pan Bóg, a źródłem prawa od tej pory jest je-
dynie Ewangelia. Trudno mówić też o tym, by intronizacja miała realne konse-
kwencje w życiu społecznym narodu. Bardziej trzeba ją rozpatrywać na płasz-
czyźnie aktu symbolicznego, a nie aktu, który coś realnie zmienia.

Zakończenie

Mówienie o tym, że akt intronizacyjny przyczynia się do wprowadzenia 
w Polsce państwa wyznaniowego czy teokracji jest nieuzasadniony. Brak jest 
jakichkolwiek dowodów czy wypowiedzi, które mogłyby potwierdzić taki stan 
rzeczy. Są one bardzo często niepoważne i niemające nic wspólnego z rzeczy-
wistością wypowiedzi. Polska jest republiką, w której panuje ustrój demokra-
tyczny. Intronizacja nie rości sobie w żaden sposób praw do zmiany ustroju 
w państwie, nie chce też tym samym nadawać szczególnych praw i przywilejów 
osobom duchownym czy wiernym Kościoła Rzymskokatolickiego. Debata pro-
wadząca do wniosków, że Kościół w Polsce poprzez akt intronizacyjny chce 
przejąć realną władzę, jest często wynikiem nieuzasadnionych obaw czy lęków 
w tej kwestii, a także przejawem narracji antykościelnej. Natomiast zarzut mó-
wiący, że Kościół dopuścił się zawłaszczenia kategorii narodu lub wykluczenia 
kogoś z tej kategorii, jest trudny do jednoznacznej oceny ze względu na różne 
interpretacje problemu. 

Streszczenie

Idea intronizacji Chrystusa Króla jest problemem bardzo złożonym i wręcz nie-
możliwym do jednoznacznej oceny. Można jednak na nią spojrzeć jak na wydarzenie 
niezwykłe i wręcz przełomowe. Tematem niniejszego artykuły jest ukazanie zarzutów 
z jakimi musiało się zmierzyć dzieło intronizacji Chrystusa Króla w Polsce oraz ich 
krytyczna ocena. W opracowaniu zostały wyodrębnione trzy główne zarzuty wobec idei 
intronizacyjnej: zarzut tworzenia państwa katolickiego, zarzut zawłaszczenia kategorii 
narodu przez zwolenników intronizacji oraz zarzut zaprowadzania porządku teokratycz-
nego w Polsce. Powyższe argumenty oponentów tego dzieła i prowadzone wokół nich 

49  Tamże. 
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dyskusje doprowadziły to tego, że w społeczeństwie polskim odważono się na nowo 
podjąć dyskurs dotyczący miejsca religii w przestrzeni publicznej. Brak jest jednak rze-
telnego uzasadnienia ukazującego zasadność powyższych zarzutów w debacie publicz-
nej. Niejednokrotnie argumentacja przeciwników dzieła intronizacji Chrystusa Króla 
ukazywana jest w kategoriach lęków lub obaw, które mało mają wspólnego z rzeczową 
dyskusją na ten temat.

Słowa kluczowe: Intronizacja, Chrystus Król, państwo, państwo wyznaniowe, teokra-
cja, naród, prezydent

Abstract

Allegations against the idea of enthronement of Christ the King. 
Critical approach

The idea of enthronement of Christ the King is a very complex problem and im-
possible to unambiguously assess. However, you can look at it as an unusual and even 
groundbreaking event. The subject of this article is to show the charges against which 
the work of enthronement of Christ the King in Poland had to face and their critical 
assessment. Three main accusations against the idea of enthronement were elaborated 
in the study: the accusation of forming a Catholic state, the accusation of appropriating 
the category of the nation by supporters of enthronement and the charge of establishing 
theocratic order in Poland. The above arguments of the opponents of this work and di-
scussions around them led to the fact that the Polish society was dared to take up a new 
discourse regarding the place of religion in public space. However, there is no solid 
justification showing the legitimacy of the above allegations in the public debate. Often 
the arguments of the opponents of the work of the enthronement of Christ the King are 
presented in terms anxiety or fear, which have little to do with a substantive discussion 
on this subject.

Keywords: Enthronement, Christ the King, state, confessional state, theocracy, nation, 
president
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Ingerencje Wydziału do Spraw Wyznań 
w Zielonej Górze w funkcjonowanie 

seminariów duchownych Kościoła gorzowskiego 
w latach 1946-1972 

Wstęp

Ingerencja władz komunistycznych w życie Kościoła w powojennej Pol-
sce odbywała się w wielu wymiarach. Miała ona miejsce także za pośrednic-
twem ówczesnej administracji państwowej. W jej skład wchodziła między 
innymi administracja wyznaniowa, która kierowała się zasadami dalekimi od 
bezstronności światopoglądowej. Struktury administracji wyznaniowej, począt-
kowo umieszczone w różnych organach władzy2, od 1950 r. skoncentrowały 
się w Urzędzie ds. Wyznań3 i jego referatach, a następnie w wydziałach tereno-
wych. Jednym z nich był Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze. 

Przywołana wyżej ustawa z 19 kwietnia 1950 r. do szeroko pojętego zakre-
su obowiązków administracji wyznaniowej zaliczała „sprawy stosunku Państwa 
do wyznań wchodzące dotychczas do zakresu działania Ministra Administra-

1  Dariusz Mazurkiewicz – ks. dr, adiunkt w Katedrze Teologii Praktycznej na Wydziale Teolo-
gicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, e-mail: d.mazurkiewicz@diecezjazg.pl.

2  W ramach tworzenia powojennej administracji państwowej w 1945 r. powstał Departament 
Wyznaniowy w Ministerstwie Administracji Publicznej. Jednak na terenach Ziem Zachodnich 
i Północnych jego działalność od 13 września 1945 r. do 11 stycznia 1949 r. była ograniczona 
przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych. W sprawach wyznaniowych Ziem Zachodnich i Pół-
nocnych Departament Wyznaniowy Ministerstwa Administracji Publicznej musiał konsultować 
się z Departamentem Administracyjnym Ministerstwa Ziem Odzyskanych. K. Jabłoński, Or-
ganizacja i kompetencje państwowej administracji wyznaniowej w PRL. „Zeszyty naukowe 
UJ, Studia Religiologica” 8 (1984) z. 12, s. 35-37. Ponadto sprawy wynikające ze stosunku 
państwa do Kościoła na terenie gorzowskiej administracji kościelnej prowadzone były przez 
Wydział Społeczno–Polityczny Ekspozytury Wojewódzkiej w Gorzowie Wlkp. i analogiczne 
wydziały w powiatach.

3  Ustawa z dnia 19 kwietnia 1950 r. o zmianie organizacji naczelnych władz państwowych w za-
kresie gospodarki komunalnej i administracji publicznej, Dz. U. z 1950 r., Nr 19 poz. 156.
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cji Publicznej”, jednak jej prawdziwym zadaniem było zarówno nadzorowa-
nie, a w konsekwencji zwalczanie Kościoła katolickiego oraz innych wyznań. 
Z tego powodu w zakresie jej zainteresowań leżała również działalność niż-
szych i wyższych seminariów duchownych.

Na terenie gorzowskiej administracji kościelnej podległej Wydziałowi do 
Spraw Wyznań w Zielonej Górze istniało Wyższe Seminarium Duchowne w Go-
rzowie Wlkp. erygowane w dniu 27 października 1947 r.4. We wrześniu 1952 r. 
na skutek interwencji władz państwowych trzy pierwsze roczniki zostały prze-
niesione do budynków pocysterskiego klasztoru w Gościkowie, a w lipcu 1961 
r. zostały tam przeniesione pozostałe roczniki alumnów5. Ponadto na terenie 
gorzowskiej administracji kościelnej podległej Wydziałowi do Spraw Wyznań 
w Zielonej Górze istniało jeszcze Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie 
Wlkp. założone w 1946 r. i zlikwidowane przez władze państwowe w 1960 r. 
oraz Niższe Seminarium Duchowne we Wschowie założone w 1947, a w 1956 
r. oficjalnie rozwiązane przez władze kościelne z powodu małej liczby zgła-
szających się kandydatów6. Wszystkie te seminaria znajdowały się w świetle 
zainteresowań zielonogórskiej administracji wyznaniowej. 

Zaprezentowany w artykule zakres chronologiczny badań nad nadzorem 
administracji wyznaniowej nad seminariami duchownymi z jednej strony jest 
ograniczony powstaniem w 1946 r. Niższego Seminarium Duchownego w Go-
rzowie Wlkp., a z drugiej strony rokiem 1972, kiedy to administracja kościelna 
ze stolicą w Gorzowie uległa podziałowi na diecezje: gorzowską, szczecińską 
i koszalińską, przez co określenie Kościół gorzowski zostało ograniczone do 
granic nowej Diecezji Gorzowskiej. 

1. Nadzór nad działalnością 
Wyższego Seminarium Duchownego 

W początkowym okresie po zakończeniu działań wojennych, pomimo trwa-
jącego do października 1956 r. terroru stalinowskiego, władze państwowe nie 
ingerowały w jawny sposób w funkcjonowanie seminariów duchownych. Oczy-

4  Zob. D. Śmierzchalski-Wachocz, Dzieje Seminarium Duchownego w Gorzowie-Paradyżu w la-
tach 1947-2017, [w:] Księga Jubileuszowa 70-lecie Wyższego Seminarium Duchownego w Go-
rzowie Wlkp. i Paradyżu, D. Mazurkiewicz [red.], Paradyż 2017, s. 27-30.

5  Zob. Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze na temat przeniesienia Wyższe-
go Seminarium Duchownego Kurii Gorzowskiej z Gorzowa Wlkp. do Gościkowa, Archiwum 
Państwowe w Zielonej Górze teczki Wydziału do Spraw Wyznań (dalej APZG WdSW) sygn. 
3207, s. 11-14.

6  Faktycznie to Seminarium przestało funkcjonować już w 1951 r., zob. G. Wejman, Organizacja 
Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnich i Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1972, Szczecin 
2007, s. 332-336.
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wiście nie oznaczało to braku zainteresowania z jej strony tą częścią aktywno-
ści duszpasterskiej Kościoła, z tym, że działania władz koncentrowały się na 
zdobywaniu nieformalnych wpływów w instytucjach kościelnych i utrudnianiu 
funkcjonowania placówek zajmującej się nauczaniem młodzieży i formowa-
niem przyszłych duszpasterzy. Nie oznaczało to oczywiście pozostawieniem tej 
materii poza formalnym zainteresowaniem władz państwowych. 

Plany objęcia szkolnictwa kościelnego, a zwłaszcza seminariów duchow-
nych nadzorem ze strony „czynników państwowych”, pojawiły się już na posie-
dzeniu władz PZPR w dniu 16 czerwca 1953 r.7. Temat ten został również pod-
jęty na odprawie kierowników referatów do spraw wyznań szczebla wojewódz-
kiego, która odbyła się w Warszawie w dniu 19 grudnia 1953 r. Postawiono tam 
sobie za zadanie zapoznanie się z programami nauczania w seminariach oraz 
użycie wpływów, by „wykłady o Polsce Współczesnej miał ksiądz pozytywny, 
najlepiej intelektualista wnoszący ideologię swojej grupy”. Ponadto uznano, że 
należy zająć się obsadą profesorów, a zwłaszcza urzędu rektora. Stwierdzono 
także, że: „Używane w seminariach skrypty i wykłady muszą być opracowy-
wane przez projektowaną Komisję Duchownych i Świeckich przy Urzędzie do 
Spraw Wyznań”8. Zalecenia te, z powodu zaistniałych zmian politycznych, nie 
zostały od razu wprowadzone w życie.

Prawdziwie zmasowany atak ze strony władz komunistycznych na semina-
ria nastąpił dopiero pod koniec lat 50–tych. Był on jednym z elementów poli-
tyki PZPR odchodzenia od „październikowej odwilży”. Pierwszą jego odsło-
ną był list, jaki 12 października 1959 r. wystosował premier J. Cyrankiewicz 
do Episkopatu Polski9. Zakomunikował w nim, że Ministerstwo Oświaty oraz 
Urząd do Spraw Wyznań będą odtąd sprawować nadzór nad wyższymi i niż-
szymi diecezjalnymi i zakonnymi seminariami duchownymi. W ślad za listem 
w dniu 29 grudnia 1959 r. zostało wydane zarządzenie, na mocy którego kurato-
ria oświaty i wydziały do spraw wyznań wojewódzkich rad narodowych zostały 
uprawnione zarówno do wizytowania seminariów, jak i wydawania zarządzeń 
powizytacyjnych10. W zarządzeniu władze państwowe powołały się co prawda 

 7  L. Zygner, Katolickie szkolnictwo wyższe w Polsce w latach 1948–1956 (zarys problematyki 
badawczej), „Czasy Nowożytne” 4 (1999) t. 6, s. 320. 

 8  Protokół z odprawy kierowników referatów do spraw wyznań szczebla wojewódzkiego w Urzę-
dzie do Spraw Wyznań w Warszawie w dniu 19 grudnia 1953 r., P. Raina, Kościół w PRL. 
Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 1 lata 1945–1959, Poznań 
1994, (dalej  KPRL 1), s. 452.

 9  List Premiera J. Cyrankiewicza do Episkopatu Polski z dnia 12 października 1959 r. w sprawie 
wprowadzenia nadzoru Państwa nad seminariami duchownymi, Archiwum Akt Nowych, teczki 
Urzędu do spraw Wyznań (dalej AAN UdSW), sygn. 97/1, s. 3.

10  Zob. Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 1959 r. wydane w porozumieniu z Urzę-
dem do Spraw Wyznań w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi, APZG WdSW, sygn. 
2899, s. 1.
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na ustawę z dnia 11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach na-
ukowych i wychowawczych11, ale jednocześnie nie wymieniły żadnego konkret-
nego przepisu, który by pozwalał na wykonywanie nadzoru nad seminariami 
duchownymi. Wynikało to faktu, że w przywołanej ustawie przepisu takiego 
nie było, a odniesienie do przedwojennej ustawy miało jedynie stworzyć pozory 
praworządności.

Działania władz wzbudziły stanowczy protest Episkopatu, który listem se-
kretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego odpowiedział, że: „Wprowadzenie 
nadzoru (...) Episkopat musi uważać jako mieszanie się Państwa w najbardziej 
wewnętrzne sprawy Kościoła, jakimi są przygotowania aspirantów do kapłań-
stwa”12. Jednocześnie biskupi oświadczyli, że nie zamierzają zastosować się do 
zarządzenia nie mającego oparcia w obowiązującym prawie. 

Władze państwowe zdawały sobie sprawę z nielegalności swoich działań, 
ale bez zważania na protesty strony kościelnej, starały się znaleźć umocowania 
prawne dla swojej decyzji, argumentując przy tym, że ich zamiarem jest jedynie 
ingerencja w przedmioty świeckie oraz w zagadnienia społeczne i polityczne 
wykładane w seminariach13. Jednak już niecały rok później, w związku z wi-
zytacją w Seminarium w Gorzowie Wlkp., Urząd do Spraw Wyznań uznał, że: 
„Byłoby wskazane, by zwizytowano następujące przedmioty: Katolicka etyka 
społeczna, Teologia pastoralna, (...) Prawo”14. Jako przyczynę nadzoru władze 
państwowe podawały przy tym „wysoce niewłaściwą atmosferę panującą w se-
minariach duchownych”15.

Prawdziwe intencje działania władz były zupełnie inne. Odczytać je można 
z referatu Urzędu do Spraw Wyznań, wygłoszonego w 1961 r. na spotkaniu 
z lektorami Komitetu Centralnego: „W ten sposób przybliżamy się do momen-
tu, w którym władze państwowe stopniowo osiągną całkowitą kontrolę nad 
seminariami duchownymi. Wychowywać będą księży w duchu poszanowania 
władzy ludowej, w duchu również przekonań socjalistycznych, to niewątpliwie 
umacniać będzie ruch księży postępowych, a i ważnym jest również oddziały-

11  Dz. U. z 1932 r., Nr 33 poz. 343.
12  List Sekretarza Episkopatu do Premiera J. Cyrankiewicza z dnia 20 października 1959 r. z od-

powiedzią na pismo w sprawie wprowadzenia nadzoru nad Seminariami Duchownymi. AAN 
UdSW, sygn. 97/1, s. 7.

13  Zob. List Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego do Sekreta-
rza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego z dnia 30 grudnia 1959 r. w sprawie nadzoru państwo-
wego nad seminariami duchownymi, AAN UdSW, sygn. 97/1, s. 10-14.

14  Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zie-
lonej Górze z dnia 27 grudnia 1960 w sprawie przeprowadzenia wizytacji w Wyższym Semina-
rium Duchownym w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW, sygn. 2901, s. 35.

15  List Premiera J. Cyrankiewicza do Episkopatu Polski z dnia 12 października 1959 r. w sprawie 
wprowadzenia nadzoru Państwa nad seminariami duchownymi, AAN UdSW, sygn. 97/1, s. 3.
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wanie księży na zewnątrz na samych parafiach, a przecież zależy nam na tym, 
aby ich oddziaływanie dla socjalizmu było jak najbardziej korzystne”16. 

Pierwsze seminaria, w oparciu o bezprawne zarządzenie, zwizytowano 
w lutym i marcu 1960 r.17 Seminarium w Gorzowie Wlkp. początkowo oparło 
się wizytacji przewidzianej na 11 marca 1960 r. W tym dniu do Wydziału Teo-
logicznego w Gorzowie Wlkp., Wydziału Filozoficznego w Gościkowie oraz 
do Niższego Seminarium w Gorzowie Wlkp. przybył kierownik Wydziału do 
Spraw Wyznań w Zielonej Górze Stanisław Jabłoński oraz kierownik Oddzia-
łu Szkolnictwa Licealnego Kuratorium Okręgu Szkolnego Jan Brzózka. Wobec 
sprzeciwu wyrażonego przez biskupa Jerzego Strobę inspektorzy zrezygnowali 
z wizytacji ograniczając się jedynie do gróźb słownych18 i sporządzenia notatki 
dla Urzędu do Spraw Wyznań. W odwecie władze komunistyczne odłożyły przy 
tym rozpatrywanie wniosków dotyczących prawa do własności nieruchomości 
kościelnych na Ziemiach Zachodnich oraz stosowania ulg podatkowych19. 

Jednak największą konsekwencją oporu wobec nielegalnej próby wizytowania 
Seminarium oraz skutkiem powstałego w tym czasie konfliktu o Dom Katolicki 
w Zielonej Górze20 było postanowienie skomasowania Seminarium w jednym 
budynku w Gościkowie21. W związku z tym opracowano plan jego przeniesienia 
i zagospodarowania budynków w Gorzowie Wlkp. wraz z wyznaczeniem osób 
odpowiedzialnych za przeprowadzenie eksmisji. Zajęcie budynków odbyło się 
w lipcu 1961 r., a zamieszkujący je dotychczas profesorowie i alumni Wydziału 
Teologicznego zostali przeniesieni do pocysterskiego obiektu w Gościkowie22. 

16  Referat Urzędu do Spraw Wyznań o aktualnych stosunkach między państwem a Kościołem, P. 
Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–1989, t. 2 lata 
1950–1975, Poznań 1995, (dalej KPRL 2), s. 66-67.

17  Chronologia wydarzeń dotyczących wprowadzenia i zrealizowania nadzoru nad WSD, AAN 
UdSW sygn. 125/646, s. 235.

18  „My zwracając się do rektora oświadczyliśmy jeszcze raz, że milicyjnie wizytacji nie będzie-
my przeprowadzać, a tylko naszym zwierzchnikom złożymy odpowiednie sprawozdanie, że 
ks. rektor przeszkodził nam w spełnieniu naszych obowiązków służbowych w myśl przedsta-
wionej delegacji służbowej wystawionej zgodnie z zarządzeniem Ministra Oświaty i za to bie-
rze odpowiedzialność na siebie”, Notatka Kierownika Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej 
Górze S. Jabłońskiego z 1961 r. na temat wizytacji w Seminariach Duchownych w Gorzowie 
Wlkp. i Gościkowie, APZG WdSW sygn. 3206, s. 6-8.

19  Zob. Notatka Urzędu do Spraw Wyznań z 1960 r., KPRL 2, s. 39-40.
20  Zob. T. Dzwonkowski, Wydarzenia zielonogórskie w 1960 r., Zielona Góra 2017, s. 87-101.
21  Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do Urzędu do Spraw 

Wyznań z dnia 1 lipca 1965 r. w sprawie WSD w Gościkowie, APZG WdSW sygn. 3207, s. 86.
22  Zob. Plan przejęcia budynków zajmowanych przez Wydział Teologiczny Diecezjalnego Semi-

narium Duchownego w Gorzowie Wlkp. i zlokalizowania całości w Diecezjalnym Seminarium 
Duchownym w Gościkowie (pow. Świebodzin), APZG WdSW sygn. 3208, s. 54-56; Plan dal-
szych czynności administracyjnych oraz zagospodarowania przejętych obiektów i ich zasiedle-
nia w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW sygn. 3208, s. 16-18.
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Była to decyzja całkowicie bezprawna, bowiem rzeczone budynki zostały prze-
kazane Wyższemu Seminarium Duchownemu w styczniu 1947 r. w trwały zarząd 
i użytkowanie na okres 50 lat przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych, stąd de-
cyzja ta nie mogła być uchylona przez Wydział Spraw Lokalowych Prezydium 
MRN. Argumenty prawne Kurii gorzowskiej nie zostały jednak wzięte pod uwa-
gę, co świadczy o tym, że zabór budynków był aktem odwetu władz państwowych 
za opór Kościoła gorzowskiego wobec prób nadzoru23.

Zanim jednak nastąpiło zajęcie budynków seminaryjnych w Gorzowie 
Wlkp., nastąpiło, strona kościelna złagodziła swój opór, próbując nie dopuścić 
do nasilenia represji. W związku z tym pozwoliła na przeprowadzenie wizytacji. 
Doszło do niej dwukrotnie, w dniach 13-22 czerwca24 oraz 22 listopada 1960 
r.25 Wizytatorzy zwracali przede wszystkim uwagę na warunki lokalowe, kadrę 
nauczycielską, stan majątkowy, prawdziwość danych podawanych w sprawoz-
daniach do kuratorium oświaty oraz starali się pozyskać opinie kleryków na 
temat profesorów i życia seminaryjnego26. 

Wraz z obowiązkiem poddania się wizytacjom władz państwowych, na 
wyższe seminaria duchowne nałożono obowiązek przekazywania szczegóło-
wych rocznych sprawozdań z działalności. Sprawozdanie składało się z siedmiu 
części i zawierało: liczbę kursów, alumnów i ich wykształcenie przez WSD, na-
stępnie zestawienie liczbowe personelu pedagogicznego i ich tygodniowy przy-
dział godzin lekcyjnych w roku szkolnym, przydział czynności na rok szkolny 
dla wszystkich pracowników, zestawienie liczbowe pracowników służby zdro-
wia, administracji i obsługi, pochodzenie społeczne alumnów, dane wyliczające 
liczbę alumnów korzystających ze stołówki i tygodniowy plan zajęć naukowych 
i wychowawczych27.

Takie działania władz komunistycznych powodowały stanowczy protest 
Episkopatu28. Powoływał się on przede wszystkim na zapisy ustawy z dnia 

23  Protokół rozprawy odbytej w dniu 17 lipca 1961 r. przed Miejską Komisją Lokalową przy 
Prezydium MRN w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW sygn. 3208, s. 35-36.

24  Chronologia wydarzeń dotyczących wprowadzenia i zrealizowania nadzoru nad WSD, AAN 
UdSW sygn. 125/646, s. 237. 

25  Notatka z wizytacji przeprowadzonej w Wydziale Teologicznym WSD w Gorzowie Wlkp. w dniu 
22 listopada 1960 r., APZG WdSW sygn. 3206, s. 68-69.

26  Protokoły sprawozdawcze z wizytacji Wyższych Seminariów Duchownych, AAN UdSW sygn. 
125/655; zob. Z. Kowalczuk, Nadzór państwowy nad wyższymi seminariami duchownymi 
w Polsce w latach 1960-1961 na przykładzie Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie 
Wielkopolskim, „Studia Zachodnie” 15 (2006) nr 6, s. 246-248.

27  Sprawozdania do kuratorium z działalności WSD w Gościkowie z dnia 15 października 1961 
r., AAN UdSW sygn. 125/642, s. 554-563.

28  Zob. List Episkopatu do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachel-
skiego z dnia 16 stycznia 1960 r. w sprawie nadzoru państwa nad seminariami duchownymi, 
AAN UdSW sygn. 97/1, s. 15-19.
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11 marca 1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wycho-
wawczych29 wskazując, że jej przepisy nie dotyczą seminariów duchownych 
i w praktyce nigdy nie były one poddane kontroli państwa oraz na przepisy 
ustawy z dnia 22 lutego 1937 r. o prywatnych szkołach wyższych30. Nadzór nad 
seminariami Prymas nazwał wręcz: „próbą upokorzenia Kościoła i poniżenia 
duchowieństwa w oczach Społeczeństwa”31. 

Brak ustępstw ze strony rządu spowodował, że Episkopat sformułował zasa-
dy postępowania wobec władz przy próbie sprawowania nadzoru. Wyraził zgo-
dę na udostępnianie dokumentów z natury jawnych oraz wykazu dni wolnych 
od nauki. Jedynie pod presją władz dopuszczał wizytację przedmiotów świec-
kich, a stanowczo sprzeciwił się wizytacji przedmiotów filozoficzno-teologicz-
nych oraz nakazał sprzeciwianie się próbom usuwania profesorów32. Jednocze-
śnie wykazując bezprawność działań władz, Episkopat apelował o zawieszenie 
wizytacji i rozpatrzenie problemu na Komisji Wspólnej33. 

Pomimo sprzeciwu władz kościelnych, kuratoria i wydziały do spraw wy-
znań w dalszym ciągu dokonywały wizytacji34, a sprawę nadzoru uznały za bez-
dyskusyjną35. Zdając sobie jednak sprawę z braku podstaw prawnych dla tego 
typu działalności władze komunistyczne dążyły do zmiany obowiązującego 
ustawodawstwa. Ponadto, przez cały okres działalności wojewódzkie wydzia-
ły wyznaniowe, w tym także Wydział w Zielonej Górze, starały się wpływać 
na młodzież maturalną w celu odciągnięcia jej od wstąpienia do seminarium. 
W jednym ze sprawozdań zawarto dyspozycję: „Sprawa kandydatów do WSD 
musi być rozeznana w trakcie przygotowań młodzieży do matury przez kadrę 
pedagogiczną i inspektorów oświaty, aby z miejsca przeciwdziałać próbom 
zgłaszania się do seminarium”36.

29  Dz. U. z 1932 r., Nr 33 poz. 343.
30  Dz. U. z 1937 r., Nr 13 poz. 89.
31  List Prymasa S. Wyszyńskiego do I Sekretarza KC PZPR W. Gomułki z dnia 25 marca 1960 r. 

w sprawie nadzoru państwa nad seminariami duchownymi, AAN UdSW sygn. 97/1, s. 20-21.
32  Memoriał Episkopatu o zasadach postępowania w związku z zarządzeniem Premiera Rządu 

PRL o nadzorze nad seminariami duchownym, AAN UdSW sygn. 97/,1 s. 29.
33  List Episkopatu do Rządu PRL z dnia 17 listopada 1960 r. w sprawie wizytacji państwowych 

w seminariach duchownych, AAN UdSW sygn. 97/1, s. 25-26.
34  Wizytacje w Wyższym Seminarium Duchownym w Gościkowie przeprowadzono w dniach 14 

stycznia i 7 lutego 1961 r.
35  Zob. Pismo Pełnomocnika Rządu do spraw Stosunków z Kościołem do Episkopatu Polski 

z dnia 23 stycznia 1961 r., AAN UdSW sygn. 97/1, s. 30.
36  Informacja Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 3 grudnia 1965 r. o działalno-

ści i zadaniach polityki wyznaniowej na terenie województwa zielonogórskiego, APZG WdSW 
sygn. 2951, s. 7.



82

Dariusz Mazurkiewicz

W dniu 15 lipca 1961 r. została uchwalona ustawa o rozwoju systemu 
oświaty i wychowania37. W art. 39 ust. 1 znalazło się unormowanie, w myśl 
którego: „szkoły, placówki oświatowe, wychowawcze, opiekuńczo – wycho-
wawcze i inne zakłady lub placówki szkolne mogą być prowadzone (...) tylko 
na określonych przez niego zasadach i warunkach i pod jego nadzorem”. Usta-
wa nie wymieniała przy tym wprost seminariów duchownych, jako jednostek 
podległych jej działaniu, jednak podporządkowanie to znalazło się w wydanym 
prawie cztery lata później zarządzeniu Ministra Oświaty38. W paragrafie 18 zna-
lazło się postanowienie, że: „przepisy zarządzenia, z wyjątkiem paragrafu 17, 
dotyczą również seminariów i szkół duchownych”.

Czas pomiędzy ustawą a zarządzeniem władze dalej wykorzystywały do 
wizytowania seminariów, starając się przy tym rozszerzać ich zakres poprzez 
wizytacje przedmiotów teologicznych. W Seminarium w Gościkowie odbyły 
się one 15 marca39 i 7 listopada 1962 r. oraz 6 listopada 1963 r. i 22 stycznia 
1964 r.40. Już podczas wizytacji w Gorzowie Wlkp. w dniu 14 stycznia 1961 
r. wizytatorzy chcieli być obecni na wykładach z katolickiej etyki społecznej, 
teologii pastoralnej, medycyny pastoralno-pedagogicznej i prawa kanoniczne-
go, argumentując to stwierdzeniem, że przedmioty te „przygotowują księdza do 
pracy wśród społeczeństwa wierzącego”. Rektor Seminarium nie zgodził się na 
wizytację tych przedmiotów. Udzielił jej dopiero 19 stycznia bp W. Pluta z za-
strzeżeniem, że pracownicy Kuratorium Oświaty i administracji wyznaniowej 
nie powinni wizytować tych przedmiotów41. 

37  Dz. U. z 1961 r., Nr 32 poz. 160.
38  Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 26 lutego 1965 r. w sprawie zasad i warunków prowa-

dzenia niepaństwowych szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, M. P. z 1965 
r., Nr 13 poz. 48. Prace nad zarządzeniem rozpoczęto zaraz po uchwaleniu ustawy. Pierwszy 
jego projekt znajdujący się w aktach Urzędu do Spraw Wyznań pochodzi z 1962 r. Zob. Pro-
jekt zarządzenia Ministra Oświaty w sprawie zasad i warunków prowadzenia niepaństwowych 
szkół i innych placówek oświatowo – wychowawczych, AAN UdSW sygn. 125/659, s. 1-7.

39  Notatka z wizytacji przeprowadzonej w Wydziale Teologicznym WSD w Gościkowie w dniu 15 
marca 1962 r., APZG WdSW sygn. 3207, s. 1-5.

40  Podczas tej wizytacji oprócz przedstawicieli Wydziału do Spraw Wyznań i Kuratorium Okręgu 
Szkolnego byli jeszcze obecni: przedstawiciel Wydziału Finansowego oraz Wydziału Budow-
nictwa, Urbanistyki i Architektury. Celem ich obecności było: „uzyskanie danych o dochodach 
seminarium, kontrola księgowości, wyjaśnienie sprawy stołówki, zaległości podatkowe i czyn-
szowe, księga inwentarzowa”, „uzyskanie dokładnego rozeznania sytuacji lokalowej, warun-
ków sanitarnych, higienicznych, sporządzenie planu (szkicu) pomieszczeń i obiektu. Notatka 
z wizytacji przeprowadzonej w WSD w Gościkowie w dniu 22 stycznia 1964 r., APZG WdSW 
sygn. 3207, s. 51.

41  Notatka z wizytacji przeprowadzonej w Wydziale Teologicznym WSD w Gorzowie Wlkp. w dniu 
14 stycznia 1961 r., APZG WdSW sygn. 3206, s. 76-78. Jednak podczas kolejnej inspekcji 
w dniu 7 lutego 1961 r. przedmioty te nie były wizytowane. Notatka z wizytacji przeprowa-
dzonej w Wydziale Teologicznym WSD w Gorzowie Wlkp. w dniu 7 stycznia 1961 r., APZG 
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Należy zauważyć, że Urząd do Spraw Wyznań nie był zadowolony ze spo-
sobu przeprowadzania wizytacji przez pracowników Wydziału do Spraw Wy-
znań w Zielonej Górze. Zastrzeżenia budził przede wszystkim zbytni pośpiech 
w przeprowadzaniu wizytacji, „co pociąga za sobą z konieczności daleko idą-
cą powierzchowność i formalność prowadzonych wizytacji”. W związku z tym 
Urząd zalecał, żeby hospitacje były przeprowadzane „bardziej gruntownie” 
i obejmowały większą ilość przedmiotów42. Ponadto Urząd nakazał, żeby wi-
zytatorzy nie ograniczali się do wysłuchania wykładów, ale również sprawdzi-
li treść podręczników i skryptów, przeprowadzali rozmowy z alumnami, „by 
w ten sposób nie tylko od strony czysto formalnej, ale faktycznie zorientować 
we właściwym klimacie wychowawczo – ideologicznym”43.

W wyniku ratyfikowania przez Polskę w 1964 r. Konwencji Paryskiej z dnia 
15 września 1960 r. w Sprawie Zwalczania Dyskryminacji w Dziedzinie Oświa-
ty44 nastąpiła zmiana stanowiska Episkopatu w kwestii nadzoru nad seminaria-
mi. Na jej podstawie w dniu 28 grudnia 1964 r. sekretarz Episkopatu wystoso-
wał list do Rady Ministrów, w którym zakomunikował, że Kościół „nie dopuści 
do żadnej kontroli seminariów, łącznie z hospitacją tzw. przedmiotów świec-
kich” oraz, że: „wszelkie ustawy i zarządzenia sprzeczne z Konwencją utraciły 
ważność i nie mogą już stanowić podstaw do jakiejkolwiek ingerencji Państwa 
w sprawy nauczania religii i seminariów”45. Polecono też rektorom seminariów, 
aby nie wyrażali zgody na dalsze wizytacje46.

 Taka decyzja Episkopatu spowodowała gwałtowne reakcje władz. 
W dniu 22 lutego 1965 r. dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań skierował pismo 
do sekretarza Episkopatu, w którym poinformował, że Konwencja w niczym 

WdSW sygn. 3206, s. 86-90. Także podczas jednej z wizytacji w Warszawie w 1963 r. przed-
stawiciel Urzędu do Spraw Wyznań zakomunikował: „rok temu wizytatorzy mogli zadowolić 
się połowiczną wizytacją, lecz teraz to im nie wystarcza”. List Sekretarza Episkopatu bpa Z. 
Choromańskiego do Ministra Oświaty W. Tułodzińskiego z dnia 9 grudnia 1963 r. w sprawie 
nadzoru władz państwowych nad seminariami duchownymi, AAN UdSW sygn. 97/1, s. 33.

42  „W seminarium w Gościkowie należy zwrócić baczną uwagę na takie przedmioty jak Apo-
logetyka, Historia Kościoła, Wstęp do Filozofii, Historia Filozofii, Misjologia, Teodycea, Fi-
lozofia Moralna, a w Gorzowie – nie wolno pominąć Etyki Społecznej, Teologii morskiej 
[sic!], Prawo państwowe, Prawo kościelne, Teologia pastoralna. Należy też zorientować się 
w tematyce prowadzonych w czwartek seminariów dla kursu IV i V.” Pismo Urzędu do Spraw 
Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze z dnia 15 marca 
1961 w sprawie wizytacji WSD w Gorzowie i Gościkowie, APZG WdSW sygn. 3206, s. 91-92. 

43  Tamże.
44  Dz. U. z 1964 r., Nr 40 poz. 268.
45  Pismo Sekretarza Episkopatu Polski do bpa Z. Choromańskiego do Rady Ministrów z dnia 28 

grudnia 1964 r. w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi., AAN UdSW sygn. 97/1, 
s. 35-38.

46  Zob. Pismo Sekretarza Konferencji Episkopatu Polski do rektorów WSD z dnia 9 stycznia 
1965 r., AAN UdSW sygn. 97/1, s. 39.
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nie narusza praw państwa do nadzoru nad seminariami i jednocześnie postawił 
zarzut, że wystąpienia sekretarza Episkopatu są nawoływaniem do naruszania 
porządku prawnego47. W odpowiedzi Prymas wyraził nadzieję, że władze PRL 
cofną represyjne akty prawne i wydadzą nowe, zgodne z Konwencją48. Sprze-
ciw wobec działania władz wyraziła również Stolica Apostolska polecając Pry-
masowi S. Wyszyńskiemu, by przeciwstawił się „wielkim krzywdom strzegąc 
praw Kościoła”, a wobec rządu wyraziła nadzieję, że położy kres inspekcjom 
w seminariach49.

W związku z takim stanowiskiem Stolicy Apostolskiej i Episkopatu rektor 
Seminarium w Gościkowie nie dopuścił do wizytacji w dniach 19 lutego50 i 24 
kwietnia 1965 r., również w 1966 r. wizytacji już nie przeprowadzono51. Powo-
dem tego była także stanowcza postawa Kurii gorzowskiej. W jej efekcie Wy-
dział postulował zastosowanie represji w postaci poboru alumnów do wojska 
oraz likwidację Seminarium52. Warto tu przytoczyć argumentację Wydziału: 
„likwidacja seminarium jest jedynie możliwym i słusznym posunięciem wymie-
rzonym przeciwko kierownictwu Seminarium i hierarchii diecezji gorzowskiej, 
za wyraźne przeciwstawienie się i nieprzestrzeganie zarządzeń i przepisów 
państwowych (...). W szczególności uwypukliło się to w niedopuszczeniu do 
wizytacji i w toku rozmów prowadzonych z Rektorem Seminarium. Ponad-
to znalazło to wyraz w zakazie wydanym przez Kurię księżom diecezjalnym 
w sprawie prowadzenia ksiąg inwentarzowych, opłacania czynszu, zawierania 
umów dzierżawnych, umów o nauczanie religii, składania sprawozdań z działal-
ności punktów katechetycznych oraz ich rejestracji”53. Zdaniem władz likwida-
cja Seminarium nie sprawiłaby większych trudności, z powodu jego położenia 
„daleko od większych skupisk miejskich” oraz możliwości przekwaterowania 
personelu seminaryjnego po parafiach i domach zakonnych. Do likwidacji Se-

47  Zob. Pismo Dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań T. Żabińskiego do Sekretarza Episkopatu bpa 
Z. Choromańskiego z dnia 22 lutego 1965 r., AAN UdSW sygn. 97/1, s. 40-43.

48  Pismo kard. S. Wyszyńskiego do Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 marca 1965 r. w sprawie 
zwalczania dyskryminacji w szkołach, AAN UdSW sygn. 97/1, s. 44-48; zob. Pismo Episko-
patu Polski do Premiera J. Cyrankiewicza z dnia 12 marca 1965 r. dotyczące „Konwencji 
w sprawie zwalczania dyskryminacji w dziedzinie oświaty”. AAN UdSW sygn. 97/1, s. 49-54.

49  List Świętej Kongregacji do Spraw Seminariów i Uniwersytetów do Biskupów Ordynariuszy 
w Polsce z dnia 14 maja 1965 r., AAN UdSW sygn. 97/1, s. 62-63.

50  Notatka z wizytacji przeprowadzonej w WSD w Gościkowie w dniu 19 lutego 1965 r., APZG 
WdSW sygn. 3207, s. 70-71.

51  Wizytacje wyższych seminariów duchownych w latach 1960-1966, AAN UdSW sygn. 138/56, 
s. 1.

52  Sprawozdanie z działalności Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze za 
rok 1966, APZG WdSW sygn. 2936, s. 10.

53  Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do Urzędu do Spraw 
Wyznań z dnia 1 lipca 1965 r. w sprawie WSD w Gościkowie, APZG WdSW sygn. 3207, s. 88.
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minarium jednak nie doszło, głównie w wyniku powołania w styczniu 1967 
r., w ramach Komisji Wspólnej, Podkomisji do Spraw Seminariów, w ramach 
której próbowano osiągnąć porozumienie zabezpieczające prawo Kościoła do 
prowadzenia formacji duchownych.

W toku jej prac Episkopat był skłonny do wydania zgody na inspekcję przed-
miotów innych niż teologiczne, ale bez uprawnień państwa do wydawania zarzą-
dzeń powizytacyjnych, z kolei strona rządowa była gotowa na wyrażenie zgody 
na niewizytowanie przedmiotów teologicznych, ale nie chciała rezygnować z wy-
dawania zarządzeń powizytacyjnych54. Komisja była bliska ustalenia regulaminu 
inspekcji państwowych w seminariach. Projekt, z wniesionymi w dniu 12 maja 
1967 r. poprawkami biskupa B. Dąbrowskiego, zakładał zgodę na wgląd władz 
państwowych w nauczanie przedmiotów świeckich oraz na to, żeby nauczanie 
i wychowanie w wyższych seminariach duchownych było zgodne z zasadami 
Konstytucji PRL55. Ostatecznie zebrania podkomisji nie doprowadziły do żad-
nych ustaleń, a jej ostatnie posiedzenie odbyło się 15 maja 1967 r.56

Z chwilą powołania komisji ustał w zasadzie aktywny nadzór nad wyższymi 
seminariami duchownymi, ale władze państwowe nie przestały rozważać moż-
liwości kontrolowania ich działalności. Jeszcze w grudniu 1971 r. w notatce 
Urzędu do Spraw Wyznań na temat działalności seminariów duchownych we 
wnioskach uznano, że należałoby: 

„1) rozważyć możliwość wzmocnienia podstawy prawnej nadzoru nad semi-
nariami duchownymi, która by praktycznie nie dopuszczała do uchylania się od 
realizacji obowiązujących w tej dziedzinie przepisów, 2) rozważyć, czy na pod-
stawie wzmocnionych przepisów prawnych nie można by przystąpić do likwidacji 
niektórych seminariów duchownych w celu usunięcia niepożądanego społecznie 
przerostu ich sieci, 3) opracować wielostronny program przeciwdziałania akcji re-
krutacyjnej do seminariów duchownych, 4) powołać międzyresortowy zespół, który 
by dokonał: ustalenia kierunków, metod i środków przeciwdziałania rekrutacji do 
seminariów duchownych, określenia form nadzoru nad seminariami duchownymi, 
opracowania wniosków dotyczących sieci seminariów duchownych...”57. 

Propozycje te nie znalazły przełożenia na normy prawne, co nie oznacza, że 
władze komunistyczne nie starały się w różny sposób utrudniać funkcjonowanie 
seminariów duchownych, w tym Seminarium w Gościkowie.

54  A. Mezglewski, Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi w okresie Polski 
Ludowej, „Studia z prawa wyznaniowego” 7 (2005), s. 92.

55  Zob. Projekt regulaminu nadzoru państwowego nad WSD, AAN UdSW sygn. 97/1, s. 77-78.
56  Zob. Notatka z posiedzenia podkomisji przygotowującej projekt regulaminu w sprawie nadzo-

ru państwowego nad WSD z dnia 15 maja 1967 r., AAN UdSW sygn. 97/1, s. 79-84.
57  Notatka Urzędu do Spraw Wyznań w sprawie nadzoru nad seminariami z grudnia 1971 r., 

AAN UdSW sygn. 125/646, s. 13.
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Ostatecznie formalny nadzór nad wyższymi seminariami duchownymi ustał 
w roku 197958, ale ustanawiające go akty prawne nie zostały odwołane. Pomimo 
starań Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze, by nadzór doprowadził 
do spadku powołań i uformowania księży posłusznych władzy ludowej, Kościół 
gorzowski nie pozwolił na zbytnią ingerencję w funkcjonowanie Seminarium.

2. Służba wojskowa alumnów

Jednym z aspektów ingerowania władz komunistycznych w funkcjonowa-
nie seminariów duchownych był pobór alumnów do od odbywania zasadniczej 
służby wojskowej. Głównym celem rozpoczęcia poboru alumnów był zamiar 
odciągnięcia ich od powołania kapłańskiego, a w przypadku niepowodzenia 
tego zamierzenia, ich ideologiczna indoktrynacja, pozwalająca na wykorzysta-
nie ich w przyszłości jako księży legitymizujących niesprawiedliwy system spo-
łeczno-polityczny59. 

Powoływanie alumnów do wojska było złamaniem przez stronę rządową 
„Porozumienia” z dnia 14 kwietnia l950 roku, które w punkcie 4 zawierało za-
pewnienie: „Realizując ustawę o służbie wojskowej, władze wojskowe będą 
stosowały odroczenia dla alumnów seminariów duchownych w celu umożliwie-
nia im ukończenia studiów, zaś księża po wyświęceniu i zakonnicy po złożeniu 
ślubów nie będą powoływani do czynnej służby wojskowej, lecz będą przeno-
szeni do rezerwy z zakwaterowaniem do służby pomocniczej”. Ponadto zgodnie 
z ustawą o powszechnym obowiązku wojskowym z dnia 4 lutego 1950 r.60 
alumnów zaliczano do tzw. „ponadkontyngentowych” i każdego roku na mocy 
zarządzenia Ministra Obrony Narodowej bez poddawania badaniu lekarskiemu 
zwalniano od służby wojskowej61. Nie znaczy to jednak, że władze nie inte-
resowały się alumnami seminariów w kontekście powoływania ich do wojska. 
Wręcz przeciwnie, w dniu 4 czerwca 1955 r. wydały uchwałę – początkowo 
tajną – w sprawie rejestracji duchownych i zakonników62. Na jej podstawie 
Departament Wojskowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wydał w dniu  
26 czerwca 1956 r. zarządzenie, w którym polecił wydziałom wojskowym przy 
prezydiach wojewódzkich rad narodowych przeprowadzenie w porozumieniu 
z wydziałami i referatami do spraw wyznań oraz za zgodą właściwych prezy-

58  A. Mezglewski. Nadzór państwowy nad katolickimi seminariami duchownymi, s. 93.
59  A. Lesiński. Wojskowa służba alumnów w PRL, „Czasy Nowożytne” 4 (1999) t. 6, s. 324.
60  Dz. U. z 1950 r., Nr 6 poz. 46.
61  Zob. Zarządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 14 czerwca 1958 r. o poborze z 1958 r., 

M. P. z 1958 r., Nr 48 poz. 282.
62  Uchwała Rady Ministrów nr 399 z dnia 4 czerwca 1955 r. w sprawie wojskowej rejestracji 

duchownych i zakonników, M. P. z 1956 r., Nr 51 poz. 573.
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diów rad narodowych rejestrację uczniów seminariów duchownych podlegają-
cych rejestracji, przed rozpoczęciem ferii letnich lub zaraz po ich ukończeniu63.

Powoływanie alumnów do wojska zostało zapoczątkowane w roku 1959. 
Podstawą prawną stała się dla władz komunistycznych ustawa z dnia 30 stycz-
nia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym64, która nie przewidywała 
odroczeń z racji pobierania nauki w seminarium. Pomimo tego w tym roku za-
niechano poboru alumnów z Wyższego Seminarium Duchownego w Gorzowie 
Wlkp. w zamian za zgodną z oczekiwaniami władz działalność ordynariusza 
biskupa W. Pluty. 

Pierwsi alumni z gorzowskiego Seminarium zostali powołani do wojska 
w roku 1960. Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze sporządził w dniu 
17 października listę 50 osób, z których Wojskowe Komendy Rekrutacyjne po-
wołały 29 alumnów. Ponadto WKR-y w Gorzowie Wlkp. i Sulechowie powołały 
również alumnów spoza listy. Warto tu przytoczyć przykład, który wskazuję na 
bałagan organizacyjny w pierwszym okresie poboru alumnów. Wśród kleryków 
przewidzianych do powołania przez WKR w Sulechowie znalazł się również ks. 
Jan Szczepańczyk. Nie był on ujęty na liście sporządzonej przez Wydział, ale 
znajdował się w wojskowej ewidencji. W ostateczności nie został on powołany, 
ale przykład ten pokazuje brak współdziałania pomiędzy wojskiem a Wydzia-
łem w początkowym okresie powoływania alumnów do służby wojskowej65.

Tak liczny pobór z WSD w Gorzowie Wlkp. i Gościkowie spowodowany 
był brakiem – zdaniem Wydziału - „postawy propaństwowej” Kurii gorzow-
skiej w sporze o Dom Katolicki w Zielonej Górze i pozostawieniu na stanowi-
sku proboszcza w Zielonej Góry ks. K. Michalskiego, kapłana nieprzychylnie 
nastawionego do władz państwowych. Nie odniosły przy tym skutku prośby 
biskupa W. Pluty o odroczenie poboru składane do Ministra J. Sztachelskiego, 
Przewodniczącego Prezydium WRN w Zielonej Górze J. Lembasa i kierowni-
ka Wydziału do Spraw Wyznań S. Jabłońskiego66. W kolejnym roku do służ-

63  Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN w Zie-
lonej Górze z czerwca 1956 r. w sprawie wojskowej rejestracji duchownych i zakonników, 
APZG WdSW sygn. 2898, s. 89; Pismo Wydziału do Spraw Wyznań przy Prezydium WRN 
w Zielonej Górze do oddziałów wojskowych przy prezydiach powiatowych i miejskich rad 
narodowych i miast stanowiących powiaty miejskie z dnia 30 czerwca 1956 r. w sprawie woj-
skowej rejestracji duchownych i zakonników, APZG WdSW sygn. 2898, s. 90.

64  Dz. U. z 1959 r., Nr 14 poz. 75.
65  Notatka Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze dotycząca przebiegu akcji powołania 

alumnów WSD do służby wojskowej w 1960 r., APZG WdSW sygn. 2994, s. 72-73.
66  Stało się tak pomimo obietnic Przewodniczącego Prezydium WRN, że zwróci się do władz 

wojskowych o odroczenie powołania alumnów. Notatka służbowa z rozmowy Przewodniczą-
cego Prezydium WRN w Zielonej Górze Jana Lembasa przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 
1960 r. z biskupem W. Plutą i Wikariuszem Generalnym ks. Sygnatowiczem, APZG WdSW 
sygn. 2994, s. 69-70.
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by wojskowej powołano 48 alumnów, ale po interwencji przedstawicieli Kurii 
w Zielonej Górze i w Warszawie, dokonano odroczeń. Jednocześnie Minister J. 
Sztachelski zagroził, że jeżeli powtórzą się takie wydarzenia jak w Zielonej Gó-
rze przy konflikcie o Dom Katolicki, to powołania zostaną wznowione i będzie 
ich coraz więcej67.

W Seminarium w Gościkowie próbowano również unikać skierowań na ko-
misję wojskową poprzez częstą zmianę adresów alumnów, względnie wymel-
dowywanie się ich z Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jordanowie68 
w okresie każdego poboru do wojska. Sytuację taką umożliwiał fakt, że pra-
cownica prowadząca sprawy meldunkowe w Prezydium GRN, będąc w bliskich 
kontaktach z Seminarium, przekazywała informacje o terminach poborów oraz 
ułatwiała częste wymeldowywanie i zameldowywanie alumnów. Na skutek in-
terwencji Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze i IV Wydziału Komen-
dy Wojewódzkiej MO, Wydział Spraw Wewnętrznych Prezydium PRN w Świe-
bodzinie dokonał kontroli w GRN w Jordanowie, w wyniku której doprowa-
dził do zwolnienia przychylnej Seminarium pracownicy, a nową ostrzegł przed 
podobnymi praktykami. Jednocześnie w wyniku kontroli ksiąg meldunkowych 
władze wojewódzkie stwierdziły, że 8 alumnów jest niezameldowanych, a 14 
figuruje w księgach meldunkowych, mimo że od roku nie przebywa w Semina-
rium69. Ponadto Wydział postulował ukaranie rektora oraz alumnów uchylają-
cych się od służby wojskowej. Do nałożenia kar ostatecznie nie doszło, jednak 
Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze, dążył do wcielenia do wojska 
jak największej liczby alumnów. W październiku 1966 r. z WSD w Gościkowie 
do służby wojskowej powołanych zostało 6 alumnów, a w grudniu tegoż roku 
48, ale po interwencji biskupa W. Pluty w Warszawie i Zielonej Górze pobór 
tych alumnów odwołano. Jednak już w czerwcu 1967 r. powołano 28 alumnów 
i w tym wypadku interwencja biskupa W. Pluty nie odniosła skutku70.

Początkowo alumni byli wcielani do różnych jednostek wojskowych na te-
renie całego kraju. Szybko jednak zrezygnowano z tej metody, ponieważ wy-
wierali oni pozytywny wpływ na kadrę zawodową i żołnierzy. Niepowodzeniem 
zakończył się także pomysł powoływania alumnów do służby w jednostkach 
karnych71. Od 1964 r. utworzono tak zwane kompanie kleryckie. Były one zlo-

67  Notatka z konferencji księży przeprowadzonych dnia 26 stycznia 1961 r. w Zielonej Górze 
i dnia 27 stycznia 1961 r. w Gorzowie Wlkp. APZG WdSW sygn. 3215, s. 7.

68  Wyższe Seminarium Duchowne w Gościkowie podlegało pod Gromadzką Radę Narodową 
w Jordanowie.

69  Notatka służbowa Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Górze z dnia 12 lipca 1967 r., APZG 
WdSW sygn. 2953, s. 114.

70  Wykaz alumnów WSD diecezjalnych wcielonych do wojska jesienią 1966 r. i 1967 r., AAN 
UdSW sygn. 125/597, s. 1.

71  T. Fitych, Służba wojskowa alumnów w PRL, „Chrześcijanin w świecie” 24 (1994) nr 1, s. 121.
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kalizowane w Gdańsku, Opolu i Szczecinie – Podjuchach. W 1965 r. kompania 
z Gdańska została przeniesiona do Bartoszyc, a kompania z Opola do Brzegu. 
W kolejnym roku wszystkie trzy kompanie zostały przekształcone w samodziel-
ne jednostki wojskowe ratownictwa terenowego72. Limit alumnów ustalany był 
z góry przez Urząd do Spraw Wyznań. Pobór przeprowadzany był czasem tak 
bezwzględnie, że na żądanie Urzędu zabierano do wojska nawet alumnów z ka-
tegorią zdrowia „C”73.

Do zasadniczych przyczyn powodujących powoływanie studentów semi-
nariów do wojska należały: negatywna – zdaniem Urzędu do Spraw Wyznań 
– postawa władz diecezjalnych, niedopuszczanie do wizytacji i niewykonywa-
nie zarządzeń powizytacyjnych oraz subiektywnie pojmowana niezadowalająca 
atmosfera wychowawcza w seminarium. System szkolenia i wychowania alum-
nów zastosowany przez władze państwowe ukierunkowany był na utrudnianie 
życia religijnego i poddawanie ich antykościelnej i ateistycznej propagandzie. 
Zmuszano alumnów do wstępowania do Kół Młodzieży Wojskowej lub analo-
gicznych Drużyn Służby Socjalistycznej uzależniając od tego udzielanie urlo-
pów, przepustek i awansów. Wobec alumnów odnoszących się niechętnie do 
„propozycji” przełożonych stosowano szykany i groźby, a czasami nawet kary 
dyscyplinarne74.

Od 1963 r. czyniono alumnom oficjalne propozycje, że w przypadku odej-
ścia z seminarium zostaną natychmiast zwolnieni z wojska i będą przyjęci bez 
egzaminów na wybrane studia wyższe z zapewnionym wysokim stypendium75. 
Takie propozycje były również składane alumnom po zakończeniu służby woj-
skowej, byli oni nękani przez Służbę Bezpieczeństwa, która groźbami, szanta-
żem bądź próbami przekupstwa starała się zmusić alumnów do odejścia z se-
minarium. Protesty w tej sprawie, składane przez rektora Seminarium w Go-
ścikowie ks. Gerarda Dogiela, kierowane do pracowników Wydziału do Spraw 
Wyznań w Zielonej Górze traktowane były jednak jako bardzo subiektywne 
i przesadzone76.

72  A. Lesiński, Służba wojskowa kleryków w PRL 1959-1980, Olsztyn 1995, s. 39.
73  List Prymasa S. Wyszyńskiego do Ministra Obrony Narodowej Marszałka M. Spychalskiego 

w sprawie powoływania alumnów do służby wojskowej, KPRL 2, s. 320.
74  Zob. A. Lesiński, Wojskowa służba alumnów, s. 321-325.
75  Tamże, s. 322.
76  „dyskryminowanie naszych alumnów trwa od kilku lat w czasie, gdy odbywają oni służbę 

wojskową. Poddaje się alumnów różnorodnym szykanom, namawia się by porzucili stan ka-
płański obiecując złote góry. Wszyscy wiedzą u nas, a nawet wie o tym dobrze ludność Go-
ścikowa, że Urząd Bezpieczeństwa prowadzi rozmowy z alumnami, ciągle się ich wzywa, 
szykanuje, grozi, namawia do różnych rzeczy proponując przyjęcie pieniędzy od 500 do 1000 
zł. Nachodzi się ich w własnych domach, gdy wyjeżdżają na ferie, grozi się ich rodzicom, 
obiecuje, że będą mogli być przyjęci na każdy uniwersytet, gdzie tylko będą chcieli, jeśli 
opuszczą Seminarium. Wszyscy znają pracownika tego urzędu Madalińskiego, który godzi-
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W dniu 21 listopada 1967 r. uchwalono ustawę o powszechnym obowiązku 
obrony PRL77, która podobnie jak wcześniejsza ustawa z 1959 r. o powszech-
nym obowiązku służby wojskowej nie przewidywała odroczeń z racji pobie-
rania nauki w seminarium. Władze komunistyczne liczyły, że takie działania 
wywołają dezorganizację programową i dydaktyczną oraz będą instrumentem 
nacisku wobec sprzeciwu Kościoła dotyczącego nadzoru nad seminariami.

Protesty Episkopatu wobec nowej ustawy przez długi czas pozostawały bez-
skuteczne78. W 1971 r. Sekretarz Episkopatu biskup B. Dąbrowski w rozmo-
wie z ówczesnym wiceprezesem Rady Ministrów Wincentym Kraśką poruszył 
sprawę służby wojskowej alumnów, uzyskując obietnicę, że problem ten zosta-
nie rozważony. Ponowne wystąpienie sekretarza Episkopatu spowodowało, że 
w 1972 r. Józef Tejchma wydał polecenie, by sprawę poboru alumnów omówić 
w podkomisji złożonej z przedstawicieli władz państwowych i Episkopatu79.

W okresie od listopada 1972 r. do grudnia 1973 r. podkomisja odbyła 6 po-
siedzeń. Pierwsze 3 posiedzenia poświęcone były omówieniu porządku dzien-
nego, który przewidywał: nadzór władz państwowych nad seminariami, sprawy 
służby wojskowej oraz sprawy podatkowe seminariów. Proponując taki porzą-
dek obrad przedstawiciele władz państwowych uzasadniali go tym, że należy na 
początku rozstrzygnąć sprawy zasadnicze, gdyż to ułatwi rozwiązywanie spraw 
szczegółowych. Przedstawiciele Episkopatu kategorycznie odrzucili pierwszy 
punkt porządku dziennego – nadzór nad wyższymi seminariami duchownymi. 
Aby nie doprowadzić do zerwania rozmów, rozpoczęto omawianie form służ-
by wojskowej alumnów. Strona kościelna przedstawiła propozycję, by aktualną 
formę służby wojskowej alumnów zastąpić wyszkoleniem w zakresie: duszpa-
sterstwa wojskowego, służby sanitarnej i samoobrony. Przeszkoleniem mieli 
być objęci alumni III i IV kursu w okresie wakacyjnym80.

Ta propozycja Episkopatu została odrzucona, ale zdając sobie sprawę z ko-
nieczności uregulowania zagadnienia, Urząd do Spraw Wyznań opracował dwa 
warianty rozwiązania sytuacji. W pierwszym, w oparciu o art. 154 ust. 2 ustawy 
o powszechnym obowiązku obrony PRL zaproponował, żeby w szkołach nie-

nami, różnymi sposobami odciąga alumnów od stanu kapłańskiego”. Relacja Kierownika Wy-
działu do Spraw Wyznań w Zielonej Górze M. Żywickiego z rozmowy z Rektorem Seminarium 
w Gościkowie ks. G. Dogielem odbytej w dniu 24 kwietnia 1965 r., APZG WdSW sygn. 3207, 
s. 80-82.

77  Dz. U. z 1967 r., Nr 44 poz. 220.
78  Zob. List Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego do Premiera J. Cyrankiewicza z dnia 

15 września 1965 r. z prośbą o cofnięcie powołania alumnów do służby wojskowej, KPRL 2, 
s. 346-347.

79  Notatka Urzędu do Spraw Wyznań dla J. Tejchmy z dnia 14 lutego 1975 r. na temat służby 
wojskowej alumnów wyższych seminariów duchownych, AAN UdSW sygn. 125/597, s. 94. 
Początkowo notatka była opracowana w dniu 27 grudnia 1973.

80  Tamże, s. 94-95.
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będących szkołami średnimi było prowadzone szkolenie młodzieży w zakresie 
przysposobienia obronnego, a po ukończeniu szkolenia w razie powołania do 
służby wojskowej alumni odbywaliby tylko połowę czasu służby przewidzianej 
w ustawie. W drugim wariancie przewidział utrzymanie dotychczasowej, dwu-
letniej formy zasadniczej służby wojskowej alumnów przy dokonaniu zmian 
w systemie szkolenia poprzez położenie większego nacisku na szkolenie sa-
nitarne, samoobrony i zasad duszpasterstwa wojskowego. Zdaniem Urzędu do 
Spraw Wyznań całkowite odstąpienie od wcielania alumnów do zasadniczej 
służby wojskowej lub odbywanie przez nich innych form szkolenia wojskowe-
go byłoby możliwe jedynie w przypadku uznania przez Kościół nadzoru pań-
stwowego nad wyższymi seminariami duchownymi81.

Żaden z wymienionych wariantów nie został jednak wprowadzony w życie, 
co więcej, od 1973 r. władze komunistyczne nie zmieniając oficjalnych postano-
wień zmniejszały stopniowo stan liczebny jednostek kleryckich. W 1973 r. prze-
stała istnieć kompania w Szczecinie, 6 lat później w Brzegu nad Odrą, a w 1980 
zlikwidowano, składający się z alumnów, Batalion Ratownictwa Terenowego 
w Bartoszycach82. Od tego roku zaprzestano powoływania studentów semina-
riów do odbywania zasadniczej służby wojskowej.

Ogółem w latach 1959–1972 przeszkolono 1800 alumnów z seminariów za-
konnych i diecezjalnych, z których 272 po odbyciu służby zrezygnowało z dal-
szych studiów w seminarium. Szczególnie dotkliwe skutki odczuło Seminarium 
gorzowskiej administracji kościelnej, bowiem - zwłaszcza w latach 60-tych – 
powoływanie znacznej ilość alumnów często uniemożliwiało normalne jego 
funkcjonowanie.

3. Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego 
w Gorzowie Wlkp.

Niższe Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp. zostało utworzone 
w dniu 4 czerwca 1946 r.83 Na początku swojej działalności, podobnie jak inne 
niższe seminaria duchowne, nie było poddane nadzorowi państwowemu. Pierw-
sze próby wprowadzenia nadzoru pojawiły się pod koniec lat 40–tych. W dniu 
12 marca 1949 r. Ministerstwo Administracji Publicznej zadecydowało, żeby do 

81  Tamże, s. 90.
82  T. Fitych, Służba wojskowa alumnów, s. 123.
83  W dokumentach i literaturze używane są także nazwy: Małe Seminarium Duchowne oraz Wy-

dział Wstępny Wyższego Seminarium Duchownego. Faktyczną działalność seminarium roz-
poczęło z dniem 1 września 1946 r. Zob. J. Sikorski, Niższe Seminarium Duchowne w Gorzo-
wie (1946-1960). Powstanie i likwidacja, „Nadwarciański Rocznik Historyczno–Archiwalny”  
13 (2006), s. 169-179.
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niższych seminariów duchownych stosować przepisy ustawy z dnia 11 marca 
1932 r. o prywatnych szkołach oraz zakładach naukowych i wychowawczych84. 
W związku z tym w 1950 r. został przygotowany dokument określający zakres 
przygotowywanego nadzoru85. Przewidywał on, że do kompetencji państwa 
będzie należało zatwierdzanie statutów niższych seminariów, ich planów na-
ukowych, programów nauczania i nominacji nauczycieli oraz kontrola nad ich 
działalnością. 

Przygotowania te nie zaowocowały żadnymi oficjalnymi zarządzeniami. 
Pomimo ich braku władze państwowe starały się wywierać wpływ na działal-
ność niższych seminariów duchownych. Kuratoria oświaty, SB i pracownicy 
wydziałów do spraw wyznań prowadzili wizytacje, mające na celu utrudnianie 
ich działalności oraz inwigilację wychowawców i uczniów. Prowadzili także 
agitację mającą na celu zakładanie na terenie seminariów organizacji młodzie-
żowych propagujących ideologię socjalistyczną86.

W 1952 r. władze komunistyczne rozpoczęły systematyczny proces likwi-
dacji niższych seminariów duchownych zakonnych87. W decyzjach likwidacyj-
nych jako przyczynę podawały brak spełnienia wymogów wynikających z usta-
wy z dnia 11 marca 1932 r.88 Kryteriów ustawowych nie stosowano jednak do 
większości seminariów diecezjalnych89. Świadczy to o bezprawności działań 
władz; dowodzi tego również fakt, że w latach 1957-1958, kiedy większość 
niższych seminariów zakonnych reaktywowało działalność, nie wymagano od 
nich spełnienia tych kryteriów90. 

84  Pismo Ministerstwa Administracji Publicznej do Ministerstwa Oświaty z dnia 12 marca 1949 
r., AAN UdSW sygn. 138/53, s. 28.

85  Zob. Notatka z dnia 10 lutego 1950 r. na temat uregulowania sprawy seminariów duchownych 
i innych zakładów teologicznych, AAN UdSW sygn. 138/53, s. 10-11.

86  A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce w latach 1944-1980. Studium historyczno 
– prawne, Lublin 2004, s. 61.

87  A. Mezglewski, Proces likwidacji seminariów duchownych w latach 1959-1963, „Studia z pra-
wa wyznaniowego” 4 (2002), s. 32; zob. tenże. Akcja likwidacyjna niższych zakonnych semi-
nariów duchownych w dniu 3 lipca 1952 r., [w]: Divina et humana. Księga Jubileuszowa w 65. 
rocznicę urodzin Księdza Profesora Henryka Misztala, A. Dębiński, W. Bar, P. Stanisz [red.], 
Lublin 2001, s. 145-157.

88  Władze powoływały się na art. 1, 2 i 13 ustawy. W rzeczywistości likwidacje odbywały się za-
równo wbrew przepisom ustawy jak i wbrew „Porozumieniu” między rządem i Episkopatem. 
Zob. List Prymasa S. Wyszyńskiego do Prezydenta B. Bieruta z dnia 7 lipca 1952 r. w sprawie 
likwidacji seminariów duchownych, KPRL 1, s. 352-356; List Prymasa S. Wyszyńskiego do 
Prezydenta B. Bieruta z dnia 16 lipca 1952 r. w sprawie likwidacji seminariów duchownych, 
KPRL 1, s. 356.

89  Zamknięto jedynie seminaria we Fromborku, Częstochowie i Sokołowie Podlaskim. Zob. List 
Episkopatu do Rady Państwa z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie likwidacji Seminariów 
Duchownych i innych wyrządzonych krzywd, KPRL 1, s. 363-364.

90  A. Mezglewski, Szkolnictwo wyznaniowe w Polsce, s. 60.
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Episkopat protestował przeciwko twierdzeniom Urzędu do Spraw Wyznań, 
że seminaria działały nielegalnie91, sprzeciwiał się również planom likwidacji 
seminariów na Ziemiach Zachodnich92. Protesty te pozostawały jednak bezsku-
teczne, bowiem na skargi kierowane na działalność Urzędu, odpowiedzi udzie-
lał sam Urząd, nie podając przy tym żadnych podstaw prawnych na poparcie 
swoich twierdzeń.

Chwilowa „odwilż” nastąpiła w roku 1957. Urząd do Spraw Wyznań w pi-
śmie do posła Stanisława Stommy zakomunikował, że: „uznając zasadę, że niż-
sze seminaria duchowne są czysto kościelnymi zakładami kształcenia aspiran-
tów do stanu zakonnego w myśl wymogów kościelnych – przełożeni zakonni 
mogą reaktywować zniesione w 1952 r. seminaria bez zwracania się do władz 
oświatowych o wyrażenie zgody”93. Jednocześnie władze państwowe odmówi-
ły niższym seminariom duchownym praw przynależnych państwowym liceom 
ogólnokształcącym94.

Zaostrzenie polityki władz komunistycznych nastąpiło już w roku 1959, kie-
dy to zarządzeniem Ministra Oświaty wydanym w porozumieniu z Urzędem 
do Spraw Wyznań wprowadzono nadzór nad wszystkimi typami seminariów 
duchownych95. Jego wykonanie powierzono pracownikom kuratoriów okręgów 
szkolnych i wydziałów do spraw wyznań prezydiów wojewódzkich rad narodo-
wych. Jako akt wewnątrzresortowy, zarządzenie nie mogło być obowiązującym 
powszechnie prawem, ale dla władz komunistycznych stanowiło podstawę do 

91  „Episkopat nie może przyjąć zarzutu, że niższe seminaria zakonne były prowadzone nielegal-
nie i że uchylały się od nadzoru Władz Państwowych – a to z racji wyżej przytoczonych (Epi-
skopat dowodził, że ustawa z 11 marca 1932 r. nie dotyczy niższych seminariów duchownych 
– przyp. autora) i dla następujących powodów: a) O istnieniu tych instytucji wychowawczych 
Władze Państwowe były poinformowane z okazji rejestracji zakonów. b) Władze Państwo-
we nigdy dotąd nie występowały urzędowo z żądaniem nadzoru i kontroli; w niektórych za-
kładach zakonnych komisje państwowe przeprowadziły przed paru miesiącami wizytacje, co 
zresztą nie uchroniło tych zakładów od likwidacji. c) Władze Państwowe nie stworzyły dotąd 
dostatecznych podstaw prawnych, które upoważniałyby do ingerencji w pracę wychowawczą 
zakonów”. List Episkopatu do Rady Państwa z dnia 12 sierpnia 1952 r. w sprawie likwidacji 
Seminariów Duchownych i innych wyrządzonych krzywd, KPRL 1, s. 363.

92  Tamże, s. 364.
93  Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do posła S. Stommy z dnia 3 kwietnia 1957 r., APZG WdSW 

sygn. 2898, s. 143.
94  Pismo Urzędu do Spraw Wyznań do Sekretarza Episkopatu bpa Z. Choromańskiego z dnia 

27 lutego 1957 r. w sprawie nadania praw państwowych liceów ogólnokształcących małym 
seminariom duchownym, APZG WdSW sygn. 2898, s. 138-139.

95  „...poleca się kuratorom okręgów szkolnych i wydziałom do spraw wyznań prezydiów woje-
wódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wydzielonych z województw) objąć nad-
zorem niższe i wyższe diecezjalne oraz zakonne seminaria duchowne wszystkich wyznań”. 
Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 1959 r. wydane w porozumieniu z Urzędem 
do Spraw Wyznań w sprawie nadzoru nad seminariami duchownymi, APZG sygn. 2899, s. 1.
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ograniczenia działalności niższych seminariów duchownych, a nierzadko rów-
nież służyło do zamykania tych instytucji. 

Taka sytuacja miała miejsce w Gorzowie Wlkp.96 Pretekstem do zamknię-
cia Niższego Seminarium Duchownego stała się odmowa przeprowadzenia wi-
zytacji w dniu 11 marca 1960 r.97 W konsekwencji Kuratorium Oświaty wysto-
sowało w dniu 25 kwietnia pismo do Niższego Seminarium żądając przedłoże-
nia dokumentacji wymaganej przy wizytacji. Pismo to zostało przekazane or-
dynariuszowi gorzowskiemu, o czym Seminarium poinformowało Kuratorium 
pismem z dnia 5 maja 1960 r. Władze komunistyczne nie zwracały uwagi na 
argumenty prawne zawarte w wyjaśnieniach Kurii gorzowskiej i Seminarium, 
bowiem decyzja o jego zamknięciu miała charakter polityczny. Świadczy o tym, 
przygotowany w Wydziale do Spraw Wyznań w Zielonej Górze, plan likwidacji 
Niższych Seminariów Duchownych w Gorzowie i Słupsku98. Zawarto w nim 
zarówno harmonogram doręczeń decyzji o ich zamknięciu jak i rozdysponowa-
no należące do nich budynki99. 

Zgodnie z założeniami administracji wyznaniowej decyzję o zamiarze za-
mknięcia Seminarium w Gorzowie Wlkp. dostarczono w dniu 2 lipca100. Na 
wyjaśnienia pozostawiono 14 dni. Było to działanie fasadowe, ponieważ żad-
ne merytoryczne wyjaśnienia nie mogły zmienić decyzji, która miała przede 

96  Na terenie gorzowskiej administracji kościelnej istniało jeszcze Niższe Diecezjalne Semina-
rium Duchowne w Słupsku, które zostało zamknięte w tym samym czasie co seminarium 
gorzowskie oraz Niższe Seminarium Duchowne w Bińczu prowadzone przez Misjonarzy Św. 
Rodziny, ale podlegały one pod Wydział do Spraw Wyznań w Koszalinie. Nadzorowi Wydzia-
łu do Spraw Wyznań w Zielonej Górze podlegało jeszcze Niższe Seminarium Duchowne we 
Wschowie i Seminarium zakonne w Obrze na terenie Diecezji Poznańskiej.

97  Informacja z przebiegu zamknięcia Niższego Seminarium Duchownego i przejęcia budynków 
przez Prezydium MRN w Gorzowie Wlkp. podpisana przez kierownika Wydziału do Spraw 
Wyznań w Zielonej Górze S. Jabłońskiego, APZG WdSW sygn. 2974, s. 106.

98  Zob. Sprawa likwidacji niższych seminariów Duchownych w Gorzowie i Słupsku, APZG 
WdSW sygn. 2974, s. 9-11.

99  Zob. Pismo Wydziału do Spraw Wyznań Prezydium WRN w Zielonej Górze do Urzędu do 
Spraw Wyznań w Warszawie z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie zagospodarowania budyn-
ków po Wydziale Wstępnym Seminarium w Gorzowie, AAN UdSW sygn. 125/658, s. 89-90.

100  „Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze w porozumieniu z Wydziałem do Spraw 
Wyznań Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze zawiadamia, że zamie-
rza na podstawie art. 4 ust. 2 lit. c ustawy z dnia 11 marca 1932 r. (...) zamknąć Niższe Semi-
narium Duchowne diecezji gorzowskiej w Gorzowie z powodu nieprzestrzegania obowiązują-
cych przepisów, a mianowicie z powodu uniemożliwienia wizytatorom (...) przeprowadzenia 
czynności wizytacyjnych przewidzianych zarządzeniem Ministra Oświaty z dnia 29 grudnia 
1959 r. (...)” Pismo Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze do Niższego Semina-
rium Duchownego w Gorzowie Wlkp. z dnia 2 lipca 1960 o zamiarze zamknięcia Seminarium, 
APZG WdSW sygn. 2974, s. 33.
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wszystkim charakter polityczny101. Wyjaśnienia zostały przesłane do Kuratorium 
w dniu 6 lipca przez Seminarium102 i w dniu 15 lipca przez Kurię w Gorzowie 
Wlkp.103 Argumenty strony kościelnej w ogóle nie zostały wzięte pod uwagę, 
można mieć nawet wątpliwość czy władze państwowe zdążyły się z nimi zapo-
znać, bowiem już 16 lipca Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielo-
nej Górze zadecydowało o zamknięciu Seminarium104. 

Decyzja o likwidacji placówki została doręczona dyrektorowi ks. Wujdzie 
w dniu 18 lipca o godz. 8.37 przez przedstawicieli Kuratorium i Wydziału do 
Spraw Wyznań z Zielonej Góry105. Dla prawidłowego wykonania decyzji przy-
gotowano ochronę Wojewódzkiej i Miejskiej Komendy Milicji Obywatelskiej 
oraz poinformowano o akcji aktyw partyjny większych zakładów pracy106. Po 
doręczeniu kopii pisma do Kurii zespół przystąpił do opieczętowywania lokali. 
Zamknięciem zostały objęte budynki nr 16, 17 i 18 przy ul. Łokietka. Do Semi-
narium należał również budynek piętrowy przy ul. Drzymały 15, nie dokona-
no jednak zajęcia tego budynku, ponieważ był on częściowo zamieszkały przez 
świecki personel Seminarium i przez rodzinę pracownika Gorzowskich Zakładów 
Wodociągowo–Gazowniczych. W tym dniu nie objęto również zabezpieczeniem 
mieszkań księży i zakonnic oraz dwóch kaplic i zakrystii107. Jednocześnie z zabez-
pieczaniem lokali i spisywaniem inwentarza do Seminarium wkroczyła, powołana 
przez Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gorzowie Wlkp., grupa pracow-

101  „Kuratoria Okręgów Szkolnych zawiadomią w dniu 2 lipca 1960 r. seminaria o zamiarze za-
mknięcia seminariów i wyznaczą 14–dniowy termin złożenia wyjaśnień. Termin upływa 16 
lipca 1960 r. Kuratoria wydają w dniu 18 lipca decyzje o zamknięciu seminariów (wzór II) 
i doręczają je tego samego dnia seminariom. Decyzje są opatrzone klauzurą natychmiastowej 
wykonalności oraz wyznaczają 14–dniowy termin do złożenia odwołania. Termin złożenia 
odwołania upływa 2 sierpnia 1960 r.”. Sprawa likwidacji Niższych Seminariów Duchownych 
w Gorzowie i Słupsku, APZG WdSW sygn. 2974, s. 9-10.

102  Zob. Pismo Wydziału Wstępnego Diecezjalnego Seminarium Duchownego w Gorzowie do 
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze wraz z załącznikiem z dnia 6 
lipca 1960 r., AAN UdSW sygn. 125/658, s. 93-95.

103  „1. Wobec tego, że kontrola nad seminariami duchownymi zastrzeżona jest przepisami prawa 
kanonicznego wprost Stolicy Apostolskiej, której jurysdykcję Porozumienie uznało, byliśmy 
niekompetentni do udzielenia pozwolenia w swoim czasie na wizytację. 2. Równocześnie 
w sprawie tej toczyły się rozmowy między przedstawicielami Rząd i Episkopatu i dlatego Ku-
ria Biskupia uważała, że nie może podejmować decyzji przed ich zakończeniem”. Pismo Kurii 
biskupiej z dnia 15 lipca 1960 r. do Prezydium WRN Kuratorium Okręgu Szkolnego w Zielonej 
Górze w sprawie zamknięcia seminarium, AAN UdSW sygn. 125/658, s. 92.

104  Pismo Prezydium WRN w Zielonej Górze do Niższego Seminarium Duchownego z dnia 16 
lipca 1960 r. zamykające Niższe Seminarium Duchowne, AAN UdSW sygn. 125/658, s. 96-97.

105  Ich działaniom przewodniczył działacz partyjny Chominiec.
106  Zob. Informacja z przebiegu zamknięcia Niższego Seminarium Duchownego i przejęcia bu-

dynków przez Prezydium MRN w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW sygn. 2974, s. 108.
107  Tamże, s. 110-111.
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ników Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Widowisk w Zielonej 
Górze, przystępując do kontroli księgozbioru biblioteki108.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prac zabezpieczenia politycznego, 
w tym samym dniu o godz. 7. 30 odbyło się posiedzenie Egzekutywy Komi-
tetu Miasta i Powiatu PZPR w Gorzowie Wlkp. z udziałem aktywu i aparatu 
partyjnego, na którym podjęto decyzję o poinformowaniu Podstawowych Or-
ganizacji Partyjnych w zakładach pracy o zamknięciu Seminarium i przekaza-
niu budynków na cele mieszkaniowe109. Władze komunistyczne zdawały sobie 
sprawę z bezprawności swej decyzji i działań, dlatego bojąc się, by nie doszło 
do rozruchów takich jak w Zielonej Górze podczas zaboru domu katechetycz-
nego, postanowiły organizować w zakładach pracy spotkania, podczas których 
informowano o rzekomych lepszych warunkach mieszkalnych duchowieństwa 
niż pozostałej części społeczeństwa oraz o decyzji przeznaczającej budynki po 
Seminarium na cele mieszkalne110. 

Wobec jawnego bezprawia, Kościół gorzowski odwołał się od decyzji Kura-
torium do Ministerstwa Oświaty wnosząc o przyjęcie do wiadomości wyjaśnień 
udzielonych przez Niższe Seminarium Duchowne, uchylenie decyzji Kuratorium 
o zamknięciu Seminarium oraz uchylenie orzeczenia o natychmiastowej wyko-
nalności, a także wstrzymanie wykonalności do czasu rozpatrzenia odwołania111. 
W odpowiedzi Ministerstwo Oświaty zatwierdziło decyzję Kuratorium „...jako 
całkowicie uzasadnioną i wydaną zgodnie z obowiązującymi przepisami”112.

Odwołanie biskup W. Pluta złożył również do Pełnomocnika Rządu do 
Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachelskiego. Uznał w nim, że zamknięcie 
„Niższych Seminariów113 i wszystkie okoliczności, w jakich to zamknięcie się 
odbywa, jest ciężką krzywdą wyrządzoną 2-milionowej rzeszy wierzących oby-
wateli, mieszkających na terenie diecezji gorzowskiej” oraz „szkodzi nie tylko 
Kościołowi, ale i sprawie Narodu i Państwa, rozbijając jedność społeczeństwa 
i utrudniając dalszą stabilizację na Ziemiach Odzyskanych głównie przez to, 

108  Zob. Pismo Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Publikacji Prasy i Widowisk w Zielonej Górze do 
Prokuratury Miasta i Powiatu w Gorzowie Wlkp. z dnia 19 lipca 1960 r., AAN UdSW sygn. 
125/658, s. 98.

109  Tamże, s. 115.
110  Zob. Informacja z przebiegu zamknięcia Niższego Seminarium Duchownego, s. 115-117; Plan 

zagospodarowania obiektów po NSD w Gorzowie z sierpnia 1960 r., APZG WdSW sygn. 
2976, s. 71-72.

111  Pismo Biskupa Gorzowskiego W. Pluty do Ministerstwa Oświaty za pośrednictwem Kurato-
rium Okręgu Szkolnego w Zielonej Górze z dnia 25 lipca 1960 r. w sprawie zamknięcia NSD 
w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW sygn. 2974, s. 86.

112  Pismo Ministerstwa Oświaty do Kurii Biskupiej w Gorzowie Wlkp. w sprawie zamknięcia NSD 
w Gorzowie Wlkp., APZG WdSW sygn. 2974, s. 87.

113  Zamknięte zostało również Niższe Seminarium Duchowne w Słupsku, nad którym kontrolę 
uzurpował sobie Wydział do Spraw Wyznań w Koszalinie.
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że czyni krzywdę masom wierzących i sieje niepokój, podkopując zaufanie do 
władz”114. Decyzja władz komunistycznych pozostała jednak niezmieniona. 

Likwidacja Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie Wlkp., podob-
nie jak w innych przypadkach, odbyła się z naruszeniem prawa. Jednak w prak-
tyce ani Seminarium, ani Kuria gorzowska nie miały żadnych praktycznych 
możliwości podjęcia działań mających na celu zmianę decyzji i wykazanie jej 
bezprawności.

Nadzór zielonogórskiej administracji wyznaniowej nad seminariami du-
chownymi prowadzonymi przez Kościół gorzowski dotkliwie odcisnął się na 
jego historii. Bezprawne działania Wydziału do Spraw Wyznań w Zielonej Gó-
rze doprowadziły do likwidacji Niższego Seminarium Duchownego w Gorzowie 
Wlkp. oraz przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego z Gorzowa Wlkp. 
do Gościkowa-Paradyża. Dodatkowe utrudnienia ze strony Wydziału wynikały 
z prób wizytowania Seminarium oraz inspirowania powoływania alumnów do 
odbycia służby wojskowej. Oczywistym w świetle materiałów źródłowych115 
zgromadzonych w Archiwum Akt Nowych i Archiwum Państwowym w Zielo-
nej Górze jest fakt, że Wydział nie prowadził samodzielnej polityki wyznanio-
wej, ale kierował się wytycznymi Urzędu do Spraw Wyznań. Zachowane doku-
menty, a zwłaszcza korespondencja pomiędzy Kurią gorzowską a zielonogórską 
administracją wyznaniową wskazują, że strona kościelna próbowała wykazywać 
bezprawność ingerencji powołując się zarówno na normy prawa międzynaro-
dowego, jak i krajowego. Działania były te jednak wielokrotnie nieskuteczne, 
ponieważ dla władz państwowych prawo stanowiło jedynie fasadę mającą ukryć 
przestępcze działania mające na celu zniszczenie struktur kościelnych. 

Streszczenie

Twórcy powojennego ustroju społeczno-politycznego zmierzali do osłabienia, 
a w dalszej kolejności wyeliminowania Kościoła katolickiego z życia publicznego. Do 
realizacji tego celu służyła między innymi administracja wyznaniowa. W związku z tym 
w 1950 r. został powołany do życia Urząd do Spraw Wyznań oraz jego terenowe re-
feraty, przemianowane następnie na wydziały. Jeden z nich powstał w Zielonej Górze 
i obejmował swoim nadzorem część administracji kościelnej ze stolicą w Gorzowie 
Wlkp. Kluczowym elementem jego działań była próba objęcia nadzorem Wyższego Se-
minarium Duchownego formującego kandydatów do kapłaństwa oraz niższych semina-
riów duchownych kształcących młodzież męską. W wyniku podejmowanych czynności 

114  Pismo bpa W. Pluty do Pełnomocnika Rządu do Spraw Stosunków z Kościołem J. Sztachel-
skiego z dnia 2 sierpnia 1960 r. w sprawie zamykania niższych seminariów duchownych, AAN 
UdSW sygn. 125/658, s. 129-131.

115  Przy cytowaniu dokumentów archiwalnych została zachowana ich oryginalna pisownia.
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udało mu się doprowadzić do likwidacji Niższego Seminarium Duchownego w Gorzo-
wie Wlkp. oraz przeniesienia Wyższego Seminarium Duchownego z Gorzowa Wlkp. 
do oddalonej o 60 km od miasta wsi Gościkowo-Paradyż. Wydział do Spraw Wyznań 
w Zielonej Górze starał się również utrudniać formację do kapłaństwa poprzez wizy-
towanie wykładów i próbę wpływania na ich treść oraz nadzorowanie powoływania 
alumnów do odbycia służby wojskowej, w trakcie której byli oni nakłaniani do porzuce-
nia drogi powołania. Polityka Wydziału nie była jednak, co trzeba wyraźnie zaznaczyć 
- samodzielna, ale inspirowana wytycznymi Urzędu do Spraw Wyznań w Warszawie 
i aktualnymi wskazaniami partyjnymi. Nie doprowadziła jednak do uzyskania pełnego 
nadzoru nad przygotowaniem alumnów do kapłaństwa, w czym duża zasługa władz 
kościelnych i samych alumnów.

Słowa kluczowe: Seminarium Duchowne w Gorzowie Wlkp. i Paradyżu, Niższe Se-
minarium Duchowne w Gorzowie Wkp., Wydział do Spraw Wyznań w Zielonej Górze, 
służba wojskowa alumnów

Abstract

Interventions of the Department of Religious Affairs 
in Zielona Góra to the functioning of the seminaries 

of the Gorzów Church in 1946-1972

The creators of the post-war social and political system aimed at weakening and 
then eliminating the Catholic Church from public life. To this goal served the religious 
departament of administration. Therefore, in 1950 The Office for Religious Affairs was 
established and its field offices, later renamed as faculties. One of them was established 
in Zielona Góra and supervised a part of the church administration with the capital in 
Gorzów Wlkp. The main element of its activities was an attempt to supervise the Major 
Theological Seminary forming candidates for the priesthood and the minor seminaries 
educating male youth. As a result of its actions, it managed to liquidate the Minor The-
ological Seminary in Gorzów Wielkopolski and transfer the Major Theological Semi-
nary from Gorzów Wielkopolski to the village in Gościkowo-Paradyż, 60 km away 
from this city. The Department of Religious Affairs in Zielona Góra also tried to hinder 
formation for the priesthood by supervising lecture classes and attempting to influence 
their content and overseeing the recruitment of the alumni to the military service, during 
which they were urged to abandon the path of calling to the priesthood. However The 
Faculty‘s Policy was not – what needs to be clearly stated – independent, but inspired 
by the guidelines of The Office for Religious Affairs in Warsaw and current Party guide-
lines. However, it did not lead to full supervision over the preparation of the alumni for 
priesthood, which was largely due to the church authorities and the alumni themselves.

Keywords: Theological Seminary in Gorzów Wielkopolski and Paradyż, Minor The-
ological Seminary in Gorzów Wkp., Department of Religious Affairs in Zielona Góra, 
military service of alumni
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Spiritual Care als ethisches Instrument 
bei Sterbewünschen multimorbider 
und chronisch kranker Patienten 

unter thanatosoziologischen Gesichtspunkten

1. Gesellschaftlicher Wandel im Umgang 
mit Sterben und Tod aus thanatosoziologischer Perspektive

Pflegebedürftige Menschen die Sterbewünsche artikulieren, tun dies unter 
veränderten soziologischen Bedingungen, die in engem Zusammenhang mit 
einem gesellschaftlichen Wandel im Umgang mit Sterben und Tod in Deutsch-
land stehen. Um Sterbewünsche richtig einordnen und ihnen entgegnen zu kön-
nen, ist es notwendig, diesen gesellschaftlichen Wandel zu berücksichtigen.2 
Diese Zusammenhänge untersucht neuerdings die Thanatosoziologie, die sich 
als interdisziplinäre Wissenschaft von Sterben und Tod aus dem Kanon der Ge-
isteswissenschaften als Subsystem herausgelöst hat. Ein wesentliches Begrün-
dungskriterium für den laufenden Transformationsprozess ist nach einhelliger 
Meinung die systemische Ausdifferenzierung moderner Gesellschaften.3 Dem-
nach erfahren laut Klaus Feldmann die Menschen Tod und Sterben immer we-
niger durch „Primärerfahrungen“ – also einen direkten Kontakt mit Sterben, 
– sondern verstärkt durch „Sekundärerfahrungen“ – also Erfahrungen, vermittelt 
über die verschiedenen (Sub-)Systeme einer ausdifferenzierten Gesellschafts-
struktur.4 Die Menschen „moderner Gesellschaften entkommen nur scheinbar 

1  Marius Menke - Dipl.-Theol., B.A. (Pol. Sc.), Promovend an der Theologischen Fakultät Pader-
born und Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, E-Mail: marius.menke@googlemail.com.

2  Vgl. H. Knoblauch/A. Zingerle, Thanatosoziologie. Tod, Hospiz und die Institutionalisierung 
des Sterbens, [in:] Dies. [Hg.], Thanatosoziologie, Berlin 2005, S. 11-27.

3  Vgl. dazu insgesamt den Sammelband von Th. Benkel/M. Meitzler [Hg.], Zwischen Leben und 
Tod. Sozialwissenschaftliche Grenzgänge, Wiesbaden 2019.

4  Vgl. K. Feldmann, Sterben in der modernen Gesellschaft, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio 
[Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, Berlin/Boston 2012, 
S. 23-40, 24.
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dieser Problematik einer ‚Entwirklichung‘, indem sie eine naturwissenschaftli-
che und vor allem medizinische ‚Objektivität‘ akzeptieren und somit einen gro-
ßen Konsens finden.“5 Die Fortschritte in der modernen Medizin seit der Mitte 
des 19. Jahrhunderts führten im Vergleich zu vorindustriellen Zeiten zu einem 
starken Anstieg der Lebenserwartung6, womit gleichzeitig eine deutliche Ver-
besserung der Lebensqualität einherging. Objektiv gesehen hat sich dadurch 
der Sterbeprozess verlängert, obwohl oder gerade weil sich medizinische The-
rapiemöglichkeiten auf einem immer höheren qualitativen Niveau bewegen.7 
Diese Entwicklung ist mitverantwortlich für den Wandel im Umgang mit Tod 
und Sterben in der deutschen Gesellschaft.8 Gehörte der Tod früher als reale 
Möglichkeit zum Alltag aller Altersstufen, wird er heute als Endpunkt eines län-
geren, von multimorbiden Krankheitsverläufen geprägten, Prozesses erfahren. 
So kommen Menschen durch das Sterben von Zugehörigen erst im späteren 
Lebensverlauf direkt mit dem Tod in Berührung. Die für gesunde Personen als 
unangenehm empfundenen Begleiterscheinungen des Sterbeprozesses haben 
dazu geführt, dass das Sterben zunehmend biographisch, sozial und räumlich 
marginalisiert wurde.9 Sterbende Menschen wurden flächendeckend in die 
Hände von professionell pflegenden und behandelnden Einrichtungen gegeben. 

5  Ebd.; siehe zum Hintergrund auch die neueste Studie zu den gegenwärtigen Sterblichkeitsver-
hältnissen in Deutschland von F. Thieme, Sterben und Tod in Deutschland. Eine Einführung in 
die Thanatosoziologie, Wiesbaden 2018.

6  Vgl. für eine konzise Darstellung der Entwicklung der Lebenserwartung in Deutschland R. 
Rau/G. Doblhammer, Zur Epidemiologie des Sterbens in der deutschen Gesellschaft. Entwick-
lung von Lebenserwartung, Todesursachen und Pflegebedarf am Lebensende, [in:] F.-J. Bor-
mann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, 
S. 3-22, 5-10.

7  Vgl. zur Verlängerung der Sterbephase und die Entwicklung der Todesursachen Rau/Doblham-
mer, Zur Epidemiologie des Sterbens, S. 10-13. Rau und Doblhammer zeichnen die historische 
Entwicklung der Lebenserwartung nach, die einen direkten Einfluss auf die Dauer der Termi-
nalphase hat. Nachdem die Lebenserwartungen bis zuletzt rasant angestiegen waren, werden 
die Zugewinne aufgrund bislang unheilbarer Krankheiten immer geringer. „Das Spektrum der 
Todesursachen verschiebt sich hin zu chronischen Krankheiten wie Herz- und Kreislauferkran-
kungen, Krebs und anderen“ (11). Die Terminalphase weitet sich so aus und ist geprägt von ei-
nem äußerst schmerzhaften Krankheitsverlauf. Abdel Omran rechnet daher mit einer Zunahme 
von Sterbewünschen, verursacht durch chronofizierte und unheilbare Krankheiten, gerade weil 
der Versuch diese Krankheiten zu therapieren die Leidenszeit verlängert. Vgl. A. R. Omran, 
The Epidemiologic Transition. A Theory of the Epidemiology of Population Change, [in:] M. 
M. Fund Q 49 (1971), S. 509-538.

8  Diese Sicht wird gestützt durch die Studie der Soziologin I. Saake, Gegenwarten des Todes 
im 21. Jahrhundert, [in:] APuZ 4 (2008), 5-6; ferner dies., Die Konstruktion des Alters. Eine 
gesellschaftstheoretische Einführung in die Alternsforschung, Wiesbaden 2006.

9  Vgl. St. Stadelbacher/W. Schneider, Zuhause Sterben in der reflexiven Moderne. Private Ster-
bewelten als Heterotopien, [in:] Th. Benkel [Hg.], Die Zukunft des Todes. Heterotopien des 
Lebensendes, Bielefeld 2016, S. 61-84.
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Der Alltag von Hinterbliebenen wird häufig nur kurz unterbrochen, um sich 
um Begräbnisse und Trauerriten zu kümmern. Früher hingegen traf der Tod die 
Menschen inmitten der Erfüllung und Erledigung ihrer Aufgaben und Pflichten, 
die auf den Ablauf eines übergeordneten Ganzen ausgerichtet sind, also in die 
Kontexte von Familie und Beruf gehören. Die Sterbenden heute sind größten-
teils aus dem gesellschaftlichen Funktionsgefüge herausgenommen; ob sie zu 
Hause oder in einer Einrichtung sterben. Die Sorge vor einem plötzlich eintre-
tenden Tod hat sich verlagert auf die terminale Phase am Lebensende. Noch vor 
einigen Jahren war das Sterben nicht nur eine Sache des Einzelnen, sondern in 
ein größeres familiäres oder gesellschaftliches Umfeld eingebettet, in der die 
Sterbenden eine natürliche Sterbebegleitung erfuhren. Während aufgrund der 
wachsenden Mobilität und der Individualisierung der Angehörigen die Zahl der 
häuslichen Familiengemeinschaften kontinuierlich zurück geht, führt der de-
mographische Wandel dazu, dass immer weniger junge Menschen eine stetig 
wachsende Zahl an alten Menschen (professionell) pflegen, beziehungsweise 
versorgen muss.10 „Aus dem Sterben in der Solidarität der Gesellschaft, der 
Geborgenheit und Fürsorge der Glaubensgemeinschaft, Ortsgemeinschaft und 
Familie ist das professionell begleitete, langsame Sterben und nicht selten ein 
einsamer Tod geworden.“11

Wunsch und Wirklichkeit klaffen dabei oft auseinander. Heute sind es mehr-
heitlich fünf Orte, an denen sterbende Menschen die letzten Monate verbringen: 
Krankenhäuser, Intensivstationen, Pflegeheime, Palliativstationen und Hospize 
sowie das Eigenheim. Der Ort hat einen äußerst gewichtigen Einfluss auf die 
Qualität des Sterbeprozesses, als auch auf die Verfügbarkeit einer bestmöglichen 
Sterbebegleitung. Er kann ferner ausschlaggebend dafür sein, dass Patienten 
überhaupt erst einen Sterbewunsch äußern. Eine Untersuchung der Bertelsmann 
Stiftung hat ergeben, dass 76 % der Befragten das Eigenheim als gewünschten 
Sterbeort angaben, während 10 % in einem Hospiz, 6 % in einem Krankenhaus 
und nur 2 % in einem Alten- oder Pflegeheim sterben wollen.12 Diese Angaben 

10  Vgl. anstelle zahlreicher Studien nur die neuesten der Bundesagentur für Arbeit [Hg.], Ar-
beitsmarktsituation im Pflegebereich, Mai 2018. Online verfügbar unter: https://statistik.ar-
beitsagentur.de/Statischer-Content/Arbeitsmarktberichte/Berufe/generische-Publikationen/
Altenpflege.pdf [04.09.2018]; ferner M. Isfort, / R. Rottländer / F. Weidner et al., Pflege-Ther-
mometer 2016. Eine bundesweite Befragung von Leitungskräften zur Situation der Pflege und 
Patientenversorgung in der ambulanten Pflege. Herausgegeben von: Deutsches Institut für 
angewandte Pflegeforschung e.V. (dip), Köln 2016. Online verfügbar unter: https://www.dip.
de/fileadmin/data/pdf/projekte/Endbericht_Pflege-Thermometer_2016-MI-2.pdf [04.09.2018].

11  M. Wasner, Keiner stirbt für sich allein. Bedeutung und Bedürfnisse des sozialen Umfelds bei 
Sterbenden, [in:] F.-J. Bormann/ G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropolo-
gischen Grundphänomens, S. 82-94 ,83.

12  Vgl. G. Wolfgang, Faktencheck Gesundheit 2015. Online verfügbar unter: https://fak-
tencheck-gesundheit.de/fileadmin/files/Faktencheck/Diagramme/Palliativversorgung/Dia-
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divergieren teils extrem mit dem tatsächlichen Sterbeort. 2013 starben 20 % zu 
Hause, 3 % in einem Hospiz, 46% in einem Krankenhaus und 31 % in einem Al-
ten- oder Pflegeheim. Diese Diskrepanz ist ein Indikator für einen heteronomen 
Sterbeprozess, der Anlass zu der These gibt, dass ein selbstbestimmtes Sterben – 
zumindest bezogen auf den Sterbeort – in wenigen Fällen möglich scheint. Dass 
die meisten Todesfälle im Krankenhaus stattfinden wird sich in Zukunft nicht 
signifikant verändern, auch wenn durch neue Maßnahmen wie die „Spezialisier-
te Ambulante Palliativversorgung“ zunehmend Patienten ein umsorgtes Sterben 
im Eigenheim ermöglicht wird. Die Angst vor einem vereinsamten Sterben im 
Krankenhaus wird genährt durch Erfahrungen und Berichte, die Sterbende in 
Krankenhäusern als „Betriebsstörung“ oder „negativen Kostenfaktor“ darstellen 
und den Leichnam eilends und ohne Aufsehen in den Kühlraum überführen.13 
In jüngster Zeit ist es – zudem auch in konfessionellen Krankenhäusern – erneut 
üblich geworden, dass Patienten in einem Drei-Bett-Zimmer versterben und je-
nes Krankenbett nach kürzester Zeit wieder belegt wird.14 Priorisierung und 
Rationalisierung sowie ein pragmatischer Umgang mit den vorhandenen Res-
sourcen, die als Gründe für derlei Umstände namhaft gemacht werden müssen, 
machen im Übrigen auch vor konfessionellen Krankenhäusern nicht halt.15 Die 
meisten Menschen sterben im Krankenhaus allerdings nicht auf Behandlungs-
stationen, sondern auf Intensivstationen. Die Diskrepanz zwischen kurativen 
Therapien und begleitetem Sterben ist hier besonders hoch. Sterbewünsche wer-
den häufiger geäußert, um der Einsamkeit und dem furchterregenden Umfeld 
zu entfliehen. Zwar unterstützen die funktionalen Räumlichkeiten keinesfalls 
eine gute Sterbebegleitung, allerdings sind die medizinische Versorgung und 
die Möglichkeit der Schmerzlinderung auf Intensivstationen besonders hoch.16 

gramm-Sterbeort-Wunsch-und-Wirklichkeit.jpg [09.08.2018]. Zu diesem Topos wurden zahl-
reiche qualitative und quantitative Untersuchungen durchgeführt, die zu teilweise stark diver-
gierenden Ergebnissen gekommen sind. Andere Zahlen finden sich etwa bei B. Dasch et al., 
Sterbeorte. Veränderung im Verlauf eines Jahrzehnts, [in:] Deutsches Ärzteblatt, 112 (2015), 
S. 496-504, 498: Hier liegen die Todesfälle in Krankenhäusern bei 54 %, die in Pflegeheimen 
bei 19 %. Für die Korrelation von Sterbeort und Sterbeortwunsch im Zusammenhang mit Ster-
bewünschen vgl. G. D. Borasio, Über das Sterben, München 42015, S. 30.

13  Vgl. G. D. Borasio, Über das Sterben, S. 30.
14  Für diesen Hinweis danke ich Dr. med. Susanne Lindner, die als Palliativmedizinerin im St.-

Johannes-Hospital Dortmund tätig ist. Dass dies auch gängige Praxis in Krankhäusern ist, die 
in katholischer Trägerschaft stehen, ist umso besorgniserregender.

15  Vgl. H.-U. Dallmann, Vom Umgang mit Knappheit: ethische Perspektiven auf die Priorisie-
rung im Gesundheitswesen, [in:] „Ethik und gesellschaft“ 1 (2011). Online verfügbar unter: 
file:///C:/Users/Marius/Downloads/250-298-1-SM.pdf [17.06.2019].

16  Vgl. L. Radbruch et al., Körperlicher Schmerz und seine palliativmedizinische Linderung. 
Chancen und Grenzen der Behandlung, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Di-
mensionen eines anthropologischen Grundphänomens, S. 159-172, 160.
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Bei der hohen Belegungsrate und der damit einhergehenden Arbeitsverdichtung 
– deren Gründe mit dem veränderten gesellschaftlichen Umgang von Tod und 
Sterben korrelieren –  in Krankenhäusern und Pflegeheimen, ist auch eine auf 
die Person ausgerichtet, individualisierte Begleitung häufig nicht leistbar. Hinzu 
treten das ungewohnte Umfeld und eine zusätzliche psychische Belastung durch 
andere Patienten. Die Absage an das Eigenheim als präferiertem Ort des Ster-
bens gründet in erster Linie an einem mangelnden oder unzureichenden sozialen 
Umfeld. Zum Korpus der Angehörigen zählen dabei nicht nur die Kernfami-
lie, sondern ebenfalls und teilweise stärker Freunde und Bekannte. Regionale 
Unterschiede zwischen urbanen Ballungsräumen und ländlichen Regionen sind 
indes besonders zu berücksichtigen.17 Um dieser Situation gerecht zu werden, 
befinden sich inzwischen einige Konzepte in der Erprobungsphase, vom Mehr-
generationenhaus – welches aufgrund der kleinen jungen Generationen schwer 
umzusetzen ist – bis zu Alters-Wohngemeinschaften oder intergenerationellen 
Wohnprojekten. Schließlich gilt es zwischen der Belastbarkeit und Bereitschaft 
von Familienmitgliedern einerseits und deren Befähigung. Nicht immer können 
diese die professionalisierte und individuell abgestimmte medizinische und pfle-
gerische Versorgung übernehmen. Insbesondere in ländlichen Regionen sehen 
sich Patienten einer akuten Unterversorgung und Engpässen in der Betreuung 
ausgesetzt, die durch den Fachkräftemangel zusätzlich befeuert wird.18 Somit 
zeigt sich eine komplexe Versorgungssituation, die charakterisiert ist durch ge-
samtgesellschaftliche Transformationsprozesse, ihrerseits rückgebunden an de-
rzeitige Trends der Digitalisierung, Globalisierung und Dekonstruktion morali-
scher Konventionen. Dieser Prozess bedarf stärker der Gestaltung, sodass auch 
sterbende Menschen ihren Platz in der Gesellschaft wieder einnehmen können. 
Einen wichtigen Beitrag dazu leistet die medizinische Erforschung im Horizont 
von Tod und Sterben.

17  Eine Studie der Bertelsmann-Stiftung prognostiziert für das Jahr 2030 einen eklatanten Anstieg 
der pflegebedürftigen Personen. Demnach steigt die Zahl der Pflegebedürftigen in Bremen um 
28 %, in Brandenburg um 72 % und in München, Oberhavel gar um 100 %. Vgl. H. Rothgang 
et al., Themenreport „Pflege 2030“. Was ist zu erwarten – was ist zu tun? Herausgegeben 
von der Bertelsmann-Stiftung 2012. Online verfügbar unter: https://www.bertelsmann-stiftung.
de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/GP_Themenreport_Pflege_2030.pdf 
[09.08.2018].

18  Vgl. bspw. die Versorgungsengpässe in den Kreisen Paderborn und Höxter [in:] Alter und 
Pflege. Kommunale Alten- und Pflegeplanung nach § 7 Alten- und Pflegegesetz NRW, Heraus-
gegeben vom Kreis Paderborn, Oktober 2015, S. 30-33. Online verfügbar unter: http://www.
ffg.tu-dortmund.de/cms/de/Kommunale-Altenberichterstattung/Werkzeugkasten/Berichtsstruk-
tur-und-Handlungsfelder/Bericht-Alter-und-Pflege-des-Kreises-Paderborn.pdf [09.08.2018]. 
Der Caritasverband für die Stadt Paderborn musste im Jahr 2017 bis zu 60 % der ambulanten 
Pflegeanfrage ablehnen, im Kreis Höxter waren es bis zu 65 %.
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2. Medizinische Sachfragen

2.1 Zur medizinischen Erkennbarkeit des Sterbeprozesses

Der medizinische Fortschritt ermöglicht den Menschen ein längeres und 
in Selbstbestimmung geführtes Leben. Zahlreiche theologische wie ethische 
Konfliktsituationen sind erst denkbar, seitdem gezielte lebensverlängernde oder 
lebensbeende therapeutische Maßnahmen existieren. Eine vormals rasch zum 
Tode führende Krankheit kann so durch Therapien chronifiziert werden, deren 
Folge ein teilweise unnötig in die Länge gezogener Sterbeprozess ist.

Aufgrund der modernen Therapie- und Behandlungsmöglichkeiten, die den 
Krankheitsverlauf beeinflussen können, wird eine Person heute erst sehr spät 
als sterbend eingeschätzt. Es gilt als medizinisches Handlungsgebot, das Spek-
trum der Therapiemöglichkeiten voll auszunutzen. Diese Maxime beförderte in 
Teilen die Tendenz, dass sich Patienten mehr vor dem Sterbeprozess fürchten, 
als vor dem Tod selbst.19 Lukas Radbruch benennt als häufigste Gründe, wa-
rum Kranke den Tod dem Leben vorziehen wollen, die Angst, zur Belastung für 
Zugehörige zu werden, Autonomieverlust, generelle Angst vor einer ungewissen 
Zukunft, physische Symptome und Schmerzen. Depressionen gelten als wich-
tigste Einflussvariable, die zusätzlich zu Schwankungen des Sterbewunsches 
führen können.20

Ein wichtiger Aspekt der Begleitung von Sterbenden ist die Erkennbarkeit 
des Beginns des Sterbeprozesses. Der Übergang von der Sterbephase in den 
Tod, auch als Agonie bezeichnet, wird am intensivsten von der Gerichtsmedizin 
ex post betrachtet. Die Agonie wird dort als zeitlich verschiedener kontinuier-
licher Übergang vom Leben zum Tod definiert, der von marginalen Lebensre-
aktionen gekennzeichnet ist.21 Sterben ist kein punktuelles Geschehen, sondern 
der zeitlich ausgedehnte Ablauf der Desintegration wichtiger Funktionssyste-
me.22 Die medizinische Forschung spricht allerdings von einem Zeitpunkt, ab 
dem ein irreparabler Zellschaden nicht mehr rückgängig zu machen ist. 

19  In empirischen Untersuchungen schwanken die Zahlen unheilbar und chronisch Kranker 
mit Sterbewunsch zwischen 10-30 %. Als ursächliche Gründe stehen dagegen psychosoziale 
und psychologische Gründe einhellig vor physisch-funktionellen Problemen. Vgl. insgesamt  
S. Stiel et al., Der Wunsch nach vorzeitigem Lebensende – was steckt dahinter?, „Der 
Schmerz“ 24 (2010), S. 177-189.

20  Vgl. ebd. 179; zum Einfluss von Depressionen auf den Beginn des Sterbeprozesses vgl. C. Bau- 
sewein, Sterben ohne Angst. Was Palliativmedizin leisten kann, München 2015, S. 89-97.

21  Vgl. W. Laves/S. Berg, Agonie. Physiologisch-chemische Untersuchungen bei gewaltsamen 
Todesarten, Lübeck 1965.

22  Vgl. D. Groß/S. Kreucher/J. Grande, Zwischen biologischer Erkenntnis und kultureller Set-
zung. Der Prozess des Sterbens und das Bild des Sterbenden, [in:] M. Rosentreter/D. Groß/S. 
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„Bei der sogenannten Apoptose, dem genetischen Selbstzerstörungspro-
gramm einer Zelle, ist der  point of no return definierbar als ein Zustand, bei dem 
für den Stoffwechsel der Zelle notwendige Strukturelemente so stark geschädigt 
sind, dass eine Wiederherstellung aus eigenen Kräften der Zelle nicht mehr ge-
lingen kann.“23 Am Ende der Apoptose steht das Aussetzen der Herz- und Lun-
genfunktion, die den klinischen Tod kennzeichnet. In der Medizin wird daneben 
der Gehirntod als Individualtod beschrieben, der weiterhin zu unterscheiden ist 
vom totalen Tod oder biologischen Tod, mit dem das vollendige Absterben je-
glicher lebender Körperzellen gemeint ist.24 Von diesen Definitionen des Todes, 
die je nach Fachbereich unterschiedlich bewertet werden25, hängt auch die De-
finition des Beginns des Sterbeprozesses ab. Neben den professionellen Betreu-
ern wie Ärzten und Pflegefachkräften, treten auch die Kostenträger, Angehörige 
oder Patienten als definierende Personen in Erscheinung. Diskrepanzen werden 
zusätzlich durch das biologische Verständnis des Todes seitens der Medizin und 
dem sozial-kulturellen Verständnis seitens der Patienten und ihren Angehörigen 
erzeugt, wie Allan Kellehear anmerkt: „Debates about the determination of de-
ath have encouraged an academic climate conducive to uncritical acceptance of 
biological criteria for death with an underrecognition of the crucial role of the 
social criteria of death.“26 

In der medizinischen Fachliteratur wird flächendeckend insistiert, dass der 
Sterbeprozess nicht mit sozialen, sondern mit biologischen Erkennungsmerk-
malen eingeleitet wird, d.h., dass die alleinige Äußerung eines Sterbewunsches 
keinesfalls den Beginn des Sterbeprozesses anzeigt.27 Maßgeblich sei der na-
turwissenschaftliche Blick auf die Person, wonach das Sterben einen eng umris-
senen Zeitraum beschreibt, der einen raschen körperlich-zellulären Verfall anze-

Kaiser [Hg.], Sterbeprozesse. Annäherungen an den Tod, Kassel 2010, S. 17-31.
23  G. Becker/C. Xander, Zur Erkennbarkeit des Sterbeprozesses, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Bo-

rasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, S. 116-136, 117 
(Hervorhebungen im Original).

24  Vgl. V. Lipp, Behandlungsziel und Indikation am Lebensende, [in:] F.-J. Bormann [Hg.], Le-
bensbeendende Handlungen. Ethik, Medizin und Recht zur Grenze von ‚Töten‘ und ‚Sterben-
lassen‘, Berlin/Boston 2017, S. 437-450.

25  Vgl. z.B. die breite Diskussion um die Frage wann ein Mensch Tod ist im Zuge der Hirn-
tod-Debatte. Anstelle vieler vgl. den einordnenden Sammelband von H. Niederschlag/I. Proft 
[Hg.], Wann ist der Mensch tot? Diskussion um Hirntod, Herztod und Ganztod, Ostfildern 
2012.

26  A. Kellehear, Dying as a Social Relationship. A Sociological Review of Debates on the Deter-
mination of Death, [in:] „Soc. Sci. Med.“ 66, 7 (2008), S. 1533-1544, 1541; vgl. ausführlicher 
bei K. Feldmann, Tod und Gesellschaft. Sozialwissenschaftliche Thanatologie im Überblick, 
Wiesbaden 22010, S. 20ff.

27  Für eine Übersicht vgl. A. Pescher, Naturwissenschaftliche Bemerkungen zum Sterbeprozess 
und zur Thanatologie, [in:] M. Rosentreter/D. Groß/S. Kaiser [Hg.], Sterbeprozesse – Annähe-
rungen an den Tod, Kassel 2010, S. 33-50.
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igt.28 Anders vertritt der Psychologe Robert J. Kastenbaum die Meinung, dass 
neben dem rein objektiven somatischen Übergang in die Sterbephase, zusätzlich 
das Erleben und Verhalten des Patienten in einem Verhältnis dazu stehen muss.29 
Als Sterbender kann jemand demnach nur dann bezeichnet werden, wenn eine 
objektive Tatsache – nämlich die, vom Tode bedroht zu sein – und eine subjek-
tive Empfindung – nämlich sich dessen bewusst zu sein – zusammenkommen.30 
Im Bereich der Kognitions- und Sozialwissenschaften gilt die soziale Dimen-
sion des Sterbens als herrschende Meinung und unbedingt beachtenswert. Das 
zeigt sich beispielsweise an den veränderten sozialen Rollen, welche Sterbende, 
Zugehörige und nicht-professionell Begleitende einnehmen.31

Diese Sachlage zeigt an, wie umstritten und nicht einheitlich definierbar eine 
eindeutige Erkennbarkeit des Sterbeprozesses scheint. Einerseits finden sich De-
finitionsschwierigkeiten über den unzweifelhaften Beginn des Sterbeprozesses 
innerhalb der Medizin, andererseits besteht Uneinigkeit über die wechselseitige 
Bedeutung von biologischen und psychosozialen Faktoren. Angesichts dieses 
offenbaren Mangels an gesicherter Entscheidungsfähigkeit, wird in der Behan-
dlungs- und Pflegepraxis vielfach auf das Erfahrungswissen des professionellen 
Klinik- und Pflegepersonals zurückgegriffen und Entscheidungen über Thera-
pie- und Behandlungsänderungen im Einvernehmen mit allen betroffenen Per-
sonen getroffen. Dabei kann es durchaus sein, dass Pflegefachkräfte aufgrund 
ihres engen Kontaktes mit sterbenden Menschen, am besten den Beginn eines 
Sterbeprozesses erkennen und einschätzen können.32 Das gilt vor allem für Si-

28  Vgl. J. Wittkowski/Ch Schröder, Betreuung am Lebensende. Strukturierung des Merkmalbe-
reichs und ausgewählte empirische Befunde, [in:] Dies. [Hg.], Angemessene Betreuung am 
Ende des Lebens. Barrieren und Strategien zu ihrer Überwindung, Göttingen 2008, S. 1-51.

29  Vgl. R. J. Kastenbaum, Death, Society, and Human Experience, Saint Louis 1977, S. 156. In 
eine ähnliche Richtung argumentiert J. Wittkowski, Umgang mit Sterben und Tod. Wie lassen 
sich die Ergebnisse der Grundlagenforschung in der Praxis umsetzen?, „Report Psychologie“ 
24, 2 (1999), S. 114-120, 117: Ein Mensch sollte als sterbend angesehen werden, wenn „(1) 
nach menschlichem Ermessen sicher ist, dass er in einem bestimmten, näher eingrenzbaren 
Zeitraum tot sein wird, (2) mindestens einige Menschen in seiner Umgebung dies wissen, (3) 
er sich der Tatsache, dass er unmittelbar vom Tod bedroht ist, soweit bewusst ist, dass dieses 
Bewusstsein sein Erleben und Verhalten bestimmt.“  

30  Vgl. G. Becker/C. Xander, Zur Erkennbarkeit des Beginns des Sterbeprozesses, S. 124. Zu 
bedenken ist die besondere Situation von dementiell und kognitiv veränderten Personen, die 
sich häufig, vor allem bei vorangeschrittenem Krankheitsverlauf, nicht mehr subjektiv äußern 
können, oder zumindest nicht dergestalt, dass ihre Äußerungen und ihr Wille für die begleiten-
den Personen zweifelsfrei erkennbar wäre.

31  Vgl. J. Wittkowski, Zur Psychologie des Sterbens – oder: Was die zeitgenössische Psychologie 
über das Sterben weiß, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines 
anthropologischen Grundphänomens, S. 50-64, 58f.

32  Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Apoptose nicht immer durch äußere Erscheinungsmerk-
male erkennbar ist, weshalb Sterbebegleiter häufig nicht nur anhand biologischer, sondern 
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tuationen in Alten- und Pflegeheimen, in denen Pflegefachkräfte und Sterbende 
während der letzten Lebensmomente eine starke soziale Bindung eingehen, die 
eine erfahrene Pflegefachkraft intuitiv den Beginn eines Sterbeprozesses erken-
nen lässt.33 Es werden zunächst aus medizinischer Sicht zwei Möglichkeiten 
erläutert werden, wie auf Sterbewünsche reagiert kann.

2.2 Schmerztherapie als Prävention 
und Reduktion von Sterbewünschen

Dame Cecily Saunders, die Begründerin der modernen Hospizbewegung 
und Palliativmedizin, unterschied zwischen körperlichen, psychischen, sozialen 
und spirituellen Schmerzen, die niemals allein, sondern im Verbund auftreten 
und zum „totalen Schmerz“ beitragen.34 Während körperliche Schmerzen durch 
eine Reizung der Schmerzrezeptoren auftreten, legen Studien nahe, dass sich 
diese durch das Wissen um eine unheilbare Erkrankung psychisch verstärken.35 
Bei der Erstellung eines Therapieplanes zur Schmerzbehandlung müssen die 
Schmerzquellen identifiziert und die Kombination der verschiedenen Schmer-
zanteile berücksichtigt werden.36 Solange der Patient extremen körperlichen 
Schmerzen ausgesetzt ist, können psychosoziale oder spirituelle Schmerzen fast 
nie gelindert werden, weshalb in den meisten Fällen zum Beispiel eine Opioidth- 
erapie zum Einsatz kommt. Eckhard Beubler argumentiert, dass erst nach dem 
Abklingen der Schmerzen eine psychische und kognitive – und weitergedacht 
auch eine seelsorgliche – Auseinandersetzung mit dem bevorstehenden Le-
bensende möglich ist.37 Hingegen verweist Monika Thomm auf die hohen Risi-

auch anhand von Verhaltensauffälligkeiten den Beginn des Sterbeprozesses erkennen. Vgl. D. 
Groß/S. Kreucher/J. Grande, Zwischen biologischer Erkenntnis und kultureller Setzung. Der 
Prozess des Sterbens und das Bild des Sterbenden, [in:] M. Rosentreter/D. Groß/St. Kaiser 
[Hg.], Sterbeprozesse – Annäherungen an den Tod, Kassel 2010, S. 17-31.

33  Vgl. C. Bausewein, Symptome in der Terminalphase, „Der Onkologe“ 11, 4 (2005), S. 420-
426.

34  C. Saunders/M. Baines, Leben mit dem Sterben. Betreuung und medizinische Behandlung tod-
kranker Menschen, Göttingen 1991.

35  Hinzu treten zahlreiche weitere Faktoren wie das Wissen um den Verlust gesellschaftlicher 
Stellung, Arbeitsplatzverlust, familiäre Sorgen, Einsamkeit, etc.

36  Vgl. Ch. Maier/H.-Ch. Diener, Anamnese und Therapieplanung, [in:] Ch. Maier/H.-Ch. Die-
ner/U. Bingel [Hg.], Schmerzmedizin. Interdisziplinäre Diagnose- und Behandlungsstrategien, 
München 52017, S. 21-36.

37  Vgl. E. Beubler, Kompendium der medikamentösen Schmerztherapie. Wirkungen, Nebenwir-
kungen und Kombinationsmöglichkeiten, Berlin/Heidelberg 62016, S. 49-53. Allerdings setzt 
sich Eckhard Beubler auch für Schmerztherapien mit Nicht-Opioiden ein, mit denen seines 
Erachtens eine Schmerztherapie zunächst begonnen werden sollte. Vgl. ebenso den analgeti-
schen Stufenplan bei Radbruch, Körperlicher Schmerz und seine palliativmedizinische Linde-
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ken und Nebenwirkungen von Opioidtherapien, die nicht nur in eine Abhängig-
keit führen können, sondern deren Nebenwirkungen persönlichkeitsverändernd 
wirken oder die kognitiven Fähigkeiten so einschränken, dass Äußerungen hin-
sichtlich der Wünsche des Sterbeprozesses aufgrund von Sedierung nicht mehr 
verständlich artikulierbar sind.38 Angesichts von extremen Oberbauchschmerzen 
etwa bei Bauchspeicheldrüsenkrebs scheint eine intensive Schmerztherapie mit 
starken Opioiden wie Fentanyl häufig medizinisch alternativlos. In dem Fall 
werden zwar Sterbewünsche nur noch selten ausgesprochen, allerdings gilt als 
Grund dafür die starke Sedierung.39 Viele Patienten nehmen jedoch eine Sedie-
rung zugunsten einer raschen Analgesie in Kauf.40 

Sind aufgrund von Therapiezielen und Krankheitsbildern extreme Schme-
rzen unvermeidbar oder äußern Patienten aufgrund von anhaltenden extre-
men Schmerzen einen Sterbewillen, stellen (zunächst opioidfreie, gemäßigte) 
Schmerztherapien eine gute Möglichkeit dar, diesen präventiv zu begegnen oder 
sie zu reduzieren. Die Schmerztherapie besteht aus einer Dauermedikation, die 
im Regelfall durch den Mund appliziert wird und je nach Krankheitsbild durch 
Koanalgetika oder adjuvante Medikamente ergänzt werden kann. Treten dau-
erhaft starke Nebenwirkungen auf oder zeigt sich eine nicht ausreichende Wir-
kung, muss der Therapieplan angepasst werden.41

Ist der Schmerz unter Kontrolle gebracht, sind Seelsorger/innen im Verbund 
mit Psycholog/innen gefordert, die psychosozialen und spirituellen Schmerzen 

rung, S. 166. Dort werden die folgenden drei Stufen der Schmerztherapie beschrieben. Stufe 
1: Nichtopioidanalgetika; Stufe 2: Opioide für mäßige bis mittlere Schmerzen; Stufe 3: Opioi-
de für mittlere bis starke Schmerzen.

38  Vgl. M. Thomm, Chronischer Schmerz und Komorbidität, [in:] Dies. [Hg.], Schmerzmanage-
ment in der Pflege, Berlin/Heidelberg 22016, S. 131-148. Neuere Studien weisen darauf hin, 
dass hochdosierte Opioidtherapien das Leben nicht verkürzen. Ganz im Gegenteil verlängern 
sie gerade das Leben derer, die unter akuten Atemwegserkrankungen leiden und aufgrund des-
sen mit Atemnot zu kämpfen haben, da eine Nebenwirkung von Opioiden die Erweiterung der 
Atemgefäße ist. Vgl. M. A. Mazer/Ch. M. Alligood/Q. Wu, The Infusion of Opioids During 
Terminal Withdrawal of Mechanical Ventilation in the Medical Intensive Care Unit, JPSM 42, 
1 (2011), S. 44-51.

39  Vgl. M. Bobbert/C. Knapp, Tiefe kontinuierliche Sedierung als „verdeckte Euthanasie“? Pra-
xisbezogene ethische und medizinische Unterscheidungen für die Palliativversorgung, Ethica 
25, 4 (2017), S. 307-328. Sie weisen auf offene ethische und rechtliche Fragen bei der Dif-
ferenzierung von „tiefer kontinuierlicher Sedierung als spezielle Form der palliativen Sedie-
rung“ und einer „ärztlichen Tötung auf Verlangen“ hin. 

40  Vgl. H. W. Striebel, Therapie chronischer Schmerzen: ein praktischer Leitfaden, Stuttgart 
42002, S21-23; vgl. B. Alt-Epping, Palliative Sedierung,[in:] F.-J. Bormann [Hg.], Lebensbe-
endende Handlungen. Ethik, Medizin und Recht zur Grenze von ‚Töten‘ und ‚Sterbenlassen‘, 
S. 543-548.

41  Vgl. Arzneimittelkommission der deutschen Ärzteschaft, Empfehlungen zur Therapie von Tu-
morschmerzen. Arzneiverordnung in der Praxis, Köln 32007.
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wirksam zu bekämpfen bzw. zu begleiten. Denn bei nachlassenden Schmerzen 
ergeben sich schnell Ängste vor einem erneuten Auftreten, die in manchen Fäl-
len posttraumatische Belastungsstörungen hervorrufen und im Verbund mit De-
pressionen in eine für viele Patienten aussichtslose Situation führen können. Je 
nach Indikation und Krankheitsverlauf ist dann gemeinsam mit allen Beteiligten 
zu klären, ob eine Verlegung auf eine Palliativstation sinnvoll erscheint.

2.3 Palliativmedizinischer Umgang mit Sterbewünschen

Während Schmerzrezeptoren medikamentös behandelt werden können, ble-
ibt ein analgetischer Stufenplan bei seelischen Schmerzen wirkungslos. Um 
daraus hervorgehenden Sterbewünschen zu begegnen, erscheint das Instrument 
der palliativen medizinischen und pflegerischen Begleitung – auch im Verbund 
mit Ansätzen aus der Spiritual Care – als besonders gut geeignet. 

„Ziel der Palliativmedizin ist es, die Behandlung bei fortschreitender, un- 
heilbarer Erkrankung so optimal an den Bedürfnissen von Patienten und Ange-
hörigen zu orientieren, dass der Wunsch zu sterben möglichst nicht auftritt bez-
iehungsweise ein bestehender Todeswunsch durch palliativ medizinische Ma-
ßnahmen so beeinflusst werden kann, dass das Leben bis zum Ende möglichst 
gut und ohne schweres existentielles Leiden gelebt werden kann.“42

Christof Müller-Busch hat auf die Parallelen zwischen der palliativen und 
der christlichen Sterbebegleitung hingewiesen.43 In diesem Kontext ist es die 
Aufgabe der Medizin, das Leben zu erhalten, die Gesundheit zu schützen und 
wiederherzustellen, Leiden zu lindern und Sterbenden durch eine vollumfas-
sende Begleitung beizustehen.44 Medizinisch, ethisch wie auch juristisch zu 
unterscheiden ist dabei die Sterbebegleitung von der Sterbehilfe45. Im deutschen 
Rechtsstaat kann eine gezielte lebensverkürzende Behandlung nicht verlangt 
werden, da sie ein Tötungsdelikt darstellt. Das deutsche Recht verbietet gemäß 
§ 216 StGB die sogenannte Tötung auf Verlangen ebenso wie die gemäß § 217 
StGB festgestellte geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung. Auf Wieder-

42  M. Galushko/R. Voltz, Todeswünsche und ihre Bedeutung in der palliativmedizinischen Ver-
sorgung, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropolo-
gischen Grundphänomens, Berlin/Boston 2012, S. 200-210, 200; vgl. ferner P. L. Hudson et 
al., Desire For Hastened Death in Patients with Advanced Disease and the Evidence Base of 
Clinical Guidelines: A Systematic Review, “Palliat Med” 20 (2006), S. 693-701.

43  Vgl. Ch. Müller-Busch, Kurze Geschichte der Palliativmedizin, [in:] M. W. Schnell/Christian 
Schulz [Hg.], Basiswissen Palliativmedizin, Berlin/Heidelberg 22014, S. 3-10.

44  Vgl. § 1 Abs. 2 MBO-Ä.
45  Zur aktuellen Diskussion um die Sterbehilfe und ihre verschiedenen Ausformungen vgl. nur 

H. Niederschlag/I. Proft [Hg.], Recht auf Sterbehilfe? Politische, rechtliche und ethische Po-
sitionen, Ostfildern 2015.
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holung angelegte, organisierte Formen des assistierten Suizids durch Sterbehel-
fer werden damit unter Strafe gestellt. Aktive Sterbehilfe und ärztlicher Suizid 
gelten in der Hospiz- und Palliativbewegung nicht als Teil der Versorgung, was 
zuletzt 2003 von der European Association for Palliative Care (EAPC) Ethics 
Task Force bekräftigt wurde: „The provision of euthanasia and physician-
-assisted suicide should not be part of the responsibility of palliative care.“46 
Die medizinische und politische Debatte um pro und contra der Sterbehilfe in 
Deutschland wird indes in großer Breite fortgesetzt und entzündet sich stets an 
der Frage, ob die Autonomie des Subjektes auch ein Recht auf Suizid bzw. vo-
rzeitige Beendigung des eigenen Lebens durch Fremdeinwirkung einschließt.47 

Bislang ist nicht zweifelsfrei erwiesen, welche Komponenten einer pallia-
tiven Versorgung helfen, jene Leiden zu lindern, die zur Bitte um eine aktive 
Beendigung des Lebens führt. Das Postulat, dass Palliativmedizin im Verbund 
mit spiritueller Begleitung und der Einbindung der Zugehörigen einen Sterbe-
wunsch obsolet werden lassen, ist bislang nicht empirisch belegt worden. Viel-
mehr handelt es sich dabei um klinisches Erfahrungswissen.48 Eine Studie an 
depressiven AIDS-Patienten konnte zwar die erfolgreiche medikamentöse Be-
handlung durch Antidepressiva und die damit einhergehende nachhaltige Re-
duktion des Sterbewunsches nachweisen, allerdings fehlt es an Studien über 
die Wirksamkeit von nicht-medikamentösen Behandlungen.49 In dieser Hinsicht 
müssten speziell Fälle von Patienten untersucht werden, die sich trotz palliativer 
Behandlung und spiritueller Begleitung für eine Beendigung ihres Lebens ent-
scheiden. „Da die psychologische Unterstützung innerhalb des insgesamt jungen 
Feldes Palliativmedizin noch wenig spezialisiert und akademisch begründet ist, 
kann der adäquate Umgang mit Todeswünschen zu einer Schlüsselkompetenz 
von therapeutisch arbeitenden Psychologen in der Palliativmedizin werden.“ 50 

Um palliative Betreuung weiter zu stärken, hat die Deutsche Gesellschaft 
für Palliativmedizin eine „Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterben-

46  L. J. Materstedt/D. Clark, Euthanasia and Physician-Assisted Suicide. A View from an Eapc 
Ethics Task Force, “Palliat Med” 17 (2003), S. 97-101, 99.

47  Vgl. dazu anstelle zahlreicher Publikationen nur den Sammelband von T. S. Hoffmann/M. 
Knaup [Hg.], Was heißt: In Würde sterben?, Wiesbaden 2015.

48  Vgl. Galushko/Voltz, Todeswünsche und ihre Bedeutung, S. 201; für eine medizinische Be-
wertung im Umgang mit klinischem Erfahrungswissen vgl. S. Kränzle, Qualität in Palliative 
Care, [in:] S. Kränzle/U. Schmid/Ch. Seeger [Hg.], Palliative Care. Handbuch für Pflege und 
Begleitung, Berlin/Heidelberg 52014, S. 179-182.

49  Vgl. W. Breitbart et al., Impact of Treatment for Depression on Desire for Hastened Death in 
Patients with Advanced Aids, „Psychosomatics“ 51 (2010), S. 98-105.

50  Vgl. Galushko/Voltz, Todeswünsche und ihre Bedeutung in der palliativmedizinischen Versor-
gung, S. 207.
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de Menschen in Deutschland“51 publiziert. Die dort aufgeführten fünf Leitsät-
ze verstehen sich als umfassende Forderung des Rechts eines jeden Menschen 
auf ein Sterben unter würdigen Bedingungen. Neben gesellschaftspolitischen 
Herausforderungen auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene, die 
Anforderungen an die Aus,- Weiter- und Fortbildung, die entwicklungsperspek-
tiven und Forschung, thematisiert das Papier vordergründig die Bedürfnisse der 
Betroffenen und die Anforderungen an die Versorgungsstruktur.52 Dadurch soll 
die Implementierung von Hospizkultur und Palliativkompetenz in den statio-
nären Pflegeeinrichtungen gewährleistet werden.53 In Zukunft muss kontinu-
ierlich an einer flächendeckenden Versorgung gearbeitet werden, was sich vor 
allem in ländlichen Regionen noch schwierig gestaltet. Ein großer Verdienst der 
Bewegung ist die Verankerung des Anliegens in Gesetzesform. Die institutio-
nellen Rahmenbedingungen wurden dadurch vereinheitlicht und verbessert, wo-
durch eine palliative Versorgung in der Breite überhaupt erst denkbar wurde. In 
weiten Teilen verbinden sich dabei Palliativkultur und christliche Seelsorge zu 
Anwälten für die Bewahrung der Menschenwürde bis in die letzten Minuten des 
Lebens. Mehr noch fordert Palliative Care die spirituelle Begleitung aktiv ein 
und bietet Seelsorger/innen damit einen Raum, um den diese in Einrichtungen 
häufig kämpfen müssen.

3. Spiritual Care 

3.1 Bedürfnisse erkennen, Sterbekultur implementieren

Spiritual Care gilt als neues Fachgebiet der Medizin und will die spirituelle 
Dimension des Sterbens und der Sterbebegleitung stärker betonen. Laut Eck-
hard Frick wurzelt Spiritual Care im Unterschied zur religiösen Praxis „in der 
Authentizität der jeweiligen Sprecher, die mit dem Unbestimmbaren/Unwissba-
ren jenseits der Grenzen unserer Welt und unseres Lebens konfrontiert sind.“54 

51  Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V./Deutscher Hospiz- und Palliativverband e. V./
Bundesärztekammer [Hg.], Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbende Menschen 
in Deutschland. September 2010. Online verfügbar unter:  https://www.dgpalliativmedizin.de/
images/stories/Charta-08-09-2010%20Erste%20Auflage.pdf [19.09.2018].

52  Vgl. ebd. S. 8-24.
53  Vgl. zur Struktur und zum Verfahren des Charta-Prozesses S. Kränzle/B. Weihrauch, Ge-

schichte, Selbstverständnis und Zukunftsstrategien von Palliative Care, [in:] S. Kränzle/U. 
Schmid/Ch. Seeger [Hg.], Palliative Care. Handbuch für Pflege und Begleitung, Berlin/Hei- 
delberg 52014, S. 3-14, 8-13.

54  E. Frick, Spiritual Care – ein neues Fachgebiet der Medizin, ZfME 55 (2009), S. 145-155, 
145.
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Bereits eine oberflächliche Recherche belegt die vielfältigen Definitionen und 
Varianten von Spiritual Care. Sie reichen bis hin zur Verarbeitung von Traum- 
und Wachvisionen Sterbender.55 Begrifflich wird darunter einerseits eine hoch-
professionalisierter und interdisziplinärer neuer Wissenschaftszweig subsumiert, 
andererseits die klassische, von den christlichen Kirchen geleistete Seelsorge 
verstanden. Im Allgemeinen lässt sich Spiritual Care als eine interprofessio-
nelle und transdisziplinäre Aufgabe verstehen, die kranke und sterbende Men-
schen „in ihren existenziellen, spirituellen und religiösen Bedürfnissen auf der 
Such nach Lebenssinn, Lebensdeutung und Lebensvergewisserung sowie bei 
Krisenbewältigung“56 begleiten will. Speziell in Bezug auf Patienten mit einem 
persistenten Sterbewunsch lautet die Frage: „What can be done medically, psy-
chologically, through spiritual care or social support to ease these grounds of 
the wish to die, and the sufferings connected to this particular constellation of 
wishes?”57 Um diesen Fragen umfassend gerecht zu werden, ist eine enge Zu-
sammenarbeit von Medizin, Ethik und Seelsorge nötig. Die gebündelten Spe-
zialkompetenzen der jeweiligen Fachrichtungen versprechen eine umfassende 
Sorge um das Wohl der Patienten, die einen Sterbewunsch artikulieren. „Dass 
Ärztinnen und Ärzte, Pflegefachpersonen und Angehörige anderer patientenna-
her Berufe zur spirituellen Grundversorgung beitragen, wenn sie die spirituelle 
Dimension in ihre Arbeit einbeziehen, entspricht nicht nur den Vorgaben der 
WHO, sondern ebenso einem christlichen Verständnis umfassender Gesund-
heitsversorgung.“58 Der Seelsorge kommt eine integrative Funktion zu, die nicht 
nur die spirituellen Bedürfnisse der Patienten berücksichtigt, sondern auch jene 
der professionellen Mitarbeiter/innen. „Im Unterschied zu gesundheitsberufli-
chen Formen von Spiritual Care, die als Teilaspekt des gesundheitsberuflichen 
Grundauftrags zu verstehen sind, zeichnet sich die Krankenhausseelsorge als 
spezialisierte Spiritual Care dadurch aus, dass in ihr die eigene Verortung im spi-
rituellen Feld  mit beruflichen Rollen verknüpft und damit auch auskunfts- 
pflichtig ist.“59 

Die verschiedenen Spezialfelder der Ethik von Medizin- und Pflegeethik bis 
hin zu Kommunikations- und Unternehmensethik, reflektieren auf die Gesamtsi-

55  Vgl. S. Peng-Keller, Spiritual Care und klinische Seelsorge im Horizont globaler Gesundheits-
politik. Chancen und Herausforderungen, [in:] Th. Hagen/N. Groß/W. Jacobs/Ch. Seidl [Hg.], 
Seelsorge im Krankenhaus und Gesundheitswesen. Auftrag – Vernetzung – Perspektiven, Frei-
burg i. Br. 2017.

56  Bundesamt für Gesundheit, Nationale Leitlinien Palliative Care, Bern 2010, S. 14.
57  H. Gudat Keller et al., Palliative Non-oncology Patients´ Wish To Die. Final Scientific Re-

port. Online verfügbar: https://www.hospizimpark.ch/wp-content/uploads/2017/10/Final-re-
port-public-redacted.pdf [17.06.2019]. 

58  Peng-Keller, Spiritual Care und klinische Seelsorge im Horizont globaler Gesundheitspolitik. 
Chancen und Herausforderungen, S. 54.

59  Ebd. S. 55.
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tuation in den Gesundheitseinrichtungen und bringen individualethische Aspek-
te zwischenmenschlichen Handelns in der medizinischen Versorgung in einen 
Zusammenhang mit einer ordnungsethischen Prüfung der Rahmenbedingungen 
in den Einrichtungen. Instrumente wie die ethische Fallbesprechung ergänzen 
und strukturieren die Behandlungssituation.

Im Bereich der Spiritualität geht es primär um eine theologische Reflexion 
der Mitarbeitenden, die aufgrund ihrer Methode und ihrem Anspruch einer 
Durchdringung von Glaube und Vernunft den existentiellen Grenzsituationen 
eher gerecht wird, als eine oberflächliche „Wohlfühl-Meditation“. Spirituel-
le Emotionen sollten durch eine rationale Kontextualisierung geerdet werden. 
Krankenhausseelsorger/innen sollten daher auch über versierte theologische 
Kenntnisse verfügen und diese fortwährend schulen. Spiritualität ist eine natür-
liche Dimension menschlicher Existenz, ein lebenslanges Grundbedürfnis einer 
jeden Person. Sie demonstriert zunächst schlicht, dass Personen weit mehr sind 
als biologische Zellhaufen, die der mechanischen Sorge bedürfen. Als endliche 
Wesen bedürfen die Menschen der Spiritualität und mithin der Religion, um 
sich mit Gott als höherer und jenseitiger Macht in Beziehung zu setzen. „Du 
treibst ihn an, dass er seine Freude daran finde, dich zu loben, denn auf dich 
hin hast du uns gemacht, und unruhig ist unser Herz, bis es ruht in dir.“60 Diese 
durchaus wechselhafte aber beständige Beziehung unterstützt die Menschen in 
der Bewältigung der zahlreichen Übergangsphasen des Lebens, wozu Tod und 
Sterben aufgrund des ungewissen Fortgangs in besonderer Weise zählen. „Aus 
Sicht der theologischen Ethik gehört zur Lebensqualität einer Person immer 
auch der Umgang mit und die Bewältigung von Krankheit und Tod.“61 Eine 
stärkere Durchdringung von Spiritualität und Ethik sowie Seelsorge und Medi-
zin erscheint daher wünschenswert. 

Die vorangegangene Darstellung der medizinischen Sachfragen im Umgang 
mit Sterbewünschen hat gezeigt, dass den spirituellen Bedürfnissen Sterbender 
bei Anamnese, Indikation, Behandlung und Therapierung nur eine marginale 
Bedeutung eingeräumt wird.62 Spiritual Care meint nicht nur die Wahrnehmung 
und Gewährleistung der spirituellen Bedürfnisse Sterbender, sondern auch eine 
Achtsamkeit der je eigenen Spiritualität, besonders in Bezug auf das alltägliche 
Erleben von Tod und Sterben vieler Gesundheitsfachkräfte. Spiritualität ist, an-
ders als die alltägliche Arbeit, nie Routine. Es handelt sich um den konkreten 
Menschen in seiner persönlichen Lebenslage. Die Gesundheitsfachkräfte bewe-

60  Augustinus, Confessiones - Bekenntnisse. Lateinisch/Deutsch. Übersetzt, herausgegeben und 
kommentiert von K. Flasch und B. Mojsisch, Stuttgart 2009, I 1. 

61  P. Schallenberg, Soziale und ethische Aspekte der personalisierten Medizin, „Medizinische 
Genetik“ 28, 4 (2016), S. 460-465, 465.

62  Vgl. T. Roser, Spiritual Care. Der Beitrag von Seelsorge zum Gesundheitswesen, 2. erweiterte 
und aktualisierte Auflage. (Münchner Reihe Palliative Care Band 3), Stuttgart 2017, S. 106 f.
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gen sich täglich im Spannungsfeld der Ausführung routinierter Behandlungsa-
bläufe und der existentiellen Ausnahmesituation des Sterbenden. Die Sterben-
den dürfen nicht zu austauschbaren Gesichtern werden. Spiritualität hilft, in eine 
tiefere Dimension des intersubjektiven Handelns einzugehen. Die Bedürfnisse 
Sterbender sind von denen „gewöhnlicher“ Pflegebedürftiger stark verschiede-
nen. Sie in ihren individuellen Facetten wahrzunehmen, ist erste Aufgabe der 
Begleitung Sterbender.63 Bedürfnisse ergeben sich aus einer sozialen Isolation, 
aus Ängsten – z. B. vor dem Verlust der Selbstbestimmung und Handlungsfähig-
keit, vor seelischen und körperlichen Schmerzen, vor dem Tod –, Depressionen 
oder dem Gefühl der Hilf- und Hoffnungslosigkeit. Ebenso können Gefühle der 
Ohnmacht entstehen, wenn es dem medizinischen Personal nicht gelingt, sich 
kommunikativ auf den Patienten einzustellen.64 Hinzu treten ungeklärte Kon-
flikte oder unerfüllte Bedürfnisse im privaten Umfeld des Patienten. Die Bez-
iehung zum familiären Umfeld spielt eine entscheidende Rolle für Sterbende. 
Ohne die zugewandte Begleitung ist das Sterben im häuslichen Umfeld häufig 
unerträglich und auch in stationären Einrichtungen gilt die Begleitung durch 
die Familie als Voraussetzung eines „guten“ Sterbens.65 Zur Professionalität der 
Pflegefachkräfte gehört auch, dass sie die Geborgenheit und Sicherheit famili-
ärer Vertrautheit nicht ersetzen können. Eine Entlastung der Familie wirkt sich 
positiv auf die Lebensqualität des Patienten aus und sollte im interprofessionel-
len Feld von Spiritual Care einen hohen Stellenwert einnehmen.66 

Der Krankheitsverlauf, der Sterbeprozess und das Abschiednehmen sind ke-
ine von der Welt isolierten und individualisierten Prozesse. Die Aufmerksamkeit 
sollte daher allen Personen gelten, die mit Belastung oder Hilflosigkeit kon-
frontiert sind.67 Es ist angesichts der Pflegefachkräftemangels dringend geboten, 
dass sich die Träger der Einrichtungen verstärkt um Seelsorger/innen oder se-
elsorgliche Begleitungen bemühen, die entweder als Außenstehende in die Ein-
richtungen kommen oder als „Betriebsseelsorger“ ganz dort tätig sind. Ebenfalls 
wird gegenwärtig diskutiert, ob Pflegefachkräfte mit einer zusätzlichen Qualifi-

63  Vgl. H. G. Koenig, Spiritualität in den Gesundheitsberufen. Ein praxisorientierter Leitfaden, 
Stuttgart 2012, S. 56.

64  Vgl. A. Nassehi, Organisation, Macht, Medizin. Diskontinuitäten in einer Gesellschaft der 
Gegenwarten, [in:] I. Saake/W. Vogd [Hg.], Moderne Mythen der Medizin. Studien zur orga-
nisierten Krankenbehandlung, Wiesbaden 2008, S. 379-397, 395.

65  Vgl. F. Ricken, Ars moriendi – zu Ursprung und Wirkungsgeschichte der Rede von der Sterbe-
kunst, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropologischen 
Grundphänomens, S. 309-324.

66  Vgl. Ch. Garvert/A. Kaul/Ch. Drolshagen, Selbstbestimmt sterben auch im Krankenhaus, „Le-
bendige Seelsorge“ 5 (2005), S. 268-273, 271.

67  Vgl. K.-H. Feldmann, Abschied am Totenbett, „Lebendige Seelsorge“ 4 (2009), S. 260-267, 
265.
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zierung die Seelsorgearbeit unterstützen sollten.68 Dadurch könne gewährleistet 
werden, dass die „religiöse Ausrichtung des Menschen in Pflegeplanung und 
sozialer Betreuung gleichwertig zu körperlichen oder sozialen Bedürfnissen be-
rücksichtigt“69 wird.

In Gesundheitseinrichtungen werden Sterbewünsche am häufigsten geäu-
ßert, sei es aufgrund der intensivmedizinischen Betreuung, von Therapiezielän-
derungen oder Schmerztherapien. Insbesondere Krankenhäusern in konfessio-
neller Trägerschaft ist die Förderung einer menschenwürdigen Sterbekultur ein 
Anliegen, die zu einem fürsorgend begleiteten Sterben beitragen soll.70 Diese 
formulieren aufgrund ihrer christlichen Ausrichtung eine besondere Verantwor-
tung für ein menschenwürdiges Sterben. Damit der Sterbephase eine lebensal-
tersensible Bedeutung eingeräumt werden kann, bedarf es neben speziell ge-
schulten Fachkräften auch anlassbezogen eingerichteter Räumlichkeiten71, Sen-
sibilität für die Bedeutung von Riten72, eine angemessene Bestattungskultur in 
Verbindung mit einer würdevollen Aufbewahrung des Leichnams, sowie eine an 
modernste Gegebenheiten angepasste und berücksichtigende spirituelle Zuwen- 
dung73.

Begleitung im Sterben endet nicht an der Tür der Einrichtungen, sondern 
setzt sich in der Gestaltung institutioneller Rahmenbedingungen fort. Geme-
insam mit der Landesregierung in Hessen, haben konfessionelle Träger eine 
Empfehlung zur Verbesserung der Sterbebegleitung herausgegeben, die auch 
bewusst Sterbewünschen begegnen soll. Zur Prüfung des eigenen Umgangs mit 
der Sterbekultur werden vier Fragestellungen vorgeschlagen:74

68  Vgl. E. Köhler, Sterben in Würde aus Sicht der SAPV, „Lebendige Seelsorge“ 2 (2017), S. 
104-109.

69  Seelsorge in Einrichtungen der stationären Hilfe kirchlicher und nichtkirchlicher Träger im 
Bereich des Erzbistums Paderborn, Kirchliches Amtsblatt 2011/Stück 6, [in:] Leitlinien und 
Regelungen (10), S. 16.

70  Zum Begriff der menschenwürdigen Sterbekultur vgl. P. Schallenberg, Sterbehilfe zwischen 
Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, [in:] B. Wald [Hg.], Ende des Lebens. Tod und 
Sterben heute, Paderborn 2018, S. 57-67.

71  Vgl. S. Holzschuh, Herausforderung Abschiedsraum, „Lebendige Seelsorge“ 5 (2004), S. 331-
334.

72  Vgl. B. Enzner-Probst, Rituale in der Begleitung schwerkranker und sterbender Menschen, 
„Lebendige Seelsorge“ 4 (2009), S. 237-243.

73  Vgl. E. Engelke, Smart sterben – Tod 4.0. Sind End-of-Life-Center unsere Zukunft?, „Leben-
dige Seelsorge“ 2 (2017), S. 118-124.

74  Vgl. Hessisches Ministerium für Arbeit, Familie und Gesundheit [Hg.], Empfehlungen zur Ver-
besserung der Sterbebegleitung in hessischen Altenpflegeheimen, November 2009, 24, Online 
verfügbar unter: https://soziales.hessen.de/sites/default/files/HSM/empfehlungen_zur_verbes-
serung_der_sterbebegleitung_in_hessischen_altenpflegeheimen.pdf [09.09.2018]; Vgl. ferner 
S. Pleschberger, Nur nicht zur Last fallen. Sterben in Würde aus Sicht alter Menschen in 
Pflegeheimen, Freiburg im Breisgau 2005.
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1.  Welche Sterbekultur haben wir in unserer Einrichtung? (Analyse)
2.  Welche Sterbekultur möchten wir in unserer Einrichtung etablieren? 

(Zielformulierung)
3.  Wie kann Sterbekultur einen Eingang in unseren Alltag finden? (Umset-

zung)
4.  Worin zeichnet sich unsere Sterbekultur aus? (Reflexion)
Gute Sterbekultur ist nicht im empirischen Sinne messbar wie andere Quali-

tätsmerkmale der professionellen medizinischen und pflegerischen Versorgung, 
weil sie von den Haltungen und Handlungen aller Beteiligten abhängt. Sie ist 
aber beschreibbar. Ebenfalls können Instrumente und Bausteine genannt wer-
den, die dazu beitragen, eine Sterbekultur im oben beschriebenen Sinne entste-
hen zu lassen. Die folgenden Indikatoren können auf eine gelungene Sterbekul-
tur hinweisen:

a)  die Zufriedenheit aller an der Sterbebegleitung beteiligten Personen,
b)  die Reaktion und das Verhalten von Zugehörigen,
c)  ein positives Feedback von außerhalb der Einrichtung
d)  die Nennung der Einrichtungen und Dienste in Traueranzeigen75

Der christliche Ansatz schließt jegliche Form der aktiven Sterbehilfe wie 
des assistierten Suizides aufgrund der eigenen Unverfügbarkeit des Lebens als 
Geschenk Gottes von vornherein und konsequent aus.76 Stattdessen verhilft sie 
der Sterbehilfe als Lebenshilfe zu ihrem Recht. 

„Sterbehilfe als Lebenshilfe meint immer eine lebenslange Antizipation des 
eigenen Sterbens und des individuellen Todes: Wie jemand lebt, so vermag er auch 
zu sterben, und jede Lebenskunst nimmt ein Stück der Kunst des Sterbens vorweg. 
Denn im Ausblick auf das eigene Sterben verdichtet sich ein ganzes Leben  
und verdichtet sich der Glaube an Gott: Es ist letztlich Glaube an den unbedingten 
Willen Gottes zur eigenen Person und zum eigenen Leben, und dies im Anblick des 
sicheren und unausweichlichen Todes. Erst hier wird Auferstehung zum existentiel-
len Thema des Glaubens.“77  

Zu einer ethischen Analyse gehört jedoch auch die Berücksichtigung der 
Möglichkeit, dass Personen, die einen Sterbewunsch äußern, nicht immer den 
assistierten Suizid im Hinterkopf haben. Vielmehr befinden sie sich in einer 
extremen Lebenssituation, in der sie keinesfalls verbleiben wollen und in der 
ein Sterbewunsch den vielleicht einzigen verbliebenen Ausweg darstellt. Diese 

75  Vgl. ebd., vgl. ferner K. Wilkening/R. Kunz, Sterben im Pflegeheim. Perspektiven und Praxis 
einer neuen Abschiedskultur, Göttingen 2003.

76  Vgl. F.-J. Bormann, Wie wollen wir sterben? Die Debatte um die verschiedenen Formen der 
Sterbehilfe, ThQ 198 (2018), S. 261-279.

77  Vgl. P. Schallenberg, Sterbehilfe zwischen Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung, S. 61.
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Aussage seitens des Patienten gilt es zunächst als solche anzunehmen, ohne im 
Patientengespräch voreilig auf moralische Normvorstellungen zu verweisen, die 
womöglich im Einzelfall dem Patientenwohl hinderlich sind. In diesen Situation 
entscheidend, ist einerseits eine zu jeder Zeit souveräne Kommunikationskultur, 
die nicht, aufgrund individueller Handlungs- und Entscheidungsschwäche, mit 
Moralismen argumentiert, sondern auf der Grundlage rationaler Abwägungssze-
narien Auswegmöglichkeiten auslotet. Dadurch entsteht Handlungssicherheit 
für alle Professionen. In diesem Fall können Medizin, Ethik und Seelsorge eine 
gewinnbringende Synthese eingehen, indem praktisches Handeln mit dem Be-
troffenen immer wieder kritisch reflektiert wird.

3.2 Sterbewünsche interprofessionell kommunizieren, 
sensibel reagieren

Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Verbale und non-verbale Kommu-
nikation ist das Medium der Beziehung. Wenn der Einzelne zu anderen Men-
schen in eine intersubjektive Beziehung tritt, vermag er sich sozial zu entfalten. 
Kranke und vom Tode bedrohte Menschen sind in dieser sozialen Entfaltung 
gehemmt, beziehungsweise können sie aus eigener Kraft nicht mehr entfalten. 
Diese Situation kann auch die Beziehung zu Gott erschweren und stören, wenn 
der Mensch auf der Suche nach einem Sinn seiner Erkrankung ohne Antwort 
bleibt. Schon Thomas von Aquin beschrieb die Kommunikation als Teil der „in-
clinationes naturales“, dem Menschen von Natur aus zukommenden Grundpfe-
ilern der Existenz.78

Mit Menschen zu kommunizieren, die an einer fortgeschrittenen, lebens-
bedrohlichen Erkrankung leiden, gehört zu den großen Herausforderungen der 
Sterbebegleitung. Das achtsame Gespräch, das aushaltenden Schweigen, das ak-
tive Zuhören sowie non-verbale Ausdrucksformen sind Elemente, die in einer 
emotional belastenden Situation eine beruhigende Wirkung haben.79 „Wo eine 
Annahme der Erkrankung, und sei es auch nur momentan, gelingt, kann dies 
trotz der Furchtbarkeit der Diagnose sogar stellenweise zu einer Intensivierung 
wesentlicher Aspekte des Lebens führen.“80 Eine misslungene Kommunikation 
hingegen führt zu Enttäuschungen und zusätzlichen Belastungen. Die Medizi-

78  Vgl. Thomas von Aquin, STh I-II, 94, 2.
79  Vgl. E. Weiher, Die Sterbestunde im Krankenhaus. Was können die Professionellen im Um-

kreis des Todes tun? Beiträge zur Thanatologie, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz, „In-
terdisziplinärer Arbeitskreis Thanatologie“ 28 (2004), S. 87-92.

80  M. Volkenandt, Kommunikation mit Patienten und Angehörigen, [in:] F.-J. Bormann/G. D. 
Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthropologischen Grundphänomens, S. 111-115, 
113.
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ner/innen sind vielfach als trostspendende Vertrauenspersonen gefordert. Eine 
elementare Voraussetzung für ein vertrauensvolles Verhältnis ist das Bemühen 
um Wahrhaftigkeit und damit um ein wahrheitsgemäßes Sprechen über die Not-
situation. Der Sterbende, als Experte seines eigenen Empfindens und seiner eige-
nen Lebenssituation, erfährt ohnehin von der Schwere seiner Erkrankung, was 
bei einer ausbleibenden Kommunikation oder gar Fehlinformation zu einer Er-
schütterung des Vertrauensverhältnisses führt.81 Daneben wird das Selbstbestim-
mungsrecht der Person missachtet, das gewahrt bleiben muss, wenn schwierige 
Entscheidungen bezüglich einer Behandlung anstehen oder bei einer Änderung 
des Lebenskonzeptes.82 Aufgrund eines Mangels an Kommunikation bleiben die 
Ungewissheiten und vielleicht unnötigen Sorgen des Patienten unausgespro-
chen. Es ist nur verständlich, dass das Überbringen einer guten Nachricht le-
ichter fällt als das einer schlechten und dass man Situationen scheut, mit denen 
man nicht vertraut ist. Es sollte jedoch darauf geachtet werden, dass die eigene 
subjektive Wahrnehmung durchaus ganz anders sein kann, als das subjektive 
Empfinden des Patienten. Das Risiko der Unvorhersehbarkeit der Reaktion des 
Patienten steht in diesem Fall nicht über dem Gebot der Wahrhaftigkeit.83

Die Gesprächsführung trägt dazu bei, auch schwere Kommunikationssitu-
ationen einfühlsam zu meistern.84 Es soll im Sprechen deutlich werden, dass die 
letzte Wegstrecke nicht alleine gegangen werden muss. Bei manchen Patienten 

81  Vgl. W. Gebhardt, Experte seiner selbst – Über die Selbstermächtigung des religiösen Sub-
jekts, [in:] M. Ebertz/R. Schützeichel [Hg.], Sinnstiftung als Beruf, Wiesbaden 2010, S. 33-41. 

82  Üblicherweise und weiterhin auch durch geltendes Recht gestützt gilt hierfür die Patienten-
verfügung in Verbindung mit einer Vorsorgevollmacht. Beide Instrumente stehen seit längerer 
Zeit in der Kritik aufgrund einer fehlenden Reichweitenbegrenzung und ungeklärten Willens-
bekundungen während des Behandlungsverlaufs. Vgl. hierzu neben anderen Beiträgen zuletzt 
nur J. Kleffmann, Die Patientenverfügung als Garant für den Patientenwillen in jeder Le-
bensphase?, [in:] M. Bonacker/G. Geiger [Hg.], Menschenrechte in der Pflege. Ein interdiszi-
plinärer Diskurs zwischen Freiheit und Sicherheit, Opladen/Berlin/Toronto 2018, S. 165-186.

83  Vgl. C. Seeger, Biographisches Arbeiten in der Sterbebegleitung – Jedes Leben hinterlässt 
Spuren, [in:] S. Kränzle/U. Schmid/Ch. Seeger [Hg.], Palliative Care. Handbuch für Pflege  
und Begleitung, 5. aktualisierte und erweiterte Auflage, Heidelberg 2014, S. 73-90.

84  Je nach Einrichtung eignet sich das Instrument der ethischen Fallbesprechung auch für die 
seelsorgliche Arbeit, nicht zuletzt da häufig Seelsorger/innen Vorsitzende von Ethik-Komi-
tees in Gesundheitseinrichtungen sind und durch ihre Ausbildung und Erfahrung besonders 
zur kommunikativen Intermediation. In den meisten Fällen ergeben sich zwischenmenschliche 
Probleme durch kommunikatives Fehlverhalten, welches in einer Fallbesprechung bestmög-
lich erkannt, thematisiert und gelöst werden kann. Vgl. für ein methodisch und systematisch 
aufeinander abgestimmtes Modell der ethischen Fallbesprechung F.-J. Bormann, Ein integrati-
ves Modell für die ethische Fallbesprechung, ZfME 59 (2013), S. 117-127 in Verbindung mit 
Diözesaner Ethikrat im Erzbistum Paderborn, Das integrative Modell ethischer Fallbespre-
chung, 2. Auflage 2016. Online verfügbar unter: https://www.caritas-paderborn.de/fuer-exper-
ten/dioezesaner-ethikrat/dioezesaner-ethikrat [18.06.2019].
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entwickelt sich das Bewusstsein um den herannahenden Tod erst schrittweise, 
andere Verdrängen ihre Situation. Dies zeigt, dass die Begleitung ein kontinuier-
licher Prozess ist und kein einmaliger oder temporärer Akt. Bei aller gebotenen 
Wahrhaftigkeit ist es ratsam, nach positiven Aspekten der Situation zu suchen 
und diese gezielt hervorzuheben. Dazu müssen die Seelsorger mit dem Gesun-
dheitszustand inklusive aller Krankheitsbilder bestens vertraut sein, denn nur 
so kann ein Sterbewunsch richtig eingeordnet werden. So ist von an Depressio-
nen leidenden Menschen bekannt, dass sie dazu neigen, um Aufmerksamkeit zu 
kämpfen und die Äußerung eines Sterbewunsches ist ein beliebtes Mittel diese 
zu erreichen.

Daneben sind Seelsorger/innen häufig auch gefordert nicht nur mit Sterben-
den in kommunikativen Austausch zu treten, sondern auch mit deren Angehöri-
gen. 85 Auch hier gilt das Gebot der Wahrhaftigkeit. Seelsorger/innen müssen 
häufig eine vermittelnde Rolle zwischen medizinischem Personal und Ange-
hörigen einnehmen, um den weiteren Behandlungsverlauf abzustimmen. Ferner 
bieten Einzelgespräche einen geschützten Raum, in dem Zugehörige ihrer Sorge 
Ausdruck verleihen können. Unter Umständen kann es auch nötig sein, über den 
Tod des Patienten hinaus die Angehörigen zu begleiten. Dabei wünschen Trau-
ernde „keine Glaubensbelehrung, sondern eine im Dialog mit ihnen an ihrem 
Leben ausgerichtete Verkündigung.“86

Ob die Bewältigung des Sterbeprozesses gelingt, entscheidet sich nicht nur 
am Kommunikationsverhalten, sondern mehr noch an der Progredienz der Er-
krankung und dem Schmerzempfinden. Zeit ist in allen medizinischen Einrich-
tungen eine knappe Ressource und muss optimal genutzt werden. Gerade das 
Gespräch am Patientenbett wird in Priorisierungsvorgaben häufig wegrationali-
siert und als knappes Gut gesehen. Gute Gespräche dauern allerdings genauso 
lange wie schlechte, und es ist vielfach erwiesen, dass gute Kommunikation 
letztendlich Arbeitsressourcen freisetzt.87

Die Gesundheitseinrichtungen – gleich ob sie in konfessioneller, privater 
oder staatlicher Trägerschaft stehen – sind Orte der pastoralen Verkündigung. 
Sie sind ein Querschnitt der Gesellschaft und sorgen sich um Personen unter-
schiedlicher Herkunft und Religionszugehörigkeit.88 Eine auf die kulturellen 

85  Vgl. K. Pfeiffer, Psychosoziale Belastungen bei pflegenden Angehörigen, [in:] M. Bonacker/G. 
Geiger [Hg.], Menschenrechte in der Pflege. Ein interdisziplinärer Diskurs zwischen Freiheit 
und Sicherheit, Opladen/Berlin/Toronto 2018, S. 205-218.

86  W. Holzschuh, Tod und Trauer. Trauerforschung und Trauerbegleitung am Lehrstuhl für 
Pastoraltheologie, Universität Regensburg, „Lebendige Seelsorge“ 5 (2004), S. 316-321, 320.

87  Vgl. insbesondere S. Kränzle et al., Begegnung mit Sterbenden, [in:] S. Kränzle/U. Schmid/
Ch. Seeger [Hg.], Palliative Care. Handbuch für Pflege und Begleitung, S. 111-140.

88  Vgl. B. Heller, Wie Religionen mit dem Tod umgehen. Grundlagen für die interkulturelle Ster-
bebegleitung, Freiburg i. Br. 2012.
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und religiösen Bedürfnisse abgestimmte Sterbebegleitung zu ermöglichen ist 
daher ein wichtiger Bestandteil, dem die Einrichtungen unter anderem durch 
spezielle eingerichtete Räume der Stille und Patientenzimmer Rechnung ge-
tragen wird.89 Mit dem steigenden Anteil von Menschen mit Migrationshinter-
grund und Schutz- und Asylsuchenden aus unterschiedlichsten Kulturkreisen an 
der bundesdeutschen Gesellschaft, sowie der sich fortsetzenden Säkularisierung, 
muss sich die Seelsorge der heterogener werdenden Gesamtlage anpassen. Das 
bedeutet nicht, dass Seelsorger/innen in Gesprächen die eigenen religiösen Übe-
rzeugungen zur zwingenden Grundlage machen dürfen. In manchen Fällen wer-
den Seelsorger/innen zu Personen gerufen, die muslimischen, buddhistischen 
oder hinduistischen Glaubens sind oder die ganz bewusst jegliche Form von 
Religion ablehnen. Auch sie befinden sich in einer existentiell belastenden Situ-
ation, in der sie auf der Suche nach Trost und Gewissheit sind. Hier ist darauf 
zu achten, in einer vulnerablen Situation, in der sich die Menschen immerhin 
selbst den Seelsorger/innen öffnen, den geschenkten Trost nicht etwa an Bedin-
gungen zu knüpfen. Kontinuierliche Bildung und Fortbildung von Seelsorger/
innen beugt Handlungsunsicherheiten vor und fördert die Vertrautheit mit Riten 
und Traditionen anderer Religionen.90 

3.3 Interprofessionelle Zusammenarbeit im Kontext 
von Spiritual Care 

Ziel und Sinn von Medizin und Seelsorge ist zum einen die Erhaltung und 
Wiederherstellung des menschlichen Lebens sowie die Förderung und Steige-
rung der Lebensqualität, Handlungsfähigkeit und Autonomie. Zum anderen eine 
menschenwürdige Sorge und Begleitung am Lebensnende. Um dies zu erre-
ichen, arbeiten seit einigen Jahren Gesundheitseinrichtungen und politische In-
stitutionen kontinuierlich an einer Struktur der Sterbebegleitung. Nicht zuletzt 
das Hospiz- und Palliativgesetz (HPG) aus dem Jahr 2015 steht für eine deu-
tliche Aufwertung der Sorge um eine bestmögliche Begleitung von sterbenden 
Menschen.91 Das Gerüst dieser Struktur bilden niedergelassene Ärzte, „Spezia-

89  Vgl. A. Rau, Segensfeier mit Sterbenden und ihren Angehörigen, „Lebendige Seelsorge“ 4 
(2009), S. 267-276.

90  Vgl. Corina Salis-Gross, Der ansteckende Tod. Eine ethnologische Studie zum Sterben im Al-
tersheim, Frankfurt am Main/New York 2001, S. 181.

91  Der Rechtsanspruch auf hospizlich-palliative Versorgung wird in § 39 SGB V geregelt. Die 
Krankenkassen sind rechtlich verpflichtet, eine qualifizierte ehrenamtliche Sterbebegleitung 
im eigenen Haushalt, der Familie oder in stationären Einrichtungen durch einen ambulanten 
Hospizdienst zu fördern. Die Berechnung der Förderung ergibt sich aus der Bezugsgröße nach 
§ 18 SGB IV. Mit dem Hospiz- und Palliativgesetz wurde die Palliativversorgung Bestandteil 
der Regelversorgung (vgl. § 27 SGB V). Es soll nicht nur Personal- und Sachkosten finanzi-
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lisierte Ambulante Palliativversorgung“, palliativmedizinische Konsiliardienste 
sowie stationäre Hospize und ambulante Hospizdienste. Die Kirchen, primär 
vertreten durch Caritas und Diakonie, bringen sich in Form von politischer In-
teressenvertretung, eigenen Gesundheitseinrichtungen und sozialen Diensten in 
den Gestaltungsprozess ein. Obwohl die Struktur der Sterbebegleitung bereits 
gut ausgebaut ist und auch in Zukunft noch finanziell und flächendeckend aus-
gebaut werden wird, nehmen Ethik und Seelsorge einen vergleichsweise gerin-
gen Raum ein. Während die palliative Betreuung auf einem sehr hohen medi-
zinischen und psychologischen Niveau arbeitet, wird Seelsorge stellenweise als 
„frommes Beiwerk“ angesehen und dementsprechend vernachlässigt.

Auf der anderen Seite fordert das neue Feld der Spiritual Care, das ursprüng-
lich im Rahmen medizinischer Forschung entwickelt wurde, eine enge Zusam-
menarbeit aller Professionen ein.92 Spiritual Care ist der Versuch, den spirituellen 
Bedürfnisse der Patienten seitens der Gesundheitsberufe einen größeren Stellen-
wert einzuräumen. Die medizinische Forschung erkennt verstärkt die Bedeutung 
spiritueller Bedürfnisse und versucht, Medizin und Spiritualität gegenseitig stär-
ker zu durchdringen.93 Multiprofessionalität gilt als Versprechen einer schnel-
leren und wirksameren Therapierung gerade von chronischen und unheilbaren 
Erkrankungen. Neben der reinen medizinischen „Arbeit“ am menschlichen Körper 
geht es ferner um den „Umgang mit der Grenze und die bedrohte Subjekthaf-
tigkeit.“94 Denn sowohl „Sterben als auch Spiritualität sind Entgrenzungen des 
Menschseins, unausweichlich nicht nur, was die Endlichkeit betrifft, sondern auch 
was das Bezogensein auf die Unendlichkeit angeht, auf die Auseinandersetzung 
mit dem ‚Jenseits‘ der Grenze.“95 Für Eckhard Frick ist mit Spiritual Care keine 
Aufgabe der Seelsorge allein gemeint, sondern die interdisziplinäre Zusammenar-

ell berücksichtigen, sondern auch Aufwendungen für eine Trauerbegleitung der Angehörigen 
(vgl. § 39b SGB V). Das Gesetz stärkt ebenso die ambulante Hospizarbeit in Pflegeheimen 
und Krankenhäuser, wodurch die Sterbebegleitung insgesamt aufgewertet und ausdrücklicher 
Bestandteil des Versorgungsauftrages der sozialen Pflegeversicherung wurde (vgl. § 37 SGB 
V). Schließlich sieht der Gesetzgeber eine gesundheitliche Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase vor, die ein Beratungsangebot darstellt und den Patienten Möglichkeiten der Be-
gleitung im Sterbeprozess aufzeigt (vgl. § 132g SGB V).

92  Vgl. zur Entstehungs- und Expansionsgeschichte der Palliativ Care D. Nauer, Spiritual Care 
statt Seelsorge?, Stuttgart 2015, S. 22-45; vgl. in diesem Zusammenhang ferner A. Trawöger, 
Braucht Seelsorge Psychotherapie, ThPQ 167, 1 (2019), S. 48-55.

93  Vgl. E. Frick/T. Roser, „Spiritual Care“ – zur spirituellen Dimension des Sterbens und der 
Sterbebegleitung, [in:] F.-J. Bormann/G. D. Borasio [Hg.], Sterben. Dimensionen eines anthro-
pologischen Grundphänomens, S. 529-538.

94  Ebd. S. 529.
95  Ebd.; vgl. ergänzend I. Karle, Perspektiven der Krankenhausseelsorge. Eine Auseinanderset-

zung mit dem Konzept der Spiritual Care, „Wege zum Menschen“ 62, 6 (2010), S. 537-555.
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beit als gemeinsame „Schleusenwärter“ an der „Übergangs-Krise des Lebens“96. 
Ähnlich wie in einer Anamnese potentiell medizinisch relevante Informationen 
erfragt werden, erkundigt sich der Arzt im Rahmen der Spiritual Care nach dem 
„spirituellen Pflegebedarf“97. Dazu gehört vor allem eine spirituelle Begleitung 
von Patienten am Lebensende durch professionell ausgebildete Seelsorger/innen. 

In der praktisch-theologischen Forschung ist das Konzept bislang noch nicht 
in der breite rezipiert worden. Einen guten Überblick bietet Doris Nauer, die 
neben kritischen Anfragen, eine Verhältnisbestimmung vornimmt und Spiritu-
al Care als ernstzunehmende Herausforderung beschreibt.98 Weite Teile ihrer 
Argumentation lassen sich als deutliches Plädoyer für ein zeitgemäßes Seel-
sorgekonzept lesen, dass gerade durch die interdisziplinäre Vernetzung in den 
Einrichtungen und die gemeinsame Zusammenarbeit die Seelsorge in Zukunft 
stärker in der Pflicht sieht. Ergänzend dazu fordert Doris Nauer ein prinzipiel-
les Bekenntnis der christlichen Kirchen zur Kategorialseelsorge, die von den 
Menschen stärker angefragt wird, als territoriale Modelle moderner Kirchlich-
keit. Besonders nachdrücklich votiert sie gegen eine Selbstabschaffung der chri-
stlichen Seelsorge, die selbstbewusster auftreten müsse und ihren genuinen Ort 
im Potpourri heilsam am Menschen handelnder Professionen in Gesundheitse-
inrichtungen stärker hervorheben solle. Daneben hat sich vor allem der Jesuit 
Eckhard Frick in der theologischen Diskussion um Spiritual Care hervorgetan 
und diese in positiv wohlwollender Weise geprägt. Dessen Ansatz ist insgesamt 
systematischer und entfaltet detailliert das Prinzip der Patientenzentriertheit in 
den einschlägigen Veröffentlichungen.99 Sein Forschungsinteresse gilt der Spi-
ritualität „zwischen säkularisierter Beliebigkeit und kirchlicher Normierung“100 
sowie spirituellen Praxisfeldern im Gesundheitswesen unter besonderer Berück-
sichtigung interkultureller und interreligiöser Perspektiven. Obwohl kritische 
Aspekte – insbesondere mit Blick auf das Selbstverständnis seelsorglichen Han-
delns und Verkündigens – nicht unausgesprochen bleiben, wird das Konzept der 
Spiritual Care in den veröffentlichten theologischen Beiträgen weitestgehend 
positiv bewertet und als bislang fehlendes Bindeglied zwischen Spiritualität 
und Medizin begrüßt. In Zukunft bedarf es der weiteren intradisziplinären Er-
forschung innerhalb der Theologie sowie der interdisziplinären Forschung im 
Dialog mit Medizin und Sozialwissenschaften. Das seitens der Medizin- und 
Pflegewissenschaft steigende Interesse an Spiritualität im Behandlungskon-

96  E. Frick, Spiritual Care – ein neues Fachgebiet der Medizin, ZfME 55 (2009), S. 145-154, 146.
97  Ebd., S. 147.
98  Vgl. Nauer, Spiritual Care statt Seelsorge?, S. 10-21.
99  Neben den oben schon genannten Veröffentlichungen vgl. insbesondere den Sammelband 

Frick, Eckhard/Roser, Traugott [Hg.], Spiritualität in der Medizin. Gemeinsame Sorge für den 
kranken Menschen, 2. aktualisierte Auflage, Stuttgart 2011.

100  Ebd., S. 5.
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text wurde bislang in der theologischen Diskussion zu wenig berücksichtigt. 
Dadurch droht die Chance, Spiritual Care als Teil der Therapie stärker in den 
Fokus zu nehmen und diese zum Teil der Grundversorgung werden zu lassen, 
ungenutzt zu verstreichen. Neben einer unausgereiften theologischen Reflexion 
und einer schwachen Positionierung dieses Themas an gesellschaftspolitischer 
Stelle, sehen sich Gesundheitseinrichtungen mit einer zu geringen Zahl von 
Ethiker/innen und Seelsorger/innen an in ihren Einrichtungen konfrontiert. Der 
Bedarf ist zweifelsohne vorhanden und wird zunehmend offensiv von einzelnen 
Einrichtungen eingefordert. Insbesondere da stellenweise keine ethische Kom-
petenz oder Seelsorgeangebote vorhanden sind, die auf die besonderen Bedarfe 
von Personen in der Terminalphase reagiert und zusätzlich ein Ansprechpartner 
für Angehörige und medizinisches Personal ist.

Fazit
Die Zukunft der ethischen und spirituellen Begleitung in Gesundheitsein-

richtungen ist nicht isoliert zu betrachten oder anders gesagt: eine Ethik, die 
spirituelle Aspekte in ihre Abwägungsprozesse mit aufnimmt, wird ihrem Auf-
trag nur gerecht werden können, wenn sie als anerkannte Partnerin in die pro-
fessionellen Berufsgruppen eingliedert wird. Sie darf im Potpourri der sich um 
Sterbende sorgenden Fachdisziplinen nicht fehlen und muss ihren genuinen 
Wert gegenüber den anderen beteiligten Akteuren stärker hervorheben. Spiritual 
Care im Zusammenspiel mit einem belastbaren Modell des Advance Care Plan-
ning können in Zukunft das Grundgerüst für ein menschenwürdiges Sterben 
in deutschen Gesundheitseinrichtungen sein. Die verbindenden Elemente sind 
eine optimierte Kommunikation, die einen reibungslosen Behandlungsablauf 
garantieren, Autonomieverlust am Lebensende weitestgehend verhindern und 
Sterbewünsche als zwischenmenschliche Ausdrucksform ernst nehmen soll. 

In Zukunft werden sich die Ethikbeauftragten noch stärker in das Konvolut 
der professionellen Berufsgruppen in Gesundheitseinrichtungen einbringen und 
ihre Stellung in den Reihen der professionellen Gesundheitsfachkräfte selbstbe-
wusst einfordern müssen. Das Instrument Spiritual Care bereits im Medizinstu-
dium zu verankern und darüber hinaus alle Gesundheitsfachkräfte kontinuierlich 
fortzubilden ist unbedingt wünschenswert. Dazu gehört es zum Aufgabenbere-
ich der Geschäftsführer und Leitungsverantwortlichen von Gesundheitseinrich-
tungen, den Umgang mit ethischen Modellen nachdrücklich einzufordern und 
eine „Kultur der Ethik“ in den Einrichtungen zu etablieren. Schließlich wäre 
über eine intensivierte Zusammenarbeit zwischen Ethikberatern, Seelsorgern 
und Sozialdiensten vor allem im Krankenhausbereich aber auch darüber hinaus 
nachzudenken, um reibungslose Abläufe und eine vollumfängliche Sorge und 
Begleitung im Sterbeprozess zu garantieren.
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Zusammenfassung

Tod und Sterben sind zwei Aspekte des menschlichen Lebens, die in modernen 
Gesellschaften westlicher Prägung zunehmend marginalisiert werden. Seit dem Ende 
omnipräsenter Todeserfahrungen zweier Weltkriege und dem Beginn kontinuierlich ste-
igender Lebensqualität, verschiebt sich der Sterbeprozess in die Stille und Abgeschie-
denheit professioneller Gesundheits-einrichtungen. Andererseits stellt sich statt langwie-
riger Lebenserhaltung und fortwährender Todesverdrängung die Frage nach einem wür-
devollen Sterben in der Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Gesundheitsfachkräfte 
müssen sich zusätzlich zu den medizinischen Behandlungsprozessen auf eine Fülle von 
ethischen, sozialen und seelischen Bedürfnissen der Patienten einstellen. Aufgrund ste-
igender Arbeitsverdichtung, bedarf es dazu der Implementierung inter-professioneller 
Teams. Die hier besprochene Variante von Spiritual Care ist der Versuch einer gegen-
seitigen Durchdringung von lebensoffen abwägender Medizin, handlungsleitender Ethik 
und christlicher Seelsorge. So soll bestmöglich auf existentielle Grenzsituationen, wie 
etwa Sterbewünsche, reagiert werden können.

Schlagwörter: Spiritual Care; Medizin, Ethik & Seelsorge; Thanatosoziologie; Inter-
professionalität

Abstract

Individual Ethics and Spirituality at the End of Life: 
Spiritual Care of Terminally Ill Patients With Dying Wishes 

Death and dying in western nations have been socially marginalized in recent deca-
des. Since life is no longer under an imminent threat by wars and epidemics, the process 
of dying has been shifting into the seclusion of professional health care institutions. On 
the other hand there has been a development towards endless sustainment and a lack 
of awareness for the inevitability of one´s death. This new situation adds to the regular 
medical care of terminally ill patients an additional mindfulness for their social, ethical 
and spiritual needs. The version of “spiritual care” discussed below aims at a mutual 
strategy to combine medical care, ethics and pastoral ministry.

Keywords: Spiritual Care; medicine, ethics & pastoral ministry; sociology of death and 
dying; interdisciplinarity
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Wojciech Oleśków1  
Lublin

Duchowa walka między prawdziwym a fałszywym 
„ja” jako droga do kontemplacji Boga 
w świetle twórczości Thomasa Mertona

Wstęp

Walka duchowa jest tematem szeroko opisywanym w teologii ducho-
wości. Według Marka Chmielewskiego jest ona długotrwałym procesem 
oczyszczania władz psychiczno-duchowych oraz integracją naturalnych 
skłonności w celu usunięcia przeszkód we współpracy z łaską uświęca-
jącą na drodze życia duchowego. Była ona charyzmatem Ojców Pusty-
ni, którzy przebywając w miejscu samotnym podejmowali walkę z my-
ślami, pokusami   i szatanem. Charakteryzuje się ona tym, że toczy się 
na wielu frontach jednocześnie. Tradycyjna ascetyka mówi o czterech 
frontach walki duchowej. Pierwszym jest walka przeciwko grzechowi, 
który zrywa lub narusza więź człowieka z Bogiem. Bez przezwyciężenia 
grzechu śmiertelnego nie można mówić o rozwoju duchowym. Kolejny 
front jest przeciwko szatanowi. Trzeci front jest przeciwko światu, który 
jest rozumiany jako antychrześcijańskie środowisko tworzące się wokół 
ludzi żyjących z dala od Boga. Czwarty front walki duchowej jest prze-
ciwko ciału. Jest to walka z żądzą przyjemności. Walka ta wymaga peł-
nego zaangażowania wszystkich sił człowieka2. Zdaniem Mertona walka 
duchowa jest drogą do kontemplacji Boga. Według Stanisława Urbań-
skiego kontemplacja jest darem Bożym przewyższającym wszelkie zdol-
ności poznawcze człowieka. Dar ten jest mu udzielany w takiej mierze, 
w jakiej został on przygotowany poprzez oczyszczenie w nocy ciemnej3. 

1  Wojciech Olesków – ks. dr, były doktorant Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II w Lublinie, e-mail: wojciech.oleskow@gmail.com.

2  M. Chmielewski, Walka duchowa, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, M. Chmielewski 
[red.], Lublin-Kraków 2002, s. 907-910.

3  S. Urbański, Etapy rozwoju życia duchowego, [w:] Teologia duchowości katolickiej, W. Słomka 
[red.], Lublin 1993, s. 296.
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Droga zjednoczenia jest trzecim etapem rozwoju życia duchowego. 
Chrześcijanin staje u celu swojej wewnętrznej pracy. Znakami trwania 
na tej drodze jest zaufanie Bogu, heroiczna i radosna wiara, wbrew trud-
nościom wewnętrznym oraz przebywanie z Chrystusem. Jest to również 
aktywność apostolska i nieustanna modlitwa. Pomimo tego, że człowiek 
doświadcza różnych przeszkód, dary Ducha Świętego ochraniają go i na-
pełniają miłością4. 

Walka duchowa między prawdziwym a fałszywym „ja” to jedna 
z najważniejszych koncepcji Mertona, która ukazuje życie duchowe czło-
wieka. Podkreśla ona, że konieczne do jego prowadzenia są nieustan-
ne zmagania i konflikty wewnętrzne, które są trudne do przezwycięże-
nia, gdyż są ukryte, tajemnicze i całkowicie niezrozumiałe5. Inspiracją 
dla niego mogły być dzieła świętych, którzy dostrzegali potrzebę walki 
duchowej o Boga. Mary Zynda zauważa, że w tej koncepcji Mertona 
widoczny jest wpływ teologii św. Bernarda z Clairvaux6. Z kolei Jan 
Bereza uważa, że jego nauka7 o porzuceniu fałszywego „ja” jest no-
wym ujęciem tego, co znajdujemy u św. Jana od Krzyża i św. Tomasza  
z Akwinu8. 

1. Poszukiwanie prawdziwego „ja”

Według Mertona człowiek dąży do wypracowania dojrzałej tożsamości9, 
która jest owocem poszukiwań prawdziwego „ja”10. Przechodząc walkę we-
wnętrzną wielokrotnie doświadcza on bezsilności11. Człowiek zmaga się o moż-
liwość podejmowania dobrych decyzji. Wybory te są potrzebne do intelektual-

 4  Tamże, s. 291-292.
 5  T. Merton, Życie i świętość, Kraków 1994, s. 139.
 6  M. Zynda, Contemporary mystic study: Thomas Merton as supported by Evelyn Underhill’s 

stages of mystical development, „The Merton Annual” 4 (1991), s. 186.
 7  21 lutego 1942 roku Merton założył szaty nowicjusza i otrzymał nowe imię brat Maria Ludwik. 

Wszyscy trapiści jako pierwsze przyjmowali imię Marii ponieważ jest ona patronką zakonu  
(J. Forest, Thomasa Mertona życie z mądrością, Kraków 2008, s. 135).

 8  J. Bereza, Thomasa Mertona teologia „ja”, [w:] „Studia Mertoniana 2”, K. Bielawski [red.], 
Kraków 2003, s. 209.

 9  Według ks. I. Werbińskiego duchowość chrześcijańską można określić jako dojrzewanie oso-
bowości w wierze. Z jednej strony według specyfiki tej osobowości, czyli jej powołania i cha-
ryzmatów, z drugiej strony według praw powszechnej tajemnicy chrześcijańskiej (I. Werbiń-
ski, Jedność i wielość duchowości, [w:] Teologia duchowości katolickiej, W. Słomka [red.],  
Lublin 1993, s. 72).

10  T. Merton, Love and living, New York 2011, s. 10.
11  T. Merton, Posiew kontemplacji, Kraków 1982, s. 183.
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nego, moralnego i duchowego rozwoju. Są niezbędne do bardziej świadomych 
zdolności poznawczych oraz wolnego działania. Powiększają i rozszerzają jego 
moc miłowania oraz poświęcania siebie12. Walka ta rozgrywa się w jego sercu. 
To w nim kryje się najgłębszy sens jego osobowości. Ta iskra jest w nim, ale 
musi on zwrócić się ku niej i sprawić, by stała się płomieniem. W głębi człowie-
ka jest coś, co go podtrzymuje, tylko musi on pozwolić Panu działać13.  

Zdaniem Mertona, u podłoża każdego istnienia leży warstwa wątpliwości 
oraz zakwestionowania siebie, która w pewnym momencie inspiruje człowieka 
do stanięcia twarzą w twarz z ostatecznym sensem jego życia. Doświadcza on 
wtedy egzystencjalnego lęku i ma poczucie niepewności i zagubienia. W tym 
konflikcie wewnętrznym myśli on, że aby być wiernym Bogu trzeba zerwać 
ze znanymi normami i wyruszyć w nieznane. Ta walka jest podstawą każdego 
chrześcijańskiego nawrócenia. Jest to zwrot ku wolności, która nie opiera się na 
aprobacie społecznej, ale w czystej wierze staje się zależna od Pana14.  

Dzięki walce wewnętrznej, zaznacza Merton, wytwarza się kształt wolności. 
Chrześcijanin, który walczy ze swoimi namiętnościami w jedności z wolą Boga, 
będzie żył w ciszy wewnętrznego pokoju15. Wolność polega na doskonałej miło-
ści i przyjęciu tego, co jest rzeczywiście dobre. Spływa ona do człowieka jako 
nadprzyrodzony dar Boga. Jest to współuczestnictwo w Jego wolności16. Staje 
się on całkowicie wolny jedynie przez poddanie siebie woli Jezusa. Sumienie 
jest duszą i wzrokiem wolności. Jest jej energią i życiem17. Zadaniem chrześci-
janina jest odkrycie i wypełnienie woli Pana. Jest to uczestnictwo w Jego życiu 
i najdoskonalsze spełnienie. Wewnętrzna walka pomiędzy życiem i śmiercią jest 
bitwą, w której walczy on nie tylko o życie, lecz również o królestwo Boga. 
Kiedy prawda Chrystusa wyzwala człowieka, staje się on obrazem Jezusa wśród 
ludzi18. Odkrywa on Jego wolę, jeśli prawda wiary zawładnie całą jego isto-
tą19. Prawdziwa osobowość chrześcijanina może wyrosnąć jedynie z ziaren woli 
Boga20. Jeśli je przyjmie, to doświadczy przemiany i odkryje swoje najgłębsze 
„ja” w Panu21.

W wierze chrześcijańskiej jaźń głęboka jest odskocznią do świadomości 
Boga. W opinii autora „ja” człowieka jest rodzajem lustra, któremu Pan się 

12  T. Merton, Nowy człowiek, Kraków 1996, s. 8.
13  T. Merton, W stronę jedności, Kraków 2009, s. 242.
14  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, Poznań 1986, s. 20.
15  T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, Poznań 2008, s. 85.
16  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 130.
17  T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, s. 36.
18  T. Merton, Nowy człowiek, s. 35.
19  T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, Kraków 2008, s. 55.
20  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 24.
21  Tamże, s. 46.
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objawia. Byt człowieka komunikuje się z bytem Jezusa22. Najgłębsze „ja” czło-
wieka odnajduje wewnątrz siebie obecność Pana, którego jest obrazem. Jest on 
wezwany do przebudzenia się ze snu i odszukania prawdziwej jaźni wewnątrz 
samego siebie23. Przez to odkrycie uświadamia on sobie, że ma duszę zdolną 
do tego, by doświadczać głębokich wartości24. Dzięki tej jaźni jakiekolwiek do-
świadczenie duchowe osiąga pewną niepowtarzalność25. Daniel Horan zauważa, 
że w koncepcji Mertona to wewnętrzne „ja” nie jest przedmiotem czy rzeczą, 
którą można badać. Można je odnaleźć jedynie w relacji z Bogiem26. Nass Can-
non dodaje, że jest to prawda, która prowadzi człowieka do odnalezienia sensu 
życia. Wskazuje ona na obecność Pana w jego istnieniu27.

Jaźń głęboka jest spontanicznością i nie istnieje bez wolności. Jest to sub-
stancjalna rzeczywistość na jej najwyższym, osobowym i egzystencjalnym po-
ziomie. Jest to duchowe życie w całej swej pełni28. Jaźń głęboka, dodaje Tho-
mas, postrzega świat z głębszego i bardziej duchowego punktu widzenia. Nie 
ucieka ona poza zasłonę pojęciowych uprzedzeń   i zniekształceń29.

Merton uważa, że człowiek otrzymuje tę jaźń dzięki zmartwychwstaniu 
Chrystusa. To przebudzenie sprawia, że bardziej dostrzega on Pana w swoim 
życiu30 . Odkrycie swojej tożsamości jest pokojową integracją wszystkich moż-
ności osoby ku ich doskonałej aktualizacji w „ja” duchowym. Staje się on bar-
dziej świadomy prawdziwego znaczenia własnej egzystencji31. Odnajdując swo-
je prawdziwe „ja”, oddala się on od rzeczy zewnętrznych, uwalnia się od niepo-
koju, lęku oraz nieuporządkowanych pragnień. Uczy się wychodzenia z siebie 
ku Bogu i ku drugiemu człowiekowi przez nadprzyrodzoną miłość32. 

Daniel Horan interpretując tę koncepcję Mertona twierdzi, że człowiek  
odkrywa tę tożsamość dzięki prowadzeniu życia duchowego. Prawdziwe „ja” 
jest jaźnią, która jest uśpiona w jego głębi. Obudzenie jej następuje dzięki Du-
chowi Świętemu. Jest to otwartość człowieka na wezwanie Boga, aby stać się 
z Nim jednością. Poznaje siebie w odkrywaniu Jezusa. Dzięki temu odnajduje 
sens swojego istnienia, pokój i szczęście. Jeśli odnajdzie on Pana, to rozpozna 

22  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, Kraków 2005, s. 39.
23  Tamże, s. 49.
24  T. Merton, Nowy człowiek, s. 81.
25  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 32.
26  D. Horan, Digital natives and digital self: the wisdom of Thomas Merton for millennial spiri-

tuality and self-understanding, „The Merton Annual” 24 (2011), s. 105.
27  N. Cannon, No mirror, no light – just this! Merton’s discovery of global wisdom, „The Merton 

Annual” 23 (2010), s. 188.
28  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 31.
29  Tamże, s. 52.
30  Tamże, s. 81.
31  T. Merton, Nowy człowiek, s. 9.
32  Tamże, s. 80.
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swoje prawdziwe „ja”33. Przez to, że chrześcijanin znajduje je w Chrystusie, 
staje się chroniony przez Niego przed wszelkimi manipulacjami i zniekształce-
niami34.

2. Rozpoznanie fałszywego „ja”

Pierwszym krokiem jest rozpoznanie swojej prawdziwej kondycji35. Czło-
wiek musi na początku uznać fakt, że jest daleko od Boga36. Autor zauważa, że 
życie poświęcone kultowi zewnętrznego „ja” jest życiem grzesznym. Grzech 
wypływa z przeświadczenia, że moja fałszywa osobowość, która istnieje jedy-
nie w egocentrycznych pragnieniach jest podstawową rzeczywistością, do której 
wszystko inne powinno się dostosować37. Nass Cannon przywołuje słowa Mer-
tona, który zauważa, że kierując się fałszywym „ja” człowiek jest przekonany, 
że jest bogiem i wokół niego skupia się cały wszechświat. Wtedy dąży on jedy-
nie do zaspokojenia swoich pragnień. Grzech jest podstawą zewnętrznego „ja”. 
Uderza on w głębię osobowości człowieka. Niszczy on jego relację z Bogiem. 
Jest on wolą czynienia tego, czego nie chce Pan. Każdy grzech występuje prze-
ciwko prawdzie, posłuszeństwie i miłości. Osoba wchodząc w grzech opiera 
swoje życie na kłamstwie. Jeśli chce ona odkryć Boga, to musi ten grzech zde-
maskować. To ulotne „ja” istnieje poza zasięgiem woli Pana. Oznacza ono od-
dalenie się od Niego. Wtedy człowiek staje się wyobcowany i oddaje się temu, 
co nie jest ostateczną rzeczywistością38. 

Stan fałszywej jaźni jest dla Mertona rzeczywistością egzystencjalną, która 
wynika z ograniczoności i słabości osoby39. Musi ona sobie uświadomić, że 
życie codzienne, pełne zgiełku i przeszkód spowodowanych złymi przyzwycza-
jeniami, jak i złymi nawykami, jest na wpół świadomą egzystencją”40. Jest to 
działanie zewnętrznego „ja”, które jest pełne projektów oraz doczesnych ogra-

33  D. Horan, Digital natives and digital self, s. 100-102.
34  Tamże, s. 105.
35  Ignacy Loyola jest zdania, że każda osoba jest zdolna do refleksji, a także do kontemplacji. 

Wobec doznawanego na modlitwie kontaktu z Bogiem człowiek uzyskuje potwierdzenie tego, 
co odkrywa w sobie. Poznaje on swoją wielkość, ale i nędzę. Każdy nieład zaobserwowany, 
zreflektowany i odniesiony do Boga daje szansę ku rozwojowi osobowości (E. Kotkowska, 
Kim jestem? Kim się staję? W dialogicznym niepięciu Ja-Ty. Źródła teoretyczne, [w:] tenże, J. 
Moskałyk [red.], Ja – wspólnota, w teorii i praktyce, Poznań 2010, s. 60).

36  T. Merton, Nowy człowiek, s. 80.
37  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 26.
38  N. Cannon, No mirror, no light – just this, s. 185-186.
39  D. Horan, Digital natives and digital self, s. 105.
40  T. Merton, Nowy człowiek, s. 45.
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niczeń41. Człowiek, który zatrzymał się na tym zewnętrznym „ja” racjonalizuje 
i usprawiedliwia pożądania i ambicje. Kamufluje on swoje braki i wyolbrzymia 
grzechy innych. Ucieka przed niezliczonymi lękami. Zmusza siebie do wiary we 
własne kłamstwa42. Na każdego człowieka pada ten cień urojonej osoby, czyli 
nieprawdziwej osobowości. Istnieje wtedy poza zasięgiem Bożej woli i miło-
ści oraz poza prawdziwym życiem. Takie istnienie może być tylko ułudą. Taka 
osoba nie uznaje żadnej innej subiektywnej rzeczywistości poza tym fałszywym 
„ja”. Taki człowiek koncentruje się na wysiłkach gromadzenia przyjemności, 
władzy, zaszczytów, wiedzy, aby przyodziać to fałszywe „ja” i przetworzyć jego 
nicość w coś obiektywnie rzeczywistego. Chce on być dostrzegalnym dla świata 
i samego siebie. Pod tym wszystkim nie kryje się jednak żadna rzeczywistość. 
Jest on pusty w środku i cała budowla ambicji i przyjemności jest pozbawiona 
fundamentów43. Taka osoba spogląda na rzeczy z ekonomicznego, technicznego 
lub hedonistycznego punktu widzenia44. Jaźń zewnętrzna boi się i ucieka od 
tego, co jest ponad nią. Rozrywka jest ucieczką od wszystkiego, co jest w czło-
wieku najbardziej rzeczywiste45. W sytuacji, kiedy traci on swoją prawdziwą 
tożsamość, to zamienia on pokój na śmiertelną udrękę rujnującą poczucia winy. 
Zamiast aktualizować zasoby swojego duchowego „ja” staje się roztargniony 
i niespokojny46. Osoba, która kieruje się zewnętrznym „ja” twierdzi, że jest 
twórcą swojej tożsamości i to kim się stanie jest jedynie zależne od niej samej47. 

David Odorisio przywołuje słowa Mertona, który pisze, że racjonalizacja 
i usprawiedliwianie pożądliwości i ambicji zewnętrznego „ja” kamufluje wady 
i powiększa grzechy innych. Człowiek stara się uciszyć ukryty głos niepokoju. 
Wypacza to jego rzeczywistość i prowadzi go do przekonania, że jest to jego toż-
samość. W takim świecie doświadczenie Boga wydaje się niemożliwe. Człowiek 
koncentruje się jedynie na sobie. Nie sprzyja to rozpoczęciu duchowej podróży 
w poszukiwaniu Pana. Wszędzie jest on atakowany przez fałszywe obrazy i re-
klamy48. Henri Nouwen z kolei twierdzi, że Merton zwraca uwagę na to, że ufając 
fałszywemu „ja” osoba pogrąża się w wielu złudzeniach. Stawia to ją na drodze 
samorealizacji i prowadzi do rywalizacji z innymi, a nawet do przemocy. Zaczyna 
ona walczyć o swoje miejsce w świecie, nawet kosztem innych49.

41  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 29.
42  T. Merton, Nowy człowiek, s. 78.
43  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 25-26.
44  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 54.
45  Tamże, s. 104.
46  T. Merton, Nowy człowiek, s. 78.
47  D. Horan, Digital natives and digital self, s. 109.
48  D. Odorisio, Rediscovering the true self throught the life and writings of Thomas Merton, „The 

Merton Seasonal” 28 (2003) nr 2, s. 14-15.
49  H. Nouwen, Thomas Merton’s call to contemplation and action, „The Merton Seasonal” 23 

(1998) nr 1, s. 15.
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Życie człowieka, w przekonaniu Mertona, staje się szeregiem wyborów 
między fałszywym „ja” karmionym samolubną żądzą i urojeniami namiętności 
a prawdziwą osobowością, która rozkwita w pokoju Bożym. Chociaż natura czło-
wieka jest dobra, to jednak każde poruszenie przyrodzonych pożądań zmierza do 
podsycania złudzenia, które przeciwstawia się rzeczywistości Chrystusa. Osoba 
niekiedy koncentruje uwagę na fałszywej osobowości, która jest Mu nieznana50. 
Jedyną radość osiąga ona przez wydostanie się z więzienia swego samolubnego 
„ja” i połączenie się przez miłość z Bogiem, który mieszka  w jej życiu51. Jeśli 
człowiek chce bronić swojej urojonej osobowości, to nie zazna spokoju serca. 
Pokora wyzwala go z przywiązania do siebie, do własnego dzieła i reputacji. 
Osiąga on wtedy prawdziwą radość przez zapomnienie o sobie52. To odnalezienie 
swojego serca w Panu daje możliwość poznania, że zewnętrzne „ja” jest w wiel-
kiej mierze maską ukrywającą jego prawdziwą tożsamość53. Musi ono w czło-
wieku obumrzeć. Jeśli tak się nie stanie, to jego życie nie przyniesie owoców54. 
Jeśli wyrzeknie się on swoich egoistycznych pożądań i ambicji, to zacznie sobie 
uświadamiać, że wszystko, czego potrzebuje, pochodzi do Boga55. 

3. Odkrycie tożsamości w Bogu

Prawdziwe życie, zdaniem Mertona, to wolność przekraczania własnego „ja”. 
Jest ono darem od Jezusa. Jest to wolność, która traci swe życie, by je odzyskać56. 
Przebudzenie wiary przynosi światło dla rozumu oraz uspokojenie woli. Jest to 
przemiana moralnej istoty człowieka. Staje się on nowym stworzeniem. Życie, 
które otrzymuje, jest związane z obecnością Boga57. Jest ono rezultatem zamiesz-
kania Pana w jego sercu. Jest pełnią łaski, miłości i duchowego zrozumienia ta-
jemnicy Jego życia w człowieku. Jest to głębokie uczestnictwo w egzystencji 
Chrystusa58. Ta duchowa przemiana jest powtórnym narodzeniem z Ducha Świę-
tego. Nowe stworzenie jest zjednoczone przez wiarę z Jezusem59. Przyjęcie słowa 
Bożego sprawia, że osoba się wewnętrznie przemienia. Potrafi ona dostrzegać 
sferę duchową. W tym momencie w głębiach duszy otwierają się drzwi do wiecz-

50  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 31.
51  Tamże, s. 19.
52  Tamże, s. 42.
53  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, s. 65.
54  Tamże, s. 82.
55  T. Merton, Domysły współwinnego widza, Warszawa 1972, s. 220.
56  T. Merton, Nowy człowiek, s. 12.
57  T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, s. 281.
58  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 88.
59  T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, s. 54.
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ności60. To przebudzenie sprawia, że uczy się ona całkiem nowego spojrzenia na 
rzeczywistość61. To nowe życie nie polega na biernym przyjmowaniu dziedzictwa 
od Pana, ale jest skutkiem zmagania o miłość i modlitwę62. 

Merton zaznacza, że z nową i duchową tożsamością „ja” związana jest czy-
stość serca63. Człowiek jest całkowicie przemieniony, a jednak pozostaje tą samą 
osobą. Stawia on czoła samemu sobie i przyjmuje odpowiedzialność za swoje 
życie64. Ma świadomość swoich ograniczeń, ale poddaje się oczyszczającemu 
i przemieniającemu działaniu Chrystusa65. Otrzymuje on od Niego powołanie, 
które odzwierciedla aspekt tego, kim jest na najgłębszym poziomie życia. Jest 
to powołanie do uczestniczenia w Jego życiu. Jest on zaproszony do tego, aby 
iść przez życie z pomocą Boga66. Walka ta dokonuje się w jego głębi. Niektórzy 
jednak jej nie podejmują i starają się ją zignorować67. 

Basic Pennington dostrzega w koncepcji Mertona to, że człowiek, który od-
krył prawdziwe „ja”, może całym sobą wychwalać Jezusa. Jest on wolny od 
wszelkich pozorów. Jest to oczyszczony dar, który możemy ofiarować drugiej 
osobie. To co jest fałszywe, nie jest wolnym darem. W tym prawdziwym „ja” 
człowiek staje się niejako wyrazem miłości Boga. Jedyny dar, który może ofia-
rować jest to, kim jest naprawdę. Chrześcijanin staje się wtedy kanałem miłości 
Pana. Nie można udawać kogoś, kim się nie jest. Kiedy jednoczy się on z Chry-
stusem i doświadcza Go w swojej modlitwie, wtedy odnajduje Go w swoim 
życiu. Jeśli chrześcijanin chce doświadczyć tego najgłębszego „ja”, to musi zna-
leźć miejsce, z którego pochodzi oraz odnaleźć źródło. Jest to wezwanie, które 
jest rdzeniem jego istoty. Jest ono podstawą jego życia68. 

Według Davida Odorisio Merton podkreśla, że człowiek może poznać siebie 
tylko wtedy, gdy postrzega swoją tożsamość w łączności z Jezusem69. Głównym 

60  Tamże, s. 20.
61  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 51.
62  T. Merton, Nowy człowiek, s. 7.
63  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, s. 63.
64  Ks. Urbański zauważa, że całe życie duchowe można nazwać ciągłym nawracaniem się. Pierw-

sze nawrócenie prowadzi do kolejnego. Chrystus również mówił do Apostołów o potrzebie 
nawracania się (Mk 9,32-33). Pan poleca im pokorę dziecka Bożego, które ma świadomość 
swojej słabości. Chrześcijanin wchodzi w stan ciągłego oczyszczania się ze wszelkich nie-
doskonałości przy współpracy z łaską Bożą (S. Urbański, Etapy rozwoju życia duchowego,  
s. 264- 266).

65  T. Merton, Życie i świętość, s. 62.
66  D. Horan, Digital natives and digital self, s. 109.
67  D. Odorisio, Rediscovering the true self throught the life and writings of Thomas Merton, s. 16.
68  B. Pennington, Four reflections on Thomas Merton, „The Merton Seasonal” 31 (2006) nr 3, 

s. 13-14.
69  D. Odorisio, Rediscovering the true self throught the life and writings of Thomas Merton, s. 13.
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celem odkrycia prawdziwego „ja” jest życie w pojednaniu z Panem70. Jedynym 
sposobem na radzenie sobie z trudnościami jest radość duchowa, która może 
nadejść już tutaj na ziemi, a jest nią życie w zjednoczeniu z Bogiem71. 

Poznanie Go jest możliwe dzięki ukrytej obecności Ducha Świętego72. To 
On, w opinii Mertona, zaprowadza porządek w duszy człowieka, uwalnia jego 
umysł od niedojrzałości, wyobcowania oraz uprzedzeń73. Doświadczenie Du-
cha jest realną świadomością śmierci i zmartwychwstania w Chrystusie. Jest 
to doświadczenie odnowy, wewnętrznej przemiany dokonanej wyłącznie Jego 
mocą74. Jest On obecny w sposób niewidzialny u podstaw istnienia człowieka, 
który poznaje Go przez wiarę i miłość75. Nass Cannon przywołuje słowa trapi-
sty, który pisze, że przywrócenie wewnętrznej jaźni, które jest spowodowane 
działaniem Ducha Świętego daje człowiekowi siłę do dzielenia się charyzma-
tyczną mocą pochodzącą od Niego76. 

Człowiek, według autora, dokonuje autentycznie wolnych wyborów, jeśli 
jest posłuszny Jezusowi. Wynika to ze zjednoczeniem jego woli z Bożą miło-
ścią. Jest ona niszczona przez jedność, która jest efektem przymusu. Pan nie 
chce, by oddawano Mu chwałę w sposób sztuczny, ale poprzez wolny, sponta-
niczny i szczery akt77. Tajemnica tej prawdziwej tożsamości jest ukryta. Obja-
wia się ona w miłości Boga. Jest ona dla człowieka rewolucją, która pobudza 
go do odnalezienia Jezusa78. Rozpoznanie prawdziwego „ja” jest dostrzeżeniem 
faktu, że jest on kochany przez Niego79. Miłość jest życiem i przebudzeniem 
jaźni głębokiej. Jest to poznanie objawienia Pana. Nie ma miłości, gdzie nie 
ma drugiego. Nie można obudzić duchowej jaźni bez miłości do innych ludzi. 
Miłość ta szuka dobra drugiego człowieka, a nie własnego zysku80. 

Człowiek, jak stwierdza Merton, szuka swojej prawdziwej osobowości nie 
tylko w Bogu, ale również w ludziach. Nie może znaleźć siebie odgradzając się 

70  Jan Paweł II w homilii wygłoszonej w Warszawie w 1979 mówił, że człowieka nie można 
do końca zrozumieć bez Chrystusa. Człowiek nie może sam siebie zrozumieć bez Niego. Nie 
może pojąć ani kim jest, ani jaka jest jego godność, ani jakie jest jego powołanie i ostateczne 
przeznaczenie (Kotkowska, Kim jestem? Kim się staję? W dialogicznym niepięciu Ja-Ty. Źró-
dła teoretyczne, s. 61).

71  D. Odorisio, Rediscovering the true self throught the life and writings of Thomas Merton, s. 
17.

72  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 94.
73  T. Merton, Nowy człowiek, s. 32.
74  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, s. 82.
75  Tamże, s. 77.
76  N. Cannon, No mirror, no light – just this, s. 187.
77  Merton, Nowy człowiek, s. 119.
78  T. Merton, Księga godzin, Kraków 2009, s. 27.
79  T. Merton, Nowy człowiek, s. 80-83.
80  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 58.
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od innych81. Jaźń głęboka postrzega drugą osobę jako dopełnienie, a nie jako 
ograniczenie. Zjednoczenie w miłości jest jednym z charakterystycznych dzia-
łań jaźni głębokiej. Jest to jedność z innymi na wyższym poziomie, który jest 
płaszczyzną duchowej samotności. Jaźń głęboka jest nieodłączna od Chrystusa 
i dlatego jest nieodłączna od każdego człowieka, który żyje w Nim. Chrze-
ścijańska samoświadomość nie może być indywidualistyczna. Głębokie „ja” 
jest sanktuarium najbardziej osobistej samotności, ale jest również zjednoczone 
z „ty”, które jest przed nim82. Nass Cannon przywołuje myśl Mertona, który 
twierdzi, że świadomość swojej tożsamości i swojej słabości prowadzi czło-
wieka do zjednoczenia z innymi ludźmi. Kiedy staje się on bardziej świadomy 
obecności Boga, to zaczyna odkrywać wartość drugiej osoby83.

Według Mertona, miasto Boga odzwierciedlone jest na ziemi dzięki tym, 
którzy są zjednoczeni dzięki ofiarnej, chrześcijańskiej miłości. Człowiek wy-
rzeka się wtedy swoich przyjemności oraz szybkiego zadowolenia, aby pomóc 
innym na nowo stać się wolnymi84. Miłość wymaga całkowitej wewnętrznej 
przemiany. Jeśli osoba jej nie doświadczy, to nie może otworzyć się na drugiego 
człowieka85.

 Miłość do Jezusa i bliźniego, zdaniem autora, nie może być symboliczna. 
Musi być ona realna. Jest to dar i zaangażowanie wewnętrznego „ja”86. Mi-
łość i łaska to dwie rzeczywistości mieszkające w człowieku, który jest zjed-
noczony z Panem. To misterium łaski jest obłokiem osłaniającym go87. Łaska 
pochodząca od Niego czyni go umiłowanym synem Boga88. Jest ona zdolnością 
poznania siebie przed Nim. Nie może on poznać siebie opierając się jedynie na 
swoich zdolnościach89. Działanie łaski pomaga w przyjęciu wiary w Chrystu-
sa90. Przemiana osoby jest komunią z Nim przez łaskę. Triumf wolności musi 
być jednocześnie Jego zwycięstwem91. Człowiek nie może mieć nadziei znale-
zienia samego siebie poza Bogiem. Jedyną drogą do stania się samym sobą jest 
zjednoczenie z Tym, w którym znajduje się sens i wypełnienie egzystencji. Jeśli 
znajdzie on Pana, to znajdzie również siebie. Jeśli odszuka prawdziwą osobo-
wość, to dotrze do Niego. Może on dojść rozumem do pewnej wiedzy o ist-
nieniu i naturze Jezusa. Nie zdoła jedynie na drodze ludzkiego myślenia wejść 

81  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 40.
82  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 55-56.
83  N. Cannon, No mirror, no light – just this, s. 188.
84  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 103.
85  N. Cannon, No mirror, no light – just this, s. 189.
86  T. Merton, Życie i świętość, s. 24.
87  T. Merton, Pokój monastyczny, [w:] T. Merton, Szukanie Boga, Kraków 1988, s. 262.
88  T. Merton, Nowy człowiek, s. 31.
89  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, s. 66.
90  T. Merton, Wspinaczka ku prawdzie, s. 55.
91  T. Merton, Nowy człowiek, s. 14.
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w żywą relację z Nim. Polegając tylko na swoich możliwościach myślenia nie 
może poznać kim On jest. Tylko Pan może obdarzyć człowieka łaską, która 
pomoże mu Go odnaleźć92. 

Odnalezienie prawdziwej osobowości zaczyna się i doskonali, kiedy Bóg 
zaczyna żyć w osobie nie tylko jako jego stwórca, lecz jako jego drugie i praw-
dziwe „ja”. Merton nawiązuje do słów świętego Pawła z listu do Galatów „Teraz 
zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (2,20)93. Człowiek odnajduje 
siebie, kiedy uświadamia sobie, że jego wolność żywo i spontanicznie ukierun-
kowuje całe jego istnienie na cel, który pragnie osiągnąć. Jest nim życie w jed-
ności z Panem. Jest to egzystencja w najpełniejszym sensie tego słowa, które 
przekracza indywidualne ograniczenia i potrzeby94. Człowiek staje się realny 
nie wtedy, kiedy zawiesza refleksję nad własnym „ja”, ale kiedy przekraczając 
siebie skupia się całą duszą na Chrystusie, który jest jego życiem. W pełni urze-
czywistnia on siebie, jeśli cała jego świadomość zwraca się do Niego. Jest to 
wierność i czujność na Jego słowo, które go zmienia95. To przekroczenie siebie 
sprawia, że widzi on siebie w nowym świetle. Zauważa, że jest bardziej ludzki, 
gdy wznosi się na poziom Boga. Od tego momentu nie wpatruje się w siebie, 
lecz w Niego96. 

Człowiek nie potrafi dokonać dobrego wyboru, jeśli nie wykształci w so-
bie roztropnego i dojrzałego sumienia. Z odkrywaniem prawdziwego „ja” jest 
związana jego formacja.  Sumienie zostaje oświecone, kiedy człowiek jednoczy 
się z wolą Jezusa. Jest ono światłem, przez które może interpretować on Jego 
wolę w swoim życiu. Sumienie jest wskaźnikiem ukrytych i niedostrzegalnych 
aktów i skłonności. Jest ono duchowym obliczem człowieka poprzez to, że od-
słania stan jego duszy. Jednym z najważniejszych jego zadań jest pogłębianie, 
rozwijanie i umacnianie sumienia. Merton pisze, że niedojrzałe sumienie opiera 
swoje sądy tylko na opinii innych. Nawet jeśli tak nie jest do końca, to działa 
jako delegat innej osoby lub grupy97.

Modlitwa, wyjaśnia autor, musi być połączona z przemianą serca. Osoba 
umiera na pewnym poziomie swojego istnienia, by na innym poziomie odnaleźć 
życie i wolność. Każda modlitwa jest skierowana na całkowite i pokorne pod-
danie się Bogu. Jest to związane z całkowitą akceptacją samego siebie. Oznacza 
to wyrzeczenie się fałszywego „ja”, egoistycznych wyobrażeń o sobie, przesad-
nych ocen swoich zdolności, aby być posłusznym woli Pana98. Modlitwa an-

92  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 27.
93  Tamże, s. 31.
94  T. Merton, Nowy człowiek, s. 11.
95  Tamże, s. 82.
96  Tamże, s. 85.
97  T. Merton, Nikt nie jest samotną wyspą, s. 37-39.
98  T. Merton, Modlitwa kontemplacyjna, s. 63-67.
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gażuje całego człowieka. Jest to rozbudzenie głębi istnienia w Jego obecności. 
W niej szuka on Jezusa, który jest obecny w głębi jestestwa99.

Bereza twierdzi, że koncepcję Mertona można nazwać teologią „ja”. Wszyst-
kie poszukiwania zakonnika można odnieść do pytania o „ja”. Wolność i radość 
człowiek otrzymuje przez przezwyciężenie lęku w miłości. Strach prowadzi go 
do tworzenia iluzji, budowania murów i masek100. Zdaniem Mertona, los czło-
wieka zależy od jego własnych decyzji. Jeśli pozna on samego siebie, czyli 
dobro i zło, które w nim jest, zaczyna zdawać sobie sprawę ze wszystkich trud-
ności i niebezpieczeństw. To prowadzi go do odnalezienia szczęścia i prowadze-
nia innych do niego. Zaczyna dostrzegać tę cząstkę tajemnicy, która jest w nim 
samym. Rozumienie siebie i innych pozwala budować duchową wspólnotę101. 
Życie jest walką w poszukiwaniu prawdy, która znajduje się w naszym posia-
daniu. Trud, w wyniku którego uzyskuje się jej zrozumienie to długa i mozolna 
praca w dziedzinie akceptacji, posłuszeństwa, wolności i miłości102.

Porzucenie fałszywego „ja” i odkrycie prawdziwego „ja” prowadzi osobę 
do ostatniego momentu zjednoczenia z Bogiem. Chrześcijanin powinien przejść 
tę walkę, aby oddać się bezgranicznie w ręce Pana. Musi pokonać własne ambi-
cje, myśli i pożądliwości, aby dojść do spotkania z Nim w kontemplacji, która 
jest kulminacyjnym etapem życia duchowego w ujęciu Mertona. 

4. Kontemplacja pełnią życia duchowego

Według Mertona kontemplacja jest celem, dla którego człowiek został stwo-
rzony przez Boga. Jest ona spełnieniem duchowych zdolności w nim ukrytych103. 
Nass Cannon zauważa, że Merton był pod wrażeniem koncepcji kontemplacji 
św. Jana od Krzyża. W swoich pismach autor wielokrotnie cytuje tego święte-
go i uważa go za duchowego przewodnika. Kontemplacja, w koncepcji Jana, 
opiera się na spotkaniu z ognistą obecnością Boga. Św. Jan postrzega proces 
kontemplacji jako przemianę duszy przez pochłaniający ogień Ducha. Sprawia 
to, że dusza płonie w miłosnej więzi z Jezusem104. Oczyszczona dusza przygo-
towuje się do zjednoczenia z Nim105. Św. Jan wskazuje, że kontemplacja dosko-

99  Tamże, s. 25.
100  J. Bereza, Thomasa Mertona teologia „ja”, s. 209-210.
101  T. Merton, Domysły współwinnego widza, s. 93-94.
102  Tamże, s. 180.
103  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 154.
104  N. Cannon, Thomas Merton and st. John of the Cross: Lives on fire, „The Merton Annual” 21 

(2008), s. 206.
105  Tamże, s. 208.
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nali duszę, aby mogła ona doświadczyć zamieszkania Trójcy Świętej106. Merton, 
podobnie jak Jan, uważa kontemplację za działanie Ducha w sercu każdej oso-
by107. Twierdzi, że żywe doświadczenie miłości Boga w płomieniu, o którym 
pisze św. Jan, to świadomość tego, że Chrystus umarł i zmartwychwstał. Jest 
to doświadczenie mistyczne, które polega na wewnętrznej przemianie. Thomas 
podkreśla wpływ Ducha na poprowadzenie człowieka do doświadczenia pełni 
przez odkrycie prawdziwego „ja”. Dzięki temu osoba uzyskuje jedność   z Pa-
nem i z ludźmi. Podobnie jak św. Jan uważa, że owocem oczyszczenia jest 
miłość do Jezusa108.

Kontemplacja wlana zaczyna się, gdy Jezus podnosi życie człowieka ponad 
poziom natury. Wcześniej jednak musi on przygotować się do tego z pomocą 
łaski Bożej109. Pan daje się poznać w kontemplacji w sposób całkowicie nowy. 
Wykracza ona poza pojęcia110. Ważnym jej elementem jest intuicja, która na 
swoim niższym poziomie przekracza zmysły, a na wyższym poziomie wykracza 
poza intelekt111. W ocenie Mertona jest ona przedsmakiem ostatecznego zwy-
cięstwa życia nad śmiercią. Chrześcijanin staje się zdolny doświadczyć czegoś 
z owego zwycięstwa. Doświadczenie to jest przeżyciem własnej rzeczywistości 
zanurzonej w Bogu. Jest komunią z Chrystusem, który zwycięża śmierć przez 
swoje zmartwychwstanie112. Człowiek jest włączony w misterium Pana. Nastę-
puje przebudzenie, dzięki któremu ma on świadomość, że Jezus w nim żyje. 
Jest to doświadczenie bardzo konkretne, szczególne i egzystencjalne. Jest to 
zwycięstwo Bożej prawdy i wolności w najskrytszym „ja”113. Skoncentrowanie 
się na Jezusie zmartwychwstałym powoduje jego przemianę114. Jest to świado-
mość Bożego miłosierdzia, które odnawia jego wnętrze i uczy go doskonałej 
miłości115.

Kontakt z Bogiem w tym doświadczeniu doprowadza osobę do pogłębionej 
odnowy życia116. Kontemplacja jest znakiem w pełni dojrzałego życia chrześci-
jańskiego117. Jak zauważa Merton, jest to doświadczenie Bożego życia w czło-
wieku jako źródła jego podmiotowości. Jest to podkreślenie relacji „Ja-Ty”  

106  Tamże, s. 212.
107  Tamże, s. 206.
108  N. Cannon, Thomas Merton and st. John of the Cross: Lives on fire, s. 209-210.
109  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 142.
110  T. Merton, Nowy człowiek, s. 16.
111  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 135.
112  T. Merton, Nowy człowiek, s. 16-17.
113  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 74-75.
114  T. Merton, Źródła kontemplacji, Poznań 1998, s. 196. 
115  T. Merton, Disputed questions, New York 2011, s. 303.
116  T. Merton, Doświadczenie wewnętrzne. Zapiski o kontemplacji, s. 87.
117  T. Merton, Early essays, Ohio 2015, s. 5.
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zachodzącej między Panem a człowiekiem118. W kontemplacji dusza zatraca się 
zupełnie w całkowitym wyzuciu się wszystkich swoich pragnień i przywiązań 
do stworzeń119. 

Dennis O’Hara dostrzega, że w nauczaniu Mertona wiara w Chrystusa 
i w tajemnicę Jego życia i śmierci jest podstawą egzystencji chrześcijańskiej 
i sercem kontemplacji. Osoba odnajduje swoją tożsamość w Panu120. Zdaniem 
Davida Odoriso kontemplacja, w koncepcji Mertona, łączy człowieka z Bożą 
miłością i pozwala zobaczyć obraz Pana w sobie i w innych. Dzięki niej może 
on zrozumieć, kim jest naprawdę. Do kontemplacji prowadzi pytanie kim je-
stem przed Jezusem121. 

Według Mertona kontemplacja jest drogą do Chrystusa, ale również jedyną 
ścieżką do prawdziwego „ja”. Osoba widzi siebie oczami Pana. Kontemplacja 
jest najwyższym wyrazem duchowego i intelektualnego życia. Jest to podziw 
dla świętości życia, ale również wdzięczność za nie. Jest to uświadomienie so-
bie, że nasza egzystencja pochodzi od Boga. Kontemplacja jest głębią wiary. 
Na tym poziomie doświadczenia wiary zaczyna się proces pojednania z samym 
sobą i z Panem. Rozpoczyna się nowe życie122.

Zakończenie

Walka pomiędzy zewnętrznym a wewnętrznym „ja” jest ukazaniem procesu, 
który zachodzi w każdym człowieku, aby odnaleźć siebie i Pana. Człowiek nie-
ustannie toczy walkę pomiędzy zewnętrznym „ja”, które jest pełne doczesnych 
ograniczeń, a wewnętrznym „ja”. Jest tu ukazane zmaganie z grzechem. Jeśli 
człowiek dostrzeże swoją grzeszność, to jest w stanie z nią walczyć dzięki dzia-
łaniu łaski. Jezus dodaje chrześcijaninowi sił, aby nieustannie ją podejmować. 
W religii chrześcijańskiej człowiek nieustannie odnajduje motywację do walki 
ze złem w swoim życiu. Trzeba je przezwyciężyć, aby odkryć dobro. Chrześci-
janin nieustannie pracuje nad sobą. Dostrzega swoje błędy i słabości i je kory-
guje. Jest to proces, który nieustannie się w nim dokonuje. Bóg daje mu zdol-
ność widzenia tych grzechów i potrzebę poprawy. To pokazuje również rozwój 
osoby, który dokonuje się dzięki wierze w Pana. Nie może ona zatrzymać się 
na danym etapie, ale musi nieustannie podążać za Jezusem w ciągłym odkry-
waniu siebie. Pokusy, które spotyka na swojej drodze są bardzo zróżnicowane. 

118  T. Merton, Nowy człowiek, s. 17.
119  T. Merton, Posiew kontemplacji, s. 212.
120  D. O’Hara, The whole world...has appeared as a transparent manifestation of the love of God: 

portents of God as eco-theologian, „The Merton Annual” 9 (1996), s. 103.
121  D. Odorisio, Rediscovering the true self throught the life and writings of Thomas Merton, s. 15.
122  Tamże, s. 17-18.
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Każdy człowiek przeżywa je inaczej. Podejmowanie walki z nimi jest znakiem 
prowadzenia życia duchowego. Chrystus umacnia chrześcijanina do tego, aby 
nieustannie zmagał się on o czystość swojego serca. Ma być on przykładem 
dla innych w pracy nad sobą. Kontakt z Bogiem sprawia, że podejmuje on tę 
walkę o swoją świętość. Więź z Nim przynagla go do rezygnacji ze swoich am-
bicji oraz pragnień i odnalezienia pokoju w Jezusie. Chrześcijanin jest do tego 
zobowiązany. Jest to wyraz jego łączności z Panem. Merton przekazuje, że tę 
walkę o Boga musi podejmować każdy członek Kościoła. Dopiero wtedy, gdy 
ją autentycznie stacza, doświadcza żywego Boga i odkrywa chrześcijaństwo. 

Merton ukazuje to, że człowiek poznaje Boga w swojej egzystencji w róż-
nych sytuacjach życia. W doświadczeniach trudu i zmagania Pan staje się dla 
niego jedynym ratunkiem i odpowiedzią. Prowadzenie życia duchowego spra-
wia, że może on dostrzec to, że jest włączony w misterium Chrystusa. Trapista 
wskazuje na to, że zmaganie jest znakiem prowadzenia życia duchowego. Po-
maga ono zauważyć światło pochodzące od Boga i dostrzec to, że krzyż jest 
znakiem zwycięstwa. W chrześcijaństwie i dzięki niemu Pan pomaga człowie-
kowi walczyć z trudnościami, problemami i cierpieniami, które przeżywa. Pro-
wadzi go drogą do odnalezienia sensu w tym wszystkim czego doświadcza. 
Niekiedy te sytuacje mogą być na tyle ciężkie, że może on tracić nadzieję i chęć 
do życia. Chrystus jednak wzmacnia go na tej drodze. Oddanie Mu każdej sfe-
ry życia sprawia, że człowiek może doświadczyć pokoju. Będąc umocnionym 
przez Niego może pokonać wszelkie niepokoje i lęki. Jest on pełen nadziei, 
że Jezus jest z nim i nieustannie pomaga mu w tych zmaganiach. Trudności 
wewnętrzne czy oschłości na modlitwie oczyszczają osobę z nieuporządkowa-
nych pragnień. Po doświadczeniu ich Pan uzdalnia chrześcijanina do jeszcze 
większego oddania Mu swojego życia. To zmaganie o Chrystusa sprawia, że 
jego modlitwa jest bardziej owocna. Praca nad sobą jest potrzebna do ciągłego 
odkrywania obecności Jezusa.    

Zestawiając tę koncepcję Mertona z teologią fundamentalną warto przy-
wołać jej badania odnośnie do rozpoznania Objawienia, które dokonuje się 
również przez człowieka i w człowieku. Osoba poznając siebie, szuka swego 
ostatecznego wyjaśnienia. Stara się ona poznać kim jest, dlaczego istnieje oraz 
po co istnieje. Poznając siebie samego, swoje osobowe istnienie, swoje „ja”, 
odkrywa w sobie pragnienia do życia nieśmiertelnego. Istniejący w człowieku 
czynnik duchowy kieruje go do osobowej pełni Bytu, z którym może on na-
wiązać wewnętrzny kontakt. Poznając najgłębsze pokłady swojej osobowości 
i istnienia odkrywa on Boga. Rusecki wspomina również o rozpoznaniu głosu 
sumienia, które przynależy do natury osoby ludzkiej. Jest to głos Boga przema-
wiający w człowieku. Głos, który osoba słyszy wewnątrz siebie. Dotyczy on 
moralnie dobrego postępowania i oceny dokonywanych czynów. Jeśli człowiek 
po osiągnięciu dojrzałości nie zamyka się na niego, nie zagłuszy go i prowadzi 
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pogłębione życie wewnętrzne, to może rozpoznać Boga i nawiązać z nim we-
wnętrzną łączność123.  

Wewnętrzna walka między prawdziwym a fałszywym „ja” prowadzi czło-
wieka do kontemplacji. W ujęciu Mertona jest ona szczytem życia duchowe-
go. Jest ona nasileniem się wiary, która przemienia się w duchowe widzenie. 
Decydującym jej czynnikiem jest wolne i nieprzewidywalne działanie Boga. 
Pan udziela człowiekowi daru łaski i daje się poznać przez niewypowiedzia-
ny kontakt. Wiara, która przeradza się w duchową pewność obecności Jezusa 
jest odpowiedzią na Jego działanie. Kontemplacja jest komunią z Chrystusem. 
Kontakt z Nim prowadzi osobę do odnowy życia. Zjednoczenie z Panem staje 
się celem człowieka i źródłem jego egzystencji. Chrześcijanin dostrzegając Je-
zusa zaczyna kierować się miłością w swoim życiu. Jest to doświadczenie Pana, 
który zawsze towarzyszy osobie. Jest On rozpoznany we wnętrzu człowieka, 
w nim samym. Doświadczenie to przynosi wewnętrzny pokój i pewność tego, 
że Bóg jest zawsze blisko niego. 

Chrześcijanin prowadząc życie duchowe, podejmując walkę duchową od-
krywa paschalny rytm życia. Przechodzi ze śmierci do życia w Chrystusie. Ma 
on świadomość swoich ograniczeń, ale poddaje się oczyszczającemu działaniu 
Pana. Umiera on na pewnym poziomie swojego istnienia, aby na innym pozio-
mie odnaleźć Jezusa. To spotkanie z Nim jest dla niego przemieniające. 

Streszczenie

Walka duchowa między prawdziwym a fałszywym „ja” jest jedną najważniejszych 
koncepcji Thomasa Mertona. Walka ta rozgrywa się w sercu człowieka. Odkrycie praw-
dziwego „ja” jest wypracowaniem dojrzałej tożsamości w Bogu. Chrześcijanin zaczyna 
postrzegać świat z głębszego i bardziej duchowego punktu widzenia. Zaczyna on bar-
dziej dostrzegać Chrystusa w swoim życiu. Staje się bardziej świadomy prawdziwego 
znaczenia swojej egzystencji. Oddala się on od rzeczy zewnętrznych, uwalnia od nie-
pokoju i uczy się wychodzenia ku Bogu i drugiemu człowiekowi. Życie poświęcone 
kultowi fałszywego „ja” jest życiem grzesznym. Kierując się fałszywym „ja” człowiek 
jest przekonany, że jest bogiem i wokół niego skupia się cały wszechświat. Dąży on 
jedynie do zaspokojenia swoich pragnień. Poprzez odkrycie prawdziwego „ja” człowiek 
dochodzi do doświadczenia jedności z Bogiem, do kontemplacji. Jest to przeżycie wła-
snej rzeczywistości zanurzonej w Bogu. Kontemplacja jest znakiem w pełni dojrzałego 
życia chrześcijańskiego.

Słowa kluczowe: Thomas Merton, prawdziwe „ja”, fałszywe „ja”, kontemplacja

123  M. Rusecki, Traktat o Objawieniu, Kraków 2007, s. 196-197.
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Abstract

Spiritual fight between the true and false “self” as a path to contem-
plating God in light of the works of Thomas Merton

Spiritual fight between the true and false “self” is one of the most crucial concepts 
of Thomas Merton. This fight takes place in one’s own heart. Discovering the true “self” 
is the elaboration of mature identity in God. Christians start to perceive the world from 
a deeper and more spiritual perspective. They start to more often notice Christ in their 
lives. Becoming more aware of the true meaning of their existence is of the essence. 
They distance themselves from external items, freeing themselves from anxieties and 
learning to approach God and another person. Life devoted to the cult of fake “self” is 
a life in sin. A person guided by the fake “self” is convinced that he himself is a god 
and the world evolves around him. His only strive remains towards fulfilling his desires. 
Through discovering the true “self” a person experiences unity with God and contem-
plation. It is an experience of one’s own reality, immersed in God. Contemplation is 
a sign of fully mature Christian life.

Keywords: Thomas Merton, true “self”, fake “self”, contemplation
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Walter Rachwalik1 
Opole

Wybrane fenomeny mistyczne w doświadczeniu 
religijnym Alicji Lenczewskiej w świetle jej pism

Wstęp

Sobór Watykański II w konstytucji Lumen Gentium przypomniał, że każ-
dy charyzmat, zarówno nadzwyczajny jak i najprostszy, mając swoje źródło 
w Bogu, powinien być przyjmowany z wdzięcznością2. Obowiązkiem paste-
rzy Kościoła jest rozeznawanie prawdziwości tychże łask, tak, aby mogły słu-
żyć dobru wszystkim wierzącym3. Również teologowie katoliccy, podejmując 
w swoich badaniach tematykę zjawisk mistycznych, systematyzują i opisują 
nadprzyrodzony charakter darów udzielanych wybranym przez Boga duszom4. 

W 2016 roku zostały wydane drukiem pisma Alicji Lenczewskiej (1934-
2012)5, świeckiej mistyczki6 ze Szczecina7, autorki dwutomowego dzieła: 
Świadectwa8 i Słowa Pouczenia9. Bp Henryk Wejman, udzielając imprimatur 

1  Walter Rachwalik – ks. mgr-lic., doktorant Uniwersytetu Opolskiego, e-mail: ks.rachwalik. 
walter@wp.pl.

2  Sobór Watykański II, Konstytucja Lumen gentium, nr 7.
3  Tamże, 12.
4  Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994, s. 201-202; R. Garrigou-Lagrange, Trzy okre-

sy życia wewnętrznego, Niepokalanów 2001, wyd. III, s. 855nn; A. Tanquarej, Zarys teologii 
ascetycznej i mistycznej, Warszawa 2003, t. II, s. 525nn; S. Olejnik, Teologia moralna, wpro-
wadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988, s. 202nn; S. Witek, Teologia życia wewnętrznego, 
Lublin 1986, s. 409nn; S. Urbański, Teologia życia mistycznego, Mistyka polska 5, Warszawa 
1999, s. 30nn; Chrześcijańskie fenomeny mistyczne. Słownik, opracowanie L. Boriello di Marco, 
K. Stopa [tł.], Kielce 2018; R. Janasiak, Charyzmaty, [w:] Leksykon duchowości katolickiej, 
Lublin-Kraków 2002, s. 112-115; S. Olejnik, Dary charyzmatyczne, [w:] Teologia moralna 1, 
Wprowadzenie i idea wiodąca, Warszawa 1988, s. 202nn.

5  S. Lenczewski, Życiorys mojej siostry Alicji, [w:] A. Lenczewska, Świadectwo, dziennik 
duchowy, Poznań 2016, s. 21-25.

6  M. Piotrowski, Świadek Zmartwychwstałego – Alicja Lenczewska (1934-2012), [w:] A. Len-
czewska, Świadectwo, s. 9-19.

7  A. Trojanowski, Drogi Czytelniku, [w:] A. Lenczewska, Słowo Pouczenia, Poznań 2016, s. 9.
8  A. Lenczewska, Świadectwo, dziennik duchowy, Poznań 2016.
  9  A. Lenczewska, Słowo Pouczenia, Poznań 2016. 
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na wydanie drukiem pism Alicji Lenczewskiej, podkreślił ich mistyczno-ducho-
wy charakter10. Ks. Andrzej Trojanowski, odnosząc się do treści pism Alicji, 
stwierdził, że nie sposób je przeczytać „od razu, jednym tchem. Każde zdanie 
wymusza potrzebę zatrzymania się i zastanowienia. Każde porusza (…). Dzieje 
się tak, ponieważ prawdziwy Autor (…) ma do powiedzenia o wiele więcej, niż 
potrafilibyśmy pojąć”11. 

Mistyczne zjawiska nadzwyczajne, które oddziaływają jednocześnie na sfe-
rę duchową jak i cielesną osoby obdarowanej12, znalazły swoje miejsce także 
w doświadczeniach religijnych  A. Lenczewskiej. Wśród licznych darów nad-
przyrodzonych13, których Bóg udzielił Alicji, znalazły się zaślubiny mistyczne14, 
spotkania i rozmowy z Trójcą Przenajświętszą: z Ojcem Niebieskim15, z Synem 
Bożym16 i Duchem Świętym17; dialogi z mieszkańcami Nieba: z Matką Zbawi-
ciela18, z Archaniołami i Aniołami19, ze świętymi20 i duszami czyśćcowymi21, 
stany ekstatyczne22, niewidzialne stygmaty23, obrazy duchowe24, charyzmat mo-
dlitwy o uzdrowienie chorych25, modlitwa łez26, charyzmat modlitwy w języ-
kach27, transwerberacja28, odczucie zapachu miłości Boga29 i mistyczne znaki 
Matki Bożej Bolesnej30. 

10  H. Wejman, Pismo z dnia 20 lipca 2015 r., [w:] A. Lenczewska, Świadectwo, s. 7.
11  A. Trojanowski, Drogi Czytelniku, s. 9.
12  A. Tanquerej, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, s. 525.
13  W. Rachwalik, Pisma Alicji Lenczewskiej jako przykład literatury z zakresu mistyki, „Świdnickie 

Studia Teologiczne” (2018), s. 152-157.
14  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 45, nr 13; s. 607, nr 884.
15  Tamże, s. 74, nr 63; s. 77, nr 70; s. 85, nr 85; s. 91, nr 96. 
16  Tamże, s. 78, nr 71; s. 94, nr 101; s. 172, nr 201, s. 260, nr 344; A. Lenczewska, Słowo Poucze-

nia, s. 116, nr 165; s. 170, nr 273; s. 233, nr 364; s. 300, nr 462.
17  A. Lenczewska, Świadectwo,  s. 449, nr 641; s. 455, nr 648.
18  Tamże, s. 117, nr 138; s. 389, nr 458; s. 363, nr 511; s. 439, nr 629; s. 545, nr 793; A. Len- 

czewska, Słowo Pouczenia, s. 282, nr 432; s. 318, nr 492.
19  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 291, nr 400; s. 300, nr 411; s. 417, nr 601; s. 526, nr 769. 
20  Tamże, nr 213; nr 404; nr 456; nr 851; nr 876.
21  Tamże, nr 427; nr 750. 
22  Tamże, s. 53, nr 28; nr 101; nr 285; nr 434; nr 682; nr 757; nr 893.
23  Tamże, s. 251, nr 318; s. 344, nr 482; s. 294, nr 565; s. 473, nr 680.
24  Tamże, s. 112, nr 127; s. 283, nr 384; s. 320, nr 444; s. 384, nr 551; Słowo Pouczenia, s. 248, 

nr 394; s. 297, nr 460.
25  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 332, nr 462; s. 504, nr 734.
26  Tamże, s. 80, nr 76; s. 105, nr 115; s. 205, nr 254; s. 290, nr 399.
27  Tamże, s. 260, nr 344.
28  Tamże, s. 352, nr 491.
29  Tamże, s. 342, nr 479.
30  Tamże, s. 118, nr 138.  
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W niniejszym artykule zostanie podjęta próba opisu wybranych fenomenów 
mistycznych, których Bóg udzielił Alicji: mistycznych zaślubin, ekstazy, styg-
matów niewidzialnych i obrazów duchowych. 

1. Łaska mistycznych zaślubin A. Lenczewskiej 
z Panem Jezusem, Miłością Ukrzyżowaną 

L. Borriello, opisując istotę tego mistycznego fenomenu, stwierdził, że w ak-
cie zaślubin mistycznych dokonuje się „zjednoczenie między Bogiem a czło-
wiekiem w najdoskonalszym wymiarze, jaki można sobie wyobrazić u stwo-
rzenia”31. Zdaniem Borriellego „przez ten fenomen osiąga się najwznioślejszy 
stopień komunii z Bogiem, jaki można urzeczywistnić na ziemi”32, a dusza mi-
stycznie poślubiona Bogu, odczuwając wzajemną miłość, otrzymuje łaskę zjed-
noczenia z Trójcą Przenajświętszą i dostępuje udziału w tajemnicach Boga33. 
„Mistyk jest świadom chwili, napisał ks. S. Urbański, w której dokonuje się nie 
wywołane przez niego wewnętrzne spotkanie z Bogiem. Nie jest ono spotka-
niem z Bogiem jako przedmiotem pojęciowym, lecz z Bogiem pozwalającym 
doświadczać swojej obecności, swojego istnienia we wnętrzu osoby ludzkiej. 
Mocno to podkreśla również Jan Paweł w adhortacji „Vita consecrata”, że „(…) 
można doświadczyć mistycznej obecności zmartwychwstałego Pana (VC 42), 
w życiu wewnętrznym” 34. Opisywana przez teologów łaska mistycznego zjed-
noczenia w miłości oblubieńczej z Bogiem, została udzielona również A. Len-
czewskiej. Z zapisków polskiej mistyczki wynika, że najpierw została poślubio-
na przez Boga w ukryciu przed światem. Kilka miesięcy później Chrystus Pan 
po raz pierwszy ukazał się Alicji w żywej postaci, wprowadzając ją tym samym 
na drogę mistycznych doznań. W ciągu kolejnych trzech lat Bóg przemieniał 
jej duszę, udzielając daru pogłębienia wzajemnej miłości. Wreszcie, w czasie 
wyraźnie wskazanym przez Pana, Alicja oficjalnie złożyła Bogu śluby, w obec-
ności kapłana i innych osób uczestniczących w tym wydarzeniu. 

1.1. Okoliczności prywatnych zaślubin Alicji 
z Boskim Oblubieńcem jesienią 1984 r.

24 listopada 1985 r. Alicja zapisała swoim w dzienniku duchowym istot-
ną informację. W modlitewnej rozmowie z Bogiem Alicja wspomniała, że rok 
wcześniej, w bliżej nieokreślonym kościele, podczas jakiegoś nabożeństwa, po-

31  Zaślubiny mistyczne, [w:] Chrześcijańskie fenomeny mistyczne, s. 147-153.
32  Tamże.
33  Tamże; zob. także S. Urbański, Rozwój duchowy, [w:] Leksykon duchowości katolickiej,  

s. 762nn.
34  S. Urbański, Życie mistyczne błogosławionej Faustyny Kowalskiej, Warszawa 1997, s. 9.
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prosiła Boskiego Stwórcę, aby na zawsze przyjął ją pod swoją opiekę. Sama zaś 
zdecydowanie przyrzekła Panu, że zawsze będzie należała do Boga. Bóg rze-
czywiście zawarł wówczas z Alicją przymierze, ona zaś zobowiązała się podpo-
rządkowywać swoje decyzje woli Zbawiciela: „Rok temu prosiłam Cię, Ojcze, 
abyś zechciał mnie przyjąć na zawsze. Przyrzekałam przed Twoim ołtarzem, że 
zawsze będę Twoja. Zawarłeś ze mną przymierze, a ja zobowiązałam się pod-
porządkować wszystko Twej woli, twym rozkazom”35. 

Podejmując próbę ustalenia, kiedy i w jakich okolicznościach nastąpiło 
wspomniane zawarcie przymierza Boga z Alicją, odwołujemy się do oświad-
czenia Alicji z 1987 r. Alicja, ukrywając się pod imieniem „Maria”, przygoto-
wała na piśmie swoje oficjalne „Świadectwo”, w którym między innymi wy-
znała, że w 1984 r., prawdopodobnie w listopadzie, po wielu latach błądzenia 
po duchowych bezdrożach, powróciła do Kościoła Katolickiego. Odrodzenie jej 
życia religijnego rozpoczęło się od udziału w spotkaniu modlitewnym Odnowy 
Charyzmatycznej. Wszystko wskazuje na to, że wspomniane przez Alicję pry-
watne oddanie się Bogu – na zawsze – mogło się odbyć w późniejszym czasie, 
podczas jednego z nabożeństw odprawianych w Odnowie w Duchu Świętym, 
poprzedzonych specjalnym przygotowaniem36. 

1. 2. Okoliczności rozpoczęcia drogi mistycznej 
przez Alicję Lenczewską dnia 8 III 1985 r. 

7 marca 1985 r.37 Alicja udała się do Gostynia, aby wziąć udział w reko-
lekcjach, które zgromadziło animatorów Odnowy w Duchu Świętym. Właści-
wie, Alicja nie powinna była uczestniczyć w tych rekolekcjach, ponieważ nie 
była animatorką. Przyjechała jednak w zastępstwie jednej z animatorek, która 
z powodu choroby nie mogła przybyć do Świętej Góry. Pierwsza konferencja 
została poświęcona modlitwie czuwania. Alicja wówczas dowiedziała się, że 
każdy może bezpośrednio zwracać się do Pana w osobistej rozmowie. Następ-
nego dnia, 8 marca 1985 r. podczas Ofiary Mszy Świętej, tuż przed przyjęciem 
Komunii Świętej, Alicji ukazał się w żywej postaci Chrystus Pan. Zbawiciel 
przyszedł do Alicji ze swoją mocą i porwał w swoje ramiona, a jej „małe serce” 
zostało wypełnione ogromem miłości Boga, skruchą, podziwem i  uwielbie-
niem38. 

Dwa miesiące później, 6 czerwca 1986 r., podczas rozmowy ze Zbawicie-
lem, Alicja usłyszała zaproszenie, ażeby wstąpiła do swojej duszy, ponieważ 

35  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 45, nr 13.
36  Tamże, s. 33.
37  Tamże, s. 600, nr 877.
38  Tamże, s. 39, nr 1.
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Pan tam jest obecny i oczekuje na jej przybycie. Alicja, nawiązując do minione-
go życia, wspomniała, że tyle czasu poszukiwała Boga biegając po świecie i nie 
znajdując Pana. Zbawiciel potwierdził, że tak było. Jednoczesne przypomniał, 
że Alicja znalazła Pana we własnym sercu i potwierdził, że po raz pierwszy 
tak się stało właśnie w Gostyniu: „Tak, to było pierwsze spotkanie. I każde 
następne było wtedy, gdy byłaś w swej duszy”39. Z dalszych słów Pana Jezusa 
wynika, że ilekroć Alicja wgłębiała się we własną duszę, Pan pozwalał jej od-
czuwać Swoją bliskość, a spotkania te przeradzały się w radosną ucztę, podczas 
której Alicja mogła wpatrywać się w Oblicze Pana. Alicja zapytała: „To jest 
miłość oblubieńcza?40 Pan odpowiedział: „Tak przyjaciółko Moja”41. Zbawiciel 
wyjaśnił Alicji, czym jest miłość oblubieńcza: „Jest ona doskonalsza niż miłość 
między dzieckiem i Ojcem. Miłość dziecięca w niej się mieści – stanowi głów-
ny jej składnik. Ale miłość oblubieńcza jest o wiele większa, szersza i głęb-
sza”42. I dodał: „Zapraszałem cię do niej, ilekroć otrzymywałaś słowa z Pieśni 
nad pieśniami”43. Alicja odpowiedziała: „W jakiś sposób to wiedziałam, choć 
niedokładnie. Raczej przeczuwałam. Jest to niepojęte. Kimże ja jestem, a kim 
Ty…”44. Pan Jezus zapewnił: „Jeśli wszystko w tobie będzie miłością ku Mnie 
– różnice się wyrównają, bo będziemy stanowili jedno”45. 

Nadprzyrodzoną wartość prywatnych ślubów z listopada 1984 r. potwierdza 
rozmowa, którą Alicja odbyła z Panem Jezusem 25 października 1986 r. Ali-
cja zapytała Zbawiciela: „Czy ja jestem jeszcze osobą świecką po tych ślubach 
z Tobą?”46 Odpowiedź Pana usunęła wszelkie wątpliwości: „Już nie. Przyjdzie 
czas, że zostanie to formalnie potwierdzone i że będzie ujawnione wobec ludzi. 
Teraz jest w twojej duszy i to Mi wystarczy”47. Następnie Zbawiciel pouczył 
Alicję: „Nie myśl o tym, że nie przyrzekałaś Mi takich rzeczy, jak zazwyczaj 
bywa w zakonie. Przyrzekałaś miłość, wierność, oddanie. Czy to nie więcej? 
Czy z tego nie wynika wszystko inne?”48 Alicja zauważyła, że Pan prowadził ją 
nietypową drogą. Zbawiciele wyjaśnił: „Każdego prowadzę tak, jak jest dla nie-
go najlepiej. Wyszedłem naprzeciw twoim pragnieniom. Możesz żyć w świecie, 
jak dotąd, a jednak jesteś Moja i twoje serce bije tylko dla Mnie”49. 

39  Tamże, s. 94, nr 101.
40  Tamże.
41  Tamże. 
42  Tamże.
43  Tamże. 
44  Tamże.
45  Tamże. 
46  Tamże, s. 211, nr 263. 
47  Tamże. 
48  Tamże.
49  Tamże. 
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17 września 1986 r., podczas wieczornej modlitwy, Zbawiciel nawiązując 
do prywatnych ślubów Alicji powiedział: „I to, co nas łączy, jest wielką miło-
ścią. Ślubowałaś Mi wierność przed Moim ołtarzem. I byli świadkowie. Wielu 
ich było, choć ich nie widziałaś. I zapisane jest to w Moich Księgach i nie bę-
dzie wymazane nigdy”50. 

Temat ważności prywatnych ślubów Alicji pojawił się podczas jej mistycz-
nej rozmowy z Siostrą Faustyną. Alicja poprosiła Siostrę: „Moja patronko, 
módl się, żeby to, co się dzieje, nie było na granicy psychopatii”51. Faustyna, 
odpowiadając, w dłuższym wywodzie uspokoiła Alicję: 

„Bądź spokojna. Żeby żyć w zaślubinach z [Panem] Jezusem, nie trzeba prze-
kroczyć murów zakonnych. Ważna jest decyzja twego serca i Jego wola. Nie musi 
to być potwierdzone przez ludzi, ani ogłoszone do publicznej wiadomości. Wie 
o tym Bóg Ojciec i akceptuje. Jesteś już w takim stanie zjednoczenia z [Panem] 
Jezusem, że jest to naturalne i jest tylko potwierdzeniem stanu istniejącego. Ale jest 
potrzebne dla umocnienia i lepszego ukierunkowania twojej drogi z [Panem Jezu-
sem] w coraz większym zjednoczeniu. Nie myśl, że to jest dziwne. Dziwne jest to, 
że tak wielu ludzi [Pana Jezusa] nie zna, a tak niewielu chce z Nim współżyć. To 
jest tragiczne i nienormalne. Ty bądź spokojna i radosna. Wielkiej łaski doznałaś. 
Nie bój się niczego. Z [Panem] Jezusem wszystko jest piękne i dobre. Im większej 
wymaga ofiary, tym jest wspanialsze”52. 

1 stycznia 1988 r. Matka Boża zapewniła Alicję, że Bogu spodobało się 
wybrać Alicję na swoją oblubienicę i poleciła, aby była wierna Synowi, który 
powołał Alicję do współudziału w zbawianiu świata: „Spodobało się Bogu wy-
brać ciebie na Swoją oblubienicę. Taka Jego wola”53. 10 lutego 1988 r. Matka 
Boża powiedziała Alicji: „Raduj się, bo wybrana zostałaś wśród wielu, by byś 
świadectwem miłości [Pana] Jezusa – Mojego Syna. Zapragnął cię, gdy konał 
na krzyżu”54. 

1. 3. Opisy pogłębiania się mistycznej miłości 

Z upływem czasu w sercu Alicji pogłębiała się jej miłość do Boskiego 
Oblubieńca, o czym świadczą zapisane wspomnienia. Od chwili ukazania się 
w Gostyniu Zbawiciela w żywej postaci55, rozpoczęła się niezwykle bogata 

50  Tamże, s. 181, nr 216.
51  Tamże, s. 181, nr 217.
52  Tamże. 
53  Tamże, s. 598, nr 795.
54  Tamże, s. 588, nr 851. 
55  Tamże, s. 39, nr 1.
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w przeżycia duchowe jej droga wiary. Bóg zajął pierwsze miejsce w sercu Ali-
cji. Oblubieńcza Miłość Trójcy Przenajświętszej coraz głębiej wypełniała jej 
myśli, pragnienia, słowa i czyny. Alicja żyła w nieustannym mistycznym napię-
ciu, ze wszystkim zwracała się do poszczególnych Osób Boskich, a najczęściej 
wprost do Boskiego Oblubieńca, Umiłowanego Zbawiciela. Chrystus Pan, przy-
gotowując Alicję do złożenia ślubów publicznych, hojnie wynagradzał Swojej 
oblubienicy jej oddanie i dziecięcą ufność56. 

31 sierpnia 1985 r. Alicja opisała stan swego serca: „Tęskno mi, Panie, do 
Ciebie. Drży moje serce, gdy myślę o Tobie, i pragnie Ciebie. Cóż mogę czynić, 
aby być blisko Ciebie, abyś okazał mi łaskę zjednoczenia z Tobą?”57. 

10 listopada 1985 r., po odbyciu pierwszej spowiedzi przed ojcem duchow-
nym, Alicja wyznała: „Od dnia spowiedzi żyję w innym wymiarze. Czuję Twoją 
obecność w moim sercu nieustannie, mój Boże. Czuję wielkie pragnienie Twej 
bliskości i wielką tęsknotę do Ciebie”58.

25 listopada 1985 r. Alicja opisując stan swej duszy stwierdziła: „Wielkość 
Twa, Panie, dotyka mnie i cała jestem przepełniona Twoją łaską. Dzieje się coś, 
czego nie potrafię określić. Serce jest pełne i nie może pomieścić Twej potęgi, 
mocy i dobroci”59.  

31 grudnia 1985 r. po raz pierwszy Zbawiciel przemówił do bezpośrednio 
do duszy Alicji w słowach: „Kocham, kocham”60, zapoczątkowując tym samym 
nieprzerwanie trwający mistyczny dialog Boskiego Stwórcy ze stworzeniem, 
Boskiego Oblubieńca z oblubienicą61.

31 marca 1986 r. Zbawiciel wskazał Alicji fragmenty Księgi Pieśni nad pie-
śniami, poprzez które zamierzył ośmielić Alicję do odnoszenia się do siebie, 
jako do Oblubieńca jej duszy: „Cicho! Ukochany mój! Oto on! Oto nadchodzi! 
[…] Powstań, przyjaciółko ma, piękna ma, i pójdź” (Pnp 2,8-12)62.  Od tego 
czasu Pan przypominał Alicji, że był jej Oblubieńcem63. Zbawiciel zwracał się 
do Alicji na przemian jako do swojej przyjaciółki64, oblubienicy65, ukochanego 

56  Tamże, s. 600, nr 877. 
57  Tamże, s. 42, nr 6.
58  Tamże, s. 44, nr 11.
59  Tamże, s. 45, nr 15.
60  Tamże, s. 51, nr 19.
61  Tamże. 
62  Tamże, s. 55, nr 34.
63  Tamże, s. 117, nr 135;  s. 180, nr 216; s. 326, nr 451; s. 359, nr 502; s. 434, nr 622; s. 531, 

nr 775.
64  Tamże, s. 95, nr 101; s. 103, nr 112: s. 105, nr 116: s. 112, nr 127; s. 113, nr 128; s. 212,  

nr 266.
65  Tamże, s. 113, nr 127; s. 253, nr 232; s. 278, nr 374; s. 304, nr 418; s. 402, nr 579; s. 468,  

nr 670. 
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dziecka66 lub umiłowanej córki67. Z upływem czasu, Alicja, ulegając nalega-
niom Pana Jezusa68 zaczęła zwracać się do Zbawiciela w tytule Oblubieńca69.  
Często kierowała swoje myśli ku Bogu jako ku Panu70.

Od pierwszych do ostatnich stron pism Alicji, przewija się jej dziecięca po-
stawa wobec Boga Ojca, do którego zwracała się z sercem uniżonym i ufnym71. 
Alicja z uszanowaniem zwracała się do osoby Syna Bożego wymieniając za-
miennie imię „Jezus”72, „Zbawiciel”73, „Chrystus”74 i „Umiłowany”75. Z analizy 
tekstów Świadectwa i Słowa Pouczenia jednoznacznie wynika, że Alicja najczę-
ściej zwracała się do Boskiego Oblubieńca w bezpośredniej formie, jak do Przy-
jaciela, zachowując postawę najwyższego uszanowania76. W modlitwie Alicja 
czasem zwracała się do Boga, bez wskazania Osoby Boskiej77. W duchowych 
zapiskach Alicji pojawia się również Osoba Ducha Świętego78.

1. 4. Okoliczności publicznych zaślubin złożonych dnia 27 III 1988 r. 

6 marca 1988 r. Zbawiciel przypomniał Alicji, że do zbliżającego się dnia 
ślubów przygotowywał ją wskazany przez Pana ojciec duchowny, któremu Bo-
ski Oblubieniec zlecił przyprowadzenie Alicji do Jerozolimy Swojego Serca 
Ukrzyżowanego79. 

W zamyśle Pana Jezusa było, ażeby stało się to w wybranym przez Pana 
dniu – w Niedzielę Męki Pańskiej. Świadczą o tym słowa, które Alicja usłyszała 
podczas rozmowy ze Zbawicielem 15 marca 1988 r.: „W Niedzielę Palmową 

66  Tamże, s. 216, nr 271; s. 288, nr 394; s. 369, nr 523; s. 434, nr 622; s. 495, nr 718; s. 562,  
nr 815.

67  Tamże, s. 467, nr 668; s. 546, nr 794, s. 601, nr 878; s. 619, nr 903.
68  „Powinnaś inaczej zwracać się do Mnie. Jestem dla ciebie Kimś więcej niż Ojcem. – Wiem 

o tym, ale nie potrafię. Brak mi odwagi – śmiałości. + A jednak powinnaś. Przecież jesteś Moją 
oblubienicą, a Ja twoim Oblubieńcem”, tamże,  s. 160, nr 216; „Kocham cię, Moja Oblubienic. 
Nie bądź onieśmielona. Otwórz swoje serce. Chcę być w nim i całe posiadać”, tamże, s. 211, 
nr 264.

69  Tamże, s. 218, nr 276; s. 271, nr 360; s. 311, nr 430; s. 357, nr 501; s. 530, nr 774.
70  Tamże, s. 43, nr 9; s. 115, nr 132; s. 225, nr 285; s. 291, nr 400; s. 471, nr 601. 
71  Tamże, s. 67, nr 50; s. 100, nr 108; s. 175, nr 206; s. 283, nr 384; s. 459, nr 655. 
72  Tamże, s. 255, nr 296; s. 258, nr 300; s. 360, nr 506; s. 439, nr 628; s. 623, nr 911.
73  Tamże, s. 325, nr 451; s. 402, nr 579; s. 461, nr 656.
74  Tamże, s. 376, nr 537; s. 418, nr 602; s. 547, nr 795.
75  Tamże, s. 318, nr 441.
76  Tamże, s. 92, nr 97; s. 170, nr 198; s. 257, nr 299;  s. 83, nr 700; A. Lenczewska, Słowo  

Pouczenia, s. 116, nr 165; s. 250, nr 398; s. 323, nr 499.
77  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 277, nr 371; s. 332, nr 463.
78  Tamże, s. 315, nr s. 455, nr 434; s. 627, nr 921.
79  Tamże, s. 43, nr 9.
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będzie rzeczywiste twoje ofiarowanie i staniesz się hostią, którą złożę w ofierze 
Ojcu Mojemu. Wprowadzę cię do Jerozolimy Mojego zranionego Serca, aby 
przez ciebie popłynęła Moja krew. Stanie się to, do czego przygotowywałem cię 
trzy lata. Zaślubisz Miłość Ukrzyżowaną i staniesz się Jedno ze Mną, aby przez 
to dokonało się zmartwychwstanie wielu. Będziesz Moim widzialnym znakiem 
w świecie”80. 

23 marca 1988 r., podczas modlitwy wieczornej, Zbawiciel zapewnił Alicję: 
„Już za parę dni wezmę cię w Swoje ramiona, by nigdy cię z nich nie wypuścić. 
Pozostaniesz w nich na zawsze i będziesz czuła dotyk Moich Ran i Moja krew 
będzie płynąć w tobie. Trwaj we Mnie i bądź radością Moją i ulgą w Moim 
ukrzyżowaniu. Te same gwoździe, które zraniły Moje Ciało, zranią i ciebie. 
Będziesz razem ze Mną przybita do Krzyża Miłości”81. 

Z kolejnych słów Zbawiciela dowiadujemy się o nadzwyczajnym darze 
udzielonym Alicji – była to łaska mistycznej korony cierniowej. Pan Jezus po-
wiedział Swojej oblubienicy: „Dziś otrzymałaś z ręki Mojej koronę cierniową 
– włóż ją na swoją głowę – wszak Moją małżonką będziesz. Niech odciśnie się 
na twojej głowie i na twym sercu ten znak męczeństwa dla Królestwa Mego. 
Niech spełnia się twoje powołanie ukrzyżowania w miłości”82. 

Pod datą 27 marca 1988 r., tego dnia przypadła Niedziela Palmowa, Alicja 
sporządziła w swoim dzienniczku duchowym wpis, z którego wynika, że prze-
bywając w pewnej miejscowości, złożyła publicznie swemu Boskiemu Oblu-
bieńcowi śluby. Alicja powtórzyła na piśmie słowa wypowiedziane w obecności 
świadków: „Ślubuję Ci, Jezu, miłość, wierność i posłuszeństwo”83. 

5 kwietnia 1988 r., podczas wieczornej modlitwy, Zbawiciel skierował do 
Alicji wymowne zapewnienie: „Zaślubiona Mi jesteś, oblubienico Moja. Nie 
ma znaczenia twoja słabość, tylko Moja miłość”84. 

2. Stany ekstatyczne 
w doświadczeniu religijnym Alicji Lenczewskiej

S. Witek stwierdził, że „jednym z najważniejszych zjawisk łączących się 
z mistyką i w jakiś sposób ją wyrażający jest przeżycie ekstatyczne”85. Cha-
ryzmat ten może przyjmować formę zjawiska zewnętrznego zawieszenia zmy-

80  Tamże, s. 606, nr 881.
81  Tamże, s. 606. nr 883.
82  Tamże.
83  Tamże, s. 607, nr 884.
84  Tamże, s. 607, nr 885.
85  S. Witek, Rodzaje nadzwyczajnych zjawisk mistycznych, [w:] Teologia życia wewnętrznego,  

s. 455.
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słów. Niektóre ekstazy mają charakter wewnętrzny, intelektualny, co pociąga za 
sobą łaskę głębokiego rozumienia prawd wiary. W innych przypadkach spoty-
kamy ekstazę afektywną, pociągającą ku Bogu ludzkie serce oraz zapalającą do 
życia doskonalszego według wskazań Ewangelii86. 

Zbawiciel udzielał Alicji Lenczewskiej daru mistycznych ekstaz87. Podczas 
niektórych ekstaz Pan Jezus ukazywał się w żywej postaci. W innych przypad-
kach Alicja doświadczyła głębokiego odczuwania obecności Boskiego Oblu-
bieńca. W pismach Alicji odnajdujemy również opisy ekstaz prostych. 

2. 1. Przykłady ekstaz, podczas których 
Pan ukazywał się w żywej postaci 

Podczas niektórych ekstaz Chrystusa Pan ukazał się swojej oblubienicy 
w żywej postaci88. 8 marca 1985 r., w Gostyniu, podczas Mszy Świętej rekolek-
cyjnej, Alicja doświadczyła pierwszej ekstazy. Podchodzącej do Komunii Świę-
tej Alicji ukazał się w żywej postaci Pan Jezus. Pod wpływem tego mistycznego 
zdarzenia, drżąc, ukryła twarz w dłoniach. Z oczu spływały łzy „skruchy, po-
dziwu i uwielbienia”89, a jej „małe serce nie mogło pomieścić ogromu miłości 
Boga”90. 

6 marca 1986 r., podczas modlitwy Zbawiciel pouczył Alicję, aby z większą 
uwagą wsłuchiwała się w głos swego Pana. W tej samej chwili Alicję ogarnęła 
obecność Boga, Którego łaski wypełniły jej duszę. Alicję zapragnęła śmierci, 
aby móc zjednoczyć się na zawsze ze Stwórcą. Pan Jezus dał poznać Alicji, że 
do zjednoczenia duszy z Bogiem prowadzi droga ofiar i cierpienia. Potem Zba-
wiciel ukazał się Alicji jako niosący krzyż. Wtedy też Alicję otoczyło Światło 
i poznała, że była w Bogu i że należy do Boga. Za zgodą Pana Alicja powróciła 
do ziemskiego świata91. 

10 lipca 1986 r., podczas wieczornej modlitwy, Alicja opisała wizję mistycz-
ną, podczas której postać Zbawiciela, przybitego do dużego krzyża znajdujące-
go się w prezbiterium jakiegoś kościoła, ożyła. W spojrzeniu Pana wpisane były 
cierpienie i miłość92. 

86  Tamże.  Zob. R. Garrigou-Lagrange, Zjednoczenie ekstatyczne, jego przejawy i natura, [w:] 
Trzy okresy życia wewnętrznego, s. 832; L. Borriello di Marco, Ekstaza, [w:] Chrześcijańskie 
fenomeny mistyczne, s. 35; A. Tanquarej, Ekstaza prosta, [w:] Zarys teologii ascetycznej i mi-
stycznej, s. 492.

87  W. Rachwalik, Pisma Alicji Lenczewskiej jako przykład literatury z zakresu mistyki, s. 155.
88  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 94, nr 101; s. 315, nr 434-437; s. 519, nr 757.
89  Tamże, s. 39, nr 1.
90  Tamże. 
91  Tamże, s. 53, nr 28.
92  Tamże, s. 112, nr 127.
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2. 2. Przykłady ekstaz z głębokim odczuciem obecności Zbawiciela

Zbawiciel podczas mistycznej ekstazy udzielał Alicji łaski głębokiego odczu-
wania swojej obecności93. 7 czerwca 1986 r., o północy, Alicja, z pomocą Zbawi-
ciela, odtworzyła przebieg ekstazy. Pan udzielił Alicji swojej miłości tak wielkiej, 
iż wydawało się, że mogłaby obdarzyć nią cały świat. Odczuła w sercu jedność 
z wszystkimi ludźmi, w których zobaczył dziecięctwo Boże. Z dalszy słów Alicji 
wyłaniają się charakterystyczne objawy stanu ekstatycznego. Z opisu wynika, że 
Pan udzielił Alicji „cząstkę zachwycenia”94. Alicja odczuła obecność Pana, który 
w świetlanej postaci stanął przed Alicją. Alicję ogarnęła miłość Zbawiciela i miała 
wrażenie, że opadło z niej ciało. Pan polecił Alicji, aby podtrzymując płomień 
miłości, który Bóg rozpalił w jej sercu, dzieliła się nim z bliźnimi95. 

19 czerwca 1986 r., podczas porannej modlitwy Pan Jezus sprawił, że dusza 
Alicji przez chwilę była bardzo blisko Boga. Zbawiciel wyznał Swojej przyjaciół-
ce, że jej tak bliska obecność bardzo uradowała Pana. Zbawiciel zachęcił Alicję, 
aby nowy dzień wypełniała aktami swojej miłości ku Panu96. Tego samego dnia, 
późno w nocy, Pan Jezus powiedział Alicji, że jej ziemskie życie „będzie przebie-
gać pomiędzy ekstazą i bólem”97, natomiast w niebie dusza Alicji będzie trwała 
w nieustannej ekstazie. Alicja zapytała Zbawiciela, dlaczego po zakończeniu eksta-
zy duszy obdarowanej tą łaską wydaje się, że opisywane wydarzenie nie zaistniało. 
Pan Jezus wyjaśnił, że z woli Boga łaska ta dana jest tylko „na ten moment”98.

18 listopada 1987 r., podczas wieczornej rozmowy z Boskim Oblubieńcem, 
Alicja wspomniała, że w mijającym dniu Pan Jezus rozpalił w duszy Alicji pło-
mień mistycznego ognia. Ze słów Pana wynika, że udzielenie tej łaski było 
dotknięciem Nieba, oraz że była to łaska chwili i była odpowiedzią Nieba na jej 
pragnienie spotkania z Bogiem99.  

2. 3. Przykłady ekstaz prostych 

W wielu okolicznościach Bóg udzielał Alicji daru ekstazy prostej100. 18 
kwietnia 1986 r., o godz. 23:30, podczas modlitwy, Zbawiciel pozwolił Alicji 
odczuć swoją obecność, o czym świadczą wypowiedziane przez Alicję słowa: 

93  Tamże, s. 169, nr 195-196; s. 225, nr 285; s. 297, nr 408; s. 315, s. 475, nr 682; s. 539, s. 613, 
nr 893.

94  Tamże, s. 96, nr 102.
95  Tamże. 
96  Tamże, s. 103, nr 112.
97  Tamże, s. 104, nr 113.
98  Tamże.
99  Tamże, s. 508, nr 738.
100  Tamże, s. 52, nr 24; s. 170, s. 150, nr 174; s. 218, nr 276; s. 430, nr 617; nr 682; s. 513,  

nr 746; s. 595, nr 869.
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„To Ty jesteś, Jezu?”101. W odpowiedzi Pana odnajdujemy istotną informacje, że 
w innych okolicznościach Zbawiciel udzielał się odczuwalnie Alicji: „Przecież 
już Mnie znasz. Trwaj we Mnie”102. Następnego dnia, 19 kwietnia, po przebu-
dzeniu, ekstatyczne zjednoczenie Alicji z Panem trwało nadal, o czym świadczą 
słowa Zbawiciela: „Trwaj w ciszy. Nie trzeba słów – milczeniem można powie-
dzieć więcej…”103. 

11 maja 1986 r., podczas porannej modlitwy, Alicja odniosła się do wyda-
rzenia, które miało miejsce podczas czuwania grupy Odnowy w Duchu Świętym 
w nocy z 10 na 11 maja. W czuwaniu wzięli udział uczestnicy rekolekcyjnego 
seminarium. Celem modlitwy była prośba skierowana do Pana, aby Duch Świę-
ty odnowił w nich, także w Alicji, swoje dary. I stało się, że podczas tej modli-
twy, Zbawiciel pozwolił Alicji odczuć swoją Miłość. Pan, zapytany o przyczynę 
udzielenia tej łaski, odpowiedział Alicji: „Chcę, żebyś była zjednoczona ze Mną 
aż po Krzyż, na który pragnę cię zaprowadzić”104.  

22 lipca 1986., w przedwieczornej godzinie, Alicja opisała okoliczności do-
znania prostej ekstazy. Przebywając w pewnej miejscowości, wstąpiła do stare-
go kościoła. Tam ukryła się w mroku. W tej samej chwili Zbawiciel pozwolił 
Alicji odczuć swoją dobroć i błogosławioną obecność. Alicja usłyszała w duszy 
głos Pana, który zapraszał Alicję, aby zdecydowanie porzuciła świat i powierzy-
ła Panu całe swoje życie105. 

3. Stygmaty niewidzialne 
A. Tanquerej, podejmując temat widzialnych znaków stygmatycznych, 

stwierdza, że zjawisko to polega „na pewnego rodzaju wyciśnięciu ran Zba-
wiciela na stopach, rękach, na boku i na czole. Rany te zjawiają się samorzut-
nie (…) i od czasu do czasu płynie z nich krew w stanie niezepsutym106. S. 
Urbański wyjaśnia znaczenie słowa stygmat: „Słowo to pochodzi od greckiego 
wyrazu stigma, oznaczającego piętno, znamię, bliznę. We właściwym znaczeniu 
określa ono odbicie ran Chrystusowych”107. 

W związku z tym faktem, że Bóg udzielił Alicji daru jedynie stygmatów nie-
widzialnych108, pojawia się istotne pytanie: dlaczego polska mistyczka nie otrzy-
mała łaski fizycznych ran Zbawiciela? Odpowiedź znajdujemy w jej zapiskach. 

101  Tamże, s. 68, nr 52.
102  Tamże. 
103  Tamże, s. 69, nr 53.
104  Tamże, s. 80, nr 76.
105  Tamże, s. 121, nr 142.
106  A. Tanquarej, Zarys teologii ascetycznej i mistycznej, s. 528.
107  S. Urbański, Teologia życia mistycznego, dz. cyt., s. 355; zob. P. M. Marianeschi, Stygmaty, 

[w:] Chrześcijańskie fenomeny mistyczne, s. 120 nn.
108  M. Piotrowski, Świadek Zmartwychwstałego – Alicja Lenczewska (1934-2012), s. 12.
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2 grudnia 1987 r., Alicja, w rozmowie z Panem Jezusem, wyraziła pragnienie 
posiadania stygmatów widzialnych: „pragnę widzialnego śladu cierpienia”109. 
Z odpowiedzi Pana wynika, że ta łaska mogłaby być dana Alicji. Jednakże prze-
ważyły względy typowo ludzkie: widzialne stygmaty uniemożliwiałyby Alicji 
samodzielne życie. Zbawiciel powiedział: „Nie mogłabyś pracować. A potrzeb-
ne Mi są twoje ręce”110. Z treści Świadectwa i Słowa pouczenia wynika, że Ali-
cja odczuwała rany Boskiego Odkupiciela oddzielnie w dłoniach111 i oddzielnie 
w sercu112, a czasem wszystkie równocześnie113, w formie przepływającego prą-
du114, mistycznego ognia115 lub dotkliwego bólu116.  

3. 1. Fizycznie odczuwalny mistyczny dotyk dłoni, 
przypominające przepływ prądu 

29 kwietnia 1987 r. Alicja w przedpołudniowej rozmowie z Boskim Oblu-
bieńcem zapytała, co znaczy „przepływ prądu przez dłonie, aż po ucisk i kłu-
cie w palcach, zwłaszcza podczas modlitwy”117. W odpowiedzi usłyszała, że 
poprzez ten odczuwalny fizycznie znak, Bóg potwierdza swoją bliskość ze 
stworzonym. Jednakże w przypadku Alicji sytuacja wymagała dalszych wyja-
śnień. Pan powiedział Alicji: „Przenikam cię i posiadam. Twoja dusza o tym 
wie, a twoje ciało czuje”118. Chrystus Pan polecił Alicji, aby będąc w ukryciu, 
modlitwą i ofiarą ogarniała tych, którym chciałaby pomóc. Samo zaś opisywane 
fizyczne odczucie przepływającego prądu było znakiem, że Pan był w Alicji 
i przez Alicję Sam działał: „Ty masz być w ukryciu. Twoim działaniem jest 
modlitwa i ofiarowanie. I cicha, dyskretna pomoc, tam gdzie cię poślę i tym, 
których ci przyślę. Nie narzucaj się nikomu, ale bądź zawsze do dyspozycji – 
gotowa służyć. Ta gotowość jest czynem”119.  

30 kwietnia 1987 r., podczas wieczornej modlitwy, Pan Jezus wyjaśnił Ali-
cji, dlaczego podczas każdej120 modlitwy odczuwała w dłoniach mistyczny do-
tyk mocy Bożej. Zbawiciel zapewnił, że tym znakiem potwierdza Swoją przy 

109  A. Lenczewska, Świadectwo, s. 519, nr 756. 
110  Tamże. 
111  Tamże, s. 473, nr 680; s. 528, nr 773; s. 550, nr 797; s. 555, nr 805; s. 569, nr 826. 
112  Tamże, s. 255, nr 329; s. 354, nr 491; s. 353, nr 493.
113  Tamże, s. 551; nr 799; s. 597, nr 873; s. 629, nr 929. 
114  Tamże, s. 393, nr 565; s. 454, nr 647. 
115  Tamże, nr 680; nr 773; nr 790; nr 805; nr 826; nr 832; nr 842.
116  Tamże, s. 251, nr 318; s. 352, nr 491; s. 551, nr 799; s. 608, nr 888; s. 633, nr 935; 
117  Tamże, s. 344, nr 482.
118  Tamże. 
119  Tamże
120  Tamże, s. 393, nr 565.
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Alicji obecność: „Potwierdzam podczas każdej twej modlitwy Moją obecność 
przy tobie. Dotykam twoich dłoni i Moja moc przez nie płynie”121. Z dalszych 
słów Pana dowiadujemy się, że każdego dnia, poprzez dotyk dłoni, potwierdzał 
Alicji prawdziwość objawień umysłowych, które pod opieką ojca duchowne-
go skrupulatnie zapisywała w dzienniczku duchowych: „Słuchaj Mojego głosu 
i notuj to, co ważne. Nie sugeruj się niczyją opinią poza tymi, którzy rzeczy-
wiście mają rozeznanie. Bądź ufna. (…)  Każdego ranka daję ci potwierdzenie 
tego, co słyszysz poprzez Słowa z Pisma, a każdego wieczora w dotyku twych 
dłoni”122. Zbawiciel przypomniał Alicji, że jej „głównym powołaniem jest mo-
dlitwa wstawiennicza”123, najpierw w jakiejś intencji znanej tylko Alicji i Bogu 
i „za innych, którzy potrzebują pomocy”124. 

2 września 1987 r., podczas wieczornej rozmowy ze Zbawicielem, Alicja 
zauważyła, że od dnia powrotu z rekolekcji, w których uczestniczyła, „nasiliło 
się przenikanie prądu przez dłonie podczas modlitwy”125. Pan Jezus wyjaśnił 
Alicji, że w tym fizycznie odczuwalnym doświadczeniu mistycznym ukrył za-
pewnienie o swej obecności w życiu duchowym Alicji: „To znak Mojej mocy, 
jaką cię napełniam”126. Zbawiciel ponownie wezwał Alicję do modlitwy wsta-
wienniczej: „Módl się za innych i oddawaj Mi ich – wysłuchane będą twoje 
prośby”127. 

3. 2. Fizycznie odczuwalny mistyczny ogień niewidzialnych stygmatów 

23 września 1987 r., o północy, podczas modlitwy, Alicja odkrywając swoje 
serce wyznała, że słowa Zbawiciela były ogniem zapalającym jej serce, a miłość 
Boskiego Oblubieńca roztaczała się nad jej duszą na wzór delikatnych płatków 
róży, przenikając nadziemską wonią128. Alicja zapisała, że i tym razem Pan do-
tknął jej dłonie „żarem i łagodnością”129. W odpowiedzi usłyszała zapewnienie 
Zbawiciela: „Kocham cię i chcę, żebyś o tym wiedziała”130. 

14 grudnia 1987 r., wieczorem, Alicja zapisała, że podczas modlitwy wsta-
wienniczej, w której uczestniczyła kilka dni wcześniej, wyraźnie odczuła znak 

121  Tamże. 
122  Tamże. 
123  Tamże.
124  Tamże. 
125  Tamże, s. 454, nr 647.
126  Tamże. 
127  Tamże. 
128  Tamże, s. 473, nr 680.
129  Tamże.
130  Tamże. 
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„bólu w dłoniach”131. Boski Oblubieniec wyjaśnił, w jakich okolicznościach 
udzielał Alicji tej łaski: „W momentach większego zjednoczenia ze Mną: w ofia-
rowaniu i miłości, będziesz odczuwać Mój ból”132. Zbawiciel przypomniał zna-
czenie tego mistycznego znaku: „- to znak Mojej miłości – tylko do ciebie”133. 

28 grudnia 1987 r., w Godzinie Miłosierdzia, Pan Jezus poprosił Alicję, aby 
w trudnościach życiowych stale pamiętała, że dzięki zjednoczeniu ze Stwórcą, 
mimo że przebywa na ziemie – już żyje w niebie: „Dostrzegaj Mnie i Niebo 
Moje tam, gdzie jesteś. Żyj tym. Dostrzegaj je w sobie134. Z dalszych słów Alicji 
wynika, że Zbawiciel często uwierzytelniał Swoją obecność poprzez fizyczny 
znak odczuwalny przez Alicję w dłoniach i w sercu: „Dotykasz moich dłoni 
i mojego serca tak często… A może cały czas. Choć nie dostrzegam”135. 

2 stycznia 1988 r., w godzinach popołudniowych, pomiędzy Alicją a Bo-
skim Oblubieńcem wywiązał się krótki dialog, brzemienny w słowa, w małej 
cząstce ujawniający kulisy zjednoczenia stworzenia ze Stwórcą. Alicja wspomi-
nała o bogactwie bliskości Zbawiciela, o ogniu, który poprzez mistyczny dotyk 
Pan rozpalił w dłoniach Swojej oblubienicy. Widząc wzrastające w duszy Alicji 
uniesienie, Zbawiciel wstrzymał je słowami: „Nie pisz – to Mój znak dla ciebie 
– to znak twojego uczestnictwa. Tajemnica, która nas łączy. Pozostań ukryta 
w Moim Sercu, a twoje dłonie niech będą ukryte w Moich dłoniach”136. 

Z kontekstu zapisu Alicji z dnia 4 stycznia 1988 r. wynika, że w godzinach 
rannych uczestniczyła w Ofierze Mszy Świętej. Po powrocie, około godziny 
dziewiątej, w rozmowie z Panem Jezusem Alicja wspomniała, że podczas Mszy 
Świętej fizycznie odczuła mistyczny ogień na swoich dłoniach i w swoim sercu. 
Ze słów Zbawiciela wynika, że wspomniany ogień spełniał rolę znaku potwier-
dzającego, że Bóg opieczętował duszę i ciało Alicji Swoją Miłością. Pan powie-
dział: „Jest Moją Miłością w tobie. Tym znakiem Mojego bólu kładę pieczęć ma 
twej duszy i twym ciele, które do Mnie należą całkowicie”137. 

3. 3. Fizycznie odczuwalne bóle niewidzialnych stygmatów

Z opisanej przez Alicję rozmowy, którą 12 grudnia 1986 r. w godzinach 
przedpołudniowych odbyła ze Zbawicielem, dowiadujemy się, że w porannej 
porze Alicja poczuła w sercu ból. Zapytała Pana o przyczynę tegoż doświadcze-

131  Tamże, s. 529, nr 773.
132  Tamże. 
133  Tamże. 
134  Tamże, s. 544, nr 790.
135  Tamże. 
136  Tamże, s. 550, nr 797.
137  Tamże, s. 551, nr 799.
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nia. Boski Oblubieniec wyjaśnił Alicji, że ten fizyczny ból był znakiem znanej 
Bogu ofiary138. 

21 grudnia 1986 r., podczas modlitwy wieczornej, Alicja wspomniała o ja-
kimś bólu, który odczuwała w swoim sercu. Alicja przedstawiła Panu gotowość 
dzielenia cierpienia, które nosił w Sobie Zbawiciel. Pan Jezus pouczył Alicję, że 
mógłby dać udział Alicji w swoim cierpieniu, jednak ograniczona ludzka natura 
nie zniosłyby ciężaru tegoż doświadczenia139. 

4 stycznia 1988 r., kończąc kolejny dzień, w rozmowie ze Zbawicielem Ali-
cja zauważyła, że chociaż w jej mieszkaniu pojawiało się wielu ludzi, których 
duchowo wspierała, to jednak sama żyła w zupełnej samotności. Pan Jezus wy-
tłumaczył, że wszystko dzieje się w zgodzie z Bożym zamiarem: nastał czas 
męczeństwa serca. Ciernie ludzkich nieszczęść, które wbijały się w serce Alicji, 
były jedynie oczywistą konsekwencją zaślubin duszy Alicji z Panem Jezusem: 
„Opieczętowałem cię znakiem Miłości Ukrzyżowanej. Tak będzie do końca 
(…) Ponosisz ofiarę ukrzyżowania ze Mną. Ty zbierasz te ciernie, aby innym 
przynieść ulgę”140. 

25 stycznia 1988 r., w godzinach rannych, Zbawiciel udzielił Alicji poucze-
nia o przewrotności ludzi, przez których „Miłość [Boża] ciągle jest raniona, roz-
rywana, niszczona, aż do zamieniania jej w największy brud i zło. Rozwiązłość 
i egoizm są odwrotnością miłości, choć tak często słowo „miłość” służy im za 
nazwę. To, co jest najświętsze, co jest Mną, najbardziej zostało zbrukane tak, 
jak Moje ciało przed ukrzyżowaniem”141. Zbawiciel zwrócił się do Alicji, aby 
służyła Panu w prawdzie i czystości, aby miłowała Pana, który jest Miłością 
Ukrzyżowaną i Zmartwychwstałą – Pana, który dał Alicji znak bólu swoich 
Ran, aby zawsze wiedziała i czuła, że Pan jest w niej142. 

4. Łaska oglądania mistycznych obrazów duchowych 

Zbawiciel, posługując się obrazami mistycznymi, udzielał Alicji różnych 
pouczeń143. Któregoś dnia Alicji ukazał się Zbawiciel dźwigający krzyż, w in-
nym czasie zobaczyła kapłana trzymającego płonącą pochodnię, kiedy indziej 
obraz życia ludzkiego podobnego do mozaiki.

138  Tamże, nr 318.
139  Tamże, nr 329.
140  Tamże, s. 552, nr 800.
141  Tamże, s. 570, nr 829.
142  Tamże.
143  W. Rachwalik, Pisma Alicji Lenczewskiej jako przykład literatury z zakresu mistyki, s. 156; 

zob. także A. Lenczewska, Świadectwo, s.210, nr 262; s. 272, nr 346; s. 393, nr 565; s.455,  
nr 649; A. Lenczewska, Słowo Pouczenia, s. 228, nr 356; s. 288, nr 444. 
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4.1. Alicja zobaczyła Zbawiciela niosącego krzyż 

6 marca 1986 r., podczas modlitwy Alicja usłyszała w duszy pouczenie, aby 
z większą uwagą wsłuchiwała się w głos Pana. Chwilę później duszę Alicji ogar-
nęła obecność Boga. Pod wpływem tej łaski Alicja wzbudziła w sercu pragnie-
nie śmierci, aby zjednoczyć się z Bogiem na zawsze. W dopowiedzi Pan Jezus 
pouczył Alicję, że w drodze do zjednoczenia ze Stwórcą w Niebie, dusza musi 
najpierw przejść etap zjednoczenia z ofiarą i cierpieniem Zbawiciela. W tym sa-
mym momencie Alicji ukazał się Zbawiciel idący pod górę z krzyżem na ramio-
nach, w tle zaś zauważyła milczący i stojący nieruchomo tłum sylwetek. Pod 
wpływem tych przeżyć Alicja wzbudziła w sobie gotowość współuczestniczenia 
w tej drodze krzyżowej Boskiego Odkupiciela. W tej samej chwili duszę Alicji 
wypełniło Boskie Światło i poczuła się zjednoczoną z Bogiem144. 

4.2. Alicja ujrzała pewnego kapłana, 
który trzymał w ręku zapaloną pochodnię 

3 kwietnia 1986 r. Alicja w modlitwie poprosiła Pana, aby pobłogosławił 
pewnego kapłana, który rozpoczynał parafialne rekolekcje Krucjaty Wyzwole-
nia Człowieka. W duchowej wizji Bóg ukazał Alicji owego kapłana trzymające-
go w ręku pochodnię „i jasność wypełniającą cały kościół”145. Jasność ta prze-
niknęła mury świątyni i przebijała się przez otaczającą ciemność. Zbawiciel za-
pewnił Alicję, że sam czuwał nad tym kapłanem udzielając błogosławieństwa146. 

4.3. Pan Jezus w obrazie mozaiki ukazał Alicji drogę uświęcenia dusz

Zbawiciel porównał trud życia do układania mozaiki składającej się z różnych 
kamieni. Każdy człowiek otrzymuje od Boga „komplet kamyków do ułożenia mo-
zaiki”147. Niektórzy odrzucają dary Boże, a w mozaice ich życia pozostają puste 
miejsca, które trzeba czymś zapełnić. Tę okoliczność wykorzystuje przeciwnik 
Boga i podstępnie podaje kamienie fałszywe, na zewnątrz przyozdobione, tak 
aby człowiekowi przypominały te właściwe. „Ale pod tą powłoką są one brudne, 
pełne zgnilizny i robactwa – zniekształcone i rozpadają się”148. Zdarza się, że 
niektórzy, gdy rozpoznają złą jakość podsuniętych fałszywych kamieni, zwracają 

144  A. Lenczewska, Świadectwo, nr 28.
145  Tamże, s. 56, nr 36.
146  Tamże.
147  Tamże, nr 268. 
148  Tamże.
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się ku Bogu prosząc o ratunek. I Pan pomaga w poprawnym ułożeniu kamieni 
mozaiki życia. W oczach Boga najwartościowymi kamieniami są kamienie ofiary, 
cierpienia i trudu. Ponieważ są ciężkie, najczęściej są przez ludzi odrzucane. Bóg 
chętnie dopomaga każdemu, kto te ciężkie kamienie przyjmuje z rąk Bożych, 
ułożyć je w mozaice życia człowieka na właściwym miejscu. Przed wejściem 
do nieba każdy kamień musi być oczyszczony – i na tym polega czyściec, który 
człowiek przechodzi za życia na ziemi, albo tuż po śmierci, „aby jego obraz był 
doskonale czysty i piękny, i aby podobał się Ojcu”149. 

Zakończenie 

Jak zapewnia ks. M. Piotrowski, powołana przez abpa A. Dzięgę komisja 
teologiczna, badająca pisma Alicji Lenczewskiej, orzekła, że „mają niezwykłą 
teologiczną i duchową głębię i są zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego”150. 
Autor stwierdził również, że „teksty te należą do pereł literatury mistycznej”151. 

Mając powyższe na uwadze, w niniejszym artykule podjęta została próba 
przeanalizowania pism Alicji Lenczewskiej przez pryzmat wybranych darów 
charyzmatycznych, których Stwórca udzielił mistyczce ze Szczecina. Z opisów 
Alicji wynika, że była osobą wybraną przez Boga, oraz, że wszelkie łaski spły-
wały na jej duszę w wielkiej ilości, ponieważ została poślubiona przez Stwórcę, 
który uczynił ją swoją oblubienicą. Bóg potwierdzał uprzywilejowane miejsce 
Alicji w swoich planach, min. łaską wielokrotnie doświadczanych przez nią 
ekstaz, współudziału w zbawianiu świata w znaku niewidzialnych stygmatów, 
a także w pouczeniach udzielanych w formie obrazów duchowych. 

Artykuł nie wyczerpuje podjętego tematu, a bogactwo łask nadzwyczaj-
nych, opisanych przez Autorkę, otwiera szerokie możliwości odkrywania tajem-
nic Bożej hojności i podejmowania kolejnych badań teologicznych.

Streszczenie

Artykuł traktuje o polskiej nauczycielce, katoliczce, Alicji Lenczewskiej (1934-
2012), poślubionej mistycznie Bogu, autorce dwutomowego dzieła, w którym utrwaliła 
pouczenia Zbawiciela, przedstawiła dzieje swojej duszy i opisała otrzymane od Stwórcy 
nadzwyczajne charyzmaty, do których należy zaliczyć: mistyczne zaślubiny, ekstazy, 
stygmaty niewidzialne i obrazy duchowe.

Słowa kluczowe: zaślubiny mistyczne, ekstaza, stygmaty, obrazy duchowe

149  Tamże. 
150  M. Piotrowski, Świadek Zmartwychwstałego – Alicja Lenczewska (1934-2012), s. 15.
151  Tamże.
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Abstract

Selected mystical phenomena in the religious experience of Alicja 
Lenczewska in the light of her writings 

The article deals with a Polish teacher, Catholic, Alicja Lenczewska (1934-2012), 
mystically married to God, the author of a two-volume work in which she recorded the 
Savior‘s instructions, presented the history of her soul and described the extraordinary 
charisms received from the Creator, including mystical weddings, ecstasy, invisible stig-
mas and spiritual images. 

Keywords: mystical marriage, ecstasy, stigmas, spiritual images
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Christliches Abendland? Personalität und Sakralität 
als europäische Grundwerte

Einleitung

In der politischen Debatte in Europa ist oft die Rede von christlichen Grun-
dwerten. Zuweilen wird in diesem Zusammenhang sogar, ungeachtet einer fort-
schreitenden Säkularisierung, ein christliches Abendland beschworen oder an-
gemahnt. Dabei geht es auf dem Hintergrund des neuzeitlichen Phänomens der 
Säkularisierung stets auch um die Nützlichkeit von Religion und Religiosität, 
um den moralischen Ertrag der Religion und speziell des Christentums und um 
die Mission der katholischen Kirche in einem zumindest partiell postchristli-
chen Europa. Letztlich steht die christliche Rede von Gott und seiner Offenba-
rung in Jesus Christus auf dem Prüfstand: Wie kann diese Offenbarung Gottes 
übersetzt werden in moralische und politische Grundwerte einer europäischen 
Zivilisation?2 Eine Frage übrigens, die schon den hl. Augustinus am Ende des 
römischen Reiches in seinem monumentalen Werk „De civitate Dei“ eingehend 
beschäftigte, und die er mit der Differenzierung von civitas Dei und civitas ter-
rena, von forum internum und forum externum, kurz: mit der Unterscheidung 
von Kirche und Staat versuchte zu beantworten, und dies mit nachhaltigen und 
wichtigen Konsequenzen bis heute. 

1. Die Sakralität der menschlichen Person 
und die Entsakralisierung des Staates

Wenn von Gott die Rede ist und von göttlicher Personalität und, christli-
cher Offenbarung gemäß, von drei göttlichen Personen eines Wesens, dann ist 

1  Peter Schallenberg – ks. prof. dr hab., kierownik Katedry Teologii Moralnej Wydziału Teolo-
gicznego w Paderborn, email: p.schallenberg@thf-paderborn.de.

2  Vgl. J. Dziedzic, Die Religiosität und die Bildung von moralischen Haltungen in Europa nach 
der Wende, [in:] Van Reeth Jan/Pottier Bernard/ Slawinski Henryk/De Rycke Filip [eds.], Secu-
larisation & Europe, s`Hertogenbosch, Kraków 2017, S. 307-321.
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von Sakralität der Person3 und ihrer Grundrechte die Rede; das genau auch 
soll die normative Rede vom theologischen Naturrecht ausdrücken. Sakral, also 
unbedingt schützenswert von Natur aus, ohne weitere Bedingung und auch ohne 
demokratische Abstimmung. Gemeint ist das nicht Verfügbare und das nicht 
Gebrauchbare, das nicht zu bestimmten Zwecken Benutzbare, mit dem hl. Au-
gustinus gesprochen: das nicht dem Bereich des uti, des irdischen Staates der 
Weltzeit, Zugehörige. Dafür steht in christlicher Sprache Gott und der Reichtum 
seiner Liebe; das Gegenteil davon ist Welt und Armut. Sakralität meint dement-
sprechend das schlechthin Vollkommene und zugleich der Zeit und der men-
schlichen Verfügung Entzogene. Josef Pieper beendet daher seinen großartigen 
Aufsatz zur Sakralität so: 

„Wenn es schon trostlos wäre, in einer Welt zu leben, worin es nur Verfüg-
bares und Gebrauchbares gäbe, aber nichts, dessen man sich zweckvergessen 
freuen kann; nur Fachwissenschaft, aber keine philosophierende Bedenkung 
des Lebensganzen; nur Forschung, aber keine Erinnerung; nur Unterhaltung 
und kurzweilig gemachter Alltag, aber keine große Dichtung und Musik – dann 
wäre es erst recht und schlechthin zum Verzweifeln, eingemauert zu sein in eine 
entsakralisierte, nichts als „weltliche“ Welt, ohne die Möglichkeit, das Hier und 
Jetzt der jeweils geschichtlichen Aktualität immer wieder einmal zu überschreiten 
in den größeren, uns gleichfalls in Wahrheit zugedachten Daseinsraum hinein, nun 
aber nicht nur in der Weise der philosophierenden Reflexion und nicht bloß in der 
musischen Erschütterung, sondern realiter, im Lebensvollzuge selbst.“4 

Dann aber bleibt die schon vom hl. Augustinus aufgeworfene Frage aktu-
ell: Ist Gottes dreifaltige personale Liebe adäquat darstellbar in der sichtbaren 
Institution der Kirche oder gar in den Einrichtungen eines säkularen Sozial-
staates? Wie verhält sich die christliche Offenbarung Gottes zu den säkularen 
Grundwerten einer authentisch humanen Zivilisation? Und was kann unter die-
sen Vorzeichen von säkularer Religionsfreiheit die Mission der Kirche sein?5 
Christlich gesehen ist hier eigentlich von Schöpfungsrecht die Rede; es geht um 
den Zusammenhang von Person und Geschichte in der Verantwortung vor dem 
Schöpfer und Urheber dieser Person und dieser Geschichte. Josef Pieper inter-
pretiert demgemäß Thomas von Aquin: „Das Seiende ist gut, weil es von Gott 
geschaffen ist; und wer die Vollkommenheit der geschaffenen Dinge schmäht, 

3  Vgl. H. Joas, Die Sakralität der Person, Frankfurt/M. 2011; daneben auch H. Thomas/J. Hattler 
[Hgg.], Personen. Zum Miteinander einmaliger Freiheitswesen, Heusenstamm 2012.

4  J. Pieper, Sakralität und „Entsakralisierung“, Sonderdruck 6. Heft „Hochland“, München 1969, 
s. 16.

5  Vgl. H. Slawinski, Religious freedom and the Church`s mission of preaching the Word of God, 
[in:] J. u. A. Van Reeth [eds.], Secularisation & Europe, S. 349-366.
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der schmäht die Vollkommenheit der göttlichen Kraft.“6 Die Sakralität der gu-
ten Schöpfung impliziert die Sakralität der Person und setzt sich fort in einer 
entsprechenden thomasischen, johanneisch inspirierten Inkarnationstheologie: 
„Wer des Glaubens ist, daß der Logos Gottes sich in Christus mit der leibhaf-
tigen Menschen-Natur verbunden hat, der kann unmöglich zugleich annehmen, 
die materielle Wirklichkeit sei nicht gut.“7 

Dieser ontologischen Feststellung folgt die normative Aussage der Ethik und 
des Rechts auf dem Fuß: Der Mensch als gewolltes Geschöpf des Schöpfers, als 
Ebenbild Gottes, hat von Natur aus Grundrechte, ohne Rekurs auf externe Fak-
toren oder Zuschreibungen, und er ist wenigstens der Möglichkeit nach in der 
Lage, solche Grundrechte jeder Person einzusehen und anzuerkennen, vor je-
der rechtspositivistischen Festsetzung im Sinne etwa eines Hans Kelsen (1881-
1973) und seiner reinen Rechtslehre.8 Zugleich aber kommt bereits hier der 
Gedanke einer Trennung von sakraler und staatlicher Sphäre, einer Differenz 
von Gott und Mensch einerseits und dem Staat andererseits in den Blick: Das 
Recht und die Gerechtigkeit der Gesetze muß grundsätzlich unabhängig von 
religiöser Begründung Gültigkeit beanspruchen können. Dieser Grundgedanke 
einer Entsakralisierung des Staates und damit einer Trennung beider Sphären ist 
von bleibender Aktualität. Das im Hintergrund stehende politisch-augustinische 
Denken meint nicht eine gegenseitige Sprachlosigkeit von Religion und Staat, 
sondern betont gerade die jeweiligen getrennten Verantwortungsbereiche, die 
aber, nach christlicher Auffassung, im Ziel der überzeitlichen Personalität des 
Menschen und seiner Schöpfungsnatur übereinkommen. Die Periode der fort-
schreitenden Säkularisierung ist also zunächst durch eine fortschreitende Tren-
nung von Kirche und Staat geprägt, diese Trennung aber findet ihr Äquivalent in 
der Unterscheidung von privatem Ethos und öffentlicher Verantwortung, später 
deutlich bei Immanuel Kant: zwischen Moralität und Legalität. 

Diese Kontrastierung ist schon von Augustinus in den Blick genommen wor-
den, der in seinem großen Werk „De civitate Dei“ zwei Staaten oder auch zwei 
Zivilisationen einander gegenüberstellt: Auf der einen Seite die Bürgerschaft 
Gottes, auf der anderen Seite die irdische Bürgerschaft. Beide Arten von Zivi-
lisation werden mit unterschiedlichen Attributen versehen, die Augustinus im 
zweiten Teil seines Werkes näher beschreibt. Der irdische Weltstaat hat nämlich 
das pure Überleben des Menschen zum Ziel, während der Bürger des Gottes-
staates danach strebt, in der Bindung an überzeitliche Güter und an Gott seine 
ihm von Gott erschaffene Wesensnatur, seine Gottebenbildlichkeit zur Entfal-

6  J. Pieper, Hinführung zu Thomas von Aquin, München 1963, 181, mit Verweis auf Thomas von 
Aquin, Contra Gentiles 3, 69.

7  J. Pieper, Hinführung zu Thomas von Aquin, S. 182.
8  Vgl. H. Kelsen, Reine Rechtslehre, M. Jestaedt [Hg.], Mohr Siebeck Verlag Tübingen 2008; 

Ders., Was ist Gerechtigkeit?, Reclam Verlag Stuttgart 2000.
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tung zu bringen. Der irdische Staat ist für Augustinus ein notwendiges Übel, 
das im Brudermord von Kain (dessen Name „Besitz“ bedeutet) an Abel (dessen 
Name „Gabe“ bedeutet) seinen Ursprung findet, und der das Überleben durch 
ein Mindestmaß an Gerechtigkeit und Grundrecht verbürgen soll: „Von den bei-
den Eltern des Menschengeschlechts ward also zuerst Kain geboren, der dem 
Menschenstaate angehört, darauf Abel, der Angehörige des Gottesstaates… Von 
Kain nun steht geschrieben, daß er einen Staat gründete, Abel aber als Fremd-
ling tat dies nicht. Denn droben ist der Staat der Heiligen, wenn er auch hienie-
den dessen Bürger erzeugt, in denen er dahinpilgert, bis die Zeit seines Reiches 
herbeikommt.“9 Dagegen ist die im Weltstaat befindliche Bürgerschaft Gottes, 
durch die Sakramente begründet und konstituiert, als pilgerndes Gottesvolk cha-
rakterisiert, so dass klar wird, dass sich Augustinus die beiden Bürgerschaften 
als vermischt vorstellt. Die Grenze zwischen Erdenstaat und Gottesstaat verläuft 
augustinisch nicht außen, sondern innen, in der Seele und im Selbstverständnis 
und in der Motivation eines Menschen, so dass sich dieses forum internum ei-
nem letzten äußeren totalitären Zugriff des forum externum entzieht, da es keine 
äußere Dualität gibt. Das augustinische Denken vom Staat ist eschatologisch 
geprägt; die Bürgerschaft Gottes ist ja eine Gemeinschaft der Lebenden und 
der Toten, verstanden als Zeit und Raum übergreifende Familie von Menschen, 
die in Christus ihr Haupt gefunden hat. Daher ist auch die Bürgerschaft Gottes 
nicht einfach identisch mit der sichtbaren Kirche auf Erden, die selbst ja aus 
der unsichtbaren Gnade der sichtbaren Sakramente lebt. Die Zugehörigkeit zur 
Bürgerschaft Gottes findet sich eben im forum internum der unsterblichen Seele 
einer Person, die zwischen den augustinischen Gegensatzpaaren uti – das rein 
egoistische Nutzendenken – und frui – das Geben und Empfangen selbstloser 
Liebe – wählen kann. 

Aus diesem eschatologischen Denken, das zugleich aber seit Augustinus 
das politische Denken bis in die Moderne hinein prägt, folgt ein lineares Ge-
schichtsbild, das dem in vielen außereuropäischen Kulturen zu findenden zyk-
lischen Bild der Geschichte entgegen steht, und die Seele des Menschen als im 
fortschreitenden Fortschritt der Geschichte befindlich denkt. Dabei ist sorgsam 
zu unterscheiden zwischen biologischer Evolution und ethischer Geschichte, 
wie wiederum Josef Pieper gegen Teilhard de Chardin prägnant unterstreicht: 
„Was aber wirklich geschieht und in Zukunft geschehen wird – das entscheidet 
sich nicht auf dem Felde der Evolution, sondern auf dem Felde der Geschich-
te. Dies wirklich Geschehende allein aber betrifft uns unmittelbar; dies allein 
geht an die Existenz. Die Frage nach dem biologisch-genetischen Potential der 

 9  Vgl. Augustinus, De civitate Dei XV 1, zitiert nach der Übersetzung von W. Thimme und hg. 
von H. Urs von Balthasar, Frankfurt/M. 1961, S. 121.
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Menschheit raubt uns nicht den Schlaf, wohl aber die Frage nach der geschicht-
lichen Zukunft.“10 

Dieser Aspekt von Fortschritt und Geschichte ist typisch für ein solches au-
gustinisch-thomasisch geprägtes Naturrecht; es ist auch typisch für die bibli-
sche Eschatologie und das christliche Denken von Staat und Geschichte: „Das 
menschliche Sein ist menschlich nur in seiner Geschichtlichkeit, und es kann 
nur heilig sein, wenn es in eine Zeit der Verwandlung eingebettet ist.“11 Mit 
dieser Verhältnisbestimmung von Staat und Kirche betont Augustinus einer-
seits die Entsakralisierung des Staates und beschränkt andererseits die Rolle der 
Religion im Staat. Dennoch hat der Staat aus Sicht der Religion und speziell 
des christlichen Glaubens eine wichtige und notwendige Aufgabe: Er sorgt für 
die Sicherheit der Bürger, für Recht und Gerechtigkeit, für politischen Frieden 
und wirtschaftliche Prosperität. Stets muss aber das Ziel vor Augen stehen: Die 
Gerechtigkeit, die der weltliche Staat als sein Ziel herstellen muss, findet aus 
christlicher Sicht im Ideal der Gottes- und Nächstenliebe ihre eigentliche Voll-
endung. Eben hier liegt der notwendige Mehrwert der Religion,12 oder besser: 
der ethische Überschuß des Glaubens an einen personalen und dreifaltigen Gott, 
weswegen es etwa kein Zufall ist, daß manche staatlichen Verfassungen in der 
Welt anheben mit einer invocatio Dei, einer Anrufung Gottes, etwa das deutsche 
Grundgesetz in der Präambel,13 manchmal, wie die polnische Mai-Verfassung 
von 1791, nicht nur des Gottes der Philosophen, sondern des dreifaltigen Gottes: 
Daß Gott nach christlichem Glauben die Liebe ist, meint kein Akzidenz, kein 
Apercu der Religionsgeschichte, sondern ist seine Substanz und sein innerstes 
Wesen, dem das Wesen jedes Menschen entsprechen darf und kann – und soll. Es 
ist zugleich die Substanz des christlichen Glaubens, der damit vom Ursprung an 
eminent moralische Relevanz eines Sein-Sollens, also einer bestimmten Qualität 
besitzt. Mit diesem Sollen beginnt die Moralität und der moralische Anspruch, 
der den innersten Kern jeder Legalität und jedes Rechtsanspruches bildet: Die 
Legalität setzt sich die Moralität zugleich voraus und ist offen für sie als Ent-
faltung des legalen Grundwasserspiegels der Normativität. Dahinter steht die 
Überzeugung, daß ohne Gott und ein von ihm gesetztes Recht – als An-Spruch 
und An-Rede und damit Ver-Antwortung einfordernd – gar nicht in rechter Wei-
se von der Gerechtigkeit geredet werden könne. Gemeint ist die „Situation des 
Menschen gegenüber Gott: daß nämlich vor allem etwaigen Anspruch des Men-

10  J. Pieper, Hoffnung und Geschichte, München 1967, S. 44.
11  Ph. Nemo, Was ist der Westen? Die Genese der abendländischen Zivilisation, Tübingen 2005, 

s. 41.
12  Vgl. H. Joas, Braucht der Mensch Religion? Über Erfahrungen der Selbsttranszendenz, Frei-

burg/Br. 2004.
13  Vgl. P. Schallenberg, Grundgesetz und Marktwirtschaft (= Kirche und Gesellschaft Nr. 461), 

Bachem Verlag Köln 2019.
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schen, ja vor der Möglichkeit eines menschlichen Anspruchs immer schon das 
Beschenktsein liegt, und zwar ein Beschenktsein, das seiner Natur nach niemals 
wiedergutgemacht, abgegolten, verdient und zurückerstattet werden kann.“14 
Mit anderen Worten: Es liegt in der Natur des Menschen, sich als Gnade zu 
verstehen und mit Hilfe der Gerechtigkeit einem Leben und Handeln der Gnade, 
der Liebe, Raum zu verschaffen. C.S. Lewis erinnert in diesem Zusammenhang 
und mit Blick auf einen letzten Grundwert an Augustinus: „Augustinus definiert 
die Tugend als ordo amoris, als Geordnetheit der Zuneigungen, wonach jedem 
Gegenstand die ihm gemäße Art und Stärke der Liebe gewährt wird.“15

2. Zum Verhältnis von Recht und Moral 
im christlich-abendländischen Verständnis

„Wie erkennt man was recht ist? In der Geschichte sind Rechtsordnungen 
fast durchweg religiös begründet worden: Vom Blick auf die Gottheit her wird 
entschieden, was unter Menschen rechtens ist. Im Gegensatz zu anderen gro-
ßen Religionen hat das Christentum dem Staat und der Gesellschaft nie ein 
Offenbarungsrecht, nie eine Rechtsordnung aus Offenbarung vorgegeben. Es 
hat stattdessen auf Natur und Vernunft als die wahren Rechtsquellen verwiesen 
– auf den Zusammenhang von objektiver und subjektiver Vernunft, der frei-
lich das Gegründetsein beider Sphären in der schöpferischen Vernunft Gottes 
voraussetzt.“16 Papst Benedikt XVI. begründet mit diesen programmatischen 
Worten in seiner Ansprache im Deutschen Bundestag am 22. September 2011 
den moralischen und rechtlichen Anspruch des Staates, der als demokratischer 
Rechtsstaat verfasst ist: Die Wertgrundlagen eines solchen Staates entziehen 
sich letztlich einer demokratischen Mehrheitsfindung. Sie verdanken sich ei-
ner in der Natur der menschlichen Vernunft liegenden vorstaatlichen Einsicht 
in Gut und Böse, und zwar in Hinsicht auf den Menschen und die menschliche 
Gemeinschaft. Mit anderen Worten: Wie müssen Mensch und politische Ge-
meinschaft gedacht werden, um dem Menschen als Person gerecht zu werden? 
Oder nochmals anders: Wie ist das Urbild vom Menschen, sein Ideal gleichsam, 
das der Gestaltung einer gerechten Verfassung und eines guten Staates zugrunde 

14  J. Pieper, Das Viergespann. Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, Maß, München 1964, S. 150.
15  , C.S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen (zuerst Oxford University Press 1943: The Abo-

lition of Man, or Reflections on Education with special reference to the teaching of English in 
the upper forms of schools), Einsiedeln 1979, S. 25.

16  Benedikt XVI., Ansprache im Deutschen Bundestag (Verlautbarungen des Apostolischen 
Stuhls Nr. 189), Bonn 2011, 33. Vgl. zum Hintergrund auch Th. Söding, Kirche in modernen 
Gesellschaften – Die Gottesfrage in der säkularen Welt: Politik und Religion. Der Papst in 
Deutschland, H.G. Pöttering [Hg.], St. Augustin u.a. 2011, S. 19-30.
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liegt? Das entscheidende Stichwort nennt Papst Benedikt XVI. in seinem obigen 
Zitat, wenn er von der schöpferischen Vernunft Gottes spricht. Und Wolfgang 
Waldstein, auf den der Papst wenige Zeilen später verweist, unterstreicht: „Der 
erste und wohl wesentlichste Grundzug des seit der vorchristlichen Antike ent-
wickelten Menschenbildes ist das Bewusstsein der Geschöpflichkeit des Men-
schen. Damit hängen die weiteren Grundzüge zusammen, dass der Mensch in 
seinem Handeln an objektive Normen gebunden ist, die für ihn erkennbar sind, 
und dass der Sinn seines Lebens sich nicht in diesem Leben erschöpft.“17 Auch 
wenn diese Rede vom christlichen Menschenbild und dem daraus ableitbaren 
Naturrecht als Grundlage der menschlichen Gesellschaft und des Staates kei-
neswegs unumstritten ist, so kann doch im Blick auf die spezifisch christliche 
Idee des Naturrechts als Schöpfungsrecht mit Charles Taylor festgehalten wer-
den, „der für unsere Entwicklung im Abendland besonders schicksalsträchtige 
Bruch sei sozusagen der Einschnitt ganz oben gewesen, nämlich der jüdische 
Gedanke der creatio ex nihilo (wie wir heute sagen), durch den Gott ganz aus 
dem Kosmos herausgenommen und darüber platziert wurde.“18 Mit Francis Oa-
kley kann man in diesem Gedanken der göttlichen Schöpfung geradezu den 
Ursprung der gleichen und gerechten Demokratie und des Rechtsstaates sehen,19 
und zwar im Gegensatz zur archaischen Monarchie: „Das Königtum ist aus 
einer ´archaischen´ Mentalität hervorgegangen, die offenbar durch und durch 
monistisch war. Aus dieser Sicht gab es keine undurchdringliche Schranke zwi-
schen dem Menschlichen und dem Göttlichen.“20 Und Charles Taylor fügt mit 
Blick auf eine aus dieser Unterscheidung – nicht Trennung! – von menschlicher 
und göttlicher Welt, von Staat und Gott resultierende politische Ethik hinzu: 
„Das bedeutet, dass von Gott her Forderungen ergehen können, wir sollten mit 
dem ´Lauf der Welt´ brechen. Von der ´Weisheit der Welt´ (wie Rémi Brague 
sagt) geht kein Zwang mehr aus.“21 Der hier zustimmend zitierte Rémi Brague 
faßt seine These unter dem Titel „excès abrahamique“ zusammen (im Gegensatz 
zur archaischen kosmologischen Religion) und nennt als grundlegende Merk-
male dieser abrahamitischen Revolution genau die Begriffe von Schöpfung und 
Erlösung: „La création se fait ex nihilo. Dieu seul est créateur, sans que rien 

17  W. Waldstein, Ins Herz geschrieben. Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Ge-
sellschaft, Augsburg 2010, S. 31.

18  Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, Frankfurt/M. 2009, S. 262, mit Verweis auf: F. Oakley, 
Kingship, Oxford 2006, S. 50-57. Vgl. auch Ch. Taylor, Wieviel Gemeinschaft braucht die 
Demokratie? Aufsätze zur politischen Philosophie, Frankfurt/M. 2002. Zum Hintergrund hilf-
reich G. Buß, Identität – Religion – Moderne. Charles Taylors Kritik des säkularen Zeitalters 
in Auseinandersetzung mit Stanley Hauerwas und Jeffrey Stout, Münster 2009.

19  Vgl. auch erhellend P. Grossi, Das Recht in der europäischen Geschichte, München 2010.
20  F. Oakley, Kingship, 7, zit. bei: Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 261.
21  Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, S. 262.
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ne limite sa libre volonté. Le monde a un commencement dans le temps. La 
creation de notre univers visible est précédée par celle d`un monde invisible 
de forms ou d`anges, qui sont les intermediaries d`une creation continue. Le 
monde visible est régi par une téléologie ordonée à l`homme et récapitulant 
l`ensemble du créé dans le péché, mais aussi dans la résurrection de la chair, 
pour l`ordonner en dernière instance à dieu seul.”22 Kurz und mit Blick auf 
die beiden „abrahamitischen“ Grundbegriffe von Schöpfung und Erlösung von 
Charles Taylor zusammengefasst: „Unsere Welt ist in Unordnung geraten und 
muß neu geschaffen werden.”23 Oder etwas ausführlicher: Der Mensch ist in der 
Lage, mit Hilfe seiner Vernunft, also von Natur aus, das Beste – nämlich das 
Göttliche – über und vor dieser realen Welt zu denken, und zwar so zu denken, 
dass es richtunggebende Norm für das innerweltliche Verhalten wird. Gott tritt 
– immer zunächst im Denken der Vernunft – der Welt als Korrektiv gegenüber, 
mith[in:] Der Mensch korrigiert sich selbst und die ihn umgebende Welt durch 
Ethik und Denken – ganz so entsteht in der griechischen Achsenzeit24 des 7. bis 
5. Jahrhunderts vor Christus die Ethik als Reflexion auf das Bessere und auf das 
Gute schlechthin, auf eine letzte Idee des Menschen, auf ein menschenwürdiges 
Ideal, kurz: auf das leitmotivisch wirkende Menschenbild. 

An dieser Stelle kann festgehalten werden als ein erstes Zwischenergebnis: 
Das Sein geht dem Sollen, der Logos dem Ethos, das Ideal der Realität, das 
gute Leben dem richtigen Überleben voraus. Damit aber ist auch klar: Die Per-
son geht der Institution voraus, oder schärfer: Transzendenz ist nur bedingt und 
notwendig fragmentiert organisierbar. Das ist mit der ethischen Rede von Gott 
letztlich gemeint. Erst kommt das Menschenbild, dann die Detailfragen der im 
Raum von Technik und Mathematik sich vollziehenden Strategien des Überle-
bens. Genau hier liegt aber der Wesenskern einer christlich inspirierten und dem 
Christentum verpflichteten Sozialethik und einer davon wiederum inspirierten 
Politik als Kunst des Möglichen und des Zeitlichen im Dienst an der überzeit-
lichen Würde und Sakralität der menschlichen Person: Zuerst muss nach dem 
ethisch Guten gefragt werden (und das Böse vermieden oder zumindest gezähmt 
werden), dann erst kann und soll nach dem technisch Richtigen (und das tech-
nisch Falsche vermeidend oder eingrenzend) gefragt werden. Nach christlicher 
Überzeugung ist der Mensch eben weit mehr Metaphysik als Physik, mehr im 
Raum der Ethik nach gutem und geglücktem Leben strebend als im Raum der 
Technik um möglichst langes und gesundes Überleben besorgt. Freilich: Jeder 
ist um langes und gesundes Leben besorgt, aber doch nur unter der Vorausset-

22  R. Brague, La Sagesse du monde. Histoire de l`experience humaine de l`univers, Paris 1999, 
S. 228; ähnlich ders., La loi de Dieu. Histoire philosophique d`une alliance, Paris 2005.

23  Ch. Taylor, Ein säkulares Zeitalter, 261.
24  Vgl. K. Jaspers, Vom Ursprung und Ziel der Geschichte, Zürich 1949.
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zung eines letzten Sinnes, eines Zieles, einer Antwort auf die Frage „Warum 
bin ich überhaupt auf der Welt?“ Christlicher Glaube antwortet darauf mit dem 
Glauben an Gott und seine Offenbarung in Jesus Christus: So ist Gott, so lie-
benswert und menschenfreundlich. Und so soll und darf der Mensch sein, so lie-
benswert und menschenfreundlich. Und jede Technik muss diese innere Qualität 
des Menschen – jedes Menschen als Person – achten und voraussetzen, ohne 
doch ein Urteil über diese Qualität als Gottesebenbild und mit Menschenwürde 
begabt fällen zu dürfen. Technik ist richtig, aber nur wenn sie gut ist: Denn gut 
und böse ist der grundlegende Unterschied der ethischen Hochebene, und hier 
liegt gleichsam der springende Punkt. Das Gute ist unhintergehbar und unhin-
terfragbar, es ist, wie der Begriff der Würde25, nicht mehr weiter begründbar 
und nicht nochmals nach einem letzten Warum hinterfragbar. Das Gute wird 
nicht gut durch gute und nützliche Eigenschaften, und ein Mensch hat nicht 
deshalb Würde, weil er sich als gut und nützlich erweist. Richtig und falsch 
hingegen sind die grundlegenden Unterschiede der technischen Tiefebene und 
messen sich immer nach einem letzten Ziel und Zweck, also nach Eigenschaf-
ten hinsichtlich eines bestimmten Zieles, das erreicht werden soll. Das letzte 
Ziel schlechthin aber ist nach dieser metaphysisch-ethischen Auffassung die 
gute Gesinnung und das gute Gewissen der Person – und diese Person entzieht 
sich einem letzten Zweck und lebt ganz zweckfrei. Einfach, weil sie es darf 
und Gott es so will: Das ist der Sinn der Rede von Schöpfung Gottes, und es 
wird unmittelbar der ethische Mehrwert dieser Rede deutlich, daß nämlich keine 
menschliche Person einer letztgültigen Bewertung unterliegen kann und darf. 
Wiederum kommt in gleichsam umgekehrter Perspektive der Begriff der Gnade 
ins Spiel. Ich und jeder andere lebt weder aus eigenen Gnaden noch von Gnaden 
des Anderen, sondern von Gnaden eines unsichtbaren Gottes, den kein Mensch 
je empirisch erfahren hat, den man nur denkt, um des besten Zusammenlebens 
willen. Freilich denkt das Christentum noch mehr: Es denkt über das empirische 
Wissen hinaus und denkt Gott als Offenbarung, also als Person, die durch Pro-
pheten und Gesetzgebung, schließlich in Jesus von Nazareth und in der von ihm 
gestifteten Kirche, ja auch im Gewissen eines jeden Menschen sich offenbart 
und ausspricht. Das alles meint christliches Menschenbild. Und es widersetzt 
sich vom ersten Ansatz her jedem Versuch der künstlichen Züchtung oder gar 
der technischen Herstellung, es steht allein der Bildung und Ausbildung und Er-
ziehung zur Verfügung.26 Diese aber bedarf eines objektiven Wertefundaments 

25  Vgl. dazu H. Bielefeldt, Auslaufmodell Menschenwürde? Warum sie in Frage steht und warum 
wir sie verteidigen müssen, Freiburg/Br. 2011; W. Härle, Würde. Groß vom Menschen denken, 
München 2010; P. Schaber, Instrumentalisierung und Würde, Paderborn 2010.

26  Vgl. P. Schallenberg, Menschenbildung oder Menschenzüchtung? Zum schwierigen Verhältnis 
von Mystik und Politik, [in:] Ders. [Hg.], „Als wögen Tränen unsere Arbeit auf“ – Menschli-
che Arbeit im gesellschaftlichen Wandel, Münster 1999, S. 249-258.
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und daran erinnert C.S. Lewis mit dem schlichten und folgenreichen Satz: „Ich 
frage mich, ob wir uns der Bedeutung der an unseren Schulen verwendeten 
Lehrbücher hinreichend bewußt sind.“27

3. Moralität als Weg zur Glückseligkeit

Damit ist ein Stichwort benannt, das im theologischen und politischen 
Denken des Christentums eine große Rolle spielt, nämlich die Ausbildung und 
Erziehung des Menschen, und zwar in doppelter Hinsicht: zuerst, so der jüdisch-
-christliche Gedanke, als Pädagogik Gottes im Lauf der Heilsgeschichte, und 
nachfolgend genauso durch Ethik und Moralität im Lauf der Lebensgeschichte 
einer menschlichen Person. Hier leuchtet gleichsam die Forderung Gottes auf, 
die ein ständiges Korrektiv zur Weisheit der Welt bietet: Wie geschieht die Aus-
bildung des Gottesebenbildes in der Person und in der Lebensgeschichte eines 
Menschen? Bildung und Ausbildung ist ja in dieser Sicht immer etwas Abgele-
itetes und Zweites, etwas Verfügbares, das dem unverfügbaren Urbild oder der 
Uridee entsprechen muss, um authentisch zu sein. Gedacht ist an eine der Re-
alität vorausliegende Idealität, deren geistige Erkenntnis erst eine Bewältigung 
und Formung der Realität ermöglicht und so zu einem sittlichen Lebensentwurf 
führt. Die Idee des Guten liegt aller Erkenntnis und allem Handeln voraus: Das 
war präzis die Überzeugung der platonischen Philosophie. „Das Gute ist also 
ein umfassendes Prinzip des Seins, der Erkenntnis und des Wertes, der letzte Ur-
sprung von allem in ontologischer, gnoseologischer und axiologischer Hinsicht. 
Das Prinzip wird von allem, was es hervor bringt, klar geschieden: Das Gute 
ist selbst weder Wahrheit noch Erkenntnis, sondern macht diese möglich und 
überragt sie noch an Schönheit, und ebenso gibt es den Ideen ihr Sein und ihr 
Wesen, ist selbst aber nicht mehr Sein, sondern ragt an Würde und Macht noch 
jenseits des Seins über dieses hinaus.“28 Wenn und insofern Gott als Schöpfer 
mit diesem ersten Sein als dem Guten schlechthin identifiziert wird, kann auch 
die biblische Überlieferung von der Erschaffung der Welt und des Menschen 
präziser und umfassender verstanden werden. Genau das ist dann nämlich mit 
der alttestamentlichen Rede vom sagenhaften Garten Eden, dem vergangenen 
Paradies der Idealität, und mit der Rede von der ursprünglichen Gottesebenbil-
dlichkeit des Menschen im Schöpfungsbericht gemeint:29 Der Kern des Men-
schen, sein ursprüngliches Wesen also, ist als Ideal gedacht. Es ist gut infolge 

27  C.S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen, S. 13.
28  Th. A. Szlezák, Was Europa den Griechen verdankt. Von den Grundlagen unserer Kultur in der 

griechischen Antike, Tübingen 2010, s. 242.
29  Vgl. O. H. Steck, Der Schöpfungsbericht der Priesterschrift. Studien zur literarkritischen und 

überlieferungsgeschichtlichen Problematik von Genesis 1, 1-2, 4a, Göttingen 21981.
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der Teilhabe an Gottes vollkommener Gutheit – das meint der christlich-jüdische 
Begriff der Schöpfung und der Erschaffung der Welt – und damit vom Wesen 
her auf das Gute und – christlich gedacht – auf Gott hin ausgerichtet. Oder an-
ders: Das Gute ist das Sein und damit wirklich, das Böse ist eigentlich „unwir-
klich“, privatio boni, Abwesenheit von Gutem – was seiner Grausamkeit keinen 
Abbruch tut, wohl aber tröstlich ist im Blick auf seine mögliche Überwindung! 
Für das theologische Denken der Scholastik wird die Gottesebenbildlichkeit des 
Menschen verwirklicht durch seine geistigen Tätigkeiten, oder, in der Sprache 
der griechischen Philosophie, durch den Unterschied von Handeln (praxis) und 
Machen (poiesis): „Machen besitzt nur eine indirekte moralische Qualität, weil 
es seine Wertigkeit vom hergestellten Gegenstand her bezieht. Dem Handeln 
kommt dagegen per se moralische Bedeutung zu, weswegen Aristoteles auch 
eine hierarchische Ordnung annimmt, der zufolge Praxis höher zu bewerten ist 
als Poiesis. Bisweilen läuft diese Ordnung darauf hinaus, dass die Ergebnisse 
von Poiesistätigkeiten dazu verwendet werden, um wertvolle Handlungen zu 
verrichten. Am deutlichsten zeigt sich die Dominanz der Praxis, wenn Aristo-
teles behauptet, das Leben als Ganzes habe den Charakter einer Praxis, denn 
schließlich liege der Zweck des menschlichen Lebens darin, gut zu leben.“30 Gut 
meint hier ziemlich exakt das, was wir modern das Glück nennen, und zwar im 
Sinn einer umfassenden und vollkommenen Beglückung des eigenen Lebens im 
Zusammenleben mit anderen Menschen. Gerade dies ist ja die letzte Sinnspitze 
einer aristotelischen Ethik, die im Hochmittelalter von Thomas von Aquin mit 
dem Konzept der Glückseligkeit (als beatitudo) aufgegriffen und in den Hori-
zont der Offenbarung und damit der Theologie gestellt wird:31 

„Dass jeder Mensch glücklich werden möchte, bedarf keiner Begründung, Eu-
daimonie ist das für alle evidente letzte Ziel. Zu erreichen ist es nur durch ein 
Leben, das den Tugenden entspricht. Unter einer Tugend versteht Aristoteles eine 
feste Grundhaltung (héxis, lateinisch habitus) der Seele, die die Extreme vermeidet 
und die richtige Mitte verwirklicht. Dass auch diese als typisch aristotelisch gel-
tende so genannte Mesotes-Lehre ihre Wurzeln bei Platon hat, sei nur am Rande 
erwähnt. (…) Diese Struktur der richtigen Mitte zwischen gegensätzlichen Formen 
des Fehlverhaltens findet Aristoteles in allen Tugenden. Ein Leben gemäß den Tu-
genden führt, wenn äußeres Unglück fernbleibt zu der dem Menschen erreichbaren 
Glückseligkeit.“32

30  M. Becker, Art. „Praxis / Poiesis“, [in:] Lexikon der Ethik, S. 302-305, hier 303.
31  Vgl. O. H. Pesch, Das Streben nach beatitudo bei Thomas von Aquin im Kontext seiner Theo-

logie. Historische und systematische Fragen, „Freiburger Zeitschrift für Philosophie und 
Theologie“ 52 (2005), S. 427-453.

32  Th. A. Szlézak, Was Europa den Griechen verdankt, S. 250.
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4. Christliche Ethik als Identifikation von Glück und Liebe

Dieses Glück trägt in der ethischen Tradition des Christentums den Namen 
Liebe, und zugleich wird auch der Weg der Tugend, der zu jenem Ziel führt, 
als Liebe bezeichnet und in der Offenbarung des Neuen Testamentes breit ent-
faltet, sodann seit der Zeit der Kirchenväter als ethische Systematik allmählich 
entwickelt. Beglückt durch den anderen Menschen vor dem Glück des eige-
nen Lebens stehen dürfen: Genau das ist jetzt mit dem Begriff der Schöpfung 
als Geschenk und Gabe des eigenen Lebens gemeint, worauf wiederum Josef 
Pieper mit dem Konzept der Erschaffung hinweist.33 Natur und ihre Zufällig-
keit wird als Schöpfung und göttliche Notwendigkeit interpretiert; eine höchst 
eindrucksvolle geistige Leistung des Menschen bricht sich Bahn. Gerade durch 
diesen wesenhaften Bezug zum vergeistigten Glück34 – und nicht bloß durch 
die Möglichkeit einer empirisch fassbaren Bedürfnisbefriedigung – überragt der 
Mensch als einziges der Lebewesen den Bereich der empirischen Natur. Da-
mit hat der Mensch gerade durch seine Möglichkeit (oder Verweigerung) der 
Aktuierung seiner sittlichen Freiheit zum vollkommenen Glück eine Sonder-
stellung im Kosmos inne. Der Mensch ist als politisches Lebewesen das Wesen 
der Freiheit: Er kann sein Ziel vollkommener Glückseligkeit aktiv und in Zu-
sammenarbeit mit allen anderen Menschen anstreben, so entsteht der Staat und 
so entsteht, aus dem Handeln in den griechischen Stadtstaaten, die Politik. Aber 
der Mensch erlebt sich zugleich auch als Mängelwesen, als durch Defekt und 
„Ursünde“ je schon in seiner Freiheit zum Guten und zum vollkommenen Glück 
eingeschränkt. Die Schöpfung Gottes als innerste Wesensnatur des Menschen ist 
eingeschränkt durch die ebenso zur faktischen Natur des Menschen gehörende 
Fähigkeit zur Verfehlung und zum Bösen und zur Sünde. Sündigen ist, so zu 
leben, als ob Gott nicht existierte, ihn aus dem eigenen Alltag beseitigen, zu 
zweifeln an der von Gott geschenkten eigenen Notwendigkeit, sich und andere 
für entbehrliche Staubkörner im Universum zu halten. Dagegen, gegen diese 
tiefsitzende innere geistige Verzweiflung und Verödung des Menschen, muss 
die wesenhafte, aber gebrochene Freiheit zum Guten und zum Besten geför-
dert und motiviert werden. Mit anderen Worten: Es braucht Anreizsysteme für 
den Menschen, damit er im Gewissen sich auf das Gute hin ausbildet und aus-
streckt, damit er das Gute in konkreter Gestalt in seinem Leben für attraktiv hält 

33  Vgl. J. Pieper, Alles Glück ist Liebesglück, Hamburg 1992, S. 13: „Was naturhaft geschieht, das 
geschieht von Schöpfungs wegen, auf Grund der Erschaffung; und das heißt, es geschieht ei-
nerseits aus dem innersten und eigensten Impuls der Kreatur, andererseits stammt der allererste 
Anstoß dieses Impulses nicht aus dem Herzen dieses gleichen geschaffenen Wesens, sondern 
aus dem alle Dynamik in der Welt in Gang bringenden Akt der creatio.“

34  Vgl. K. Demmer, Das vergeistigte Glück. Gedanken zum christlichen Eudämonieverständnis, 
„Gregorianum“ 72 (1991), S. 99-115.
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und es in die Tat des Alltags umsetzt. Ohne eine vor Gott abgesicherte Gütera-
bwägung und einen steten Willen zum Verzicht wird diese Grundentscheidung 
des Gewissens zum Guten nicht gelingen, wird das Leben nicht gelingen.35 Dies 
charakterisiert nochmals den schon erwähnten christlichen Begriff von Bildung: 
Aus-Bildung des ursprünglichen Gottesebenbildes durch entschiedene Gewis-
sens- und Herzensbildung, damit das Bild des Guten konkrete Gestalt im Den-
ken und Handeln gewinnt. Solche Bildung ist aber keineswegs nur eine Aufga-
be von Personen, sondern ebenso von politischen Institutionen, näherhin von 
Staat und Wirtschaft: Die guten Strebungen des Menschen sollen durch Anreize 
gefördert, die Versuchungen zum Bösen dagegen durch Sanktionen abgewehrt 
werden. Denn dem Menschen fehlen instinktive und unfehlbare Neigungen zum 
Guten und zum Besten, er neigt zu Fremd- und Selbstzerstörung, er hält ein nur 
scheinbar Gutes für ein wirklich Gutes und verstrickt sich auf der suchtartigen 
Suche nach dem Guten im Vorletzten, in der Sünde, im Bösen. Nach christli-
chem Glauben gehört das zum Erbe des Menschen, auch vor jeder persönlichen 
und individuellen Schuld. Daher spricht der christliche Glaube von der Ursün-
de des Menschen und der Erbsünde der im Menschen eingewurzelten Lieblo-
sigkeit, die sich jedem menschlichen Streben nach Glück stellenweise höchst 
erfolgreich in den Weg stellt. Albert Görres unterstreicht prägnant und kurz: 
„Die Antriebe werden narzisstisch und egoistisch. Sie neigen zum gewaltsamen 
Sich-durchsetzen.“36

Die menschliche Wesensnatur verwirklicht sich also nach europäischer Tra-
dition im Raum gesellschaftlicher und staatlicher Ordnung und Zivilisation. Es 
bilden sich ethische Traditionen aus, die Wege zu gelungenem und geglücktem 
Leben erhoffen lassen. Insofern stehen Kultur und Politik im Dienst einer nach 
vollkommener Vollendung strebenden menschlichen Natur, die ihrerseits nur 
schwach vorgezeichnete Wege zu dieser Vollendung in den Instinkten findet. Jede 
Form höherer Kultur entsteht durch ein Vernunftrecht, das sich als eine Art kriti-
sches Naturrecht ausweist: Was denkt jeder Mensch von Natur aus und mit seiner 
Vernunft als gut und vollkommen? Und genau hier wird der normethische Begriff 
der Menschenwürde einzutragen sein, verbürgt er doch in einzigartiger Schärfe 
Selbstzweck und Universalisierung von Personalität, die für jeden Menschen den 
Ausgangspunkt geglückten Menschseins darstellt.37 Das Zueinander von Natur 
und Kultur zu bestimmen und zugleich die Grenze zwischen einer Ausbildung 
und einer Zerstörung der ursprünglichen Natur immer neu in den Blick zu neh-

35  Vgl. P. Schallenberg, „Wenn jemand nicht sein Leben gering achtet…“ Christliche Lebensent-
scheidung in geglücktem Verzicht, „Intams Review“ 18 (2002), S. 240-247.

36  A. Görres, Psychologische Bemerkungen über die Erbsünde und ihre Folgen: Zur kirchlichen 
Erbsündenlehre, C. Schönborn [Hg.], Freiburg/Br. 1991, S. 13-35, hier 18.

37  Vgl. grundlegend E. Schockenhoff, Naturrecht und Menschenwürde. Universale Ethik in einer 
geschichtlichen Welt, Mainz 1996.
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men, ist die vornehmste Aufgabe der Ethik, nicht zuletzt der Sozialethik. Kultur 
erscheint dann als notwendiger Humus einer menschenwürdigen Gesellschaft und 
einer menschenwürdigen Wirtschaft; Kultur bildet die notwendige Ergänzung und 
Überformung einer in sich gebrochenen Natur. Diese menschliche Natur trägt 
zwar noch eine schwache Erinnerung an das Beste (an das ursprüngliche Paradies 
des geglückten Lebens) in sich, ist aber aus sich heraus nicht in der Lage, dieses 
Glück zu erreichen. Aus dieser Sicht der christlichen Theologie ist daher Rous-
seau, den Jacques Maritain in einer berühmten Formulierung einmal den „père 
du monde moderne“ genannt hat,38 entschieden zu widersprechen, wenn er mit 
seinem Ruf „Zurück zur Natur“ die ursprüngliche Natur einfach wiederherzustel-
len können glaubt, und zwar durch eine radikal subjektivistische Moral und einen 
naturalistischen Rationalismus.39 „Rousseau errichtet einen neuen, einen konse-
quent subjektiven Maßstab, der Epoche machen sollte. Dieser Maßstab lautet: 
Übereinstimmung – nicht mit einer objektiven Norm, sondern mit sich selbst.“40 
Das Paradies ist auf Erden nicht zu konstruieren; das war noch der Irrtum der 
neomarxistischen Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg und auch etwa der von 
Rousseau inspirierten deutschen Reformpädagogik. Aber auch Thomas Hobbes 
mit seinem berühmt-berüchtigten Wort „Homo homini lupus est – der Mensch 
ist dem Menschen ein Wolf“ ist aus christlicher Sicht zu widersprechen, wenn 
er die Natur des Menschen einfach für böse und verderbt hält und nur durch den 
staatlichen Leviathan zu bändigen glaubt: Das Paradies ist auf Erden, im Geist 
des Menschen nämlich und in guten Gedanken, bruchstückhaft zu erkennen und 
auch durch Anreize zum Guten in Umrissen und wenigstens skizzenhaft zu erstel-
len. Das Streben jedes Menschen nach Glückseligkeit führt, kantianisch gespro-
chen, zu der Variante des Kategorischen Imperativs, wonach zu tun ist, wodurch 
der Mensch würdig ist, glücklich zu sein: in Übereinstimmung mit sich als dem 
Wesen der Sittlichkeit zu leben. Kultur speichert solche menschenwürdigen Mit-
tel der Glücksgewinnung. Gedacht sei etwa an den Begriff der unveräußerlichen 
Menschenwürde, die der Staat zu garantieren hat: Es gibt das unveräußerliche 
Recht des Individuums auf eine würdige, seiner Vernunft und seinen Neigungen 
angemessenen Glücksstrebung. Daher unterstreicht Otfried Höffe: „Die Neigun-
gen sind übrigens nicht glücksunwürdig, vielmehr für sich genommen unschuldig. 
Nur die Mittel und Wege sind des Glückes würdig (z. B. Ehrlichkeit) oder aber 
unwürdig (z. B. Betrug).“41 

38  J. Maritain, Trois réformateurs: Luther – Descartes – Rousseau, [in:] ders., Oeuvres completes, 
vol. III 1924-1929, Fribourg 1984, s. 429-655, hier 529.

39  Vgl. F. A. von Hayek, Die verhängnisvolle Anmaßung: Die Irrtümer des Sozialismus, Tübingen 
1996, s. 51f.

40  R. Spaemann, Rousseau – Bürger ohne Vaterland, München 1992, s. 23.
41  O. Höffe, Kants Kritik der reinen Vernunft. Die Grundlegung der modernen Philosophie,  

München 2004, s. 294.
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5. Die christliche Sinnspitze der Rede vom Naturrecht

Für das Menschenbild von Staat und Wirtschaft, für ein Menschenbild in 
der christlich grundgelegten Demokratie heißt das aus Sicht der christlichen 
Philosophie und Theologie: Dem Individuum und seiner gebrochenen Freiheit 
zum Guten gebührt der ständige Vorrang vor dem Kollektiv, der Person ge-
bührt der Primat vor der Gesellschaft. Daher wird von Ehe und Familie als der 
Keimzelle des Staates gesprochen, sie sind naturrechtlich geschützt und jeder 
rechtspositivistischen Verfügung entzogen. Nicht der Staat hat ursprünglich ein 
Recht, sondern jede Person hat unveräußerliche Grundrechte, und der Staat hat 
nur insoweit Recht (einschließlich des Gewaltmonopols), als er bedrohte Rech-
te von Personen zu schützen hat. Jedem offenkundigen oder auch klandestinen 
Unterjochen der Person durch einen liberalistischen oder ökonomischen Utili-
tarismus oder durch totalisierende Gesellschaftssysteme ist entschieden zu wi-
dersprechen und zu widerstehen. Aber umgekehrt gilt auch: Die Heiligung und 
Vervollkommnung des Menschen im Blick auf ein gelungenes Bild vom Glück 
ist von Staat und Gesellschaft entschieden zu fördern. Es braucht Anreize zur 
Heilung und zum Guten durch Bildung und Leitbilder. Wenn alles gleich gültig 
ist aus Sicht des Staates, wenn der Staat sich selbst als gleichgültig gegenüber 
allen Werten und in diesem letztlich absurden Sinn als wertneutral empfindet, 
wenn jede Lebensentscheidung und jede Lebensform als vor dem Gesetz und 
vor der Gesellschaft gleich gültig betrachtet wird, dann ist letztlich alles gleich-
gültig, dann wird auf Dauer auch der Mensch gleichgültig gegenüber dem wirk-
lich Guten, dann geht es letztlich nur noch um unterschiedliche Optionen höchst 
unterschiedlicher Individuen, die miteinander nicht mehr teilen als den entschie-
denen Willen zum Überleben um jeden Preis. Dieser Wertrelativismus und die 
damit verbundene Absage an ein gewissensbindendes Naturrecht – wobei Na-
tur für den Rest an nicht manipulierbarer biologischer Zufälligkeit als Substrat 
menschlichen Wesens steht – wäre das Ende der Menschheit und die Abschaf-
fung des Menschen, vor der C. S. Lewis mit Blick auf ein überzeitliches und 
übergeschichtliches Naturrecht hellsichtig schon 1943 warnte: „Das Endstadium 
ist da, wenn der Mensch mit Hilfe von Eugenik und vorgeburtlicher Konditi-
onierung und dank einer Erziehung, die auf perfekt angewandter Psychologie 
beruht, absolute Kontrolle über sich selbst erlangt hat. Die menschliche Natur 
wird das letzte Stück Natur sein, das vor dem Menschen kapituliert.“42 Es ist ge-
wiss kein Zufall, dass diese Auseinandersetzung in der Postmoderne besonders 
heftig auf dem sensiblen Feld der Bioethik tobt, und hier in der Auseinanderset-

42  C. S. Lewis, Die Abschaffung des Menschen, s. 62.
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zung mit dem Utilitarismus,43 berühren sich doch gerade hier in entscheidender 
Weise biologisch-empirische und philosophisch-theologische Paradigmen, nicht 
zuletzt im ethischen Grundbegriff von Selbstverwirklichung und Autonomie. 
Noch einmal ist hier an die zentralen Begriffe von Personalität und Freiheit zu 
erinnern, wenn vom christlichen und europäisch-abendländischen Menschen-
bild44 die Rede ist und von christlicher Demokratie. Freiheit und Personalität 
gehören zusammen. Eine rechtsstaatliche Demokratie muß sich dieser Verant-
wortung gegenüber dem gerechten Wohl jeder Person bewusst sein, will sie 
nicht insgeheim und schleichend zur gut organisierten Räuberbande mutieren. 
Das jedenfalls meint das Begriffspaar von Athen und Jerusalem, das meint die 
typisch abendländische Synthese von Philosophie und Christentum:45 Säkularer 
Staat und theozentrische Religion verbürgen auf unterschiedliche und doch 
aufeinander bezogene Weise die Personalität des Menschen – christlich gedacht 
deshalb, weil Gott selbst Person in Vollendung ist. Hier ergeht eine Forderung 
Gottes an die Weisheit der Welt, die in Gestalt der Kirche zu formulieren ist, 
auch und gerade im Gegenüber zu einem säkularen Staat und einer säkularen 
Politik. Und hier gilt das Recht Gottes auf den Menschen als christliche Version 
des klassischen Naturrechtes.

Fazit

Damit kann abschließend resümiert werden: Das christliche Verständnis von 
Personalität und Sakralität ist transzendent bestimmt und hat zugleich einen 
bestimmten Inhalt: Die unbedingte und Notwendigkeit des Seins herstellende 
Liebe Gottes, der (als Idee und als geglaubter Gott) aller zufälligen Zeit en-
thoben ist und dem Menschen Anteil gibt an dieser ewigen Liebe und diesem 
notwendigen Dasein; actus purus nannte das die scholastische Philosophie. 
Die sich mit der Erschaffung des Menschen offenbarende Transzendenz Gottes 
nimmt aber in der Zeit eine Geschichte auf sich, die durchaus mühevoll ist und 
mit wenigen straffen Skizzen im Alten Testament konturiert werden kann: Kain 
will Gott als Glücksfee, das Volk Israel will Gott als Fleischtopf, David will 
Gott als Bathseba, Ahas will Gott als Immobilienmakler, Maleachis Zuhörer 
wollen Gott als mathematischen Beweis ersehnter Liebe… Gott antwortet auf 
diese erschütternde Kette permanenter Mißverständnisse seiner erlösenden und 
heilenden sakralen Personalität mit der abschließenden Offenbarung seiner Lie-

43  Vgl. etwa M. Düwell, Utilitarismus und Bioethik: Das Beispiel von Peter Singers praktischer 
Ethik, [in:] Ders./K. Steigleder [Hgg.], Bioethik. Eine Einführung, Frankfurt 2003, S. 57-71.

44  Vgl. erhellend R.-P. Droit, Das Abendland. Wie wir uns und die Welt sehen, Darmstadt 2010.
45  Vgl. erhellend W. Schröder, Athen und Jerusalem. Die philosophische Kritik am Christentum 

in Antike und Neuzeit, Stuttgart–Bad Cannstatt 2011.
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be in eigener Person und – was oft übersehen wird – in der Person der Kirche 
und ihrer Sakramente. Mission der Kirche meint:  Gabe der Sakramente als 
Realsymbol der erlösenden Gnade Gottes. Und alles kommt jetzt darauf an, daß 
jeder Mensch diese Mission versteht und nachvollzieht; mit jeder menschlichen 
Seele und ihrer Geschichte fängt die Offenbarung neu an. Daher formuliert Pau-
linus von Aquileja, ein Zeitgenosse Kaiser Karls des Großen, im Anschluss an 
die berühmten Überlegungen des hl. Augustinus im Sermo 80 einmal prägnant 
so: „Perfectio non est in annis, sed in animis“ – Fortschritt und Vollkommenheit 
gibt es nicht in den Jahren, nur in den Seelen.46 Ob es freilich Seelen gibt, die 
sich aufgrund religiöser Amusikalität dauerhaft einer solchen fortschreitenden 
Vervollkommnung in der Transzendenz zu entziehen vermögen, ist eine andere 
und ebenfalls spannende Frage. In jedem Fall ist das augustinische zweifache 
Reich Gottes der sakralen Transzendenz und der profanen Immanenz ein „Re-
ich des kleineren Übels“, da es eine Zivilisation der Freiheit errichtet:47 Jetzt ist 
der Mensch kraft seiner von Natur aus gegebenen Vernunft frei, die Sakralität 
Gottes als unbedingte Person nachzuvollziehen und auszubuchstabieren in der 
Sakralität jeder menschlichen Person – oder auch abzulehnen. Näher können 
sich Gott und Mensch bis zur Vollendung der Welt nicht mehr kommen.

Zusammenfassung

Der vorliegende Beitrag zeichnet die konstitutive Bedeutung der christlichen Ethik 
für die Frage nach Europas Grundwerten ausgehend von der augustinischen Geschicht-
stheologie und dem Prinzip der Personalität nach. Das im Glauben an den dreipersona-
len Gott gründende, spezifisch christliche Verständnis von Personalität wird im Folgen-
den mit Hans Joas als Sakralität der menschlichen Person vor dem Hintergrund der in 
der augustinischen Unterscheidung von civitas Dei und civitas terrena vorgezeichneten 
und in der Moderne sich entfaltenden Entsakralisierung von Welt und Staat weiter aus-
gedeutet. Dabei wird der letzte Sinn von Recht, Naturrecht und Moral und des men-
schlichen Strebens nach dem Glück, das nach christlichem Glauben mit dem Streben 
nach Liebe identifiziert wird, theologisch als Ausbuchstabierung der Sakralität Gottes 
durch die menschliche Person ausgewiesen und begründet.

Schlüsselwörter: Personalität, Sakralität, Recht, Liebe

46  Paulinus von Aquileja, Liber exhortations, vulgo de salutaribus documents, [in:] Patrologia 
Latina Bd. 99 (1869), S. 246 A; den Hinweis verdanke ich Arnd Küppers.

47  Vgl. J.-C. Michéa, L’empire du moindre mal. Essai sur la civilisation libérale, Climats 2007, 
Editions Flammation Paris 2010.
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Abstract

Christian Occident? Personality and sacrality 
as fundamental European values

This article traces the constitutive significance of Christian ethics for the question of 
Europe‘s fundamental values, based on Augustinian theology of history and the princi-
ple of personality. The specific Christian understanding of personality, based on faith in 
the three-person God, is further interpreted in the following with Hans Joas as sacrality 
of the human person against the background of the desacralization of world and state, 
which is pre-determined in the Augustinian distinction between civitas Dei and civitas 
terrena and unfolds in modernity. The final meaning of law, natural law and morality 
and the human striving for happiness, which is identified with the striving for love ac-
cording to Christian faith, is theologically expelled and justified as the spelling out of 
the sacrality of God by the human person.

Keywords: Personality, sacrality, law, love
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Kamil Wiącek1 

Wrocław 

Rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej w Wielkopolsce

Wstęp

Nie istnieje religia, która nie posiadałaby właściwego dla siebie kultu i ry-
tów, co stanowi de facto konkretyzację wiary charakteryzującą wyznawców. 
W Starym Testamencie obecne były konkretne formy kultu, który różnił się 
od rytów ludów ościennych, związany był z historią Narodu Wybranego, z po-
szczególnymi etapami, interpretowanymi przez proroków, jako interwencja sa-
mego Boga2.

Kult nowotestamentalny również postrzegany jest perspektywie historio-
zbawczej, czyli uświęcająco-kultycznej. „Bóg, sprawca natchnienia i autor 
ksiąg obydwu Testamentów, mądrze postanowił, by Nowy Testament był ukryty 
w Starym, a Stary w Nowym znalazł wyjaśnienie”3. Kult Nowego Testamentu 
skierowany jest na Chrystusa, na Jego misterium paschalne, czyli kult chrześci-
jański to nieustanne głoszenie i sprawowanie misterium Jezusa4. W ten sposób, 
w dziele spełnianym sakramentalnie ludzie zostają uświęceni, a Bóg otrzymuje 
doskonałą chwałę5. 

W niniejszym artykule zajmę się ukazaniem rysu historycznego postaci św. 
Jadwigi Śląskiej, jej pośmiertnym kulcie i rozkwicie kultu na Śląsku, następnie 
nowością artykułu będzie ukazanie rozwoju kultu św. Jadwigi na ziemi wielko-
polskiej do lat 50-tych XX w. 

W artykule swoją analizę oprę na dostępnych opracowaniach autorów, któ-
rzy  badali powyższą tematykę życia i kultu świętej, zaliczyć do nich można 
m.in. Kazimierza Jasińskiego, Antoniego Kiełbasę, Józefa Patera czy Waltera 
Nigga6. 

1  Kamil Wiącek – ks. mgr lic., doktorant Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, 
email: x.kamilwiacek@gmail.com. 

2  A. Bergamini, Culto, [w:] D. Sartore, Nuovo dizionario di liturgia, Roma 1984, s. 334. 
3  Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym, nr 16. 
4  Konstytucja o liturgii świętej, nr 6.
5  Tamże, 7. 
6  Najstarszą pozycją, która zajmuje się opisem życia i działalności św. Jadwigi Śląskiej, jest 

Legenda maior de beata Hedwigi, por. J. Pater, Wartość historyczna Żywota większego świę-
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1. Kult świętych

KPK, który został zatwierdzony przez papieża Jana Pawła II w 1983 r. 
stwierdza, że „kult publiczny można oddawać tylko tym sługom Bożym, któ-
rzy autorytetem Kościoła został zaliczeni w poczet Świętych i Błogosławio-
nych”7. Kandydat do wyniesienia na ołtarze może zostać zaliczony do grona 
błogosławionych lub świętych przez kompetentną kościelną władzę, odznacza 
się heroizmem w praktykowaniu wiary i cnót w życiu, lub jest określony mia-
nem męczennika, czyli tego, który poświęca swe życie, aby bronić wyznawa-
nej wiary i wartości. Beatyfikacja powiązana jest z kultem lokalnym, natomiast 
kanonizacja likwiduje tę granicę i kult świętego czy świętej przybiera formę 
powszechną8. 

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa uznanie za świętego dokonywano 
przez aklamację, czyli jednomyślne przyjęcie oraz poprzez publiczny kult. Wy-
noszenie wybranych zmarłych na ołtarze, zostało wprowadzone pod koniec IV 
w. i była to kompetencja miejscowych biskupów. Od drugiej połowy XII w. ka-
nonizacja została zastrzeżona tylko dla następcy św. Piotra9. Papież Aleksander 
VII polecił, aby ta czynność była wykonywana na Wzgórzu Watykańskim10. Jan 
Paweł II przywrócił średniowieczny zwyczaj, który umożliwiał beatyfikację czy 
kanonizację poza Watykanem11. 

W uzasadnieniu teologicznym kultu świętych, można zauważyć dwie – 
skrajne – tendencje: zminimalizowanie lub eliminacja kultu świętych, a z dru-
giej strony nadmierne podkreślanie kultu12. 

Zwolennicy teorii minimalistycznej twierdzą, że liturgia adresuje prośby do 
Ojca przez Syna w Duchu Świętym, a nie przez pośrednictwo świętych. Nale-
ży wrócić do pierwszych wieków chrześcijaństwa poprzez oparcie swego życia 
na Piśmie Świętym, a nie na przykładzie świętych. Natomiast protestantyzm 

tej Jadwigi, [w:] K. Bobowski, Księga Jadwiżańska, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe 
„Święta Jadwiga w dziejach i kulturze Śląska”, Wrocław-Trzebnica 1993, s. 178, 182–183; zob. 
A. Semkowicz, Monumenta Poloniae Historica, Pomniki Dziejowe Polski, t. IV, Lwów 1884, 
s. 510–633.  

 7  KPK, kan. 1187. 
 8  J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiogra-

ficznych, Kraków 2013, s. 9.
  9  Tamże, s. 10. 
10  R. Fischer-Wollpert, Leksykon papieży, Kraków 1996, s. 144–145; zob. J. Kelly, Encyklopedia 

papieży, Warszawa 1997, s. 395-396.
11  J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych, s. 9-10; por. P. Brown, Kult świętych. 

Narodziny i rola w chrześcijaństwie łacińskim, Kraków 2007, s. 60-77; A. Baron, Świętość 
a ideały człowieka, Kraków 2013, s. 9-10. 

12  P. Molinari, I santi e il loro culto, Roma 1962, s. 134-188. 
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twierdzi, że pobożność oparta na świętych jest mniej duchowa i skierowana do 
ludzi, a nie do Stwórcy13.

Tendencja maksymalistyczna twierdzi, że przerost formy nad treścią, wyni-
ka z braku wiedzy teologicznej na temat kultu świętych, ignorancji w prawdzie 
dogmatycznej o odkupieńczej roli Jezusa, braku dobrego przygotowania dusz-
pasterskiego i gustu oraz źle pojmowana hagiografia14. 

2. Hedwig von Andechs

Postać Hedwig von Andechs, czyli Jadwigi Śląskiej, została przesłonięta 
przez jej imienniczkę św. Jadwigę Królową. Jednakże księżna śląska była jed-
ną z popularniejszych świętych, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Do 
pontyfikatu św. Jana Pawła II była jedyną kanonizowaną kobietą, która żyła  
w Polsce.  

Urodziła się między 1174-1180 r. w Andechs na Bawarii15. Jej ojciec Ber-
told IV, hrabia Andechs i margrabia Istrii, otrzymał od cesarza w 1180 r. tytuł 
księcia Meranii, dlatego Jadwigę tytułowano również księżniczką merańską. 
Natomiast matką była Agnieszka von Rochlitz, która pochodziła ze szlachec-
kiego rodu Wettynów16. 

Rzetelne wychowanie otrzymała najpierw w rodzinnym zamku, następnie 
u mniszek benedyktynek w Kitzingen nad Menem, cenionym wówczas ośrodku 
kulturalnym. W szkole klasztornej uczyła się łaciny, Pisma Świętego, patrystyki 
i hagiografii oraz haftu, malowania, muzyki czy pielęgnowania chorych17.

Przypuszcza się, że w 1190 r. wysłano ją do Wrocławia na dwór księcia 
Bolesława Wysokiego, ponieważ została przeznaczona na żonę dla syna księ-
cia – Henryka. Prawdopodobnie miała wtedy 12 lat. Nie znamy dokładnej daty 
ślubu18. Za miejsce ślubu przyjmuje się zamek Andechs, Wrocław lub Legni-
cę. Po śmierci Bolesława Wysokiego 7 lub 8 grudnia 1201 r. uzyskał władzę 

13  Por. tamże, s. 134-175. 
14  Por. tamże, s. 175-188. 
15  A. Semkowicz, Monumenta Poloniae Historica, Pomniki Dziejowe Polski, t. IV, Lwów 1884, 

s. 510-512; por. M. Kaganiec, Święta Jadwiga – władczyni Śląska, Katowice 1994, s. 3-4;  
W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, Opole 2016, s. 14. 

16  Por. J. Pater, Wartość historyczna Żywota większego świętej Jadwigi, [w:] K. Bobowski, Księga 
Jadwiżańska, Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Święta Jadwiga w dziejach i kulturze 
Śląska”, Wrocław-Trzebnica 1993, s. 178, zob. T. Sinka, Twój Patron, Św. Jadwiga Śląska, 
Kraków brw, s. 3; A. Kiełbasa, Święta Jadwiga Śląska, Wrocław 2007, s. 4. 

17  K. Bukowski, Słownik polskich świętych, Kraków 1995, s. 33- 35. 
18  Między 1186 a 1190 r.
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w księstwie wrocławskim do którego dołączył dzielnicę krakowską, a także 
część Wielkopolski19.

Jadwiga i Henryk uchodzili za przykładne małżeństwo, z którego mieli 
siedmioro dzieci: Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszkę, Gertrudę, Zofię 
i najmłodsze, według źródeł – Władysław. Do pełnej dojrzałości weszli tylko 
Henryk i Gertruda20.

Mimo, że święta miała niemieckie pochodzenie, na jej dworze nie było 
Niemców. Szybko nauczyła się języka polskiego i opanowała polskie obyczaje. 
Jej potomstwo nie znało prawie języka niemieckiego. Wychowywała je w du-
chu religijnym oraz zapoznawała z nauką Biblii i żywotem świętych21. 

Gdy Henryk Brodaty objął po ojcu władzę w księstwie, jego rządy okaza-
ły się sprawiedliwe i mądre. Jadwiga wywarła wielki wpływ na swego męża, 
który nie potrafił jej niczego odmówić. Z jej inicjatywy powstały nowe ko-
ścioły, klasztory i szpitale. Popierała osiedlanie się zakonów, które zajmowa-
ły się pracą kulturową i społeczną. Jedną z jej pierwszych fundacji był żeński 
klasztor w Trzebnicy, który w niedługim czasie po powstaniu liczył około stu  
mniszek22. 

W ostatnich latach pożycia małżeńskiego małżonkowie zachowali wstrze-
mięźliwość, ponieważ złożyli przed biskupem wrocławskim Wawrzyńcem uro-
czysty ślub czystości w 1209 r.23.

Życie Jadwigi było dla niej wielką szkołą pokory. Jej syn Henryk Pobożny 
zginął walcząc z Tatarami pod Legnicą w 1241 r., w którym był wodzem wojska 
chrześcijańskiego. Córka Gertruda wstąpiła w 1212 r. do klasztoru trzebnickiego, 
który został ufundowany przez jej rodziców, kolejna córka Agnieszka, ściągnęła 
hańbę na rodzinę małżeństwem, które nie zostało uznane przez papieża, dlatego 
była uważana za matkę nieślubnych dzieci. Natomiast książę Henryk, mąż Ja-
dwigi, w 1229 r. dostał się do niewoli Konrada Mazowieckiego, z której uwol-
niła go, udając się z Wrocławia do Płocka, gdzie wybłagała uwolnienie swego 
męża, pod warunkiem rezygnacji z prawa do Krakowa24.

19  K. Jasiński, Rodowód Piastów Śląskich, t. I, Wrocław 1973, s. 45-47. 
20  J. Derksen, Hedwig von Schlesien, Ein biografischer Roman, Leipzig 2008, s. 3-5; zob.  

J. Derksen, Sie liebte die Liebe. Ein Lebensbild der heiligen Hedwig, Leipzig 1975, s. 3-6, 10. 
21  A. Kiełbasa, Święta Jadwiga patronką dnia wyboru Jana Pawła II, Rzym–Trzebnica 1985, s. 19. 
22  T. Sinka, Twój Patron, Św. Jadwiga Śląska, s. 8-9; A. Kiełbasa, Święta Jadwiga, s. 5-7. 
23  Jadwiga podczas składania ślubu czystości miała ok. 33 lat, a Henryk Brodaty ok. 43. Po pu-

blicznym ślubie wstrzemięźliwości, źródła przedstawiają Henryka noszącego tonsurę mniszą 
oraz z zapuszczoną brodą, której nie zgolił, aż do śmierci, por. J. Gottschalk, Hedwig, [w:] 
Neue Deutsche Biographie, t. 8, Berlin 1969, s. 190. Natomiast Walter Nigg podaje, że Jadwiga 
miała 37 lat, por. W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, s. 53. 

24  B. Zientara, Henryk I Brodaty, [w:] A. Garlicki [red.], Poczet królów i książąt Polskich, War-
szawa 1984, s. 286-287. 
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19 marca 1238 r. zmarł Henryk Brodaty. Po śmierci męża, Jadwiga prze-
kazała rządy żonie Henryka Pobożnego – Annie i wybrała życie ascetyczne 
w klasztorze sióstr cysterek w Trzebnicy. Zasłynęła z wielkiej pobożności i su-
rowego życia. Do codziennego życia klauzurowego dodała praktyki pokutne: 
posty, biczowanie, noszenie włosiennicy i nocne czuwania. Ograniczyła spo-
żywanie pokarmu do dwóch posiłków dziennie, bez mięsa i nabiału. Na ręce 
ksieni klasztoru w Trzebnicy, swej córki Gertrudy, złożyła w 1238 r. uroczyste 
śluby zakonne25. 

Zmarła 14 października 1243 r. Po jej śmierci do grobu w Trzebnicy zaczęły 
napływać liczne rzesze pątników: ze Śląska, Wielkopolski, Łużyc i Miśni26. 

3. Kult pośmiertny

Głęboki szacunek i cześć jakim była otoczona Jadwiga za życia, po śmierci 
przerodził się w kult, który stale wzrastał. Po wyniesieniu na ołtarze zanotowa-
no dziesiątki, a nawet setki łask i cudów, które zostały otrzymane za pośrednic-
twem św. Jadwigi. Miały one miejsce tam, gdzie księżna Śląska przebywała za 
życia27. 

Od 1251 r. zaczęto obchodzić co roku we wspólnocie klasztornej pamiąt-
kę śmierci Jadwigi. W 1260 r. odwiedził Trzebnicę legat papieski Anzelm, bi-
skup warmiński. Mniszki wniosły prośbę o kanonizację, a ideę tę poparł polski 
episkopat i rud piastowski28. W latach 1262-1264 przeprowadzono, z polecenia 
papieża, badania kanoniczne w Trzebnicy i we Wrocławiu, następnie  akta prze-
słano do Rzymu29. W dokumentach procesu kanonizacyjnego podano siedem-
dziesiąt cudów z lat 1249-1264. Sześć spośród nich znalazło się w papieskiej 
bulli kanonizacyjnej30. 

Kanonizacji dokonał papież Klemens IV w kościele dominikanów w Viter-
bo 26 marca 1267 r., wyznaczając na jej liturgiczne wspomnienie dzień 15 paź-
dziernika31. W kościele wrocławskim wspomnienie księżnej obchodzono jako 

25  J. K. Jasiński, Rodowód, s. 74–77, zob. J. Sperka, Poczet królów polskich, Chorzów 2007, s. 49. 
26  T. Sinka, Twój Patron, Św. Jadwiga Śląska, s. 10-11, zob. K. Jasiński, Genealogia św. Jadwigi. 

Studium źródłoznawcze, [w:] Mente et litteris. O kulturze i społeczeństwie wieków średnich, 
Poznań 1984, s. 195-196. 

27  Tamże, s. 12; A. Kiełbasa, Jadwiga Śląska, Kraków 2004, s. 108-109. 
28  Papież Urban IV, który w 1248 r. odwiedził Wrocław, jako legat papieski, odniósł się przy-

chylnie do prośby o kanonizację o którą zabiegali polscy biskupi i dwór piastowski, por.  
T. Sinka, Święta Jadwiga Śląska, s. 11. 

29  W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, s. 73-74. 
30  T. Sinka, Twój Patron, Św. Jadwiga Śląska, s. 11; A. Kiełbasa, Jadwiga, s. 90-91. 
31  Por. Wydanie krytyczne tekstu bulli kanonizacyjnej: W. Irgang, Schlesisches Urkundenbuch 

1267–1281 im Auftr. der Historischen Kommission für Schlesien, Köln–Wien 1988, s. 18–23; 
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święto pierwszej klasy połączone z oktawą. Kult świętej przeniknął poza gra-
nice Śląska, dotarł do Czech i Austrii, nie przekroczył jednak Łaby, ponieważ 
sława jej siostrzenicy – św. Elżbiety Turyńskiej usunęła ją w cień. Innocenty 
XI w 1680 r., po prośbie Jana III Sobieskiego, rozciągnął kult św. Jadwigi na 
kościół powszechny32.

Na Śląsku w pierwszym rzędzie do szerzenia kultu św. Jadwigi czuło się zo-
bowiązane opactwo sióstr cysterek w Trzebnicy. Już w roku kanonizacji kapituła 
generalna cystersów postanowiła, że mniszki będą odmawiały osobne oficjum 
o św. Jadwidze. W dwa lata później w 1269 r. kapituła generalna rozszerzyła ten 
obowiązek na wszystkie klasztory cystersów w Polsce33. 

W 1344 r. podczas synodu diecezjalnego kościoła wrocławskiego, bp Prze-
cław postanowił, aby wprowadzić u siebie święto świętej Jadwigi jako nakaza-
ne. Obchodzono je z oktawą na ziemi śląskiej do 1772 r. W 1504 r. wydano we 
Wrocławiu pierwszy drukowany życiorys św. Jadwigi, w którym zamieszczono 
69 drzeworytów. Kult Świętej przyjął się również w Lubuskim, gdzie władcami 
tej ziemi byli mąż, syn i wnuk księżnej. Na Mazowszu obchodzono dzień św. 
Jadwigi od XV w.34.

Po chwilowym kryzysie, zwłaszcza w dobie reformacji, renesans kultu 
świętej, jako patronki Polski, nastąpił w XIX w. podczas wzmożonej germa-
nizacji zaboru pruskiego. Rozbiory przypieczętowały przerwane przez historię 
więzi duchowe, miały raz na zawsze zniszczyć wszystko, co polskie. Po utracie 
państwa kościół stał się wspólnotą, która zagwarantowała poczucie ciągłości 
i tradycji. Kult św. Jadwigi stał się  duchowym spoiwem, który budował wspól-
notę ludzi rozsianych po różnych zakątkach35. 

Jadwiga, która pochodziła z katolickiej Bawarii, zabiegała o powrót do idei 
jedności i uniwersalizmu kościoła, to święta Śląska i diecezji wrocławskiej, co 
oznaczało powrót do idei jedności Mater Polonia i jedności kościoła. Była ko-
bietą dążącą do doskonałości, zdecydowaną, odważną, wewnętrznie zintegro-
waną. Była zaprzeczeniem kobiety miotanej przez ambiwalentne uczucia czy 
zatracającej swoją tożsamość. Charakteryzowała ją integralność dążeń, pragnień 

wydanie polskie: W. Bochenek, Bulla kanonizacyjna św. Jadwigi Śląskiej, Legnica 2014,  
s. 69–86.

32  J. Pater, Wartość historyczna Żywota większego świętej Jadwigi, s. 182-183, zob. W. Nigg, 
Święta Jadwiga Śląska, s. 74, 80. 

33  J. Derksen, Sie liebte die Liebe. Ein Lebensbild der heiligen Hedwig, Leipzig 1975, s. 23-24; 
zob. K. Jasiński, Genealogia św. Jadwigi. Studium źródłoznawcze, s. 198. 

34  M. Kaczmarek, Henryk z Wierzbna i Przecław z Pogorzeli - Biskupi ordynariusze czasu prze-
łomu, [w:] K. Matwijowski [red.],  Ludzie Śląskiego kościoła katolickiego, Wrocław 1992,  
s. 17-18. 

35  M. Kaganiec, Święta Jadwiga – władczyni Śląska, s. 12-14, zob. T. Sinka, Twój Patron,  
Św. Jadwiga Śląska, s. 12. 
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i działań. Pod względem samodzielności i siły woli nie ustępowała Katarzynie 
ze Sieny, Teresie z Avila czy Hildegardzie von Bingen36. 

4. Kult w Wielkopolsce

Święta uchodzi za markę Śląska i chlubę jego ludu, której aktywność 
i sława przekraczały granicę Śląska, jaki i Polski. Granicę podziałów między 
narodami polskim i niemieckim, granicę przerwanych duchowych więzi między 
kościołem gnieźnieńskim i kościołem wrocławskim37. 

Kult jadwiżański wśród ludu wielkopolskiego w archidiecezji gnieźnieńskiej 
i poznańskiej ma swoją długą tradycję sięgającą życia świętej. Jadwiga kierując 
się natchnieniem Ducha Świętego zaznaczała swoją obecnością wiele miejsc 
w Wielkopolsce. 

Kiedy w 1269 r. zakonna kapituła generalna rozszerzyła obowiązek szerze-
nia kult Jadwigi  na wszystkie klasztory cystersów w Polsce38, perły świętości 
Jadwigi rozsypywane były w różnych miejscach. Cysterki trzebnickie założy-
ły następnie w 1213 r., z pomocą Władysława Odonica, filię w wielkopolskim 
Ołoboku39. Kolejna fundacja została przeprowadzona między 1239 a 1241 r. 
w Łubniach nad Prosną, jako filia klasztoru w Ołoboku. Ostatnią lokacją było 
założenie klasztoru w Owińskach w 1252 r., co było zasługą książąt Przemy-
sła i Bolesława Pobożnego40. Od tego czasu w trzech miejscach powstaną cen-
tra jadwiżańskie. Na kresy zachodnie Wielkopolski miał wpływ także klasztor 
cystersów w Paradyżu. Szerzenie kultu Jadwigi przez biskupów wrocławskich 
dotarł również na tereny pogranicza ziemi wielkopolskiej w: Zdunach, Kobylej 
Górze i Olszowej41. 

W 1235 r. Gertruda, jedyne z siedmiorga potomstwa św. Jadwigi, które 
przeżyło matkę,  ponownie oddała klasztor trzebnicki pod opiekę papieża. Do 
wspólnoty klasztornej przynależało już 35 posiadłości, a więc o 23 folwarki 
więcej, aniżeli miał klasztor w roku powstania42. 

36  W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, s. 81; A. Kiełbasa, Die hl. Hedwig auf den Holzschnitten der 
Grossen Legenda, Zum 750 Todesjahr der hl. Hedwig, Wrocław 1993, s. 28-29. 

37  Por. K. Jasiński, Genealogia św. Jadwigi. Studium źródłoznawcze, s. 204. 
38  J. Derksen, Sie liebte die Liebe, s. 23-24.
39  S. Pelczar, Władysław Odonic. Książę wielkopolski, wygnaniec i protektor Kościoła (ok. 1193-

1239), Kraków 2018, s. 113-114.
40  A. M. Wyrwa, Powstanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowie-

czu, [w:] A. M. Wyrwa [red.], Monasticon Cistersiense Poloniae, t. 1, Poznań 1999, s. 27-54.
41  S. Pałasz, Zduny – Szkice z historii miasta i okolic, Kwidzyn 2014, s. 10, 13-14. 
42  A. Kiełbasa, Święta Jadwiga jako wychowawczyni własnych dzieci i swoich wnuków, Trzebnica 

1996 s. 49; zob. J. Pater, s. 182-183. 
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Do fundacji zakonnej powstałej w Owińskach, która była filią Trzebnicy, 
mniszki wprowadziła sama ksienia trzebnicka43. Klasztory w Owińsku i Oło-
boku szybko stały się miejscem krzewienia świętości  Jadwigi Śląskiej, stały 
się nijako depozytariuszem tradycji jadwiżańskiej, przynajmniej na tym etapie 
rozwoju. Wkrótce powstały nowe ośrodki kultu Jadwigi zlokalizowane w oa-
zach na północy między Poznaniem a Gnieznem i  promieniu 40 km od tych 
ośrodków, na południu wzdłuż pogranicza śląskiego44.  

Na granicy ze Śląskiem, 17 km na południe, leży miasto Zduny, które 
w 1266 r. nabyli biskupi  wrocławscy.  W 1267 r. uzyskali przywilej lokacyjny 
dla miasta od księcia kaliskiego Bolesława. Trudno wyobrazić sobie powodze-
nie lokacji, bez fundacji kościoła. Pierwszy kościół pod wezwaniem Jadwigi 
Śląskiej i Jana Chrzcielna konsekrowano w 1267 r. Choć nie mamy dokumen-
tów, które by to potwierdzały, to jednak zestawienie faktów wskazuje na czas 
miedzy sierpniem 1267 r., kiedy odbyła się tzw. kanonizacja krajowa, a 1268 
r. kiedy zmarł Tomasz I, biskup wrocławski45. Jaki czas byłby najpiękniejszy 
dla konsekracji kościoła, jak nie odpust ku czci św. Jadwigi ogłoszony przez 
kościół. Święta więc wpisuje się w tradycję miasta, stając się czynnikiem inte-
grującym społeczność46.

W okresie średniowiecza, kiedy nastąpił dynamiczny rozwoju kultu, po-
wstało wiele miejsc poświęconych czci Świętej, funkcjonowała żywa lokalna 
tradycja i legendy o jej pobycie, co  sprawiło, że kanonizacja z 1267 r. stała się 
okazją do ucieleśnienia tego kultu w wielu miejscach, a powstające kościoły 
zostały w 1267 r. konsekrowane pod wezwaniem św. Jadwigi. Miało to miejsce 
w Grodzisku Wielopolskim47, Wilczynie koło Pniew48, Brennie49, Wilkowie Pol-
skim50, Mnichowicach koło Bralina51, Zdunach i Pępowie52. Natomiast w 1320 
r. nadano wezwanie św. Jadwigi świątyni w Stawie koło Strzałkowa, a w 1403 
r. w Kobylej Górze53.

43  M. Maliński, „Święta pośrodku świata” Rozmowa ze św. Jadwigą, [w:] K. Bukowski, Święci 
polscy, Kraków 1996, s. 50-52. 

44  Zob. A. Andrzejewski, Klasztor w Ołoboku w badaniach archeologicznych roku 1997, „Acta 
Universitatis Lodziensis” 23 (2001) t. 2, s. 103-117, zob. F. Jaśkowiak, Województwo poznań-
skie, Przewodnik, Warszawa 1967, s. 270.

45  J. Mandziuk,  Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 1, Warszawa 2003, s. 185-193. 
46  Z. Górczak, Najstarsze lokacje miejskie w Wielkopolsce do 1314 r., Poznań 2002, s. 102. 
47  P. Anders, Grodzisk Wielkopolski, Poznań 1995, s. 38-39.
48  R. Krygier, Ziemia szamotulska, Poznań 1972, s. 89.
49  B. Kucharski, Przemęcki Park krajobrazowy, Poznań 2006, s. 5.
50  W. Łęcki, F. Jaśkowiak, Wielkopolska, Warszawa, 1989, s. 378.
51  R. Krzysztofik, Lokacje miejskie na obszarze Polski, Dokumentacja geograficzno-historyczna, 

Katowice 2007, s. 21-22.
52  S. Pałasz, Zduny, s. 14. 
53  R. Krzysztofik, Lokacje miejskie na obszarze Polski, s. 40-41. 



197

Rozwój kultu św. Jadwigi Śląskiej w Wielkopolsce

Statuty Jana Łaskiego wymieniają na terenie Wielkopolski trzynaście świą-
tyń ku czci św. Jadwigi. Powstały nowe ogniska jadwiżańskie w Siekierkach 
Wielkich, Łodzi k. Stęszewa, Mądre k. Krzykosów, Kłecku k. Gniezna i Lu- 
sowie54. 

W okresie nowożytnym oraz masowym napływie ludności o prowenien-
cji ewangelickiej na ziemie Wielkopolski po wojnie 30-letniej, spowodował 
znacznie mniejsze zainteresowanie ruchem pątniczym, a w wielu miejscach 
kult wygasł, do jakich należą m.in. Zduny, gdzie mała parafia katolicka, dzię-
ki zaangażowaniu ówczesnego proboszcza – ks. Baczewskiego po wybudowa-
niu nowej świątyni nie powróciła do wezwania Jadwigi Śląskiej55. Mimo troski  
Jana III Sobieskiego o rozszerzenie kultu Świętej w całym Kościele, co nastąpi-
ło w 1680 r., nie odrodziło to w pełni kultu w Wielkopolsce56. 

Odrodzenie kultu św. Jadwigi jako patronki Polski, a zwłaszcza Śląska, na-
stąpił w XIX w. podczas germanizacji zaboru pruskiego. Będzie to zupełnie 
nowy wymiar, ponieważ zmieni się w diametralny sposób przekaz i promocja 
świętej. Jej wezwanie liturgiczne obecne będzie w poznańskim kalendarzu li-
turgicznym57, a jej imię stanie się popularne wśród ludności. Księgi metrykalne 
ziemi wielkopolskiej, gdzie obecny był kult Jadwigi, dużą częstotliwością wy-
mieniają imię Jadwiga nie tylko w polsko brzmiącej pisowni, ale i oryginalnej 
- niemieckiej58. 

Katolickie gazety, w tym: Przewodnik Katolicki, Orędownik i Kurier Po-
znański, prowadziły systematyczną kampanię, aby promować polskich świę-
tych, w tym św. Jadwigę. Przewodnik Katolicki  publikował cykle artykułów 
zawierające wspomnienia z pobytu przy grobie świętej w Trzebnicy czy też 
odbytych pielgrzymek59. Ważne miejsce zajęły publikowane w odcinakach ży-
woty św. Jadwigi. Na tej bazie powstawały dzieła wychwalające cnoty Świę-
tej, która stała się w wielu miejscach wzorem do naśladowania. W związku ze 
zbliżającym się odpustem ku czci Świętej Przewodnik Katolicki  publikował 
informację do pielgrzymów, łącznie z instrukcją jak przygotować się do piel-
grzymki czy jak dojechać. Ukazywały się również apele do duchowieństwa ar-
chidiecezji poznańskiej z prośbą o pomoc w sprawowaniu sakramentu pokuty 
podczas corocznych uroczystości, na które przybywała znaczna grupa wiernych 

54  J. Naruszewicz, Obchody w Łasku 450 rocznicy śmierci Jana Łaskiego, „Mówią Wieki” 12 
(1984), s. 36-37. 

55  S. Pałasz, Zduny, s. 15. 
56  M. Kaganiec, Święta Jadwiga – władczyni Śląska, Katowice 1994, s. 6-7. 
57  Por. Polski Kalendarz Katolicki dla Kochanych Wiarusów w Prus Zachodnich, W. Ks. Poznań-

skiego i Szląska na rok zwyczajny 1874, z dn. 18 sierpnia 1874, nr 94.
58  W. Nigg, Święta Jadwiga Śląska, s. 81-82. 
59  Por. „Przewodnik Katolicki” nr: 46 (1907), 15 (1918), 23 (1921), 42 (1926), 5 (1933). 
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polskojęzycznych60. Gazeta śledziła także los klasztoru trzebnickiego i tego, co 
się z nim dzieje. Z wielkim oburzeniem opisywała informację o planach budo-
wy pomnika Lutra. Stała się to przyczynkiem do manifestowania patriotyzmu 
i przywiązania do wiary61. 

Ożywił się lokalny ruch pielgrzymkowy do miejsc kultu m.in. w Siekier-
kach Wielkich, Pępowie, Mnichowicach, Kobyla Góra, Grodzisk Wielkopolski. 
Miało to miejsce,  kiedy po kasacji zakonu rolę propagatora kultu Jadwigi prze-
stały pełnić mniszki cysterki.  Ich trzebnicki klasztor został sprzedany i zamie-
niony na fabrykę, następnie na więzienie. W 1870 r. został odkupiony przez 
braci maltańskich, a w 1889 r. resztę obiektu wykupiły siostry Boromeuszki62.

W związku z polityką kulturkampfu problem z polskojęzycznym spowiada-
niem  i duszpasterstwem nabrał coraz większego znaczenia, ponieważ brako-
wało księży w całych Prusach, wiele parafii nie było obsadzonych, nie działały 
polskie seminaria w Poznaniu i Gnieźnie lub ich działalność była utrudniona. 
Kolejnym aspektem była wrażliwość Polaków na ich język oraz wielka świado-
mość narodowa63. 

W czasie rozbiorów, Kościół stał się miejscem gwarantującym poczucie cią-
głości. Ludzie bez państwa znajdywali w Kościele przestrzeń chroniącą tradycje 
narodu, kultury i języka. Kult świętych miał za zadanie wydobyć z polskiej 
tradycji religijnej te elementy i wartości, które zawsze były gwarantem ciągło-
ści, które zawsze integrowały społeczności, które powracały do jedności Mater 
Polonia. Kult był duchowym spoiwem budującym wspólnotę rozproszonych 

60  T. Rybna, Wspomnienia, „Przewodnik Katolicki” 46 (1907), s. 364-365. 
61  Por. „Przewodnik Katolicki” 43 (1907), s. 342-343. 
62  T. Konopka, Przewodnik po klasztorze św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, Trzebnica 2011,  

s. 3-4, zob. A. Nadolska, Jubileusz 150-lecia obecności i posługi sióstr Boromeuszek w Trzeb-
nicy (1861-2011), „Studia Salvatoriana Polonica” 6 (2012), s. 126.

63  Por. „Chciałam się dostać do spowiedzi. Przychodzę do jednego konfesjonału, a ksiądz mi 
powiada, że po polsku nie rozumie, a ja po niemiecku ani ząb, a choćbym nawet umiała po 
niemiecku, tobym się jednak po niemiecku nie spowiadała, kiedyć od dziecka spowiadam się 
po polsku. Idę do drugiego konfesjonału, znowu mnie ksiądz pozbywa, że nie mówi po polsku. 
Dopiero trzeci czy czwartego powiada mi kiepską polszczyzną, że tam jest jeden konfesjonał 
z napisem: Dla Polaków. Idę, a tam gromadka Polaczków, czekających na spowiedź, że chyba 
będzie trzeba stać, aż do samej północy. Czemu to pomyślałam sobie jeden  tylko konfesjonał 
przeznaczony jest dla polskich wiernych? Czy  to my tutaj na tem świętem miejscu mamy być 
katolikami, jak to się mówi drugiej klasy? Naprawdę, chociaż mi to się tak okropnie w Trzeb-
nicy podobało , to wolałabym jednak, żeby nikt z naszych tam na odpust nie jeździł, jeśliby 
język nasz nie miał tam  znaleźć godniejszego poszanowania. A ten brak napisów po polsku 
na konfesjonałach tem więcej mi podpadł  i podpaść musi każdemu, ze przy skarbonkach 
wszędzie nawet w domku pustelnika w lesie bukowym  obok niemieckiego widnieje napis po 
polsku. Czyżby nasze pieniądze milszymi być miały od naszych dusz?” „Przewodnik Katolic-
ki” 46 (1907), s. 364. 
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Polaków. Trzeba było odnajdywać duchowe nici jedności, wobec więzów prze-
rwanych przez historię. 

Podczas I wojny światowej nie zaniechano obchodów odpustu ku czci św. 
Jadwigi. Przewodnik Katolicki z 11 października 1914 r. podaje, że „tysiące 
pątników ze wszystkich stron śląska i sąsiednich części Księstwa Poznańskie-
go przybywało do grobu patronki naszej, by tej dostojnej księżnej swe prośby 
i potrzeby oddać”64.

Pojawiły się również trudności związane z dostaniem się do Trzebnicy, po-
nieważ „wozy kolei żelaznej teraz są potrzebne do przewożenia wojska i muszą 
zostać do dowolnej dyspozycji administracji wojskowej. W skutek tego pocią-
gów osobowych jest mało i połączenia kolei bardzo niedogodne. Liczymy jed-
nak się z tem, że pomimo wszelkich trudności zbierze się w Trzebnicy wielu 
pątników.… Niechaj pątnicy w miarę możliwości zechcą wyspowiadać się już 
w domu. Wielu bowiem księży, którzy innymi laty podczas uroczystości św. 
Jadwigi łaskawi dopomagali nam słuchać spowiedzi, tego roku prawdopodobnie 
przybyć nie mogą”65. Mimo wojny zawsze był problem z sakramentalną obsłu-
gą pielgrzymów, gdyż z Księstwa Poznańskiego przybywało do Trzebnicy na 
odpust październikowy zawsze wielu pątników. 

O ile w XIX w. pielgrzymowanie do Trzebnicy odbywało się w ramach 
państwa  niemieckiego, do którego należała zarówno Wielkopolska, jak i Śląsk, 
o tyle teraz udając się z pielgrzymką trzeba było przekroczyć granicę. 

Po I wojnie i w pierwszych latach powojennych sytuacja była dość skom-
plikowana.  Ciągłe napięcia w stosunkach niemiecko – polskich utrudniało po-
ruszanie się w ruchu granicznym. Dlatego lata dwudzieste nie obfitują w taką 
ilość pielgrzymek, jak w latach trzydziestych. Po pierwszej wojnie tereny Wiel-
kopolski stały się częścią Polski. Wyjazd do Trzebnicy wiązał się z wyjazdem 
za granicę66.

W Poznańskiem bardzo popularne stawały się pielgrzymki organizowane 
przez powstające biura pielgrzymkowe. Polskojęzyczne czasopismo Orędow-
nik z 6 października 1937 r. podaje, że „dnia 13 października wyrusza z Po-
znania 6 dniowa pielgrzymka do grobu Jadwigi w Trzebnicy”67. Rozwinął się 
lokalny kult w miejscach poświęconych tej świętej. W wielu z nich wytworzyła 
się przepiękna tradycja, manifestowana zwłaszcza podczas odpustów. Towarzy-
szyły temu inscenizacje teatralne, które propagowały wartości głoszone przez 
świętą68. 

64  „Przewodnik Katolicki” 41 (1914), s. 486. 
65  Tamże. 
66   H. Zieliński, Historia Polski 1914–1939, Wrocław 1985, s. 124–126.
67  „Orędownik” 231 (1937), s. 8. 
68  Por. „Przewodnik Katolicki” 46 (1907), s. 364-365; 41 (1914), s. 486.
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W Wielkopolsce kult miał charakter ciągły i  pokoleniowy, natomiast Ko-
ściół wrocławski musiał organizować się na nowo. Trzebnica ponownie stała się 
miejscem, gdzie zaczęli zjeżdżać pątnicy, a Bolesław Kominek nowy arcybi-
skup, widział w odnowieniu kultu Jadwigi wielką szansę na integrację kościoła 
wrocławskiego69. Tymczasem w Wielkopolsce tradycja kultu i pielgrzymek ma 
pewną ciągłość historyczną. Już w latach 50-tych  organizowane są pielgrzymki 
po I komunii świętej z wielu miejsc Wielkopolskich, a w szczególności ze Zdun 
czy Pępowa70. 

5. Wielkopolskie legendy o Świętej

Najbardziej znana lokalna tradycja na ziemi wielkopolskiej związana z le-
gendą ku czci  Świętej zachowała się w Pępowie i Mnichowicach. Legenda 
z Pępowa głosi, że św. Jadwiga postanowiła udać się z pieszą pielgrzymką ze 
Śląska do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie. Kiedy znalazła się w okolicach dzi-
siejszego Pępowa, drogę pielgrzymom zagrodziła niewielka rzeka, w centrum 
której znajdował się kamień. Jadwiga nie zastanawiając się, weszła na głaz, dru-
gą nogą sięgając brzegu i była już na drugiej stronie rzeki. W jej ślady poszedł 
cały konwój i wkrótce pątnicy mogli podążać dalej. Kiedy do kamienia pode-
szli miejscowi pasterze, którzy z ukrycia przyglądali się orszakowi, zauważyli 
na jego powierzchni zagłębienie, jakie pozostawiła stopa Jadwigi. Na pamiątkę 
tego wydarzenia wybudowano w Pępowie kościół pw. św. Jadwigi, natomiast 
kamień z odciśniętą stopą leży ponoć przy tej samej rzece do dziś71. 

Powyższa legenda ważna jest z wielu powodów. Jej przekaz ustny przetrwał 
do dziś, a z tradycji zrodził się kult lokalny. Legenda ta zawiera ideę szlaku 
pielgrzymkowego od Jadwigi do Wojciecha. Na jej trasie znajdowało się Trze-
bicko, gdzie zachował się kościół drewniany z charakterystycznymi krużgan-
kami dla pielgrzymów. O legendzie i tradycji świadczą także kamień we wsi 
Głuchów oraz opis Kolberga72.

Od czasów średniowiecza wytworzył się w Pępowie bardzo żywy kult Ja-
dwigi, odpust październikowy przyciąga aż do dziś tłumy osób, a towarzyszą 
temu piękne lokalne tradycje i obrzędy73.

Legenda z Mnichowic podaje, że księżna śląska Jadwiga podczas swej piel-
grzymki do Krakowa, którą odbyła w 1229 r.  modliła się i odpoczywała koło 

69  A. Kiełbasa, Dwie święte Jadwigi w przesłaniu Jana Pawła II, „Ethos” 1-2 (1998), s. 164. 
70  S. Pałasz, Zduny – Szkice z historii miasta i okolic, Kwidzyn 2014, s. 15-16. 
71  Por. „Przyjaciel Ludu” 3 (1846), Leszno 1846, s. 22; zob. O. Kolberg, Kamień św. Jadwigi 

w Pępowie, [w:] Wielkie Księstwo Poznańskie, cz. 2, Kraków 1876, s. 377.
72  B. Janik, Z dziejów pępowskiej zakrystii, „Wieści Pępowa” 124 (2011), s. 3-4. 
73  http://www.lekawielka.powiatgostyn.pl/_Swieta__Jadwiga_,8950.html (20.01.2019).
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wsi Chosnów74. Legenda informuje, że na pamiątkę postawiono w tym miej-
scu żelazny krzyż, który później zaginął. Na pamiątkę jej pobytu postawiono 
drewniany krzyż, a następnie niedużą kapliczkę. Coraz więcej ludzi modliło się 
w tym miejscu o łaskę zdrowia, wielu z nich zostało uzdrowionych75.

Z legendą z Pępowa powiązana jest opowieść z Baszkowa, która stwierdza, 
że św. Jadwiga księżna śląska, wybrała się z pieszą pielgrzymką na uroczystość 
odpustową w Pępowie. Trasa wędrówki wiodła przez Baszków. Właścicielem 
wsi był pan bogaty, ale samolubny i nieżyczliwy. Jego dom znajdował się tuż 
za wsią, przy drodze wiodącej do Pępowa. Za dworem właściciela wsi, drogę 
przecinała rzeka Orla, która właśnie wylała. Księżna Śląska wstąpiła do dworu, 
prosząc o pomoc w przedostaniu się przez rzekę. Dziedzic widząc ubogo ubraną  
i starszą kobietę, odmówił, lecz po chwili wysłał za św. Jadwigą woźnicę, który 
jej jednak nie dogonił. Z oddali widział idącą na drugi brzeg po wodzie kobie-
tę, która nie utonęła. Przerażony wrócił do dworu, chcąc powiadomić swego 
pana o dziwnym zjawisku. Posiadłości już nie było. Zapadła się pod ziemię, 
a w jej miejscu, pojawił się pagórek, z głębi którego dochodziły krzyki potępio-
nego dziedzica. Legenda podaje, że święta zmierzała dalej w kierunku Pępowa. 
W tym czasie budowano tam wieżę świątyni. Jeden z murarzy zakpił z przecho-
dzącej obok starszej kobiety. Zanim skończył mówić bluźniercze słowa, spadł 
z rusztowania i zabił się. Wieży w Pępowie nigdy ukończono. Cegły, które pró-
bowano układać ciągle spadały. Do dziś kościół w Pępowie stoi z wieżą podob-
ną do czworokątnego komina76.

Zakończenie

Święci Pańscy są drogą do Boga, a ich świadectwo życia jest zachętą do 
refleksji i nawrócenia. W artykule dokonano analizy życia św. Jadwigi Śląskiej, 
jej świadectwa wyznawanej wiary  i cnót ewangelicznych. Ekspansja kultu na 
Śląsku, następnie na opisywanej w artykule ziemi wielkopolskiej, ukazuje istotę 
wiary chrześcijańskiej, którą jest dążenie do świętości życia i zbawienia. Wielka 
potrzeba kultu św. Jadwigi w poznańskim przejawiła się poprzez powstawa-
nie świątyń ku jej czci oraz nadawanie już istniejącym jej imienia. Mniszki 
trzebnickie animując kult patronki Śląska, zachęciły do powstawania lokalnych 
zwyczajów i legend. Ukazuje to potrzebę posiadania wzorców w naśladowa-
niu Jezusa Chrystusa i Jego przesłania oraz świadectwie wyznawanych wartości 
w codziennym życiu. 

74  Obecnie Mnichowice. 
75  http://www.opiekun.kalisz.pl/ku-czci-sw-jadwigi-mnichowice-bralin/ (20.01.2019). 
76  S. Pałasz, Zduny – Szkice z historii miasta i okolic, Kwidzyn 2014, s. 124-126. 
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Streszczenie

Święci Pańscy wskazują nam, jak zmierzać do Boga poprzez ciągłą pracę nad sobą 
i świadectwo życia. Stanowią specyficzne narzędzie oddziaływania Boga, który przez 
przykład życia czczonych w liturgii, wzbudza w sercach wiernych pragnienie wcielania 
w czyn Ewangelii. Autor artykułu zwrócił uwagę, że chrześcijański kult świętych jest 
wciąż aktualny. W niniejszym artykule podjęto próbę krótkiej syntezy rozwoju kultu 
św. Jadwigi Śląskiej na ziemi wielkopolskiej. Na podstawie dostępnych materiałów 
i opracowań ukazano rys historyczny i kwestię rozumienia kultu świętych we 
wspólnocie kościoła, przedstawiono życie i działalność księżnej Śląska, jej kanonizację, 
rozwój kultu po śmierci i wpływ jej życia na pobożność średniowieczną. Następnie 
przedstawiono rozwój kultu świętej w Wielkopolsce od kanonizacji do lat 50 –tych XX 
w. oraz następstwa kultu w pobożności ludowej, w postaci legend, które stworzono na 
ziemi poznańskiej na przestrzeni dziejów. 

Słowa kluczowe: św. Jadwiga Śląska, Śląsk, Wielkopolska, kult, legenda.

Abstract 

The development of cult of St. Hedwig of Silesia in Greater Poland

Saints of the Lord show us, how to reach God through the continuous work on our-
selves and the testimony of life. They are a specific tool for the influence of God, who, 
through the example of life of the venerated in the liturgy, arouses in the hearts of the 
worshippers the desire to incarnate in the Gospel deed. The author of the article took 
notice that the Christian cult of saints is still valid. This article shows a short synthesis 
of the cult of  St. Hedwig of Silesia in Greater Poland. On the basis of available sour-
ces, a historical outline and the issue of understanding the cult of saints in the church 
community were presented as well as the life and work of the Princess of Silesia, her 
canonization, the development of worship after her death and the impact of her life on 
medieval piety were presented. Moreover, the development of sacred worship in Greater 
Poland from the canonization up to the 1950s and the sequence of worship in popular 
piety, in the form of legends, which were created in the region of Poznań throughout the 
history, were presented.

Keywords: St. Hedwig of Silesia, Silesia, Greater Poland, cult, legend.
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Szczecin

Postawy rodzicielskie chroniące dzieci 
przed manipulacyjną działalnością grup kultowych

Wstęp

Człowiek jako istota społeczna komunikuje się z innymi osobami. Jakość 
procesu komunikacji międzyludzkiej ulega w życiu człowieka różnym zmia-
nom. W zależności od wieku rozwojowego, istotną rolę odgrywa zarówno 
środowisko bliższe (rodzina, rodzice, rodzeństwo), jak też środowisko dalsze 
(grupa rówieśnicza, szkoła). Wpływ rodziców na dzieci dotyczy rozwoju funk-
cji poznawczych, społecznych, osiągnięć szkolnych, formowania się relacji do 
samego siebie oraz do innych ludzi. Rodzina jest tym składnikiem środowi-
ska wychowawczego, który oddziałuje najdłużej i najmocniej. Pełnione funkcje 
wychowawcze zależą w dużej mierze od postaw jakie rodzice przyjmą wobec 
dziecka. Właściwe postawy rodziców stwarzają odpowiednie warunki do pra-
widłowego rozwoju dziecka, prowadzą do jego dojrzałości. W konsekwencji 
wzmacniają umiejętności do przeciwstawiania się manipulacjom w późniejszym 
życiu. Z kolei niewłaściwe postawy wpływają negatywnie na rozwój osobowo-
ści dziecka, stwarzają tym samym niebezpieczeństwo w wieku młodzieńczym 
łatwiejszego ulegania manipulacyjnym wpływom otoczenia. Badania empirycz-
ne potwierdzają wpływ negatywnych postaw rodzicielskich na kształtowanie się 
nieadaptacyjnych schematów, problemy młodzieży, uzależnienia2. Analogicznie 
można stwierdzić, że pozytywne postawy rodzicielskie wobec dziecka uodpar-
niają je w późniejszym wieku i zapobiegają działaniom ryzykownym lub de-
strukcyjnym.

Psychologia wyróżnia i dokładnie opisuje poszczególne elementy procesu 
komunikacji międzyludzkiej. Skuteczność tego procesu może napotykać jednak 
na rozmaite problemy. Tak dzieje się na przykład wtedy, gdy nadawca w za-

1  Ks. Sławomir Bukalski - dr hab. prof. US, e-mail: slawomir.bukalski@usz.edu.pl.
2  Zob. D. Mącik, Rola postaw rodzicielskich w kształtowaniu wczesnych nieadaptacyjnych sche-

matów. Badania populacji nieklinicznej, „Polskie Forum Psychologiczne” (2018) 1, s. 201-215; 
zob. także P. Ulman, Społeczne i rodzinne uwarunkowania uzależnień u dzieci i młodzieży, 
„Fides et Ratio” (2011) 4, s. 74-86.
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mierzony sposób i bez wiedzy odbiorcy, stara się wywołać u tego ostatniego 
określone zachowania - manipuluje nim. Najwyższym stopniem manipulacji 
jest takie działanie manipulatora, w którym osoba manipulowana jest przeko-
nana że podjęła samodzielnie decyzję, gdy tymczasem jest to konsekwencja 
oddziaływań manipulatora. „Ludzie dają się manipulować, bo nie wiedzą, że 
są manipulowani”3. Wśród osób, które szczególnie aktywne są w manipulacyj-
nej działalności, należy widzieć przedstawicieli różnych sekt – grup kultowych. 
Sekty wskazują na własny język, pozwalający łatwo i skutecznie wymieniać ko-
munikaty. W rzeczywistości jest to zwykły przejaw manipulacji wewnątrz tych-
że grup oraz próby manipulowania potencjalnymi nowymi uczestnikami. Samo 
określenie „sekta” (łac. sequor – iść, podążać za kimś; lub secare – odcinać, 
oddzielać) nie jest jednoznaczne, stąd też bardziej adekwatnym określeniem jest 
pojęcie „grupa kultowa”, choć w literaturze pojęcia te używane są zamiennie. 
Opisowa definicja takiej grupy spełnia trzy następujące kryteria:

A)  werbowanie nowych członków do grupy dokonywane jest poprzez ma-
nipulację polegającą na zatajaniu istotnych informacji o grupie (o jej 
celach, zadaniach, założycielu, pochodzeniu, doktrynie, strukturze orga-
nizacyjnej);

B)  więź z obiektem kultu (szeroko rozumiany: kult Boga pojmowanego su-
biektywno-arbitralnie, kult człowieka, kult specyficznych praktyk, kult 
przedmiotów) wśród członków grupy ma charakter irracjonalny, często 
wręcz obsesyjny;

C)  konsekwencją pobytu w grupie są widoczne zagrożenia u nowego adep-
ta dla sfer jego życia: psychiczno-duchowej, fizycznej oraz społecznej4.

Podstawowe pytanie problemowe, które jawi się w powyższym kontekście 
brzmi: które postawy rodzicielskie i w jakim stopniu pozwalają młodemu czło-
wiekowi skutecznie bronić się przed manipulacyjną działalnością grup kulto-
wych?

Artykuł ukazuje kontekst rozważanego problemu zarówno od strony przed-
miotowej, jak też podmiotowej. Najpierw więc zaprezentowana zostanie istota 
mechanizmów manipulacyjnych, następnie przedstawiona zostanie cecha, jaką 
jest podatność na oddziaływania grup kultowych. Trzecia część artykułu to pre-
zentacja postaw rodzicielskich, które przyczyniają się do obniżania cechy, jaką 
jest podatność na manipulacyjne oddziaływania ze strony grup kultowych i tym 
samym ochrona adolescenta przed destrukcyjnym wpływem tychże grup.

3  J. Stelmach, Sztuka manipulacji, Warszawa 2018, s. 13.
4  Bardziej szczegółowe aspekty związane z niniejszą definicją zawarte są w S. Bukalski, Skala 

Podatności na Działania Grup Kultowych. Podręcznik, Szczecin 2011, s. 18-19.
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1. Istota działań manipulacyjnych

Manipulacyjne działania podejmowane przez różne grupy przedstawiane są 
w literaturze jako najbardziej charakterystyczne, najistotniejsze oraz wystarcza-
jące kryterium pozwalające uznać daną grupę za grupę kultową5. Pojęcie ma-
nipulacji bywa używane w kontekście medialnym (przekaz informacji), gene-
tycznym (osobą ludzką) oraz w kontekście sekt (grupy kultowe). W tym ostat-
nim przypadku w literaturze przedmiotu bardzo często używane jest pojęcie 
„psychomanipulacji”. Łacińskie określenie manus pellere oznacza dosłownie 
trzymać dłoń w czyjejś dłoni, mieć kogoś w ręce. Tadeusz Hanusek definiując 
pojęcie manipulacji wskazuje na kilka sfer ludzkiej egzystencji: „Każde, a więc 
werbalne, audialne, wizualne i inne oddziaływanie na psychikę człowieka lub 
grupy ludzi, które ma na celu poddanie przedmiotu oddziaływania maksymal-
nemu wpływowi i kontroli jego procesów myślowych i zachowań oraz prze-
kształcenie jego postawy i poglądów, zazwyczaj przy wykorzystaniu z jednej 
strony niewiedzy lub słabej orientacji tego przedmiotu w sferze światopoglą-
dowej lub innej, zaś z drugiej - jego obojętnego, bądź negatywnego stosun-
ku do społecznie akceptowanych wartości bądź do przedmiotów czy zjawisk 
w sferach codziennego życia”6. W działaniach manipulacyjnych widoczny jest 
wpływ na całego człowieka, czyli na jego sferę duchową, psychiczną oraz fi-
zyczną. W wyniku manipulacyjnego oddziaływania osoba jest zwykle przeko-
nana, że podjęła wolną decyzję o sposobie swojego postępowania w danej sytu-
acji. Abraham Maslow zauważa, że: „zbyt wielu ludzi nie decyduje o sobie lecz 
pozwala za siebie podejmować decyzje [...]. Ludzie ci są pionkami poruszanymi 
przez innych, a nie jednostkami samodzielnie działającymi, samookreślający-
mi się”7. Słowa te, odnoszone są do wymuszenia zachowań mających na celu 
podjęcie konkretnych decyzji z przekonaniem, że ta decyzja to wyraz własnej 
woli i własnego rozumu. Ten mechanizm jest uznawany za najwyższy poziom  
manipulacyjny8. 

5  Por. T. Alexiewicz, Psychomanipulacja w sektach, „Albo albo. Problemy psychologii i kultury. 
(Sekty i kulty)” (2001) 2, s. 139.

6  T. Hanausek, G. Mikrut, Sekty, pieniądze i władza, „Sekty i Fakty” (2001) 9, s. 11; por. także 
M. Szostak, Sekty destrukcyjne. Studium metodologiczno-kryminalistyczne, Zakamycze 2001, 
s. 305.

7  A.H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 227.
8  Por. R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1996, s. 51-60; por. 

także S. Bukalski, Manipulacyjny język w grupach kultowych, [w:] D. Krok, S. Pawiński [red.], 
Język przekazu religijnego, Opole 2006, s. 65-79; T. Witkowski, Psychomanipulacje, Wrocław 
2000, s. 82-91.
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Manipulacja może dotyczyć zachowań człowieka, jak również jego emo-
cji i sposobu myślenia9. Mówiąc o manipulacji trzeba mieć na uwadze, że jest 
to działanie świadome, w którym manipulator ukrywa zamierzone cele, aby 
osiągnąć jakiś korzystny dla siebie cel. Działania manipulacyjne prowadzą do 
zniewalania ludzkiego myślenia oraz ubezwłasnowolniania jednostki w róż-
nych aspektach życia. To poważne zagrożenie jest szczególnie niebezpieczne 
w odniesieniu do ludzi młodych. Osoby manipulowane ulegające oddziaływa-
niom grup kultowych są nieświadome tego, że kontakt został zainscenizowa-
ny i dokładnie wyreżyserowany. Wyrafinowane techniki kontroli umysłu, przy 
wykorzystaniu sprzyjających okoliczności choć zdają egzamin wobec każdego 
człowieka, to w relacji do człowieka młodego należy uznawać za wyjątkowo 
niebezpieczne zagrożenie. Do najpowszechniejszych technik manipulacyjnych 
należą: oferowanie przyjaźni i miłości, deklarowanie pomocy materialnej i du-
chowej zwłaszcza osobom z różnymi problemami, organizowanie kursów dla 
osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje, powiększenie lub zdobycie ka-
pitału, zwiększenie skuteczności działania, rozwój różnych sfer osobowości. 
Zasadniczo chodzi tu o „usługi” zgodne z potrzebami potencjalnego kandydata. 
Istotnym aspektem działań manipulacyjnych jest bazowanie na tym co jest na-
turalne dla człowieka10.

Najpowszechniejszym rodzajem manipulacji jest manipulacja słowem. 
Oczywiście, inaczej będzie ona wyglądać w indywidualnych relacjach inter-
personalnych, inaczej w grupach kultowych, a inaczej w masowym wpływie 
społecznym. Manipulacja w komunikowaniu przebiegać może na płaszczyźnie 
przekazu informacji (kłamstwa, oszustwa, świadome pomijanie pewnych tre-
ści, sugerowanie treści poprzez kolejność ich przedstawiania itp.) lub na płasz-
czyźnie emocjonalnej11. Grupy kultowe posługują się powszechnie manipulacją 
w obu wspomnianych powyżej płaszczyznach. Wskazanie powyższych kryte-
riów jest ważne także w kontekście uniknięcia pomyłki, by manipulację nie 
przypisać do działań wychowawczych, szkolnej edukacji, kościelnego naucza-
nia lub funkcjonowania grup w strukturach Kościoła.

Zniekształcanie języka początkowo może sprzyjać uzyskaniu poczucia by-
cia w elitarnej grupie i zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Z czasem jednak 
bardziej prawdopodobny jest niepokój, który swoje źródło może mieć w sztyw-
nym schematyzmie. Jean Abgrall zauważa, iż „dialektyczna technika stosowana 
przez sekty opiera się na powszechnym używaniu nonsensu, zarówno w języku 

  9  Por. M. Jankowska, Psychomanipulacja jako technika werbunku wykorzystywana przez sek-
ty oraz ich fasadowe organizacje, „Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy” (2012) 4,  
s. 161-174.

10  Por. M.T. Singer, J. Lalich, Sekten. Wie Menschen ihre Freiheit verlieren und wiedergewinnen 
können, Heidelberg 1997, s. 148-149.

11  Por. Z. Hanas, O różnych formach manipulacji człowiekiem, „Communio” (2000) 11, s. 55-67.
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jako systemie (w jego budowie i symbolice), jak i w poszczególnych słowach 
(w formie i treści)”12. Szczególnym mechanizmem manipulacyjnym jest do-
zowanie informacji lub całkowite trzymanie ich w tajemnicy. Mechanizm ten 
sprawia, iż potencjalny uczestnik grupy ma uniemożliwioną właściwą ocenę 
konkretnej sytuacji oraz swojego postępowania. Jedynym arbitrem zachowania 
staje się wówczas sam manipulator. Przywódcy grup bardzo często podsyca-
ją różne lęki wewnątrz grupy, bądź wobec potencjalnych uczestników grupy, 
z którymi mają kontakt. Podsycane lęki (np. poprzez upominanie, poprzez 
wzbudzanie winy, poprzez wzajemną kontrolę wypowiadanych zdań) doprowa-
dzają uczestników grupy wręcz do wzajemnego szpiegowania. Manipulacyjny 
język grup kultowych to zazwyczaj żargon przesycony fikcją, abstrakcją, osą-
dzający oraz stwarzający pozór elitarnego wybrania dla posługujących się nim. 
Skoro wypowiadane słowa są tym, co człowiek wcześniej pomyśli, to o języku 
grup kultowych można by powiedzieć „język nie-myślenia”. Język będący pod-
stawowym doświadczeniem każdego człowieka, pozwalając wyrażać zdolności 
człowieka do myślenia i przeżywania, w przypadku grup kultowych prowadzi 
zazwyczaj do ogromnego zawężenia i zubożenia wśród tych, którzy się nim 
posługują13.

2. Manipulacyjna podatność wieku młodzieńczego

W przeciwieństwie do manipulacyjnych oddziaływań grup kultowych 
(aspekt przedmiotowy), kolejny fragment ukazuje problematykę z perspekty-
wy młodego człowieka i jego psychospołecznych uwarunkowań (aspekt pod-
miotowy)14. Problem podatności osoby na manipulacyjne oddziaływania jest 
zagadnieniem złożonym. Wręcz niemożliwe jest zestawienie zamkniętego kata-
logu cech osoby, które czynią ją podatną na agitację sekt. Analizowane pojęcie 
podatności (ang. Vulnerability; niem. Anfälligkeit) jest pojęciem wieloznacz-
nym. Pojęcie to w zależności od kontekstu może mieć konotacje pozytywne, 
jak również negatywne. Negatywna konotacja wskazuje na cechę osoby słabej, 
biernej, zależnej, z małą odpornością, z łatwością na uszkodzenie15. Joan C. 
Ross i Michael D. Langone mówiąc o cechach młodego człowieka związanych 
z podatnością na oddziaływanie grup kultowych używają określenia „personal 

12  J. Abgrall, Sekty. Manipulacja psychologiczna, Gdańsk 2005, s. 141; zob. także S. Bukalski, 
Skala Podatności na…, s. 47-48.

13  Szerzej na temat manipulacji językowej zob. S. Bukalski, Manipulacyjny język w grupach kul-
towych, [w:] D. Krok [red.], S. Pawiński, Język przekazu religijnego, Opole 2006, s. 65-79.

14  Szerzej na temat uwarunkowań podatności młodego człowieka zob. S. Bukalski, Podatność 
młodzieży na…, s. 70-116.

15  Zob. A. Reber, Słownik psychologii, Warszawa 2000, s. 509.



212

Sławomir Bukalski

vulnerability”. Tym samym wskazują na cechę w kontekście negatywnym16. Po-
datność w kontekście niniejszego rozważania należy rozumieć jako predyspo-
zycję mającą charakter latentny, mogącą służyć do charakterystyki osoby i jej 
zachowań. Jest to pewna dyspozycja obejmująca obserwowalne zachowania, 
uczucia, myśli, motywy.

Psycholog społeczny Philip G. Zimbardo postawił tezę, iż w zmieniających 
się warunkach życia młodego człowieka, praktycznie każda osoba jest podatna 
na manipulacyjne oddziaływania grup kultowych17. Jednocześnie autor ten za-
znacza, że stopień podatności na wpływ sekt jest zróżnicowany. Odrzuca także 
pogląd z którego mogłoby wynikać, że grupy kultowe są zagrożeniem jedynie 
dla jakiejś małej grupy osób z zaburzoną osobowością. Wręcz przeciwnie, po-
datność na manipulacyjne oddziaływania jest czymś powszechnym i dotyczy 
szerokiej populacji w każdym społeczeństwie. Adherenci grup kultowych po-
chodzą bowiem ze wszystkich warstw społecznych, z różnych grup wiekowych, 
z rodzin patologicznych oraz z tzw. rodzin normalnych. „Potencjalni kandydaci 
pochodzą zarówno z rodzin normalnych i szczęśliwych, jak i z domów rozbi-
tych i przeżywających trudności”18. Powyższy pogląd jest potwierdzany w lite-
raturze przedmiotu także przez innych autorów. Z kolei Jean Ritchie podkreśla 
że „tylko chorzy umysłowo są odporni na agitację sekt. Członkami sekt zostaje 
się niezależnie od płci, pochodzenia, wieku”19.

Niemiecki znawca problematyki Andreas Schulze poszukując odpowiedzi na 
pytanie o cechy osoby podatnej wyraża przekonanie, że podatność na działania 
tych grup nie ma nic wspólnego z inteligencją, ze sposobem życia, stanem psy-
chicznym czy rozwojem społecznym. Różne sekty zainteresowane są różnymi 
typami ludzi, których mogą wykorzystać dla własnych interesów. Według tego 
autora podatność dotyczy jedynie określonych typów ludzi, którzy są atrakcyjni 
dla sekt20. Niemiecki Instytut Stosowanej Psychologii Głębi przedstawia trzy 
typy osób podatnych na działania sekt. Pierwszy z nich to typ A - Der sehnsüch-
tige Labil (chorobliwie niestabilny). Jest to człowiek z największą podatnością 
na manipulacje. Skłonność ta wynika z tęsknoty za bezpieczeństwem i klarow-
nością otaczającej rzeczywistości. Ludzie ci, z racji złych relacji z rodzicami 
we wczesnym dzieciństwie i z niezaspokojonej potrzeby bezpieczeństwa szu-
kają jej w późniejszym życiu. Człowiek, który odczuwa że ma za sobą nie-

16  J.C. Ross, M.D. Langone, Cultus. What Parents Should Know, New Jork 1988, s. 29.
17  P.G. Zimbardo, Jeder kann von einer Sekte verführt werden, „Psychologie heute” (1997) 11, s. 

34-37; zob. także S. Bukalski, Skala Podatności na…, s. 20.
18  P.T. Nowakowski, Sekty. Co każdy powinien wiedzieć, Tychy 1999, s. 28.
19  J. Ritchie, Tajemniczy świat sekt i kultów, Warszawa 1994, s. 14.
20  A. Schulze, Sekten. Die 5 Phasen der Indoktrination. Wo werben Sekten und welche Menschen 

werden Mitglieder?, München 1998; Institut für Angewandte Tiefenpsychologie, Sind Sie an-
fällig für Sekten?, http://sektenberatung.info/texte/12.pdf, (04.07.2019).
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szczęśliwe życie, tęskni za uzdrawiającą i zbawiającą nauką. Drugi typ osoby 
podatnej to tzw. typ B – Der anfällige Gegner (podatny antagonista). Ta grupa 
ludzi charakteryzuje się nieustanną skłonnością do udowadniania innym, że nie 
są podatni na wpływy sekt. Gotowi są angażować się w spory dotyczące tego 
właśnie tematu. Próbują wręcz udowadniać innym, że są odporni i niezależni. 
Natomiast trzeci typ osób podatnych, tzw. typ C – określany jako Der kritische 
Realist (krytyczny realista). Ta grupa ludzi należy do najbardziej odpornych na 
wpływy sekt, choć nie całkowicie wolnych od manipulacyjnego wpływu. Oso-
by te są gotowe sprawdzać wszystkie nowe informacje, które do nich docierają 
i mogłyby mieć określone konsekwencje życiowe21.

Podmiotowy aspekt powyższego zagadnienia może być uwarunkowany 
kryzysem zaufania do tradycyjnego systemu wartości, do panujących wzor-
ców życia, poczuciem wyobcowania, poczuciem sfrustrowania, bezradnością, 
osamotnieniem w domu, w szkole, w pracy, wyalienowaniem. Młodzi ludzie 
czujący, że są nieakceptowani, że nie są traktowani na serio, są rozczarowa-
ni technologicznym społeczeństwem, systemami wychowawczymi, przepisami 
i praktykami Kościoła, szukają najprostszych rozwiązań. W konsekwencji stają 
się stosunkowo łatwym „łupem” dla werbowników z różnych grup kultowych.

Bardzo interesujące studium na temat ofiar sekt destrukcyjnych prezen-
tuje Maciej Szostak. W swojej pracy autor zastanawia się, czy można mówić 
o swoistym przeznaczeniu do tego, aby stać się ofiarą sekt? Czy ofiary sekt de-
strukcyjnych posiadają jakieś specyficzne cechy, czy charakteryzują się jakimiś 
określonymi predyspozycjami? Autor powołując się na opinie psychologów, so-
cjologów, teologów i wiktymologów odpowiada pozytywnie na powyższe pyta-
nia. Wśród typowych uwarunkowań, które kształtowane są w długim procesie 
wychowawczym i mają związek z osobistą podatnością wylicza:
–  dzieci i młodzież, w szczególności z rodzin rozbitych, patologicznych, bez 

tzw. „życiowych perspektyw”;
–  tzw. „osoby poszukujące” – o nieukształtowanym systemie wartości;
–  osoby z zaburzeniami osobowości (neurotyzm, depresje, frustracje, psychozy, 

fobie);
–  osoby samotne, posiadające zwiększoną potrzebę tzw. „akceptacji społecz-

nej”;
–  osoby z podwyższonym progiem wrażliwości, z zaburzeniami samooceny, 

z zaburzeniami racjonalnej oceny rzeczywistości;
–  osoby religijne - „nadwrażliwe”22.

21  Institut für Angewandte Tiefenpsychologie, Sind Sie anfällig für Sekten?, http://sektenbera-
tung.info/texte/12.pdf, (04.07.2019).

22  Por. M. Szostak, Sekty destrukcyjne, s. 327-328; zob. także S. Bukalski, Skala Podatności 
na…, s. 23.
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Poczucie zagubienia, niepewności, brak więzi z rodzicami, potrzeba przyna-
leżności społecznej i religijnej, euforyczny nastrój, wewnętrzna pustka, potrze-
ba nowych przeżyć, chęć tworzenia jakichś wspólnot, potrzeba kultu wybranego 
mistrza to także typowe cechy młodego człowieka czyniące go podatnym na 
manipulacyjne działania. Niezaspokojone potrzeby wspólnoty i przynależności, 
transcendencji, poszukiwania sensu życia oraz słaby związek z Kościołem lub 
całkowity brak tego związku, mają silny związek z procesem wychowawczym 
realizowanym w domu rodzinnym.

Współczesna psychologia ukazuje człowieka nie tyle jako jednostkę z jej ce-
chami i właściwościami, lecz jako jednostkę w kontekście społecznym, w kon-
tekście grupy, która najmocniej na niego wpływa. Tą grupą jest rodzina, która 
powinna być najskuteczniejszą obroną przed sektami. Jednakże i ona przeżywa 
swoje kryzysy: rodziny rozbite, nieustabilizowane, patologiczne, z doświadcze-
niem wyobcowania, z brakiem właściwej opieki wychowawczej, miłości rodzi-
cielskiej, pozytywnej roli ojca jako osoby znaczącej w rodzinie. Niekorzyst-
ne wpływy środowiska rodzinnego w okresie dzieciństwa oraz w powstałych 
wówczas urazach i kompleksach zwiększają podatność młodego człowieka na 
manipulacyjne oddziaływania. Badania empiryczne potwierdzają, iż zwłaszcza 
aktualna sytuacja rodzinna oraz struktura rodzinna, mocno wyjaśniają nasile-
nie podatności na oddziaływania grup kultowych wśród młodzieży. Spośród 
wymiarów tej sfery najsilniejszy związek z podatnością mają: nieprawidłowa 
komunikacja rodzinna; nasilone negatywne postawy rodzicielskie (odrzucająca 
zwłaszcza ojca i wymagająca), niska postawa kochająca (zwłaszcza matki), na-
silony schematyzm działania i pesymizm życiowy, niska adaptacyjność rodziny. 
Powyższe wymiary życia rodzinnego najsilniej determinują podatność. Wśród 
osób wysoko podatnych, strukturę cech wyjaśniających przyczynowo podat-
ność, stanowią: brak wzajemnego zrozumienia; postawa odrzucająca matki oraz 
odgrywane role rodzinne, które mają jednak charakter patogenny. Predyktorami 
podatności są także niska umiejętność w radzeniu sobie z problemami rodzin-
nymi; niska empatia rodzinna; nasilone patogenne role rodzinne oraz trudności 
w zintegrowanym przeciwstawianiu się kryzysom. Rodzina widziana jest przez 
osoby wysoko podatne jako związek o niskiej funkcjonalności, wśród rodzi-
ców widoczne są częstsze konflikty. Osoby wysoko podatne wyrażają także 
pozytywną ocenę wobec działalności grup uznawanych powszechnie za sekty. 
Ważnym odkryciem jest fakt, iż podatność na oddziaływania grup kultowych 
wiąże się zdecydowanie mocniej z aktualną sytuacją rodzinną badanych osób, 
niż z postawami rodziców dotyczącymi przeszłości23.

23  S. Bukalski, Podatność młodzieży…, s. 181-196; por. także H. Bear, Jugendreligionen, [w:]  
H. Gasper [red.], J. Müller, F. Valentin, Lexikon der Sekten, Sondergruppen und Weltanschau-
ungen. Fakten, Hintergründe, Klärungen, Freiburg 1994, s. 542.
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Okres młodzieńczy charakteryzuje się specyficznymi prawami i zachowa-
niami. Kryzys młodzieńczy, konflikty potrzeb, zmienność nastrojów emocjonal-
nych przy jednoczesnej tendencji do idealizowania rzeczywistości zwiększają 
podatność na manipulacyjne oddziaływanie werbowników. Czymś naturalnym 
w tym okresie rozwojowym jest poszukiwanie nowych dróg i sposobów radze-
nia sobie. Grupy kultowe bardzo często zwracają się do młodzieńczego odczu-
cia alienacji, braku akceptacji tradycyjnych struktur społecznych, często posłu-
gują się młodzieńczym wizerunkiem, prezentując na zewnątrz witalność, pręż-
ność, otwartość, radykalizm. To wszystko sprawia, że właśnie ludzie młodzi są 
szczególnie narażeni na różne zagrożenia, w tym na aktywną działalność sekt24.

Nasilenie podatności na zwerbowanie ma silny związek z komunikacją 
w rodzinie. Wymienia się zwłaszcza zaburzone relacje z ojcem (subiektyw-
nie widziane przez młodzież lub obiektywnie istniejące), jak również fizyczny 
bądź psychiczny brak ojca. Tomasz Alexiewicz wypowiada się na powyższy 
temat w sposób bardzo zdecydowany: „jedynym elementem różniącym człon-
ków sekty od reszty populacji jest psychologiczna nieobecność ojca”25. Związek 
z ojcem, zależność psychiczna od ojca wzrasta wraz z procesem dojrzewania 
dziecka. Autorytet ojca, przekazywane przez niego informacje o otaczającej rze-
czywistości, o systemie norm postępowania mają istotne znaczenie dla rozwoju 
dziecka. Dla chłopców ojciec stanowi wzór osobowy, dla dziewcząt ojciec jest 
wzorem mężczyzny. Powyższa prawidłowość wydaje się być istotna w kon-
tekście grup kultowych, w których liderami są zasadniczo mężczyźni. Brak 
udziału ojca w wychowaniu powoduje określone psychologiczne następstwa: 
mogą pojawiać się zaburzenia identyfikacji płciowej, tendencje do działania 
z natychmiastową gratyfikacją, zewnętrzne umiejscowienie kontroli, niepokój, 
gorsze przystosowanie społeczne. „Można przypuszczać, że brak dostatecznego 
udziału ojca w wychowaniu jest jednym z czynników, który od strony psycho-
genetycznej mógłby wyjaśnić zjawisko ich bujnego rozwoju”26.

Zdecydowanie mniej informacji istnieje w literaturze przedmiotu, gdy uka-
zywany jest związek podatności na manipulacyjne oddziaływania grup kulto-
wych młodych ludzi i ich relacje z matką. Ewa Ziarek na podstawie badań em-
pirycznych stwierdza, że istnieją istotne związki statystyczne pomiędzy pozy-

24  Por. G. Klosinski, Psychokulte. Was Sekten für Jugendliche so attraktiv macht, München 1996, 
s. 19-20.

25  T. Alexiewicz, Wiara w pigułce, czyli sekty. Rozmowa o destrukcyjnych ruchach religijnych 
i parareligijnych, Poznań 1998, s. 15.

26  T. Doktór, Udział ojca w wychowaniu a uczestnictwo w ruchu parareligijnym, [w:] T. Doktór 
[red.], Ruchy pogranicza religii i nauki jako zjawisko socjopsychologiczne, t. 1, Warszawa 
1984, s. 49.
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tywną oceną bilansu życiowego matek a obrazem siebie i większą odpornością 
na psychomanipulację wśród ich nastoletnich córek27.

Wskazując na sytuację rodzinną jako na jeden z istotnych czynników uwa-
runkowań podatności młodego człowieka na oddziaływania grup kultowych 
należy podkreślić, że rodzicielskie systemy wychowawcze autorytarne oraz li-
beralne są tymi, które najbardziej przyczyniają się do kształtowania u dziec-
ka osobowości niedojrzałej. Surowa, nadmierna kontrola lub całkowity brak 
zainteresowania dzieckiem prowadzi do ukształtowania w późniejszym wieku 
rozwojowym postaw pełnych zależności, łatwości ulegania sugestiom, nieumie-
jętność odmowy, poczucie osamotnienia. Dużo korzystniejsze warunki rozwoju 
dojrzałej osobowości, a tym samym większą odporność na zachowania dewia-
cyjne (w tym uczestnictwo w grupach kultowych) daje demokratyczny system 
wychowawczy preferowany przez rodziców.

3. Postawy rodzicielskie 
zapobiegające wpływom grup kultowych

Psychologia podejmując problematykę postaw, wskazuje na tendencję do 
zachowania się w specyficzny sposób wobec drugiej osoby, jakiejś sytuacji lub 
problemu, czy też do konkretnego przedmiotu. Każda postawa zawiera w sobie 
trzy składniki: emocjonalny (uczuciowy), intelektualny (myślowy) oraz beha-
wioralny (konkretne zachowania). W oddziaływaniach wychowawczych za naj-
bardziej charakterystyczny i znaczący uznawany jest składnik emocjonalny. To 
ten składnik najmocniej wyznacza kierunek i charakter myślenia oraz działania 
rodziców. Poprzez postawę rodziców - macierzyńską lub ojcowską - dziecko 
uzyskuje z jednej strony wzorce dla swego późniejszego zachowania, z drugiej 
zaś strony kształtuje się jego wiara we własne siły i poczucie bezpieczeństwa. 
Przykład rodziców, różnorodne oddziaływania wynikające z toku codziennych 
czynności i ustosunkowań członków rodziny do siebie oraz do tychże czynno-
ści prowadzi dziecko do przyszłych dojrzałych zachowań psychospołecznych. 
Szczególną rolę w tych ustosunkowaniach rodziców do dziecka odgrywa wspo-
mniany już ładunek emocjonalny. Emocjonalne ustosunkowania rodziców wo-
bec dziecka przenikają także wszelkie oddziaływania wychowawcze i wywołują 
u dziecka reakcję w postaci specyficznego zachowania się28. Należy podkre-

27  E. Ziarek, Obraz siebie nastoletnich dziewcząt różnie oceniających bilans życiowy matek a ry-
zyko podatności na psychomanipulację, [w:] E. Narecka, E. Ziarek [red.], Psychomanipulacja 
a młodzież. Zjawisko - zagrożenie - pomoc, Lublin 2002, s. 17-26.

28  Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie i ich wpływ na osobowość dziecka, [w:] M. Ziemska 
[red.], Rodzina i dziecko Warszawa 1980, s. 156; por. także M. Ziemska, Postawy rodzicielskie 
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ślić, że rodzice wychowują dziecko przede wszystkim poprzez swoje postawy, 
w których mieszczą się zarówno postawy rodzicielskie, jak i wychowawcze. 
Relacje rodzinne a szczególnie postawy rodzicielskie stymulują kształtowanie 
się osobowości dziecka oraz wpływają jednoznacznie na jego zachowania, na 
jego funkcjonowanie w grupie społecznej, na jego samoocenę oraz na podej-
mowane życiowe decyzje. Prawidłowe postawy rodzicielskie jawią się także 
jako swoisty imperatyw we wszystkich działaniach profilaktycznych, rozumia-
nych jako tzw. profilaktyka pierwszorzędowa, czyli oddziaływania zmierzające 
do uodpornienia dziecka na jakiekolwiek zagrożenia w późniejszym życiu jako 
adolescent lub osoba dorosła.

Spośród właściwych postaw rodzicielskich na szczególną uwagę i wyróżnie-
nie zasługuje postawa akceptująca dziecko29, czyli przyjęcie go takim jakie ono 
jest. Akceptacja jego cech fizycznych, temperamentu, możliwości umysłowych, 
ale także ograniczeń i trudności. W sytuacjach nagannego zachowania ważne 
jest dawnie dziecku do zrozumienia, że jego zachowanie jest niewłaściwe, ale 
nie jest takim jego osoba. Ważna jest znajomość potrzeb dziecka i zaspokajanie 
ich. Rodzice dają dziecku poczucie bezpieczeństwa i zadowolenia z własne-
go istnienia. Akceptujący rodzice ujawniają przed dzieckiem swoje pozytywne 
nastawienie emocjonalne. Relacja z dzieckiem jest przyjemnością i daje rodzi-
com oraz dziecku zadowolenie. Jednocześnie rodzice poznają potrzeby dziecka 
i podejmują wysiłek, aby te potrzeby zaspokajać. Postawa rodzicielska akcep-
tująca poprzez danie dziecku poczucia bezpieczeństwa i zadowolenia pozwala 
najmocniej kształtować dojrzałe zachowania w okresie dorastania, także wobec 
analizowanych zagrożeń czyli manipulacyjnego oddziaływania różnych sekt.

Konsekwencją realizowanej przez rodziców postawy akceptacji w stosunku 
do dziecka jest ukształtowanie zdolności do nawiązywania trwałej więzi emo-
cjonalnej w wieku dorastania i dorosłości wobec innych osób. „Akceptacja ze 
strony rodziców, może dawać młodemu człowiekowi poczucie bezpieczeństwa, 
a jednocześnie odwagę w wyznaczaniu i realizacji celów”30. Dorastający, który 
doświadczał postawy akceptacji w dzieciństwie potrafi wyrażać własne uczucia, 
czuje się bezpiecznie, w relacjach interpersonalnych ujawnia dojrzałe przywią-
zanie do osób znaczących.

Postawa współdziałania z dzieckiem to druga z prawidłowych postaw ro-
dzicielskich. Świadczy ona o pozytywnym zaangażowaniu się i zainteresowa-
niu rodziców zabawą i pracą dziecka. W nawiązywaniu kontaktów z dzieckiem 

i ich wpływ na wychowanie, „Zagadnienia Wychowawcze w Aspekcie Zdrowia Psychicznego” 
(1972) 4, s. 23-30.

29  Typologia postaw rodzicielskich przyjęta w niniejszym artykule nawiązuje do teoretycznej 
koncepcji Marii Ziemskiej. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 59-67.

30  M. Sabaj-Sidur, Percepcja postaw rodzicielskich a nadzieja na sukces młodzieży, „Fides et 
Ratio” (2018) 2, s. 230.
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rodzice są aktywni. Nie ma tu miejsca na natarczywe działania, rodzice unikają 
tzw. wtrącania się. Rodzice dają do zrozumienia dziecku, że w każdej chwili 
może na nich liczyć31. Wykazują aktywność w nawiązywaniu kontaktu z dziec-
kiem, podejmują działania informujące i wyjaśniające. W ten sposób zasób wia-
domości u dziecka poszerza się. Ten intelektualny fundament prowadzi do zdo-
bywania wiedzy oraz szukania odpowiedzi na nurtujące pytania w późniejszym 
wieku. Rodzice znajdują przyjemność nie tylko we wspólnym wykonywaniu 
czynności, ale i we wzajemnej wymianie uwag, obserwacji i zdań.

Konsekwencją postawy współdziałania jest ufność dziecka wobec rodziców, 
chętne zwracanie się do nich po rady, wsparcie i ewentualnie szukanie pomocy. 
Własny wysiłek daje dziecku satysfakcję, jest ono zadowolone z własnej pracy. 
W okresie adolescencji jest w stanie skutecznie odróżnić działania manipulacyj-
ne ze strony innych osób od odpowiedzialnego współdziałania.

Kolejną prawidłową postawą rodziców jest dawanie dziecku właściwej 
swobody. Naturalnie musi to być swoboda stosowna do jego wieku. Dziecko 
przechodząc w kolejne fazy rozwoju coraz bardziej oddala się fizycznie od ro-
dziców, ale przy tym rozbudowuje się więź psychiczna. W miarę dorastania 
rodzice ufając dziecku, dają mu coraz szerszy zakres tychże swobód. W kon-
tekście własnych zachowań, rodzice potrafią zachować autorytet i pokierować 
dzieckiem w takim zakresie, w jakim jest to konieczne. Dbając o bezpieczeń-
stwo swojego dziecka i dając mu rozumną swobodę, potrafią być obiektywni 
w ocenie ryzyka32.

Konsekwencją powyższej postawy rodzicielskiej jest zdolność adolescenta 
do kontaktów z rówieśnikami, uspołecznienie, pewność siebie, łatwość przy-
stosowania do nowych sytuacji społecznych. W sytuacji zagrożenia ze strony 
manipulacyjnej działalności sekt młody człowiek potrafi prawidłowo reagować 
mając poczucie pewności siebie i trafności własnych decyzji.

Postawą rodziców szczególnie ważną w stosunku do dziecka jest uznawanie 
jego praw w rodzinie jako równych. Postawa ta wyraża się w przyjmowaniu 
odpowiedzialności za własne działania, ale i oczekiwanie takiego odpowiedzial-
nego oraz dojrzałego zachowania ze strony dziecka. W ten sposób rodzice wy-
rażają szacunek dla indywidualności dziecka. Podsuwając mu sugestie, robią to 
w sposób swobodny, nie formalny i nie wścibski czy dyktatorski. Dziecko wie 
czego może oczekiwać od rodziców i czego rodzice oczekują od niego. Warto 
podkreślić, że te oczekiwania są oczekiwaniami na miarę możliwości dziecka33. 
Poszanowanie indywidualnych praw dziecka przejawia się w taktownym postę-

31  Por. M. Przetacznik-Gierowska, Z. Włodarski, Psychologia wychowawcza, t. 2, Warszawa 
1994, s. 135.

32  Por. M. Ziemska, Postawy rodzicielskie, Warszawa 1973, s. 72.
33  Por. tamże, s. 72-73.
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powaniu z nim w sytuacjach codziennych. Uznawanie praw dziecka w rodzinie 
zawsze jest związane ze wzajemnym okazywaniem szacunku.

Konsekwencją doświadczonej postawy rodzicielskiej jest ukształtowana ce-
cha lojalności oraz gotowość do solidarności zarówno wobec innych członków 
rodziny, jak również wobec osób znaczących. Dorastający przejawia tendencje 
do własnej inicjatywy oraz aktywnie tworzy realistyczny obrazu samego siebie. 
Ta cecha z całą pewnością pozwala skutecznie rozróżniać manipulacyjne od-
działywania grup kultowych.

W kontekście postaw rodzicielskich i oddziaływań grup kultowych, szcze-
gólną rolę należy przypisać postawom ojców. Badania Mieczysława Plopy 
wskazują, że postawy ojców takie jak: rozumienie potrzeb dziecka (np. kontak-
tów z rówieśnikami), racjonalne rozwiązywanie przez nich zaistniałych sytuacji 
konfliktowych, zachowania opiekuńcze nacechowane dużym uczuciem wobec 
dzieci, troska o przyszłość, o wyniki w nauce, zadowolenie z osiągnięć dziecka, 
oraz spędzanie z dzieckiem wolnego czasu sprzyja ogólnemu rozwojowi dziec-
ka34. Zasadnicza rola ojca polega na trosce o właściwy i pełny rozwój dziecka. 
Najważniejszymi potrzebami dziecka, które należy zaspokoić, aby czuło się ko-
chane to potrzeba przynależności do kogoś, potrzeba bezpieczeństwa, czuło-
ści, opiekuńczości, szacunku, potrzeba bliskości i więzi35. Pozytywne relacje 
dziecka z rodzicami, właściwe więzi emocjonalne łączące członków rodziny 
oraz prawidłowe style wychowania, przyczyniają się do ukształtowania u dzie-
ci odpowiedniego systemu wartości i norm, właściwych sposobów zachowanie 
się, właściwego stosunku do Boga i drugiego człowieka. W konsekwencji po-
zwalają skuteczniej stawiać czoło manipulacyjnym działaniom grup kultowych.

Podejmowanie przez rodziców pozytywnych postaw w relacji do dzieci 
jest działaniem uodparniającym na manipulacyjne wpływy w wieku dorasta-
nia. W kontekście powyższych postaw rodzicielskich sprzyjających rozwojowi 
dziecka warto zauważyć także konkretne działania uodporniające na manipu-
lacje ze strony innych osób. Wśród tych działań jest promocja wartości zwią-
zanych z przygotowaniem do przyszłego, samodzielnego życia małżeńskiego 
i rodzinnego. Powinno się to dokonywać poprzez pomoc młodemu człowieko-
wi w kształtowaniu poczucia odpowiedzialności za swoje codzienne obowiązki, 
za swoje życie, za drugiego człowieka. W kontekście działań zapobiegawczych 
prowadzonych wśród rodziny należy dążyć do kształtowania w życiu młodego 
człowieka dojrzałości osobowej w zakresie takich kryteriów jak: realne poznanie 
świata, akceptacja siebie, postawa miłości, wewnętrzna integracja, sens życia, 

34  Por. M. Plopa, Psychologia rodziny: teoria i badania, Kraków 2005, s. 287.
35  Por. M. Ryś, Wychowanie do miłości, [w:] M. Ryś [red.], Autorytet prawdy. Wychowanie dzieci 

i młodzieży, Warszawa 2006, s. 166.
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hierarchia wartości, gotowość do poświęceń, twórczość w jakiejś dziedzinie36. 
Wychowanie w domu rodzinnym, które ma prowadzić do dojrzałości osobowej, 
nie może pomijać takich zachowań, w których ujawniają się wyrzeczenie, zdro-
wy osąd, panowanie nad sobą, kształtowanie realnej samooceny. W zależności 
od wieku dziecka niezbędna jest także mądra kontrola rodzicielska. „Kontrola 
rodzicielska jest istotnym czynnikiem oddziaływań profilaktycznych w zakresie 
podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych”37.

Istotnym aspektem związanym z kształtowaniem postawy dojrzałej, zapo-
biegającej oddziaływaniom manipulacyjnym jest pomoc młodzieży w porząd-
kowaniu świata wartości, pomoc w dokonywaniu hierarchizacji wyznawanych 
wartości. Wartości stanowią bowiem czynnik motywujący do aktywności de-
cyzyjnych człowieka, do jego działalności, funkcjonowania w społeczeństwie. 
Wartości odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu zachowania jednostki 
w kontekście przystosowania społecznego. W kontekście oddziaływania rodzi-
cielskiego ten aspekt działań zapobiegawczych jawi się wręcz jako niezbędny 
warunek dojrzałego rozwoju. Rodzicie bowiem jako osoby znaczące dla dziecka 
stanowią ważny punkt odniesienia w kształtowaniu świata wartości.

Kolejnym aspektem działań prewencyjnych dotyczącym obniżania poziomu 
podatności na działania grup kultowych jest skoncentrowanie się na wyjaśnia-
niu pojęć. Każde pojęcie zawiera w sobie wymiar konotacyjny i denotacyjny. 
Szczególnie ważne wydaje się być merytoryczne wyjaśnianie pojęć związanych 
z funkcjonowaniem grup kultowych, ich funkcjonowaniem i oddziaływaniem 
na młodego człowieka. Także i w tym aspekcie działania rodzicielskie (ich po-
stawy) mogą być wyjątkowo skuteczne. Chodzi o to, aby bardziej koncentrować 
się na wymiarze denotacyjnym pojęć i wyposażyć młodzież w wiedzę z zakresu 
zagrożeń jakie niosą grupy kultowe. Ważnym zagadnieniem jest przekazanie 
młodzieży rzetelnej wiedzy na temat zagrożeń ze strony sekt.

Zakończenie

Osiągnięcia współczesnej psychologii rozwojowej i klinicznej wskazują 
wyraźnie na istnienie mechanizmów psychologicznych, które wiążą różnego ro-
dzaju zachowania rodziców z zachowaniami dziecka. Właściwe postawy rodzi-
ców stymulują rozwój dziecka, pozwalają dziecku osiągać dojrzałość psycho-
społeczną i są tymi mechanizmami, które mogą najskuteczniej obniżać cechę 

36  Por. M. Ryś, Ku dojrzałości osobowej, [w:] K. Ostrowska, [red.], M. Ryś, Wychowanie do życia 
w rodzinie, Warszawa 1999, s. 22-39.

37  M. Przybysz-Zaremba, Kontrola rodzicielska a zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży, „Pe-
dagogika Społeczna” (2017) 4, s. 142.
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podatności dziecka na manipulacyjne oddziaływania grup kultowych. Rodzice 
stanowią dla dziecka wzorce osobowe. Dziecko identyfikując się z rodzicami 
przejmuje ich zachowania i postawy. Dzięki więzi uczuciowej, która najpełniej 
ujawnia się w pozytywnych postawach rodzicielskich dziecko internalizuje za-
sady wyznawane przez rodziców. Z czasem stają się one jego własnymi zasada-
mi38. Relacje z rodzicami poprzez postawy rodzicielskie pozwalają dziecku sku-
tecznie kształtować obraz własnego „ja”. Z kolei ten obraz wręcz determinuje 
funkcjonowanie w dorosłości: dojrzałe lub niedojrzałe.

Uwrażliwienie rodziców na konsekwencje ich postaw rodzicielskich i wy-
chowawczych wydaje się być wręcz niezbędnym działaniem zapobiegawczym 
przeciwko różnym zagrożeniom wobec dorastających dzieci. Postawy rodziców 
są jednym z ważniejszych elementów warunkujących zarówno dojrzałą oso-
bowość dziecka, jak również dojrzałe zachowania dzieci będące konsekwen-
cją wspomnianej osobowości. Wśród dojrzałych zachowań należy widzieć te 
zachowania, które pozwalają dziecku prawidłowo funkcjonować w relacjach 
interpersonalnych. Takim zachowaniem jest między innymi odporność na mani-
pulacyjne oddziaływania przedstawicieli różnych grup kultowych.

Aby wyciągnąć jednak bardziej precyzyjne wnioski dotyczące postaw ro-
dzicielskich oraz odporności dziecka na manipulację należałoby podjąć badania 
empiryczne w oparciu o liczniejszą reprezentację badanej młodzieży. W ewen-
tualnych badaniach empirycznych wskazane byłoby wyostrzyć kryteria przy-
porządkowujące do grup o określonych postawach rodzicielskich oraz określić 
kryteria wskazujące na uległość wobec manipulacji językowej.

38  Por. M. Sabaj-Sidur, Percepcja postaw rodzicielskich a nadzieja na sukces młodzieży, „Fides 
et Ratio” (2018) 2, s. 228.
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Streszczenie

Przedmiotem analizy niniejszego artykułu było ukazanie roli postaw rodzicielskich 
w minimalizowaniu podatności młodzieży na manipulacyjne oddziaływanie grup kulto-
wych (sekt).

W pierwszej części artykułu została przedstawiona problematyka związana z mani-
pulacyjnymi działaniami grup kultowych. Istota manipulacji sprowadza się do przejęcia 
kontroli jednej osoby nad drugą bez wiedzy i zgody tejże osoby. Powyższe zagadnienie 
to aspekt przedmiotowy analizowanej w artykule zależności.

Druga część artykułu ukazuje aspekt podmiotowy analizowanej zależności, czyli 
uwarunkowania podatności w okresie dorastania młodego człowieka.

Trzecia część artykułu to sugestie profilaktyczne związane z właściwymi postawa-
mi rodzicielskimi. Działaniami zapobiegawczymi są postawy rodziców: akceptująca, 
współdziałania z dzieckiem, właściwa swoboda oraz uznawanie praw dziecka. W kon-
tekście takich postaw możliwe jest skuteczniejsze promowanie właściwych systemów 
wychowawczych, dążenie do prawidłowego rozwoju moralnego oraz wzmacnianie tych 
cech osobowości, które prowadzą do kształtowania dojrzałej osobowości.

Dokonana analiza upoważnia do stwierdzenia, że preferowane przez rodziców po-
stawy mogą minimalizować podatność dorastających dzieci na manipulacyjne oddzia-
ływania.

Słowa kluczowe: dzieci, rodzice, grupy kultowe, manipulacyjne oddziaływanie

Abstract

Parental attitudes protecting children from the manipulative 
activity of cult groups

The subject of the analysis of this article is to present the role of parental attitudes in 
minimizing the vulnerability of the youth to manipulative effects of cult groups (sects). 

The first section of the article presents the issue related with manipulative actions of 
cult groups. The essence of manipulation is broken down to taking control of one person 
by another without the knowledge and consent of this individual. The above-mentioned 
issue is the subject aspect of the dependency analyzed in this article. 

The second part of the article presents the subject aspect of the analyzed depen-
dency, meaning the conditions of dependency during the growing-up period in a young 
man’s life. 
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The third part of the article contains preventive suggestions related with proper 
parental attitudes. Parental attitudes are preventive actions: one, which is accepting, of 
cooperation with the child, proper freedom and acknowledging the child’s rights. It is 
possible to promote proper upbringing systems in the context of such attitudes, as well 
as striving for proper moral development and strengthening the personal traits, which 
lead to developing a mature personality. 

The analysis entitles to a conclusion that the attitudes preferred by parents can mi-
nimize the vulnerability of growing children to manipulative effects.

Keywords: children, parents, cult groups, manipulative activity.
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Kraków

Zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju 
w celu zmniejszenia zużycia energii na przykładzie 
energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego

Wstęp

Instalacje wspomagające pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych 
dzięki swej efektywności i niskiej szkodliwości dla środowiska stają się po-
wszechnymi systemami infrastruktury budowlanej. Coraz większą popularność 
zyskują inteligentne budynki pasywne wraz z prosumenckimi podejściami or-
ganizacji wspólnot mieszkaniowych. Technologie inteligentnych domów (SHT) 
umożliwiają nowe sposoby użytkowania i zarządzania energią w przestrzeni 
domowej2. SHT pozwala obniżyć koszty użytkowania budynku pod względem 
energetycznym do minimum wykorzystania energii elektrycznej pozyskiwanej 
z elektrowni konwencjonalnych. Obecne rozwiązania systemów fotowoltaicz-
nych zapewniają już sporą niezależność energetyczną gospodarstw domowych 
pod względem wykorzystania energii w takim stopniu, że umożliwiają pokrycie 
dotychczasowego zapotrzebowania energetycznego pozyskiwanego ze źródeł 
konwencjonalnych tzw. czystą energią.

W niniejszym artykule zastosowano metodologię typową dla katolickiej 
nauki społecznej, uwzględniającą trzy etapy procesu badawczego: widzieć: 
dostrzec problematykę społeczno-gospodarczą, ocenić: zastosować zasady 
etyczno-społeczne, i działać: wskazać konkretne rozwiązania służące poprawie 
sytuacji problemowych3. Choć katolicką naukę społeczną ujmuje się w charak-
terystyce nauk teologicznych, to jednak w niniejszym opracowaniu problema-

1  Łukasz Marczak – ks. dr, adiunkt na UPJPII w Krakowie, e-mail: lukanm3@gmail.com; Roman 
Strzelczyk - przedsiębiorca, właściciel firmy Instalko, zajmuje się budownictwem od 1984 r., 
stosuje rozwiązania oparte na zastosowaniu źródeł energii odnawialnej w budownictwie wielo-
rodzinnym od 2010 r.

2  Por. R.J. Robles, K. Tai-hoon, Applications, Systems and Methods in Smart Home Technolo-
gy: A Review, „International Journal od Advanced Science and Technology“ 2 (2010), vol. 15,  
s. 37-47.

3  W. Piwowarski, ABC katolickiej nauki społecznej, Pelplin 1993, s. 29-32.
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tyka społeczna bardziej wymaga zastosowania autonomicznego modelu wska-
zującego na szczególne usytuowanie katolickiej nauki społecznej na polu nauk 
społecznych i humanistycznych4. Na ostatnim etapie badawczym dokonuje się 
egzemplifikacji zastosowania zasady zrównoważonego rozwoju na przykładzie 
działalności firmy Instalko. 

Celem opracowania jest ukazanie kontekstu zmiany społecznej polegają-
cej na zmniejszeniu udziału konwencjonalnych sposobów pozyskiwania ener-
gii przy zastosowaniu technologii Smart Home, której zaletą jest pozyskiwanie 
energii ze źródeł odnawialnych przy zużyciu jej w znacznym zakresie w miejscu 
wyprodukowania. Zaletą technologii Smart Home jest także redukcja zużycia 
energii. Z punktu widzenia ekonomicznego SHT pozwala zaoszczędzić koszty 
użytkowania energii, oraz – przy niskiej szkodliwości dla otoczenia środowisko-
wego – dysponować nią w sieci kilku podmiotów gospodarczych. Zastosowanie 
SHT uzasadnia zasada zrównoważonego rozwoju, która – łącząc współzależne 
czynniki występujące w obszarze społeczeństwa, gospodarki i ekologii – jed-
nocześnie zakłada realizację najbardziej efektywnych rozwiązań pozwalających 
pozyskiwać energię ze źródeł odnawialnych niwelując jej zużycie względem 
potrzeb ludzkich. 

1. Widzieć potrzebę. Oszczędność energetyczna 
w perspektywie wzrostu zużycia energii 

W obliczu długoterminowych strategii energetycznych państwa polskie-
go według prognoz Ministerstwa Energii zapotrzebowanie na energię w Pol-
sce w perspektywie najbliższych lat może wzrosnąć nawet o 25% w stosun-
ku do obecnego zużycia. W preferowanych stylach życia, tworzeniu potrzeb 
i ich realizacji w konsumpcji energii znaczącą rolę zaczyna odgrywać reguła 
użyteczności energetycznej będąca przejawem wdrażanych innowacji. W kon-
tekście podmiotów gospodarczych, które są w stanie pokryć zapotrzebowanie 
na moc elektryczną dzięki własnym surowcom i źródłom przy wykorzystaniu 
źródeł energii odnawialnej, istotnym wskaźnikiem realizacji oszczędności ener-
getycznej jest stopień zużycia energii. Tym bardziej znaczenie tego wskaźnika 
staje się przekonujące w realizowanych stylach życia, o ile podmioty gospodar-
cze są w stanie oszczędzać energię, którą same wytwarzają na pokrycie wła-
snych potrzeb. Częściowe zaspokojenie kosztów energetycznych z samodzielnej 
produkcji przy wykorzystaniu źródeł energii odnawialnej staje się czynnikiem 
motywującym do tego, by oszczędzać energię jednocześnie wyznaczając sobie 

4  P. Prüfer, Katolicka nauka społeczna a socjologia. Interdyscyplinarne sprzężenie, Zielona Góra 
2010, s. 87. 
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ambitne cele w realizowanych stylach życia5. Przy tym dążenie do stawania się 
samowystarczalnym pod względem energetycznym służy tworzeniu świadomo-
ści dot. wykorzystania możliwości środowiska naturalnego, które dotychczas 
dla człowieka nie stanowiło wartości ekonomicznej z tego względu, że brak 
odpowiedniej technologii uniemożliwiał wydobycie i zastosowanie w sektorach 
gospodarki tzw. czystej energii. Wykorzystanie innych źródeł energii niż te kon-
wencjonalne, użytkowanie innowacyjnych technologii monitorujących codzien-
ne praktyki społeczne, ułatwia redukcję zużycia energetycznego i staje się tym 
bardziej powszechne, o ile przynosi korzyść ekonomiczną. Wciąż pożytek zwią-
zany z wygodą, komfortem i bezpieczeństwem ograniczają realizację oszczęd-
ności w zarządzaniu energią domową6. Zastosowaniu energooszczędnych prak-
tyk społecznych staje na przeszkodzie nikły stopień użytkowania systemów mo-
nitorujących interakcje pomiędzy użytkownikami domu a jego otoczeniem tak, 
by zgodnie z aktywnością użytkowników system synchronizował odpowiednią 
ilość energii względem potrzeb ludzkich. W strategii energetycznej Polski prze-
widuje się, że wobec planów rozwoju rynków energii elektrycznej i budowy 
inteligentnych sieci do 2026 r. 80% gospodarstw domowych będzie korzystało 
z tzw. inteligentnych liczników7.

2. Ocenić etycznie. 
Wzrost wartości zasobów środowiska 

przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii

W użytkowaniu energii odnawialnej powstaje pytanie, co jest najbardziej 
znaczącym przedmiotem własności, od której uzależnia się zysk ekonomicz-
ny? Rzecz, pieniądz, uprawnienie czy wartość? To pozornie czysto teoretyczne 
pytanie z zakresu etyki społecznej niesie ze sobą znaczące konsekwencje prak-
tyczne, których końcowym celem jest pomnażanie kapitału przy zastosowaniu 
nowoczesnych technologii uwzględniających realizację celów ekologicznych8. 
Pozytywny wpływ na środowisko wynikający z zastosowania energii odnawial-
nej uzasadnia zasada zrównoważonego rozwoju, która w wymiarze mikrospo-
łecznym sprzyja poszukiwaniu optymalnych rozwiązań służących podnoszeniu 
standardu życia, a jednocześnie oszczędności ekonomicznej przy wykorzystaniu 

5  S. Tirado Herrero, L. Nicholls, Y. Strengers, Smart home technologies in everyday life: do they 
address key energy challenges in households, “Enviromnetal Sustainability” (2018), s. 65-70.

6  R. Ford, M. Pritoni, A. Sanguinetti, B. Karlin, Categories and functionality of smart home tech-
nology for energy management, “Building and Environment” 10 (2017) vol. 123, s. 543-554.

7  Ministerstwo Energii, Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, Warszawa 2018, s. 27.
8  J. Majka, Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Wrocław 1991, s. 148.
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zasobów środowiska, w tym źródeł energii odnawialnej. W perspektywie etycz-
nej to principium społeczne stoi na straży rozwoju całego człowieka i każde-
go człowieka ze względu na jego niezbywalną godność, która jest podstawową 
wartością życia społecznego. Tę nienaruszalną wartość chronią prawa człowie-
ka, których realizacja nie pozwala stawiać środków materialnych wraz ze śro-
dowiskiem naturalnym ponad godność osoby ludzkiej.

W wymiarze makrospołecznym niebagatelne znaczenie dla zasady zrów-
noważonego rozwoju ma tworzenie sieci powiązań podmiotów gospodarczych, 
które przy wzajemnej współpracy podejmą starania o niwelowanie dysproporcji 
rozwojowych przeznaczając część swoich zysków na tworzenie szans rozwojo-
wych dla grup społecznych, które zagrożone są marginalizacją ze względu na 
trudność w dostępie do najbardziej podstawowych środków służących rozwojo-
wi i zachowaniu życia na godnym człowieka poziomie. Przy realizacji zmiany 
społeczno-technologicznej określanej jako tzw. czwarta rewolucja przemysłowa 
marginalizowanie lub wykluczanie zacofanych w rozwoju obszarów czy mar-
ginalizowanie ubogich grup społecznych rodzi wiele dylematów natury etycz-
nej. Tym bardziej, gdy ludności zacofanych obszarów narzuca się przymuso-
we stosowanie (zakup) nowoczesnych technologii przez państwa wysoko roz- 
winięte. 

W perspektywie nowych technologii nieużytkowane dotychczas zasoby 
środowiska zyskały wartość gospodarczą, a wykorzystanie potencjału przyro-
dy zostało uzależnione w dużej mierze od: 1. zastosowania rozwiązań wyko-
rzystujących energię odnawialną i 2. praw do użytkowania tych technologii. 
W ostatecznym rozrachunku posiadanie technologii i korzystanie z niej sprowa-
dza się do dysponowania nią zgodnie z regułami sprawiedliwości wymiennej. 
W koncepcjach sprawiedliwości w przypadku użytkowania energii odnawialnej 
pojawia się pytanie o uprzednie prawo do udziału w dobrach środowiska. Moż-
liwość wykorzystania zasobów środowiska (udostępniania wyprodukowanej 
energii) sprowadza się do  prawa do własności ziemskiej, w której te zasoby są 
skumulowane lub w obrębie której występują. 

W przypadku prawa do własności ziemskiej udoskonalenie własności wią-
zanej z zastosowaniem nowoczesnych technologii odbywa się poprzez zawłasz-
czenie, czyli poprzez zdobycie uprawnienia do dysponowania energią w takim 
stopniu i w taki sposób, jakiego wymaga przystosowanie środowiska do użytko-
wania tego typu własności. W ostateczności własność powinna służyć rozwojo-
wi człowieka. W kontekście zastosowania technologii opartych na wykorzysta-
niu energii odnawialnej chodzi nie tylko o zmianę sposobów gospodarowania, 
ale głównie o przemianę zaopatrywania opinii publicznej na kwestie dot. sposo-
bów pozyskiwania energii i uskutecznienia procesów socjalizacyjnych (proce-
sów wdrożeniowych) w celu dysponowania nią. Użytkowanie dóbr środowiska 
w taki sposób, by przynosiły korzyść i w minimalnym stopniu degradowały 
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otoczenie środowiskowe, wymaga radykalnej zmiany stylu życia, w tym głów-
nie wzorów konsumpcyjnych i produkcyjnych.

W chrześcijańskim ujęciu własności: posiadanie, użytkowanie i dyspono-
wanie dobrami środowiska jest zapanowywaniem człowieka nad rzeczą. To 
górowanie człowieka nad środowiskiem i jego zasobami ma w ostateczności 
służebny charakter dla życia społecznego. Funkcją społeczną wymienionych 
typów własności skupionej w środowisku naturalnym (posiadanie, użytkowanie 
i dysponowanie) jest służba dobru wspólnemu, którego jakościowe rozszerzenie 
wyraża zasada zrównoważonego rozwoju9.

3. Działać zintegrowanie. 
Funkcje zasady zrównoważonego rozwoju 

w celu zmniejszenia zużycia energii. 
Smart Home Technology.

Potrzeba optymalizacji zużycia energii wskazuje na dwie funkcje zasady 
zrównoważonego rozwoju. Pierwszą jest korekta stylu życia polegająca na re-
dukcji zbędnych działań powodujących zużycie energii oraz stopniowa ewo-
lucja technologiczna rekonfigurująca wykorzystanie zasobów środowiskowych. 
Drugą jest łączenie działań w celu obniżenia kosztów zużycia energii w prze-
strzeni domowej przez zastosowanie termoizolacji, i jeśli to możliwe infrastruk-
turalnie, odsprzedania (rozliczenia) wyprodukowanej i zaoszczędzonej energii 
do sieci. Smart Home Technology dzięki systemom pomiaru i monitoringu zu-
życia energii pozwala optymalnie zarządzać gospodarstwem domowym według 
potrzeb jego użytkowników. Inteligentne sterowanie zużyciem energii cieplnej 
pozwala optymalnie regulować zużycie energii nie dopuszczając do nadmier-
nego przegrzania mieszkań lub ich wychłodzenia, stabilizując temperaturę we-
wnątrz domu względem występujących warunków panujących w otoczeniu śro-
dowiskowym.

Energooszczędny system ogrzewania w technologii Smart Home integro-
wany jest m. in. z systemami oświetlenia zasilanymi prądem elektrycznym pro-
dukowanym przy wykorzystaniu elektrowni fotowoltaicznych. W zależności od 
wielkości instalacji ustawa regulująca pozyskiwanie energii ze źródeł odnawial-
nych ustala koszty produkcji i odsprzedaży energii do sieci. Takim działaniom 
służy rozbudowa elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej (Smart Grid), 
której założeniem jest redukcja nieplanowanych przepływów energii i zdolność 
wymiany mocy pomiędzy podmiotami korzystającymi z możliwości rynków 

9  J. Majka, Jaka Polska? Węzłowe problemy katolickiej nauki społecznej, Wrocław 1991, s. 145.



230

ks. Łukasz Marczak, Roman Strzelczyk

energii10. W perspektywie makrospołecznej budowa jednolitego rynku energii 
jest skomplikowaną perspektywą pod względem infrastrukturalnym. Wymaga 
zaangażowania i wspólnego działania wielu podmiotów gospodarczych wyko-
rzystujących odnawialne zasoby środowiska. Wydaje się, że funkcjonowanie 
rynków energii będzie uzależnione od synchronizacji zużycia energii z występu-
jącymi potrzebami ludzkimi i uwarunkowaniami środowiskowymi. Tworzenie 
uwarunkowań w wymiarze makrospołecznym nie może się odbywać bez 
dostrzegania działań podmiotów gospodarczych w wymiarze mikrospołecznym. 

4. Myśleć globalnie, działać lokalnie. 
Mikrospołeczna egzemplifikacja 

czyli działalność firmy „Instalko”

Przykładem energooszczędnego budownictwa mieszkaniowego jest przed-
siębiorstwo Instalko, działające od 1984 r. na terenie gminy Międzyrzecz i oko-
lic. W zakresie społeczności lokalnych firma dotychczas wykonała blisko 500 
mieszkań w budynkach wielorodzinnych i 50 budynków jednorodzinnych. Wy-
konawstwo firmy Instalko opiera się głównie na zastosowaniu technologii ze 
skuteczną izolacją termiczną, zdolnością akumulacyjną energii cieplnej pozy-
skiwanej z elektrowni fotowoltaicznych, wspieranych odzyskiem energii ter-
micznej z powietrza. Funkcję izolatora i akumulatora ciepła wewnątrz domów 
budowanych przez Instalko pełnią ściany systemowe, składające się z dwuwar-
stwowej izolacji termicznej zamkniętej płytką klinkierową, żelbetu i perlitu. 
Systemy grzewcze tworzą elektryczne maty grzewcze firmy DEVI, których dy-
namikę pracy regulują automatyczne programatory montowane w poszczegól-
nych pomieszczeniach gospodarstwa domowego umożliwiając wykorzystanie 
taniej energii elektrycznej nocą. Ciepłą wodę uzyskuje się dzięki zastosowaniu 
pomp wodno-powietrznych.

Przy prowadzeniu inwestycji budowy budynku Centrum Duchowości Ma-
ryjnej w Rokitnie posiadającego parametry zbliżone do budynków pasywnych, 
firma Instalko zrealizowała budowę wysoko energooszczędnego układu dyna-
miczno-termicznego wykorzystującego źródła energii odnawialnej produkowa-
nej z powietrza, wilgoci, słońca i poświaty. Obniżenie kosztów utrzymania ener-
getycznego budynku opiera się przy tym na systemie produkcji ciepła wewnątrz 
budynku bez potrzeby zewnętrznej transmisji energii. Stąd układ dynamiczno-
-termiczny budynku jest w dużej mierze samowystarczalny poprzez konsump-
cję energii w miejscu jej wyprodukowania. Działanie takich układów opiera 
się na optymalnym wykorzystaniu uwarunkowań otoczenia środowiskowego 

10  Ministerstwo Energii, Polityka energetyczna Polski do 2040 roku, Warszawa 2018, s. 17.
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i zachodzących w nim procesów bez konieczności stosowania technologii trans-
misyjnych. Włączenie nowych rozwiązań technologicznych wykorzystujących 
dotychczas niewykorzystane pod względem ekonomicznym zasoby środowi-
skowe w dynamikę społeczno-gospodarczą stało się jedną z przyczyn wyłonie-
nia zasady zrównoważonego rozwoju i jej uzasadnienia w obszarze katolickiej 
nauki społecznej11. Względna samowystarczalność układu produkcyjno-prze-
twórczego i konsumpcyjnego w obszarze środowiskowym sprawia, że system 
sam produkuje energię elektryczną i przetwarza ją w „suchą” energię cieplną, 
wytwarzaną przy zastosowaniu mat DEVI, wtopionymi w posadzkę w jastrychu 
betonowym. Maty są wyizolowane termicznie od ziemi 30 cm. warstwą izolacji 
ze styroduru. System potrafi także przetworzyć energię elektryczną w energię 
cieplną produkowaną z wilgoci (transformator ciepła), a następnie przetransmi-
tować z magazynu ciepła na instalację odbiorczą w układzie wodnym. 

To tylko jedno z wielu szczegółowych zastosowań pozyskania energii z oto-
czenia środowiskowego umożliwiającego kumulowanie potencjału energetycz-
nego i użytkowanie go względem potrzeb ludzkich. Zasada zrównoważonego 
rozwoju mówi o włączaniu obszaru środowiskowego w zależności społeczno-
-gospodarcze i sprowadza się do poszukiwania optymalnych rozwiązań techno-
logicznych wykorzystujących zasoby środowiska tak, by służyły one zaspokaja-
niu potrzeb ludzkich i rozwojowi społecznemu. Technologie oparte na wykorzy-
staniu odnawialnych źródeł energii są dostateczną egzemplifikacją zastosowania 
zasady zrównoważonego rozwoju, która w ostateczności wskazuje na kierowa-
nie się w życiu społeczno-gospodarczym regułą użytecznego wykorzystywania 
otoczenia środowiskowego m.in. pod względem potrzeb energetycznych czło-
wieka. Zastosowany przez firmę Instalko system energetyczny gwarantuje wy-
soki poziom bezpieczeństwa energetycznego. Posiada trzy systemy produkcji 
prądu elektrycznego, tj. z sieci, agregatu i elektrowni fotowoltaicznej zainstalo-
wanej na dachu.   

Rezygnacja z tradycyjnych systemów grzewczych opartych na węglu i mi-
nimalizacja wykorzystania energii pozyskiwanej z elektrowni konwencjonal-
nych pozwoliła obniżać koszty energetyczne użytkowania gospodarstw domo-
wych do tego stopnia, że stały się one wysoko konkurencyjne pod względem 
ekonomicznym i jednocześnie pod względem ekologicznym mniej szkodliwe 
dla otoczenia środowiskowego. W ten sposób w perspektywie zasady zrówno-
ważonego rozwoju działanie społeczne jest motywowane czynnikiem ekono-
micznym, bowiem koszty utrzymania energetycznego domu znacząco obniżają 
się w porównaniu do dotychczas stosowanych systemów grzewczych. Efektem 
finalnym tej zależności społeczno-gospodarczej stała się mniejsza szkodliwość 

11  Por. S. Fel, Ł. Marczak, Powstanie i status zasady zrównoważonego rozwoju, „Roczniki Nauk 
Społecznych” 44 (2016) nr 2, s. 185-205.
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dla środowiska, głównie w sensie redukcji źródeł pyłów powstających przy spa-
laniu węgla i drewna w domowych piecach i kotłach. Technologia grzewcza 
stosowana przez firmę Instalko w ostateczności wyklucza funkcjonowanie ko-
tłowni i transmisję ciepła przy użyciu wody.

5. Kierunki rozwoju w budownictwie wielorodzinnym

W związku ze zrealizowanymi przez firmę Instalko inwestycjami, w któ-
rych wykorzystano kilka różnych źródeł energii odnawialnej, w kontekście 
polskiego społeczeństwa na podstawie zyskanego doświadczenia pozytywnie 
została zweryfikowana hipoteza mówiąca o stopniu skuteczności funkcjono-
wania zaproponowanej przez firmę Instalko technologii grzewczej. W dłu-
goterminowej perspektywie działalności przedsiębiorstwa okazuje się, że bu-
dynki charakteryzujące się zapotrzebowaniem energetycznym w przedziale 
10-20 kWh/m2 są z jednej strony ekonomiczne w utrzymaniu, z drugiej strony 
ich użytkowanie w niewielkim stopniu wpływa na pogorszenie się stanu 
środowiska. Upowszechnienie technologii izolacyjno-akumulujących energię 
pozyskiwaną ze źródeł odnawialnych wymaga determinacji w ich zastosowaniu. 
Już na podstawie jednopokoleniowego doświadczenia przedsiębiorstwa daje się 
zauważyć skuteczność technologii opartych na źródłach energii odnawialnej, 
czego przykładem jest użyteczność, a przede wszystkim energooszczędność 
powstałych budynków. Interesujące byłyby badania społeczne mające na celu 
ustalenie stopnia zadowolenia mieszkańców z wykorzystywanych przez z nich 
powierzchni mieszkalnych tak, by realnie przy zastosowaniu metodologii badań 
jakościowych stwierdzić skuteczność technologii grzewczej zastosowanej 
w tego typu budownictwie. Jest to jednak perspektywa osobnych badań, 
czasochłonnych i zakrojonych na szeroką skalę.

Zakończenie

Przy obecnym tempie rozwoju technologicznego w uwarunkowaniach kli-
matu umiarkowanego, jaki występuje w Polsce, świadomość społeczna o całko-
witym pokryciu potrzeb cieplnych pojedynczego domu lub grupy odbiorców tyl-
ko przy użyciu elektrowni fotowoltaicznych lub/i pomp ciepła albo innych OZE 
jest bardzo niska12. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii wciąż utrudnia 
przekonanie lub nawet uprzedzenie o wysokich kosztach takich inwestycji i dłu-

12  Z. Bagieński, Ł. Amanowicz, Ciepłownictwo. Projektowanie kotłowni i ciepłowni, Poznań 
2018, s. 22.
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gim czasie ich zwrotu. Jednak modernizacja infrastruktury elektroenergetycz-
nej i wzrost znaczenia użyteczności energetycznej nadaje towarowi jakim jest 
energia coraz większe znaczenie. Będzie ono wzrastać wraz z funkcjonowaniem 
rynków energii i upowszechnianiem innowacyjnych technologii związanych ze 
Smart Home Technology. Coraz powszechniejsze zastosowanie odnawialnych 
źródeł energii wpływa także na zmianę znaczenia zasobów środowiska przyrod-
niczego pod względem gospodarczym, bowiem bez odpowiednich rozwiązań 
technologicznych dotychczas nieużyteczne walory środowiskowe nie przynosiły 
żadnego zysku ekonomicznego.

Przy transformacji społeczno-energetycznej i korelacji systemów społecz-
nych, gospodarczych i ekologicznych system zasad etyczno-społecznych wraz 
z zasadą zrównoważonego rozwoju służy odpowiedniemu wartościowaniu ka-
tegorii życia społecznego. Przy uwzględnieniu odpowiednio dobranych, kon-
kretnych wskaźników z obszaru społeczno-gospodarczego, zastosowanie zasady 
zrównoważonego rozwoju może służyć badaniu energooszczędności przy jed-
noczesnej, pełnej realizacji potrzeb we wszystkich wymiarach ludzkiego życia.

Streszczenie

Artykuł przedstawia praktyczne zastosowanie zasady zrównoważonego rozwoju 
w budownictwie wielomieszkaniowym. W oparciu o metodologię typową dla katolic-
kiej nauki społecznej prezentuje się energooszczędne budownictwo, którego zaletą są 
niskie koszty eksploatacji energii wynikające z jej zużycia w miejscu wyprodukowania. 
Społeczny aspekt zrównoważonego rozwoju w perspektywie Smart Home pozwala ba-
dać: z jednej strony użyteczność energooszczędnych technologii, z drugiej strony zakres 
energochłonności budynków mieszkalnych, których utrzymanie  zależy od technologii 
termoizolacyjnych i uwarunkowań środowiska naturalnego.   

Słowa kluczowe: katolicka nauka społeczna, etyka środowiskowa, zasada zrównowa-
żonego rozwoju, Smart Home, energia odnawialna.

Abstract

Application of the sustainable development principle 
to reduce energy consumption on the example 

of energy-saving housing 

The article presents the practical application of the sustainable development prin-
ciple in multi-apartment housing. Based on the methodology typical of Catholic social 
teaching, energy-efficient construction is presented, with the advantage of low energy 
exploitation costs resulting from its consumption at the place of production. The social 
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aspect of sustainable development in the perspective of Smart Home allows you to 
study: on the one hand the usefulness of energy-saving technologies, on the other hand 
the range of energy consumption of residential buildings, the maintenance of which 
depends on thermal insulation technologies and environmental conditions. 

Keywords: Catholic social teaching, environmental ethics, the principle of sustainable 
development, Smart Home, renewable energy.
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Skuteczna edukacja religijna 
jako narzędzie aksjonormatywne

Wstęp

Jak wielkim przeobrażeniem ulega przestrzeń naszego życia przekonują fak-
ty i dane statystyczne oraz potoczna obserwacja rzeczywistości. Niepokój budzi 
fakt, iż wspomniane przemiany rodzą mnogość problemów i dylematów aksjo-
logicznych. Zagrożenia te mają bezpośredni wpływ na kształtowane w szkołach 
kolejne pokolenia dzieci i młodzieży2. To dlatego do zadań nauczycieli, peda-
gogów i katechetów należy adekwatne reagowanie na zmieniające się dzieciń-
stwo i okres adolescencji oraz na zmiany w hierarchii wartości społeczeństwa.  
Pedagogika będąca nauką pragmatyczną jest więc ze swej natury kontekstualna 
i dlatego naglącym wydaje się poszukiwanie odpowiedzi na pytanie: na czym 
polega skuteczna edukacja? Można by pytać dalej na czym polega skuteczna 
edukacja religijna?  Na ile sensu stricto religijne procesy poznawcze oraz ich 
jakość wpływają na wieloaspektowo pojmowany rozwój czy wychowanie isto-
towo związane z wartościami i wartościowaniem? 

Pierwszy problem wynikający z tak sformułowanych pytań pojawia się już 
przy próbie zdefiniowania skuteczności. Bowiem czego oczekiwać należy od 
edukacji skutecznej? Więcej, jakie powinny być implikacje skutecznej eduka-
cji religijnej? Upraszczając i konkludując stwierdzić należy, że tak pojmowa-
na edukacja ma doprowadzić do nauczenia się. Z pozoru stwierdzenie epatuje 
oczywistością. Jednak gdyby  przyjąć je powszechnie, to zapewne każdy proces 
nauczania kończyłby się sukcesem. Podkreślić jednocześnie należy, że w przy-
padku edukacji religijnej faktor poznawczy to jedno, a postawy, które ma kształ-
tować to drugie. Skuteczna edukacja religijna3 posiada funkcję wychowawczą 

1  Dominika Muńko – mgr lic., Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Katedra  
Teologii praktycznej, email: dominika.munko@usz.edu.pl

2  Por., K. Dobrenko, Adolescencja jako czas przejmowania inicjatywy za własny rozwój, [w:]  
E. Sokołowska [red.], Psychologia wspierania rozwoju i kształcenia, Warszawa 2013,  
s. 132-146.

3  Zob. H. Słotwińska, W poszukiwaniu nowych metod katechetycznych 2006, Lublin 2006.
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i formującą, zatem jej efektywność w warstwie formacji intelektualnej, powinna 
znaleźć przełożenie   na efektywność w  podejmowaniu wielorakich prób prze-
łamania powszechnego kryzysu aksjonormatywnego.

Celem artykułu jest prezentacja wybranych innowacyjnych metod mających 
sprzyjać edukacji skutecznej oraz zasygnalizowanie możliwości i sposobów ich 
zastosowania w pracy nauczyciela, edukatora, katechety. Tym bardziej, że wie-
dza o procesie nauczania nie zawsze znajduje przełożenie na praktykę peda-
gogiczną. Wielu nauczycieli dysponuje wiedzą psychologiczną na temat funk-
cjonowania pamięci i przebiegu procesu uczenia się, ale nie zawsze stosuje je 
w praktyce. Rozdźwięk pomiędzy wiedzą a praktyką ma niekorzystne konotacje 
dla efektywności procesu przekazywania wiedzy.

1. Edukacja religijna

Edukacja religijna wyznacza i definiuje istotną dziedzinę wychowania oraz 
przedmiot badań w ramach pedagogiki ogólnej i teorii wychowania4. Pedagogi-
ka religii jest teorią procesu religijnego nauczania i wychowania, zorientowaną 
aksjologicznie oraz prakseologicznie. Co więcej, podkreśla ona udział religii 
w kształtowaniu człowieka koherentnego, zintegrowanego i ukierunkowanego 
na nierelatywne wartości. Pomaga ona odnaleźć sens życia, występuje bowiem 
jako czynnik w swoisty sposób eksplikujący obraz świata oraz korespondujący  
z jednymi z najistotniejszych potrzeb człowieka, tj. potrzebą sensu życia i po-
trzebą transcendencji. Tak więc religia w sobie tylko właściwy sposób aksjo-
logicznie porządkuje ustosunkowanie się człowieka do świata, rzeczy i ludzi, 
z nim samym włącznie5. 

Poszukując satysfakcjonujących odpowiedzi na pytania o skuteczność edu-
kacji, nie sposób nie nawiązać do innowacyjnych metod nauczania6. Wydaje się 
bowiem, iż współcześnie bardziej niż kiedykolwiek dotąd, powinno się dążyć 
do rozwijania wszystkich właściwości kory mózgowej oraz mechanizmów per-
cepcyjnych mózgu7, także a może przede wszystkim  w kontekście edukacji 
religijnej, której to potencjał może znacząco przychylić się do przełamania kry-
zysu wartości. Według T. Buzana narzędziem do zrozumienia obecnej sytuacji 
oraz wyznaczenia realistycznej wizji przyszłości pozostaje niezmiennie czynnik 

4  Zob. A. Kiciński [red.], Korelacja nauki religii katolickiej z edukacją szkolną, Lublin 2011.
5  Por. M. Zając [red.], Katecheza w szkole współczesnej, Lublin 2010.
6  Proponowane w artykule metody innowacji pedagogicznych, tj. przyspieszone czytanie ze zro-

zumieniem, notowanie nieliniowe oraz techniki pamięciowe wspierają naturalne procesy ucze-
nia się, umożliwiając każdemu uczniowi indywidualny rozwój.

7  Por. T. Buzan, Rusz głową, Warszawa 2014, s. 266-267. 
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kognitywny8. Wielokierunkowe i synergiczne myślenie, w tym także to religij-
ne, konstytuuje nadzieję na lepszą przyszłość9.

2. Innowacje pedagogiczne

Wspominane innowacje dydaktyczne wpisują się w coraz powszechniej-
szą świadomość, iż intelekt stanowi fundamentalny kapitał ludzki10, zarówno 
w kontekście jednostkowym jak i społecznościowym. Człowiek biegły intelek-
tualnie potrafi zaktywizować wielopoziomowe myślenie synergiczne, tym sa-
mym tworząc nowe niezliczone schematy i paradygmaty rozumowania. Tak ro-
zumianą swobodę intelektualną mogą i powinny konstytuować narzędzia takie 
jak: techniki pamięciowe, notowanie nieliniowe oraz szybkie czytanie ze zrozu-
mieniem. Tworzą one automatyczną, dynamiczną oraz samonapędzająca się spi-
ralę sprzężenia zwrotnego, ilustrującą i charakteryzującą wrodzone właściwości 
mózgu11. Co więcej, wyznaczają one płaszczyznę myślenia wielokierunkowego, 
implikującego tym samym nie tylko zwiększenie wydajności intelektualnej, ale 
także efektywności procesu uczenia się. Religijne myślenie wielokierunkowe 
wspomaga wszystkie rodzaje aktywności intelektualnej12. Znajomość technik 
szybkiego czytania, mnemotechnik czy notowania nielinearnego13, zwiększa 
możliwości percepcyjne jednostek, podnosząc ich ogólną wydajność intelektu-
alną. Implementacja wymienionych narzędzi do edukacji religijnej, wzmocni 
jej funkcję wspomagającą rozwój. Co więcej, właściwe kształtowanie myślenia 
religijnego ma wyjątkowe znaczenie w tworzeniu przestrzeni i płaszczyzny dia-
logu inter- oraz intrapersonalnego, międzykulturowego czy ponadkonfesyjnego. 
Nie sposób zatem przecenić tak ważkiego aspektu w edukacji religijnej, która 
oprócz waloru stricte kognitywnego, zawiera równie istotny: wychowawczy, 
kształtujący postawy oraz determinujący ich jakość. Świadome stymulowanie 
pamięci i/lub kreatywności poprzez mindmapping, techniki pamięciowe czy 
szybkie czytanie, zawsze wpływa także na druga funkcję. 

Dotychczas na międzynarodowej arenie naukowej podejmowano badania 
dotyczące skuteczności szybkiego czytania, technik pamięciowych czy mind 
mappingu. Czołowym badaczem eksplorującym wspomniane obszary jest Tony 

  8  Por. T. Buzan, tamże, s. 3-20.
  9  Por. T. Buzan, Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne, Łódź 2003,  

s. 272.
10  T. Buzan, Brain Power for Kinds, New York 1991, s. 20-25.
11  Por. tamże, s. 266.
12  Por. T. Buzan, Brain Training, New York 2010, s. 50-85.
13  Por. N. Minge, K. Minge, Techniki samorozwoju, czyli jak lepiej zapamiętywać i uczyć  

się szybciej, Warszawa 2012, s. 21-29.
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Buzan. Liczba jego publikacji książkowych jest imponująca – ponad 82 po-
zycje. Wszystkie dotyczą efektywnej pracy intelektualnej. Na gruncie polskim 
nie ma naukowców zgłębiającym kogniwistykę w aspekcie wykorzystywania 
wspomnianych narzędzi. Na rynku wydawniczym dostępne są książki popular-
nonaukowe najczęściej w formie poradników lub podręczników do trenowania 
poszczególnych umiejętności.

Co więcej, nikt dotychczas nie podjął prób implementacji technik szybkiego 
czytania, mnemotechnik i notowania nieliniowego do edukacji religijnej. Nikt 
także nie zbadał zależności pomiędzy wykorzystywaniem tego rodzaju innowa-
cyjnych narzędzi dydaktycznych  a efektywnością nauczania treści o charakte-
rze religijnym. Podejmowane są w literaturze naukowej kwestie metod aktywi-
zacyjnych oraz ich wpływu na efektywność kształcenia. Jednak innowacyjne 
techniki będące w obszarze zainteresowań omawianego projektu stanowią istot-
ną lukę w pedagogice religii. Brak badań w tym obszarze jest przyczynkiem do 
podjęcia zagadnienia. Na gruncie polskiej dydaktyki i metodyki, także tej doty-
czącej obszaru nauczania religijnego, nie korzysta się z innowacyjnych technik 
typu: szybkie czytanie, notowanie nielinearne14 czy mnemotechniki. Stąd ich 
pionierskość. Nowatorskość badań wynika także z samego faktu istnienia luki 
badawczej oraz charakteru eksplorowanych technik nauczania, wykorzystują-
cych neuropsychologiczną wiedzę na temat procesów uczenia się. Słusznym 
wydaje się postulat, że przygotowane programy edukacyjne zogniskowany być 
powinny na kształtowaniu umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, wyszu-
kiwaniu i korzystaniu z informacji, przy jednoczesnym efektywnym ich zapa-
miętywaniu i przetwarzaniu. Dzięki temu stworzą one przestrzeń dla wszech-
stronnego rozwoju procesów poznawczych, akceleracji rozwoju percepcyjności 
poprzez wzmożony trening koncentracji uwagi, pamięci wzrokowej i słucho-
wej. Z uwagi na obszar nauczania i kształtowania myślenia religijnego podjęte 
wysiłki z pewnością przyczynią się  także do przybliżania wartości etycznych, 
moralnych oraz postaw pro społecznych. 

Zalewa nas mnogość przygnębiających informacji o stanie globalnej eko-
nomii, środowiska naturalnego i polityki. Do tego kanonu dodałabym jeszcze 
te dotyczące stanu ludzkiego ducha i kryzysu wartości. Wydaje się, że narzę-
dziem do zrozumienia obecnej sytuacji oraz wyznaczenia realistycznej wizji 
przyszłości pozostaje niezmiennie czynnik kognitywny. Okazuje się, że to nie 
faktor ekonomiczny, polityczny, czy nawet psychologiczny. Funkcje poznawcze 
mózgu, których moc, może i powinna być multiplikowana przez wspominane 

14  W podręcznikach do nauki języka angielskiego wyd. Pearson i Oxford sporadycznie pojawiają 
się mapy myśli w formie gotowych schematów do uzupełnienia przez ucznia. Brak tam jednak 
teoretycznego komentarza, który umożliwiałby poznanie techniki wykonywania tego rodzaju 
notatek oraz przyczynił się do rozbudzenia motywacji wewnętrznej, skłaniającej do wykorzy-
stywania jej także w innych obszarach wiedzy.
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innowacyjne narzędzia, a także wielokierunkowe i synergiczny myślenie, w tym 
także to religijne, może konstytuować nadzieję na lepszą przyszłość15.

Implementowanie do edukacji religijnej: przyspieszonego czytania, mne-
motechnik czy notowania nieliniowego może mieć daleko idące reperkusje. Po 
pierwsze wpiszą się one  w perspektywę  rewolucji intelektualnej zataczającej 
coraz szersze kręgi. Osoby, które zapoznają się teoretycznie i praktycznie z wy-
mienionymi technikami, otrzymają szansę zrozumienia natury swej inteligencji, 
a tym samym wspierania jej wszechstronnego rozwoju, co wpisuje się w coraz 
powszechniejszą świadomość, iż intelekt stanowi fundamentalny i główny ka-
pitał ludzki, zarówno w kontekście jednostkowym jak i społecznościowym. Jak 
podkreśla T. Buzan człowiek biegły intelektualnie potrafi zaaktywizować wielo-
poziomowe myślenie synergiczne, tym samym tworząc nowe niezliczone sche-
maty i paradygmaty rozumowania. Tak rozumianą swobodę intelektualną mogą 
i powinny konstytuować narzędzia takie jak: techniki pamięciowe, notowanie 
nieliniowe oraz szybkie czytanie ze zrozumieniem. One to bowiem tworzą auto-
matyczną, dynamiczną oraz samonapędzająca się spiralę sprzężenia zwrotnego, 
ilustrującą ale też i charakteryzującą wrodzone właściwości mózgu16. 

Ponadto, z psychologicznego i pedagogicznego punktu widzenia, stwierdze-
nie że skuteczna edukacja prowadzi do nauczenia się, można następująco spara-
frazować: skuteczna edukacja doprowadza do memoryzacji nowych informacji, 
z drugiej – umożliwia ich późniejsze przypominanie. Pamiętanie, czyli maga-
zynowanie ich w pamięci, nie jest tożsame z potencjalnością do przypominania 
ich sobie. 

To dlatego właśnie dezyderat o edukację skuteczną, czyli taką która prowa-
dzi do zapamiętania nowych informacji i ułatwia późniejsze ich sobie przypomi-
nanie, opierają się na wynikach badań psychologicznych17 oraz neurobiologicz-
nych nad procesami  pamięci i uczenia się. Skuteczna edukacja, także religijna 
możliwa jest tylko wtedy, gdy uwzględnia się wnioski płynące z rezultatów 
tychże badań oraz aktualizowane metody zarówno nauczania jak i uczenia się. 

Co więcej wyznaczają one płaszczyznę wmyślenia wielokierunkowego, im-
plikującego tym samym nie tylko zwiększenie wydajności intelektualnej, ale 
także efektywności procesu uczenia się. Myślenie wielokierunkowe wspomaga 
wszystkie rodzaje aktywności intelektualnej18. 

Człowiek sprawny intelektualnie w sposób świadomy korzysta z zasobów 
pamięci oraz kreatywności. Pamięć bowiem służy odtworzeniu przeszłości w te-

15  T. Buzan, Mapy twoich myśli. Mindmapping, czyli notowanie interaktywne, Łódź 2003, s. 272.
16  Por. tamże, s. 266.
17  Zob. J. Anderson, Uczenie się i pamięć. Integracja zagadnień, Warszawa 1998.
18  Por. T. Buzan, The Brain Book, New York 1993, s. 15-40.
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raźniejszości, a kreatywność rzutuje analogiczną konstrukcję umysłową z teraź-
niejszości w przyszłości19. 

Wydaje się, że współcześnie bardziej, niż kiedykolwiek dotychczas, nale-
ży dążyć do rozwijanie wszystkich właściwości kory mózgowej oraz mecha-
nizmów percepcyjnych mózgu20, także a może przede wszystkim w kontekście 
edukacji religijnej, której to potencjał może znacząco przychylić się do przeła-
mania kryzysu wartości. 

Co więcej, jednostki wykorzystujące naturalne, synergetyczne zdolności 
mózgu, tworzyć będą sprawne intelektualnie rodziny. Do kanonu cech je wyróż-
niających należeć powinny wartości takie jak: miłość, wyrażająca się w twór-
czej trosce o wielopoziomowy rozwój, kreatywność i naukę jako wartości same 
w sobie. Stąd już tylko krok do sprawnych intelektualnie organizacji, takich jak 
szkoły, uniwersytety czy korporacje kierujące się tymi samymi wartościami, za-
sadami, wizjami i celami, co rodziny. Idąc dalej, sprawne intelektualnie rodziny 
i organizacje stworzą podwaliny tożsamego społeczeństwa21. 

Istnieje wiele metod uczenia. Jedne z nich odznaczają się wysoką skutecz-
nością, inne bardzo znikomą. Dominującym stylem przekazywania wiedzy, naj-
częściej wykorzystywanym jest tzw. uczenie nadzorowane. Polega ono na po-
dawaniu sieci przykładów uczących  i dokonywaniu porównywania udzielanych 
na wyjściu odpowiedzi z odpowiedziami założonymi apriori. Po wyznaczeniu 
wielkości błędu, rozumianego jako rozbieżność miedzy rzeczywistą a pożądaną 
odpowiedzią, dokonywane są zmiany w wagach połączeń między jednostka-
mi według odpowiedniego algorytmu. Zmiany te zwiększają szanse aktywacji 
jednostek pożądanych i zmniejszają prawdopodobieństwo aktywacji niepożąda-
nych. Cykl uczenia powtarzany jest tak długo, aż wpojona w ten sposób wiedza 
osiągnie zadowalający poziom.

Z powyższego wynika zatem pytanie, czy nauczanie i uczenie się mają 
przypominać proces wyłącznie transmisyjny? Czy uczenie nadzorowane podno-
si czy raczej obniża jakość edukacji religijnej? Autorytarny i nadzorowany pro-
ces nauczania religijnego wydaje się stać  w sprzeczności z myśleniem wolnym, 
wielokierunkowym i wielopłaszczyznowym. Co więcej, model ten traci nie 
tylko na skuteczności, ale i atrakcyjności. Tym samym, edukacyjny potencjał 
drzemiący w poznaniu religijnym, ulega degradacji. Zasadnym wydaje się więc 
dezyderat o edukację religijną przyjazną mózgowi oraz wyposażenie słuchaczy 
w ciągle jeszcze innowacyjne na gruncie polskim narzędzia takie jak: szybkie 
czytanie, mnemotechniki  i notowanie nieliniowe, podnoszące wydajność pracy 
intelektualnej.

19  Por. tamże. 
20  Por. tamże, s. 120-130. 
21  Por. tamże, s. 269-271. 
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Czym zatem jest ludzka wiedza, szczególnie ta religijna? Co konstytuuje 
jej fundament? Udzielając odpowiedzi na tak sformułowane pytanie, stwierdzić 
należy, iż jest to pamięć22, szczególnie tzw. długotrwała, a wiedza religijna sta-
nowi fragment wiedzy ogólnej, podlegając tym samym jednakowym prawidło-
wościom funkcjonowania. Tym samym kształtowanie pamięci w oparciu o mind 
mapping oraz mnemotechniki23 wydaje się nader uzasadnione.

Począwszy od lat 70. XX wieku, w psychologii poznawczej, a z czasem 
również na gruncie kognitywistyki i neuronauki toczy się spór o status wy-
obraźni oraz jej rolę w kształtowaniu wiedzy. Istotę problemu stanowi brak 
odpowiedzi na pytanie, czy wyobraźnia, jest fenomenem, czy epifenomenem 
umysłowym. Innymi słowy, czy wyobrażenie sobie np. słonia powstaje w wy-
niku aktywizacji zmagazynowanego w pamięci jego analogowego lub cyfro-
wego obrazu, czy jest rezultatem sekwencji operacji umysłowych wykonanych 
na sądach (propositions) typu: „jest ogromny”, „ma długą trąbę”, „porusza się 
powoli”. One to generują iluzję „umysłowego widzenia”. Spór dotyczy więc 
tego, w jaki sposób informacja dotycząca świata jest kodowana w umyśle. Czy 
za pomocą jednego kodu w postaci sądów; dwóch: sądów i wyobrażeń zwanych 
inaczej logogenami i imagenami, czy może trzech: sądów, wyobrażeń i modeli 
umysłowych? Obecnie badacze, a zwłaszcza tzw. neuronaukowcy, skłaniają się 
w stronę idei, zgodnie z którą mózg koduje wiedzę za pomocą różnych syste-
mów. Do zbieżnych wniosków dochodzą również teoretycy zajmujący się pro-
blematyką komunikowania wiedzy. Współczesna cywilizacja tworzy piętrzącą 
się falę obrazów. Słowo wiodące dotąd prym w przekazie kulturowym zostało 
zdetronizowane. Okazuje się jednak, że masa otaczających obrazów nie jest de-
prymująca poznawczo. Przeciwnie, ludzie coraz lepiej radzą sobie z rozumie-
niem obrazów. Tym samym wiedza tkwi nie tylko w tekstach. Jej żywotnym 
nośnikiem są również, a być może nawet przede wszystkim obrazy. Ta forma 
jej kodowania jest nie tylko bardziej pierwotna, ale także równie pojemna se-
mantycznie, jak słowa24.

Tym samym nie sposób odmówić wiedztwórczego charakteru technikom 
pamięciowym25. Dla wyjaśnienia ich działania Amerykański Instytut Badania 
Pamięci w Nowym Jorku wprowadził następujące równanie:

OBRAZ + AKCJA = PAMIĘĆ

22  Por. A. Baddeley, Pamięć. Poradnik użytkownika, Warszawa 1998, s. 30-45.
23  Por. E. Czerniawska, Niezwykłe osiągnięcia pamięciowe: wrodzone czy wyćwiczone?, [w:] 

Czerniawska E. [red.], Pamięć. Zjawiska zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2005, s. 221-266. 
24  Por. M. Żylińska, Neurodydaktyka, czyli nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi, Gdynia 

2013, s. 20-27.
25  P. Bąbel, A. Baran, Trening pamięci. Projektowanie, realizacja, techniki, ćwiczenia, Warsza- 

wa 2011. 
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Opisuje ono mechanizm zapamiętywania26. Cywilizacja zachodnia oddała prym 
logicznemu myśleniu. Tymczasem nie wyczerpuje ono zasobów intelektualnych 
ani pamięciowych. Umiejętnie wsparte wyobraźnią zyskuje na efektywności27. 
Wydaje się to szczególnie ważne w edukacji religijnej z uwagi na model ra-
cjonalności rozumowania religijnego. Wartym podkreślenia zdaje się także fakt 
specyfiki języka religijnego, mogącego nastręczać trudności nie tylko w rozu-
mieniu, ale przede wszystkim zapamiętaniu i odtwarzaniu przyswojonej wiedzy. 
Wykorzystanie notowania nieliniowego i/lub mnemotechnik może znacząco 
podnieść jakość wysiłku intelektualnego w omawianej dziedzinie.

Zakończenie

Edukatorzy, nauczyciele, pedagodzy, ale także dziennikarze, działacze spo-
łeczni czy politycy domagają się edukacji skutecznej, ale każdy tę skuteczność 
inaczej rozumie. Wiele osób utożsamia edukację efektywną z edukacją atrak-
cyjną. Takie przekonanie wydaje się być dość powszechnym i z pewnością jest 
przyczynkiem do stosowania tzw. metod aktywizacyjnych.  Czynią one eduka-
cję atrakcyjniejszą, ale nie zawsze skuteczniejszą. Bowiem właściwym efektem 
skutecznej edukacji jest rezultat, czyli to czego słuchacz się nauczył. Aby wynik 
nauki był zadowalający potrzeba powiązania nauki i doświadczenia, ponieważ 
stanowią one integralną całość. Innowacje pedagogiczne zaprezentowane w ar-
tykule konstytuują pragmatyczne narzędzia owej integralności. Pod naciskiem 
zalewającego nas rozmaitymi  i niejednokrotnie agresywnymi bodźcami i infor-
macjami  świata pytania o jakość nauki przesuwają się w centrum teoretyczne-
go, praktycznego i aksjologicznego zainteresowania. Dezyderat o wartościowe 
wyzwania dla autonomicznego myślenia i działania zgodnego  z obiektywnymi 
wartościami wydaje się coraz bardziej przybierać na sile i znaczeniu. 

Przyspieszone czytanie ze zrozumieniem, mind mapping i mnemotechniki 
stwarzają przestrzeń kreatywności, samodzielności i odpowiedzialności – samo-
dzielnej oraz współdzielonej z innymi – oraz zdolność do współpracy, które to 
warunkują świadome przezwyciężanie problemów życiowych, kryzysu wartości 
oraz wspierają w poszukiwaniu rozwiązań na drodze do radzenia sobie z wyma-
ganiami przyszłości. 

Dzięki temu, że omawiane metody uwzględniają to, aby na początku pro-
cesu dydaktycznego znajdowało się badanie i odkrywanie oraz opierają się na 
zdobyczach współczesnej nauki, m. in.: biologii zachowań, neurologii, psycho-
logii i pedagogiki, w tym szczególnie neurodydaktyki, umożliwiają one naukę 

26   Por. T. Buzan, Pamięć na zawołanie, Łódź 2003, s. 10.
27  Por. B. Boral, T. Boral, Techniki zapamiętywania, Warszawa 2013, s. 11, 38.



243

Skuteczna edukacja religijna jako narzędzie aksjonormatywne

komplementarną z naturalnymi możliwościami mózgu oraz naukę polisenso-
ryczną28, tak aby osiągać jak najwyższą efektywność. 

Streszczenie

Celem artykułu jest wskazanie na innowacje pedagogiczne takie jak: przyspieszone 
czytanie ze zrozumieniem, mnemotechniki oraz notowanie nielinearne jako narzędzia 
mające służyć podnoszeniu efektywności procesu dydaktycznego, zwłaszcza w odnie-
sieniu do edukacji religijnej.  Ze względu na jej specyfikę  wyrażającą się w jej sferze 
formacyjnej ma ona szanse przyczynić się do przełamania kryzysu aksjonormatywnego 
dotykającego coraz młodsze pokolenia.

Słowa kluczowe: edukacja, skuteczna edukacja, mnemotechniki, przyspieszone czyta-
nie, notowanie nieliniowe, wartości, wychowanie

Abstract

Efficient religious education as an axonorative tool

The aim of the article is to indicate on pedagogical innovations as: fast compre-
hension reading, memory techniques and mind mapping as tools, which should help 
teachers to improve the effectivness od didactic proces, especially the religious one. 
Because the religious education has its particular formation aspect it can be essential in 
breaking the axonorative crisis.

Keywords: education, efficient education, memory techniques, fast reading, mind map-
ping, values, up-bringing

28  Por. A. Forzpańczuk, Koncentracja. Skuteczny trening skupiania uwagi, Warszawa 2015,  
s. 54-93.
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Patriotyzm konstytucyjny współczesnej Europy 
w ujęciu Jürgena Habermasa

Wstęp

Koncepcja patriotyzmu konstytucyjnego w ujęciu Jürgena Habermasa cha-
rakteryzuje okres przemian politycznych i ideologicznych drugiej połowy XX 
wieku i nadal się kształtuje w strukturach państwowości Unii Europejskiej. 
Jest ona pewnym symbolem czasu przemian w Państwie Niemieckim po za-
kończeniu II wojny światowej i próbą tworzenia państwa bez odniesienia do 
etniczności i kultury narodowej, które to elementy nie są w stanie dać podwa-
lin do stworzenia obiektywnego państwa prawa. W niniejszym artykule powoli 
zostaną odsłonięte czynniki, które kształtują tę koncepcję zarówno na gruncie 
myśli niemieckiej, jak również w dyskursie międzynarodowym, a w szczególny 
sposób odnoszący się do kwestii Europy i jej jedności w strukturach i granicach 
Unii Europejskiej.

Patriotyzm konstytucyjny w swych założeniach daje podstawy do stworze-
nia państwa opartego na Ustawie Zasadniczej, która ma za zadanie regulować 
poziom stosowanego prawa publicznego jednakowego dla wszystkich obywa-
teli. Jest to zabieg, który polega na kształtowaniu postaw uniwersalistycznych 
dotyczących całego społeczeństwa, a odchodzący od różnego rodzaju partyku-
laryzmów, które nie wnoszą nic nowego w ustrój państwa. Ważną kwestią do-
tyczącą tego zagadnienia, która została ukazana w pracy jest sfera publiczna 
i wzajemne oddziaływanie obywateli mające na celu z jednej strony kontrolę 
aparatu państwowego i tym samym ubieganie się o swoje prawa obywatelskie. 
Natomiast z drugiej strony w ramach sfery publicznej dochodzi do pewnego 
dyskursu, wymiany zdań odnoszących się do polityki, ekonomii itp., które po-
zwalają w formie debaty wskazać na pewne rozwiązania, które są konieczne do 
zastosowania w celu prawidłowego funkcjonowania państwa demokratycznego.

1  Piotr Przysucha – ks. mgr, doktorant w Instytucie Socjologii KUL w katedrze Katolickiej  
Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej, email: piter85@poczta.fm.
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W kształtowaniu koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego ogromne znacze-
nie mają przemiany zachodzące we współczesnej Europie, a szczególnie w kon-
tekście funkcjonowania Unii państw europejskich, których struktura polityczna 
i ekonomiczna oparta została o wspólną konstytucję. W ramach tworzenia tego 
szczególnego połączenia wielu państw o różnej kulturze, tożsamości narodo-
wej i wielu czynnikach różniących państwa członkowskie od siebie ta koncep-
cja wskazuje na nowe aspekty, które mają za zadanie połączyć przy pomocy 
struktur demokratycznych Unii i wspólnej konstytucji tak złożoną multikultu-
rową wspólnotę państw. Jest to ogromne wyzwanie dla patriotyzmu konstytu-
cyjnego, aby wytworzyć takie procedury działania i systemy funkcjonowania, 
aby ta wspólnota stanowiła całość opartą na zasadach stworzonej konstytucji, 
stanowiącej normy prawa dla wszystkich państw należących do Unii Europej-
skiej. Jest to ogromne wyzwanie, aby ta koncepcja mogła zapewnić prawidło-
we i stabilne funkcjonowanie tej Wspólnoty w obliczu współczesnych zagrożeń 
jak globalizacja, ogromna migracyjność członków państw europejskich czy też 
tworzenie ogromnych korporacji finansowych i biznesowych, które nieraz swo-
im zasięgiem i budżetem przekraczają możliwości działania wielu państw, które 
czasami są od nich zależne w wielu kwestiach ekonomicznych.

1. Patriotyzm konstytucyjny jako fundament 
prawa europejskiego

Kształtowanie się pojęcia patriotyzmu konstytucyjnego i dalsze implikacje 
widać szczególnie w obszarze tworzenia Wspólnot Europejskich i ich wspólne-
go prawa. Koncepcja Habermasa znajduje zatem swoje odbicie w prawie eu-
ropejskim, którego główne założenia oparte są w wielu aspektach o założenia 
patriotyzmu konstytucyjnego. Według autora porządek społeczny, w którym 
władza wyraża się poprzez organizację państwową staje się motywem znale-
zienia uzasadnienia dla władzy politycznej. Oznacza to zatem, żeby państwo 
aby sprawnie funkcjonowało i spełniało swoje zadania potrzebuje prawa, które 
wprowadza strukturę organizacji i wyznacza szereg obowiązków i uprawnień 
obywateli względem państwa. Jednak w tym tworzeniu rzeczywistości prawa 
nie wystarczy tylko, aby było ono biernie akceptowane, nawet to, żeby było 
faktycznie przestrzegane. Prawo w swoim założeniu i strukturze musi zasługi-
wać, aby je przestrzegano2. Sam autor stwierdza, że prawa indywidualne two-
rzą źródło porządków prawnych: „Współczesne państwa charakteryzowane są 
przez fakt, że władza polityczna kształtowana jest poprzez prawo pozytywne, 

2  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s. 153.
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które jest co do zasady przymusowe  i rozkazujące. Prawa indywidualne tworzą 
zaś sedno  współczesnych porządków prawnych”3. Wedle tej drogi rozumowa-
nia należy postrzegać prawo nie tylko dlatego, że jest obłożone sankcjami, ale 
przede wszystkim dlatego, że jest legitymizowane i to w szczególny sposób 
dotyczy konstytucji.

Habermas był zwolennikiem spisania europejskiej konstytucji, które stwo-
rzyłoby pewien zasób nowych rozwiązań politycznych.  To tworzenia według 
autora powinno zostać oparte o pewne już założenia, które wyrosły z kształto-
wania się konstytucji francuskiej, czy  w szczególny sposób konstytucji ame-
rykańskiej, gdyż dałoby to podwaliny do zabezpieczenia obecnych osiągnieć 
w tej dziedzinie polityki i ostatecznie mogłoby doprowadzić do demokratyzacji 
Unii4. Jednak, aby te założenia mogły zostać zrealizowane poszczególne pań-
stwa europejskie musza dostrzec potrzebę odejścia od własnych partykulary-
zmów  i problemów narodowych, a zatrzymać się na szerszym spektrum dialo-
gu politycznego opartym o wspólne źródła, które można znaleźć w głębiej za-
korzenionej świadomości europejskiej. Habermas wskazywał tutaj, iż aby było 
możliwe tworzenie wspólnego prawa, którego podstawą byłaby konstytucja 
należy odnieść się do wspólnych powszechnych doświadczeń Europy uzupeł-
nionych o ramy normatywne wyznaczone przez patriotyzm konstytucyjny. Do 
tych doświadczeń według autora można zaliczyć: chrześcijaństwo, oświecenio-
wą ekspansję nauki  i techniki, prawo rzymskie oraz kodeks napoleoński, które 
to zasady zostały ujęte w Karcie Praw Podstawowych5. 

Jednak w przypadku konstytucji, tak jak każdego innego prawa może ona 
w swej strukturze zostać zmieniona. Gdyż tak jak każda norma prawa pozytyw-
nego może zostać zmieniona lub uchylona w czasie zmiany systemy prawnego 
czy politycznego, tak też  w podobnej sytuacji może ulec zmianie konstytu-
cja. Jednak w takim rozumieniu prawa pozytywnego należy dążyć do sytuacji, 
w której normy tego prawa zostaną zorientowane na wieczne normy moralne, 
którym chcę się nadać charakter prawa wyższego. Jednak ten proces wydaje się 
dość skomplikowany, szczególnie w społeczeństwach pluralistycznych, w któ-
rych brakuje wspólnych światopoglądów czy wiążących systemów etycznych6. 
Jednak należy podkreślić, że współczesna teoria polityki wskazuje na dwie za-
sady legitymizacji prawa: suwerenność i prawa człowieka, wedle których „za-
sada powszechnej suwerenności wyraża się  w prawie komunikacji i prawie 
do udziału w dyskusji, które zabezpieczają autonomię publiczną politycznie 

3  J. Habermas, Remarks on Legitmation through Human Rights, [w:] tenże, The Postnational 
Constellation. Political Essays, Cambridge 2001, s. 113.

4  Zob. J. Habermas, Why Europe Needs a Constitution, „New Left Review” (2002) nr 11, s.1.
5  Tamże, s. 9-10.
6  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 

2010, s. 155.
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wyzwolonych obywateli”7. Zatem te dwie normatywne perspektywy stanowią 
uzasadnienie, które pozwala chronić równocześnie indywidualny i zbiorowy 
wymiar praw jednostki. 

Takie rozumienie kształtu prawa, należy odnieść do rozumienia obywatel-
stwa europejskiego opartego na wizji suwerenności i praw człowieka. Habermas 
twierdził, że obywatel był zawsze określany przez historyczny kontekst państwa 
narodowego i określonej wspólnoty prawa. Jednak to jest za mało, aby w pełni 
zrozumieć pełne obywatelstwo, gdyż trzeba również odnieść się do racjonalno-
ści, czyli tego co uniwersalne. Obywatelstwo zatem nie może się ograniczać do 
wartości kulturowych podzielanych wspólnie przez społeczeństwo, ale powinno 
opierać się na uznanych przez wszystkich obywateli procedurach ustanawia-
nia prawa i sprawowania władzy8. Według Habermasa nie należy powracać do 
procesów, które wpłynęły na ukształtowanie państw europejskich. Wynika to 
z tego, że demokracja polityczna nie wymaga identyfikacji z tożsamością okre-
śloną kulturowo czy historycznie. Jest to zatem zwrócenie uwagi, iż aby w pełni 
tworzyć demokracje europejską opartą na wspólnym prawie potrzebne są me-
chanizmy współdziałania, które zostaną pozbawione emocji i uczuć, wynikają-
cych z wielowiekowego europejskiego doświadczenia. Wspólnego państwa eu-
ropejskiego nie należy zatem budować w oparciu o wspólny język, historię czy 
tradycję. Należy zaś wspólnotę polityczna budować opartą na zasadach sprawie-
dliwości politycznej wynikających z ideału liberalnej moralności politycznej9.

W takim ujęciu rozumienia obywatelstwa w odniesieniu do konstytucji na-
leży odnieść się do praw człowieka, które według Habermasa są pewnymi kon-
struktami odkrywanymi przez prawodawcę, a nie są przedpolitycznymi moral-
nymi aksjomatami: „w modelu, który proponuję, założeniem wyjściowym jest 
możliwość przyjęcia medium wyrażającego przymus prawa jako coś efektyw-
nego i jednocześnie nie powodującego komplikacji. Odmiennie niż klasyczne 
teorie, model ten nie traktuje tworzenia związku podmiotów prawa, będących 
adresatami indywidualnych praw, jako decyzji, która potrzebuje normatywnego 
uzasadnienia. Jako uzasadnienie wystarcza w zupełności uzasadnienie funkcjo-
nalne, albowiem złożone współczesne społeczeństwa, czy to europejskie czy 
azjatyckie, wydają się nie mieć funkcjonalnego odpowiednika dla integracyjnej 
siły prawa”10. Wynika z tego, że prawa człowieka odmiennie niż  normy moral-

 7  J. Habermas, Remarks on Legitmation through Human Rights, [w:] tenże, The Postnational 
Constellation. Political Essays, Cambridge 2001, s. 115.

 8  Zob. A. Nogal, Ponad prawem narodowym, Konstytucyjne idee Europy, Warszawa 2009,  
s. 235.

 9  Zob. J. Lacroix, For a European Constitutional Patriotism, „Political Studies” (2002) nr 50, 
s. 946-947.

10   J. Habermas, Remarks on Legitmation through Human Rights, [w:] tenże, The Postnational 
Constellation. Political Essays, Cambridge 2001, s. 122.
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ne nie mogą nie być zależne od sfery politycznej. Dlatego tworzenie tożsamości 
jest pewnym cyklem, który oznacza, że tożsamość polityczna jednostki nie musi 
poprzedzać stworzenia instytucji demokratycznych, ale raczej jest efektem ich 
istnienia11.

Kolejnym ważnym aspektem tworzenia podstaw prawa europejskiego, które 
wyróżnił Habermas jest rozwiązanie konfliktu między sferą publiczną, a sfera 
prywatna. Relacje, które zachodzą między demokracją i rządami prawa polegają 
na tym, że obywatele z jednej strony mogą korzystać z autonomii publicznej, 
tylko wtedy gdy na bazie identycznej autonomii prywatnej dla wszystkich są 
niezależni. W konsekwencji takiej relacji liberalne i polityczne prawa stają się 
nierozerwalne i są nierozłącznie powiązane ze sobą12.  Dlatego europejska sfe-
ra publiczna powinna być przestrzenią ogólnoeuropejskiej komunikacji, dzięki 
której powstałoby europejskie społeczeństwo obywatelskie, związane cały czas 
z tożsamością narodową  i kulturową swoich partykularnych krajów, ale zara-
zem wykraczające poza te granice ze względu na wartości uniwersalne. Jednak, 
aby było to możliwe przynależność polityczna musi zostać oddzielona od przy-
należności do wspólnoty kulturowej, a dzięki temu dyskurs polityczny sprawił-
by powstanie społeczeństwa obywatelskiego, które w miejsce narodu, stałoby 
się podstawą wspólnoty politycznej13. Autor podkreślał również, że aby skutecz-
nie tworzyć społeczeństwo obywatelskie potrzebne są czynniki stowarzyszenio-
we, a w szczególny sposób działania organizacji pozarządowych przekraczające 
granice narodowe oraz tworzenie pewnych projektów społecznych mających na 
celu przekształcanie procedur wyborczych, aby coraz większy udział głosowa-
nia bezpośredniego przyczyniał się do kształtowania poczucia odpowiedzialno-
ści za wspólnotę europejską14.

Sfera publiczna według Habermasa ma za zadanie wskazywać kierunek 
komunikacji, ale tez ostrzegać przed zagrożeniami, które na drodze dyskur-
su politycznego mogą wystąpić: „sfera publiczna jest systemem ostrzegaw-
czym  o czujnikach niewyspecjalizowanych, ale wrażliwych na całym obszarze 
społecznym.  Z perspektywy teorii demokracji sfera publiczna musi ponadto 
wzmacniać presję problemów, to znaczy wywierać znaczący wpływ, przekonu-
jąco je tematyzując, wyposażając w przyczynki  i tak dramatyzując, by były po-

11   Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s. 158.

12  Zob. J. Habermas, Remarks on Legitmation through Human Rights, [w:] tenże, The Postna-
tional Constellation. Political Essays, Cambridge 2001, s. 118.

13  Zob. J. Habermas, Reply to Grimm, [w:] P. Gowan, P. Anderson [red.], The Question of  
Europe, London-New York 1997, s. 264-265.

14   Zob. A. Nogal, Ponad prawem narodowym, Konstytucyjne idee Europy, Warszawa 2009,  
s. 239.
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dejmowane i opracowywane przez kompleks parlamentarny”15. Dlatego do sku-
tecznej realizacji koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego w Europie potrzebna 
jest ogólnoeuropejska sfera publiczna, która umożliwi wszystkim obywatelom 
państw członkowskich możliwość równego uczestnictwa w procesie komunika-
cji, jak twierdzi autor: „obywatele mogą czynić właściwy użytek ze swojej auto-
nomii publicznej gwarantowanej przez państwa polityczne tylko wówczas, gdy 
są oni niezależni w świetle równo chronionych praw swą autonomią prywatną. 
Lecz członkowie społeczeństwa mogą cieszyć się po równo ich autonomią pry-
watną, a więc równymi prawami indywidualnymi mającymi dla każdego z nich 
równą wartość – tylko wtedy, gdy czynią odpowiedni użytek ze swojej autono-
mii publicznej”16.

Konstytucjonalizacja Europy to nieustająca eksploracja różnych perspek-
tyw, która odbywa się w szerokiej sferze publicznej, jak i obrębie instytucji for-
malnych17. W tym działaniu ogromne znaczenie ma patriotyzm konstytucyjny 
ze względu na swój uniwersalistyczny charakter, który wynika  z tego, że jest 
raczej „zakorzeniony w intuicyjnej praktyce, niż konkretnej materialnej zawar-
tości. Zwróćmy uwagę, że performatywne znaczenie procesu tworzenia konsty-
tucji (…), dostarcza pozornie nikłej, lecz przecież silnej podstawy, która może 
być wspólnie uznawana przez obywateli w ich interpretacyjnych wysiłkach – 
także  w pluralistycznym społeczeństwie, jak i ponadnarodowej sferze”18. Za-
tem prawo konstytucyjne to prawo, które mogą zaakceptować wszyscy, mimo 
dzielących ich różnic. Można zatem wnioskować o pewnej tożsamości konsty-
tucyjnej, w której obywatele nie tylko są interpretorami tejże konstytucji, ale są 
równocześnie wspólnotą prawodawców. Wtedy patriotyzm konstytucyjny w ob-
rębie prawa europejskiego, który cały czas jest podawany pewnym przekształ-
ceniom, można rozumieć jako proces dialogu będący interpretacją, stwarzającą 
podstawę do dyskusji o zasadach dających obraz wspólnego rozumienia. Będzie 
to możliwe jeśli patriotyzm konstytucyjny zostanie osadzony w dwóch sferach 
– prawodawstwa i tłumaczenia i wszystkie te procesy będą się odbywać w sfe-
rze publicznej w ujęciu Habermasa19. Dlatego też europejska konstytucja oparta 
o idee patriotyzmu konstytucyjnego jednoczy Europejczyków, a z drugiej strony 
zapewnia ochronę autonomii jednostek i autonomię publiczną, a więc stwarza 

15  J. Habermas, Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demo-
kratycznego państwa prawnego, Warszawa 2005, s. 379.

16  J. Habermas, Constitutional Democracy, A Paradoxical Union of Contradictory Principles?,  
“Political Theory” (2001) vol. 29, nr 6, s. 767.

17  Zob. J Habermas, On Law and Disagreement. Some Comments on “Interpretative Pluralism”, 
“Ratio Juris” (2003) vol. 16, nr 2, s. 188-192.

18  Tamże, s. 193.
19  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 

2010, s.160.
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możliwość uczestniczenia pojedynczych obywateli w politycznej walce o cele 
wspólne i uniwersalne20.

2. Zagadnienie dyskursu konstytucyjnego Unii Europejskiej

W dyskursie politycznym państw europejskich należących do struktur 
Wspólnot Europejskich rodziły się pewne zamysły na stworzenie wspólnej 
konstytucji obejmującej swym zakresem wszystkie państwa członkowskie. 
W zakresie tych dywagacji było wiele założeń i koncepcji odnoszących się do 
ustanowienia Ustawy Zasadniczej. Jednak w swojej pracy pragnę odnieść się 
do dwóch zasadniczych, za które uważam koncepcję Dietera Grimma21 i odpo-
wiedź na nią w postaci tez Jürgena Habermasa. Te dwa zasadnicze nurty wskażą 
nam pewne obszary europejskiego dyskursu politycznego odnoszącego się do 
tego, czy Europie potrzebna jest konstytucja.

Grimm w swoich założeniach o potrzebie stworzenia konstytucji odnosi się 
do kwestii, iż do tej pory przez wiele lat konstytucje stanowiły prawny funda-
ment państw europejskich, podczas gdy organizacje międzynarodowe za swoją 
podstawę miały traktaty. Jak zatem w tej sytuacji odnieść się do tworzenia kon-
stytucji Unii Europejskiej, która z jednej strony nie ma statusu jednostkowego 
państwa, zaś z drugiej strony stanowi coś więcej niż organizację międzynaro-
dową, jest określana jako wyższy etap rozwoju współpracy międzynarodowej22.  
Dlatego też Grimm stawia pytanie odnoszące się do tego czy konstytucje eu-
ropejską trzeba stworzyć od nowa czy raczej ją ulepszać? To stwierdzenie ma 
swoje braki, ze względu, iż konstytucję możemy rozumieć w dwojaki sposób: 
formalny i materialny. Zwolennicy ujęcia materialnego odnoszącego się do fak-
tu istnienia w Unii konstytucji będą twierdzić, że konstytucję należy ulepszać. 
Natomiast, ci którzy mówią, że Unia nie ma konstytucji w znaczeniu formal-
nym, twierdzą że konstytucję trzeba dopiero stworzyć23. Zatem oba te stano-
wiska są słuszne i odnoszą się do rzeczywistego rozumienie potrzeby pracy 
nad konstytucją, jednak w tych założeniach Grimm nie wskazał konkretnego 

20  Zob. P. Nanz, Which kind of political identity for Europe? Towards a transational conception 
of constitutional patriotism, Cambridge 2006, s. 4-5.

21  D. Grimm publikując artykuł „Does Europe Need a Constitution” w 1995 roku niejako spro-
wokował J. Habermasa do przedstawienia swoich tez w tym zakresie, co zostało opublikowane 
w tym samym numerze, na łamach „European Law Journal” i przedstawia dwa odmienne 
stanowiska odnoszące się do potrzeby stworzenia konstytucji Unii Europejskiej.

22  D. Grimm, Does Europe Need a Constitution?, “European Law Journal” (1995) vol. 1, nr 3, 
s. 284-286.

23  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s.140.
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kierunku działania, więc w jakiś sposób uprościł te założenie i nie odniósł się 
do nich bezpośrednio. Dalej autor wskazuje na zadania konstytucji, która przede 
wszystkim ma tworzyć ogólne ramy, które będą następnie wypełniane w za-
leżności od zmieniających się warunków politycznych. Takie rozumienie za-
dań konstytucji pokazuje, iż zawiera ona normy legitymizujące władzę, a także 
normy dotyczące sposobów wykonywania władzy i jej pewnych ograniczeń24. 
W rozumieniu Grimma jeśli w państwie naród legitymizuje pewne kompetencje 
państwa i funkcjonowania władzy to tak samo powinno być w przypadku Unii, 
w której potrzebna jest taka siła, która przenosiłaby kompetencje instytucji kra-
jowych na wyższy poziom organów wspólnotowych25.  Grimm zaznacza, że 
Wspólnoty mają konstytucję, ale ona powinna pochodzić od obywateli, gdyż 
ta która jest obecnie pochodzi od państw członkowskich. Jednak takie założe-
nie nie da się do końca wyjaśnić. Ponieważ przy takim twierdzeniu i określe-
niu konstytucji rodzi się wątpliwość kto jest suwerenem konstytucji Unii, gdyż 
w obszarze państw członkowskich będzie to odpowiednio naród czy monarcha. 
Przy takim założeniu suwerenem Unii w takim rozumieniu tej koncepcji byłaby 
Komisja Europejska, która jest przedstawicielem państw członkowskich. W tym 
ujęciu zatem Unia nie jest federacją konstytucyjną, lecz międzykonstytucyjną26. 
Takie założenia Grimma pokazują, że znaczenie państw narodowych  i ich kon-
stytucji ma ogromne znaczenie na tworzenie konstytucji dla całej Wspólnoty. 
Jednak takie działania wydają się ograniczone w tej koncepcji, ze względu na 
partykularne działania mające na celu ochronę interesów państw członkowskich, 
a nie tworzenie pewnych mechanizmów działania, które stanowiłyby możliwość 
wyjścia poza obręb władzy poszczególnych państw, aby móc wznieść integrację 
europejską na poziom wyższy niż gospodarczy, jak to z resztą w chwili obecnej 
się przedstawia. Grimm uważa, że najważniejszym problemem Unii jest brak 
tożsamości zbiorowej w rozumieniu kulturowym27, dlatego w tym ujęciu kon-
stytucja może powstać, gdy Unia zmieni się w federację i będzie legitymowana 
przez jednorodny naród europejski28.

24  Zob. D. Grimm, Does Europe Need a Constitution?, “European Law Journal” (1995) vol. 1, 
nr 3, s. 288.

25  Tamże, s. 290.
26  Tamże, s. 294-295.
27  Podobne rozumienie wyraża J.H. H Weiler, który stwierdza: „Mówiąc wprost, europejski 

gmach konstytucjonalny nigdy nie został legitymizowany poprzez proces przyjęcia konstytucji 
przez europejski konstytucyjny „demos” i dlatego (…) konstytucjonalizm europejski nie cieszy 
się takim autorytetem, jak w państwach federalnych, w których federalizm zakorzeniony jest 
w klasycznym porządku konstytucyjnym. Jest to zatem konstytucja bez szeregu klasycznych 
warunków konstytucjonalizacji”, J.H.H. Weiler, Epilogue Fischer: The Dark Side, [w:] tamże, 
What Kind of Constitution for What Kind of Polity?, Responses to Joschka Fischer, Firenze 
2000, s. 239-242.

28  Tamże, s. 298.
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Takim założeniom Grimma przeciwstawia się Habermas, który twierdzi, że 
na drodze konstytucjonalizacji Europy trzeba odejść od państw członkowskich 
i ich wpływie na tworzenie struktury władzy i państwa, a należy zająć się two-
rzeniem europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, które będzie stanowiło 
o sile Unii Europejskiej. Habermas nie zgadza się  z założeniem deficytu demo-
kratycznego, który zakłada, że nie będzie możliwe stworzenie jednolitej kon-
stytucji europejskiej dopóki nie powstanie jeden naród29. Jednak  w tych dzia-
łaniach bardzo ważna jest komunikacja społeczna, bardziej niż zdefiniowanie 
świadomości zbiorowej ponieważ będzie to stanowić zasadniczy łącznik inte-
gracji oparty  o wspólny kontekst rozumienia30. Dopiero takie działanie mające 
na celu wytworzenie publicznej sfery komunikacyjnej w obrębie kształtującego 
się społeczeństwa obywatelskiego daje podstawy to tworzenia fundamentów 
tożsamości narodowej, która pozwoli połączyć różnorodności narodowe państw 
członkowskich, a tym samym będzie podstawą do tworzenia w pełni wykształ-
conego europejskiego społeczeństwa europejskiego, które mogłoby przejąć rolę 
suwerena w Unii31.

W dyskursie politycznym na temat tego czy Unia Europejska ma być oparta 
na zasadach federalizmu, zauważa się coraz częściej, że odchodzi się od kre-
owania takiego sposobu myślenia i tworzenia pewnych założeń teoretycznych, 
aby Unia nie stała się federacją. W tej kwestii również Habermas zwraca uwagę, 
że Unia nie musi wymyślać czy stwarzać nowych form integracji. Twierdzi, że 
należy wykorzystywać naturalną ewolucję państwa narodowego w celu odnale-
zienia i zachowania osiągnieć demokratycznych państwa europejskiego i tak je 
przetransponować, aby mogły stawić czoła wyznaniom globalizacji i co więcej 
skutecznie je przekraczać32. Dlatego obraz silnej Europy we współczesnej sytu-
acji geopolitycznej zależy od wspólnego zjednoczenia państw europejskich i re-
alizacji pewnych przesłanek proceduralnych odnoszących się do warunków ma-
terialnych, które pozwolą zachować osiągnięcia ekonomiczno-społeczne państw 
narodowych. Konstytucja europejska musi zatem czerpać potrzebne wartości 
z doświadczeń poszczególnych państw narodowych, wymienianych skutecznie 
w procesie komunikacji. Dlatego dla Habermasa najważniejsze jest, aby euro-
pejskie społeczeństwo obywatelskie nie może być tylko adresatem norm praw-
nych, ale także musi brać czynny udział w ich tworzeniu. Wtedy dopiero dzięki 

29  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s.143.

30  J. Habermas, Remarks on Dieter Grimm’s “Does Europe Need a Constitution?”, “European 
Law Journal” (1995) vol. 1, nr 3, s. 305.

31  Tamże, s. 307.
32  Zob. J. Habermas, Why Europe Needs a Constitution, „New Left Review” (2002) nr 11, s.1.
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wspólnym wartościom będzie możliwe stworzenie europejskiej konstytucji, któ-
ra powinna stać się czynnikiem integrującym państwa narodowe33.

Założenia dyskursu politycznego odnoszące się do kwestii konstytucjonali-
zacji Unii Europejskiej w ujęciu dwóch autorów, których przedstawiłem, a ma-
jących odmienne stanowiska do tej kwestii są pewnym zasygnalizowaniem po-
trzeby nieustannych rozmów i dialogu w tej kwestii, aby znaleźć jak najlepsze 
rozwiązanie w prawidłowym funkcjonowaniu Wspólnoty, ale też wskazać na 
źródła przemian współczesnej Europy mającej na celu zachowanie autonomii 
jednostek, ale też stworzenia dobrze funkcjonującej europejskiej sfery publicz-
nej, która będzie pozwalała prowadzić udany dyskurs w celach integrujących 
społeczeństwo obywatelskie34. W tej kwestii należy podkreślić znaczenie kon-
cepcji Habermasa w celu stworzenia europejskiej konstytucji, która pozwoliła-
by rozwiązać wiele problemów odnoszących się do problemów partykularnych 
państw członkowskich oraz prawidłowego funkcjonowania całej Wspólnoty 
w oparciu o zasady konstytucji. W pierwszej kolejności musi określić zasady 
pierwszeństwa form prawa w Unii, które ma polegać na hierarchicznym ro-
zumieniu zasady pierwszeństwa szczególnie w odniesieniu do nowych państw 
członkowskich, które ze względu na swoją tożsamość narodową nie chcą przyj-
mować ogólnych zasad współpracy kosztem własnego państwa. Konstytucja 
musi również w ujęciu Habermasa ukształtować instytucje europejskie i zdefi-
niować ich zasady funkcjonowania oraz zakres kompetencji jakie mają spełniać. 
Jak również wskazać na status jednostek w tym procesie i ich rolę w procesie 
politycznym35.

Bardzo ważną kwestią jest sposób radzenia sobie Unii Europejskiej z no-
wymi wyzwaniami współczesności takimi jak: globalizacja, terroryzm, prze-
stępczością międzynarodową, ale też procesami, które zagrażają podziałom 
wewnętrznym w strukturze Unii oraz problemom dezintegracji Europy. Dlate-
go, żeby było to możliwe potrzebna jest jednorodność Unii przejawiająca się 
wspólnym językiem politycznym, szczególnie w kwestiach wspólnej polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa36. Takie zasady tworzenia konstytucji europej-
skiej według Habermasa przede wszystkim muszą być oparte na zgodzie eu-
ropejskiego społeczeństwa obywatelskiego. Potrzebny jest zatem w tej kwestii 

33  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s.148.

34  Zob. M. Safjan, Po co komu konstytucja europejska. Rozważania prezesa Trybunału Konstytu-
cyjnego, „Rzeczpospolita”, 3.04.2002. 

35  Zob. G. Wąsiewski, Koncepcja „patriotyzmu konstytucyjnego” Jürgena Habermasa, Toruń 
2010, s.194.

36  Zob. M. Wróblewski, Dyskurs konstytucyjny w Unii Europejskiej – pojęcie konstytucji i kon-
stytucjonalizmu w porządku prawnym Unii Europejskiej, [w:] S. Dudzik [red.], Konstytucja dla 
Europy – przyszły fundament Unii Europejskiej, Kraków 2005, s. 85-87.
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dialog polityczny, w którym nie tylko elita polityczna ma możliwości tworzenia 
zrębów konstytucji, ale też zwykli obywatele Unii Europejskiej. Jest to pew-
nego rodzaju umowa społeczna, dzięki której powstanie konstytucji polega na 
tym, aby adresaci czuli się obywatelami Unii i by adresaci praw byli jednocze-
śnie ich autorami: „czas najwyższy, by ludzie uświadomili sobie fakt, że to nie 
państwa członkowskie, ale sami obywatele państw członkowskich są panami 
traktatów, a właściwie panami konstytucji”37.

3. Przyszłość patriotyzmu konstytucyjnego Unii Europejskiej 
w ujęciu Habermasa

Procesy kształtowania Unii Europejskiej i jej nieustanne przeobrażenia w za-
kresie struktur wewnętrznych, ale również w ramach rozszerzeń członkowskich 
pokazują tendencję, jak ważna jest rola konstytucji, która scala różne instytucje 
europejskie, ale również poszczególne kraje. W tych działaniach i tworzeniu 
Unii Europejskiej należy się zastanowić nad jej przyszłością w ramach konsty-
tucji, która stanowi fundament prawa dla całej Wspólnoty. Według Habermasa, 
aby konstytucjonizm w tej wspólnocie był skutecznie realizowany musi on wy-
nikać z działań europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, które ma ogrom-
ny wpływ na tworzenie świadomości europejskiej. Takie działania odchodzące 
od etniczności poszczególnych krajów, a skupiających uwagę na konstytucji, 
która odnosi się do uniwersalnych wartości obejmujących wszystkich obywateli 
Unii Europejskiej stwarzają podstawy do tego, aby twierdzić, iż cała Wspólnota 
może przetrwać chwile próby związane szczególnie z procesami globalizacji, 
ale też z dezintegracją Unii ze względu na niezadowolenie niektórych państw 
wynikające ze złego sprawowania władzy i podejmowania decyzji niszczących 
partykularne interesy krajów członkowskich.

Ważnym elementem według Habermasa, który będzie decydował o prze-
trwaniu patriotyzmu konstytucjonalnego w strukturze Unii Europejskiej to rów-
ne traktowanie wszystkich obywateli i sprawnie działający mechanizm prawa 
europejskiego, który nie będzie tworzył sztucznych podziałów między państwa-
mi członkowskimi, jak również między poszczególnymi obywatelami. W tej 
kwestii chodzi o podkreślenie sytuacji, aby państwa wpływowe i bogate, ma-
jące duże znaczenie na arenie międzynarodowej nie wykorzystywały tego dla 
własnych osobistych celów, przez podejmowanie takich decyzji, które będą 
powodowały straty wśród państw mniej bogatych i nie mających możliwości 
zareagowania na krzywdzące prawa. Unia Europejska w swej strukturze we-
wnętrznej poprzez konkretne instytucje tj. Komisję Europejską, Parlament czy 

37  I. Pernice, Elements and Structures of the European Constitution, Berlin 2002, s. 12.
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Trybunał ma stać na straży wszystkich obywateli i stwarzać takie prawo, które 
stara się być jak najbardziej obiektywne dla wszystkich. Taka sytuacja jednak 
jest dość trudna do zrealizowania, gdyż każde państwo członkowskie stara się 
zyskać jak najwięcej dla siebie ze wspólnego budżetu. W tym działaniu zawsze 
najwięcej do powiedzenia mają państwa bogate tj. Niemcy, Francja czy Wielka 
Brytania mają ogromny wpływ na kreowanie polityki wewnętrznej Unii i nie-
stety w wielu przypadkach są one tworzone bez realnego odniesienia do potrzeb 
całej Wspólnoty.

Kolejną kwestią odnoszącą się do realizowania postanowień konstytucji 
jest stworzenie takiej atmosfery wśród obywateli państw członkowskich, aby 
byli odpowiedzialni za całą Wspólnotę i mieli realny wpływ na politykę całej 
Unii. Chodzi tutaj o stworzenie oddolnych mechanizmów obywatelskich, które 
z jednej strony kontrolują instytucję  i biurokracje Unii, ale też dają pozytywne 
impulsy do działania w celu polepszenia funkcjonowania Wspólnoty i dostoso-
wywania obszaru jej działań do ciągle zmieniającego się obrazu Europy, rów-
nież ze względu na współczesne zagrożenia, które jej dotyczą jak: globalizacja, 
terroryzm, migracja itp. Jest to zatem inicjatywa oddolna, która też ma na celu, 
aby władza i jej instrumenty nie były tylko w ręku elit politycznych czy eko-
nomicznych, które niestety w wielu sytuacjach wprowadzają monopol w zakre-
sie podejmowania decyzji odnoszących się do całej Wspólnoty. Jest to element 
konstytucji, który wskazuje na znaczenie całego obywatelstwa w kształtowaniu 
polityki Unii zarówno w zakresie wewnętrznych struktur jak i polityki zewnętrz-
nej. Takie działanie ma przede wszystkim na celu doprowadzenie do sytuacji, 
że cała Unia będzie się wypowiadać jednym językiem myślenia, który ma na 
celu dobro wszystkich obywateli. Według Habermasa właśnie te relacje oddolne 
kształtujące wspólną tożsamość europejską stanowią podstawę funkcjonowaniu 
koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego w strukturach Unii. Wynika to z od-
powiedzialności państwa opartego  o konstytucję w tworzenie demokratyczne-
go obrazu państwa – w tym przypadku wspólnoty państw – opartego o zasady 
konstytucyjne stwarzające obywatelom mechanizmy kształtowania obrazu Unii 
Europejskiej. Jest to tym bardziej ważne, aby ta odpowiedzialność za Wspólno-
tę uczyła poszczególne kraje członkowskie postawy tożsamości, która ma się 
charakteryzować troską o przestrzeganie zasad konstytucyjnych jednolitych dla 
wszystkich obywateli Unii i to bez żadnego wyjątku.

Bardzo ważnym aspektem funkcjonowania Unii Europejskiej i jej dalszej 
przyszłości jest kwestia ekonomiczna, która jest zakorzeniona we wspólnej unii 
monetarnej łączącej większość krajów członkowskich. Jednak jest to ogrom-
ny problem do rozwiązania, gdyż w wielu sytuacjach kwestie ekonomiczne są 
przekładane ponad problemy społeczne czy polityczne. Obecnie kwestia euro 
wzbudza bardzo wiele emocji i niestety ma bardzo negatywny wpływ na struk-
turę Unii, ze względu na słabość tej waluty w stosunku do dolara amerykań-
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skiego, jak również kryzysu finansowego, który objął większość krajów wstę-
pujących do Strefy Euro. Sprawa wspólnej waluty w obecnej strukturze Wspól-
noty porusza kwestie integracji państw, które coraz częściej zastanawiają się, 
aby z tego układu wystąpić ze względu na negatywne skutki wywołane przez 
euro. Są to zatem czynniki dezintegrujące, które nie wpływają na krystalizację 
wzajemnych stosunków państw członkowskich, lecz raczej osłabiają całą Unię. 
W tym miejscu Habermas proponuje poszerzenie unii walutowej w kierunku 
unii politycznej, czyli takiej strukturze, która nie buduje swoich relacji na bi- 
znesie i wartościach materialnych, lecz na aspektach politycznych, które do-
piero do kwestii ekonomicznych mają doprowadzić. Jednak takie poczynania 
można uznać za bardzo żmudne i wymagające wielu poświęceń , szczególnie 
w dobie globalizacji  i komercjalizacji wielu państw opartych często na decy-
zjach ogromnych konsorcjów, których budżety w wielu sytuacjach przekracza-
ją możliwości samego państwa. Taka sytuacja pokazuje niestety jak dzisiejsza 
arena polityczna - również Unii Europejskiej – jest zależna od biznesu  i praw 
rządzących rynkiem. Ma to niestety ogromny wpływ na zależność państw od 
kapitału zagranicznego i przez to jest uzależnione wiele decyzji politycznych. 
Habermas zwraca również uwagę, że w takiej sytuacji należy stworzyć konfe-
derację państw, które stanowiłyby alternatywę od uzależnienia się od obcego 
kapitału, ale również mogłoby doprowadzić do sytuacji, iż Unia Europejska sta-
łaby się potencjalnym konkurentem dla konsorcjów, ale też innych potęg świa-
towych.

Zakończenie

Reasumując przyszłość konstytucjonalizmu Unii Europejskiej w ujęciu Ha-
bermasa należy stwierdzić, że wymaga on wiele pracy i wspólnych zabiegów, 
aby można przezwyciężyć wszelkie trudności nowoczesności, z którymi musi 
zmierzyć się Europa. W tym kształtowaniu za skuteczne narzędzie mają posłu-
żyć tezy koncepcji patriotyzmu konstytucyjnego, które posłużą do wytworze-
nia mechanizmów działania jednolitych dla wszystkich państw członkowskich. 
Jednak już po kilkudziesięciu latach funkcjonowania Unii Europejskiej nawet 
po stworzeniu Traktatu Konstytucyjnego ciągle brakuje stabilizacji w funkcjo-
nowaniu tej Wspólnoty. Wynika to niejednokrotnie z tego, że państwa człon-
kowskie nie mogą przekroczyć swoich partykularyzmów narodowych, kosztem 
dobra całej Unii, co w dalszych implikacjach związane jest z brakiem porozu-
mienia w polityce wewnętrznej i zagranicznej, a tym samym nie pozwala to 
wytworzyć jednolitego stanowiska na arenie międzynarodowej. Dlatego właśnie 
założenia koncepcji Habermasa w tej dziedzinie w niektórych kwestiach się nie 
sprawdzają, gdyż ciężko obywatelom Unii przekroczyć swoją etniczność i kul-
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turę narodową w celu tworzenia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego 
opartego na konstytucji. Można zatem stwierdzić, że o przyszłości tej Wspólno-
ty i oparciu jej o konstytucję będzie zależało przede wszystkim na stworzeniu 
tożsamości europejskiej opartej na uniwersalnych wartościach.

Analizując zagadnienie patriotyzmu konstytucyjnego trzeba podkreślić, że 
sprawdza się ono bardzo dobrze w kwestii działania i funkcjonowania jednego 
państwa. Jednak  w wypadku próby scalenia wielu państw w oparciu o wspólną 
konstytucję nie zawsze te założenia mogą zostać w pełni zrealizowane. Gdyż 
każdy członek Unii Europejskiej stara się osiągnąć jak  najwięcej korzyści dla 
własnego państwa kosztem innych krajów członkowskich, co w dalszym dys-
kursie powoduje powstanie pewnych partykularyzmów w ramach całej Wspól-
noty. Jest zatem potrzebny rozwój sfery publicznej, w strukturze której poprzez 
skuteczną debatę polityczną będzie można wypracować jak najlepsze rozwią-
zania umożliwiające stabilne funkcjonowanie konkretnego państwa członkow-
skiego, ale też całej Unii Europejskiej. Jest to aktualne zadanie, które kształtuje 
się obecnie w sferze dyskursu politycznego współczesnej Europy i wskazuje na 
przyszłość konstytucjonalizmu Unii Europejskiej, jak również samej koncepcji 
patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa  i jej być albo nie być w prze-
strzeni politycznej państw europejskich.

Streszczenie

W dyskursie społecznym i politycznym na przestrzeni wieków zastanawiano się 
jaki ustrój państwowy będzie miał najlepsze założenia funkcjonalne, ale też będzie 
mógł w pełni zaspokoić pragnienia obywateli wynikające z ich praw. Jednak te opinie 
były bardzo podzielone. W wielu sytuacjach zastanawiano się czy ustrój autorytarny nie 
jest lepszy od demokratycznego, czy władza nad narodem i państwem ma być złożona 
w ręce jednostek czy raczej ma zostać powierzona ludziom delegowanym ze społeczeń-
stwa w celu reprezentowania całości obywateli. W tych dywagacjach zastanawiano się 
również czy państwo i jego funkcjonowanie ma być oparte na etniczności  i tradycji 
narodowej czy raczej na ustawie zasadniczej, która wszystkich obywateli będzie trakto-
wać tak samo bez względu na kulturę i tradycję jaką cześć z nich reprezentuje. W tych 
rozważaniach szczególne miejsce we współczesnej filozofii, ale też socjologii zajmuje 
koncepcja patriotyzmu konstytucyjnego Jürgena Habermasa, który stara się poczynić 
starania, aby tworząc obraz państwa odejść od jego etniczności i kultury narodowej, 
a budować go na podstawie obiektywnych aktów prawnych, które będą wszystkich 
mieszkańców obowiązywać jednakowo. W tym miejscu należy zadać kilka pytań sta-
nowiących pewne hipotezy pracy. Czy założenia tej koncepcji mogą zostać w pełni 
zrealizowane i wykorzystane w tworzeniu Unii Europejskiej i jej dalszych przekształ-
ceniach strukturalnych i instytucjonalnych? I wreszcie jaka będzie przyszłość koncepcji 
patriotyzmu konstytucyjnego współczesnej Europy?
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Abstract

Constitutional patriotism of contemporary Europe 
according to Jürgen Habermas

In the social and political discourse over the centuries, there was an ongoing discus-
sion on the state system that would have the best functional assumptions, but also would 
be able to fully satisfy the desires of citizens arising from their rights. However, these 
opinions have always been very divided. On many occasions, it was considered whether 
the authoritarian system is better than the democratic one, whether the power over the 
nation and the state is to be placed in the hands of individuals or rather to be entrusted 
to the people delegated from society in order to represent the whole of the citizens. In 
these discussions, it was also considered whether the state and its functioning should 
be based on ethnicity and national tradition, or rather on the basic law, which will treat 
all citizens equally regardless of the culture and tradition that some of them represent. 
In these considerations, the concept of “constitutional patriotism”, developed by Jürgen 
Habermas, occupies a special place in contemporary philosophy, but also in sociology. 
He strives to create an image of state that is alienated from his ethnicity and national 
culture and built on the basis of objective legal acts that would apply to all residents 
equally. At this point several questions should be asked to constitute the hypothesis. Can 
the assumptions of this concept be fully implemented and used in giving foundation of 
the European Union and its further structural and institutional transformations? And 
finally what will be the future of the concept of constitutional patriotism in the contem-
porary Europe?

Keywords: patriotism, constitution, European Union, nation, state
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